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  ...الحمد هللا، والصالة والسالم على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم، أما بعد     

لذي یستنبط الحكم الشرعي من   فقد الحظ سیر عملیة االجتھاد التي یسلكھا المجتھد ا        
دلیلھ الشرعي فتبین أن المجتھد أو الفقیھ إذا رام معرفة حكم شرعي لم�سألة ج�دت،          
فإن��ھ یبح��ث ع��ن دلیلھ��ا ف��ي مظان��ھ ف��إذا عث��ر علی��ھ ألحق��ھ بنظ��ائره م��ن األدل��ة الكلی��ة   
األصولیة، ثم یقوم بإعطاء موج�ب ال�دلیل للحك�م ال�شرعي وین�زل ھ�ذا الموج�ب عل�ي               

  .جزئیةمسألتھ ال
 :ولقد نظرت إلى موجبات األدلة فإذا بھا ال تخرج عن ثالث مراتب

 .، وھو العلم الضروري)الیقین : ( المرتبة األولى -
  ). إجماع األمة- الخبر المتواتر-الظن( واألدلة التي تفید الیقین ثالثة 

، وھي دون الیقین وأعلى من الظ�ن، وھ�و عل�م فی�ھ     )الطمأنینة: ( المرتبة الثانیة  -
 .جانب الصدق حیث تطمئن إلیھ القلوب، ولكن ال ینفي عنھ الوھم

  ).الخبر المشھور عند الحنفیة( وأدلتھ 

 .وھو االعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفین) الظن : ( المرتبة الثالثة -
  :واألدلة التي تفید الظن كثیرة نجملھا تحت قسمین

  .الواحد والقیاسأدلة متفق على إفادتھا الظن مثل خبر : القسم األول
  .الخ... األدلة المختلف في حجیتھا كاالستحسان واالستصحاب: القسم الثاني

  وصلى اللھم على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم،،،
 – طمأنین�ة  – یق�ین  – آحاد  - مشھور – موجب متواتر    – ترتیب   :الكلمات المفتاحیة   

  .ظن 
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Praise be to God, and prayers and peace be upon our 
master Muhammad and his family and companions, and 
after ... 

- He noted that the process of ijtihad practiced by al-
Mujtahid, which draws the shar'i ruling from his shar'i 
evidence, shows that al-Mujtahid or al-Faqih, if he knows 
a legitimate ruling on a matter, finds his evidence in his 
case. If he finds it, then he gives the evidence to the 
judge. And that this is the positive on his partial 
question. 

I have looked at the causes of the evidence, but it does not 
exceed three levels: 

- The first place: (certainty), a necessary science. 
And the evidence of the certainty of three (think - 
frequent news - the consensus of the nation). 

- Second place: (reassurance), which is without 
certainty and higher than the suspicion, which is the 
science of the aspect of honesty where the hearts rest 
assured, but does not deny the illusion. 
And the evidence (famous news at the tap). 

- Third place: (suspicion) which is the most likely 
belief of the two sides. 
And the evidence that is useful for many accounts are 
covered under two sections: 
Section I: Evidence agreed upon, such as news and 
measurement. 
Section ٢: The various evidence in the argument, such 
as Alasthassan and Istishab ... etc. 
Keywords: arrangement - frequent positive - famous - 
ones - certainty - tranquility - thought. 
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  :املقدمة

الحمد هللا الذي أعزنا بالحبیب األكرم وشرفَّنا بالنبي األفخم، سیدنا محمد ص�لي   
  .اهللا علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

أنزل علیھ كتابھ األقدس، وجع�ل ل�سنتھ المك�ان األنف�س، بھم�ا تع�رف األحك�ام،           
  .وُیعلم الحالل من  الحرام

 ُتع�ین المجتھ�دین عل�ى       وكم تفجرت منھما ینابیع العلوم، وقواع�د الفھ�وم الت�ي          
استنباط األحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة،  والصالة والسالم على س�یدنا محم�د               

  أما بعد... النبي، وباب موالنا العلي وعلى آلھ و صحبھ وسلم

فقد الحظت َس�ْیَر عملی�ة االجتھ�اد الت�ي ی�سلكھا الم�ستنبط للحك�م ال�شرعي م�ن                    
الفقی��ھ، أو المفت��ي إذا رام معرف��ة حك��م ش��رعي     دلیل��ھ الكل��ي فتب��ین أن المجتھ��د أو    

لمسألة جدت فإنھ یبح�ث ع�ن دلیلھ�ا ف�ي مظان�ھ، ف�إذا عث�ر علی�ھ ألحق�ھ بنظ�ائره م�ن                       
األدلة الكلیة األصولیة، فھذا نص كتاب، وذل�ك خب�ر س�نة، وھ�ذا قی�اس أو استح�سان          

لفقی�ھ  إلى غیر ذلك من األدلة التي اصطلح علیھ�ا األص�ولیون، ث�م یق�وم المجتھ�د أو ا           
  .بإعطاء موجب ھذا الدلیل للحكم الشرعي وُینّزل ھذا الموجب على مسألتھ  الجزئیة

ولقد نظرت إلى موجبات األدلة فإذا بھا ال تخ�رج ع�ن ث�الث مرات�ب إم�ا یق�ین،                   
وإما طمأنینة، وإما ظن، فأردت مستعینًا باهللا توثیق ذلك وتقریره والتفریع علیھ ف�ي           

أن یكون فكرًا أص�ولیًا مقب�وًال ف�ي ع�ین أس�اتذتي جھاب�ذة              ھذا البحث والذي أسأل اهللا      
  .ھذا الفن وأعمدتھ

  :أھمیة ھذا البحث وسبب اختیاري لھ

  :ومما دفعني للكتابة في ھذا البحث أمور أھمھا ما یلي

أن تكون ھناك قاعدة عامة ُیرجع إلیھا في موجبات األدلة، وأن نستطیع حصرھا  ) ١
ار في غم�ار األدل�ة الكلی�ة، ب�ل نح�دد ال�دلیل ث�م        في عدد معین فال تتشعب بنا األفك  
 .موجبھ ثم إعطاؤه الحكم الالئق بھ

معرفة مراتب األدلة، والقطعي منھا والظني، فال تخرج بالدلیل عن محلھ المنوط        ) ٢
 .بھ، فلیس ما یفید الیقین، كالذي یفید الظن، ولیس القطعي كالظني

 .ون قاعدة أصولیة مفیدةرغبتي الخاصة والملحة في جمع ھذا البحث وأن یك ) ٣
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  :منھج البحث

وطبیع��ة ھ��ذا البح��ث تقت��ضي أن ُیتب��ع فی��ھ الم��نھج االس��تقرائي حی��ث یق��وم الباح��ث        
باس��تقراء كت��ب اًألص��ولیین لمعرف��ة مرات��ب موجب��ات األدل��ة ث��م ی��صنف ھ��ذه النت��ائج     

  .ویجمعھا لتكون قاعدة عامة

  :الدراسات السابقة

ب موجبات األدل�ة الكلی�ة ب�ین طیات�ھ، ولكن�ي       كتابًا جمع مرات- وعلمي محدود–لم أر  
وجدتھ منثورًا متفرقًا بین ثنایا الكتب األصولیة، وسرى إلّى مشافھة مجالسة السادة            

  .-جزاھم اهللا خیرًا–األصولیین المعاصرین، أشیاخ ھذا العلم الرباني 

  :خطة البحث

  .ولقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

 أھمیة البح�ث وس�بب اختی�اري ل�ھ، ومنھج�ھ، وخطت�ھ، والدراس�ات             ففي: أما المقدمة 
  .السابقة علیھ

  :في التعریف بمفردات البحث وھو في مطلبین: المبحث األول

  .مفھوم كلمة الترتیب ومرادھا في البحث :المطلـــب األول

  .المراد بموجب الدلیل الكلي  :المطلب الثاني

  .قین، وفیھ مطلبانالمرتبة األولى وھي الی: المبحث الثاني

  .معنى الیقین لغة واصطالحا :المطلـــب األول

  .األدلة التي تفید الیقین  :المطلب الثاني

  :وفیھ ثالثة مطالب) الطمأنینة(المرتبة الثانیة : المبحث الثالث

  .معنى الطمأنینة لغة واصطالحًا :المطلـــب األول

  .الفرق بین الیقین والطمأنینة  :المطلب الثاني

  .األدلة التي تفید الطمأنینة  :طلب الثالثالم

  :ویشتمل على ثالثة مطالب) الظن(المرتبة الثالثة : المبحث الرابع
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  .معنى الظن لغة واصطالحًا :المطلـــب األول

  .الفرق بین الظن والطمأنینة والیقین  :المطلب الثاني

  .األدلة التي تفید الظن  :المطلب الثالث

النت��ائج والتوص��یات الت��ي  توص��لت إلیھ��ا م��ن خ��الل بحث��ي ففیھ��ا أھ��م   :وأما الخاتمة

ھذا، وإن كنت وفقت فللھ الحم�د والمن�ة، وإن كان�ت األخ�رى فح�سبي            

أني بشر ًأخطأ وًأصیب، وكٌل من یؤخذ م�ن كالم�ھ وی�رد إال ك�الم رب                  

 األم��ین، وص��لى اللھ��م وس��لم وب��ارك عل��ى س��یدنا  وم��صطفاةالع��المین 

  .محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  املبحث األول

  يف التعريف مبفردات البحث

  و طن

  .معنى كلمة الترتیب ومرادھا في البحث :المطلـــب األول
  .المراد بموجب الدلیل الكلي  :المطلب الثاني

  اطب اول

  )برث) اا  رادو  

  :وھو في فرعین
  ــــة واصطالحامعنى كلمة الترتیب لغــــ  :الفـــرع األول
  المراد بكلمة الترتیب في سیاق البحث :الفرع الثاني

  الفرع األول
  لغــة واصطالحا) الترتیب ( معنى كلمة 

  الترتیب لغة: أوال
 :كلمة ترتیب في اللغة تطلق ویراد بھا

رت��ب ال��شيء رتوب��ًا م��ن ب��اب قع��د واس��تقر ودام فھ��و      : )١(االس��تقرار وال��دوام  ) ١
 .)٢(راتب

فیق�ال رتبت�ھ، ورت�ب ف��الن، رتب�ًا ورتوب�ًا، أق�ام بالبل�د وثب��ت        : ن�ة المنزل�ة والمكا  ) ٢
 .)٣(قائمًا

 .)٤(رتب الشيء إذا انتصب، وما في عیشھ رتب إذا كان مستقیمًا: االستقامة ) ٣

أن الترتی��ب ھ��و األم��ر الم��ستقر ال��دائم ذو النظ��ام  : ویفھ��م م��ن إطالق��ات اللغ��ویین -
 .الثابت

طل�ق علیھ�ا اس�م الواح�د، ویك�ون ل�بعض           جعل األشیاء الكثیرة بحی�ث ی     : والترتیب -
 .)٥(أجزائھ تشبھ إلى البعض بالتقدم والتأخر

                                                           

م، ١٩٨٤-ه١٤٠٤: مؤس��سة الرس��الة، الطبع��ة األول��ى  :  ط٢/٢١٩: مجم��ل اللغ��ة الب��ن ف��ارس   )١(
: م��د ب��ن عقی��لأحم��د ب��ن مح: زھی��ر عب��د المح��سن س��لطان، الم��صباح المنی��ر للفی��ومي : تحقی��ق

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢١: دار الحدیث، القاھرة، الطبعة األولي:  ط١٣٣ص
 .١٣٣ص: المصباح المنیر )٢(
 .١٣٣ص: ، المصباح المنیر٢/٤١٩: مجمل اللغة )٣(
 .دار المعارف:  ط٣/٥٧٤: لسان العرب البن منظور )٤(
 -ر الكت��ب العلمی��ةدا:  ط١/٥٥: التعریف��ات لعل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ال��دین ال��شریف الجرج��اني  )٥(

م، التوقیف على مھم�ات التع�اریف ل�زین ال�دین      ١٩٨٣-ه١٤٠٣:  لبنان، الطبعة األولى   -بیروت
 .م١٩٩٠ -ه١٤١٠:  القاھرة، الطبعة األولي-عالم الكتب:  ط١/٩٥: محمد المناوي القاھري
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 .)١("عبارة عن وقوع بعض األقسام فوق بعض: "وعرفھ البعض بأنھ -
وھو أقرب التعاریف لما نحن فیھ حیث یكون الترتیب بین موجبات األدل�ة الكلی�ة                

 .على حسب قوة الموجب بعضھ فوق بعض
  

  طالحًاالترتیب اص: ثانیا

 .)٢(وضع كل شيء منھا في مرتبة لھ عند المرتب: والترتیب عند العلماء ھو -

 .)٣(وقوع الشيء عقیب شيء آخر من غیر تراخ: وعرفھ األصولیون بأنھ -

، ف��ي مع��رض الترتی��ب ف��ي الوض��وء، وھ��و أن ی��أتي بالطھ��ارة )٤(وعرف��ھ الفقھ��اء -
یدین، ثم یمسح برأسھ عضوًا بعد عضو كما أمر اهللا تعالى بأن یغسل الوجھ ثم ال          

﴿َفاْغ���ِسُلوا ُوُج���وَھُكْم َوَأْی���ِدَیُكْم ِإَل���ى اْلَمَراِف���ِق  : ث���م یغ���سل ال���رجلین لقول���ھ تع���الى 
 .)٥(َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْیِن ﴾

أن الترتیب وضع كل شيء في مكانھ ومرتبتھ، وف�ي س�یاق            : ومن ھنا نستخلص   -
ر إلى قوة موجب الدلیل الكلي، وترتیب األدل�ة عل�ى ح�سب ھ�ذا               یكون النظ : بحثنا

 .الموجب، فأولھا الیقین، ثم الطمأنینة، ثم الظن
 

  الفرع الثاني
 المراد بكلمة الترتیب في سیاق البحث

  

أن موجب كل دلی�ل كل�ي ی�أتي مرتب�ًا عل�ى ح�سب               : والمراد بالترتیب في سیاق البحث    
 وھ�و ثمرت�ھ ونتیجت�ھ، وموجب�ات األدل�ة تختل�ف        قوتھ، فالموجب ما یدل علیھ الدلیل،     

ف��القطعي من��ھ مق��دم عل��ى الظن��ي، وال��راجح مق��دم عل��ى     : م��ن حی��ث الق��وة وال��ضعف  

                                                           

: ف�ي الكلیات معجم في الم�صطلحات والف�روق اللغوی�ة ألی�وب ب�ن موس�ي الح�سیني الكف�وي الحن                    )١(
 .عدنان درویش محمد المصري:  تحقیق- بیروت-مؤسسة الرسالة:  ط٢٨٨ص

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم لمحمد بن على بن القاض�ي محم�د حام�د ب�ن محم�د           )٢(
: عل��ى دح��روج ط / رفی��ق العج��م، ود / د:  تحقی��ق١/٤١١: ص��ابر الف��اروقي الحنف��ي التھ��انوي  

 .م١٩٩٦:  بیروت، الطبعة األولى-مكتبة لبنان
 -مؤس��سة الرس��الة:  ط١٠/١١٥: الواض��ح ف��ي أص��ول الفق��ھ ألب��ي الوف��اء ب��ن عقی��ل البغ��دادي     )٣(

م، ١٩٩٩ -ه١٤٢٠: عب�د اهللا اب�ن المح�سن الترك�ي، الطبع�ة األول�ى      /  لبن�ان، تحقی�ق د  -بی�روت 
دار الكت��اب : ، ط١/١٨٩: أص��ول  ال��شاشي لنظ��ام ال��دین أب��و عل��ي أحم��د اب��ن إس��حاق ال��شاشي 

 .روتالعربي، بی
: الموس���وعة الفقھی���ة الكویتی���ة، ص���ادر ع���ن وزارة األوق���اف وال���شئون اإلس���المیة، الكوی���ت        )٤(

 .دار الصفوة:  ط٤٣/٣٥٦
 ).٦(اآلیة : سورة المائدة )٥(
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المرجوح فال یقدم علم غالب الظن عل�ى عل�م الیق�ین، ألن العم�ل ب�الراجح واج�ب كم�ا          
  .)٢(، والظني ال یقوى على معارضة القطعي)١(أشار إلیھ األصولیون

عند التعارض والمخالفة بین األدلة، فإذا خالف دلیل كلي دل�یًال آخ�ر،            ویظھر أثر ذلك    
وكان أحدھما یدل على الیقین مثُال واآلخر ی�دل عل�ي عل�م غال�ب الظ�ن، ف�إن الترتی�ب                
ھن��ا یقت��ضي أن یق��دم ال��دلیل ال��ذي یوج��ب الیق��ین عل��ى ال��ذي یوج��ب غال��ب الظ��ن،           

  .وسیتضح ذلك جلیًا من خالل البحث

ب اطا  

ا ل ادب او راد  

  الموجب لغة: أوال

 : ومعنى الموجب لغة -
، أص��ل واح��د ی��دل عل��ى س��قوط ال��شيء     )ال��واو والج��یم والب��اء  (ھ��و م��ن وج��ب   

حق ووق�ع، ووج�ب المی�ت س�قط والقتی�ل واج�ب،            : ووقوعھ، ووجب البیع وجوباً   
 ، أي إذا م��ات وق��ال اهللا تع��الى ف��ي   )٣ ()ف��إذا وج��ب ف��ال تبك��ین باكی��ة   ): ((ق��ال 

 .)٥(، ووجب الحائط سقط)٤(َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوُبَھا ﴾  ﴿:المناسك

، وموج��ب ب�ضم الم��یم وف��تح الج��یم  )٦(ال��سبب وب�الفتح الم��سبب : الموج�ب بالك��سر  -
اسم مفعول من أوجب الشيء ألزم�ھ فموجب�ھ مقت�ضاه ومطلوب�ھ، ومدلول�ھ وھ�و               

                                                           

مكتب�ة  :  ط٣/١٣٧٩:  الكافي شرح البزدوي لحسین بن عل�ي ب�ن حج�اج ح�سام ال�دین ال�سغناقي                )١(
: س األص��ول ف��ي ش��رح المح��صول للقراف��ي    م، نف��ائ٢٠٠٠/ه١٤٢٢: الرش��د، الطبع��ة األول��ي  

ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، عل��ي محم��د  : مكتب��ة ن��زار م��صطفي الب��از، تحقی��ق :  ط٦٠/٢٤٨٣
مكتب��ة :  ط٢/٨٢٨: م، ت��شنیف الم��سامع للزرك��شي ١٩٩٥/ه١٤١٦: مع��وض، الطبع��ة األول��ى 
: ، أص��ول السرخ��سي ل��شمس األئم��ة السرخ��سي  .م١٩٩٨ -ه١٤١٨: قرطب��ة،  الطبع��ة األول��ى 

مؤس��سة الرس��الة،  :  ط٥/٣٩٨:  بی��روت، المح��صول لإلم��ام ال��رازي   -دار المعرف��ة: ط ٢/١٤
 .عالم الكتب:  ط٣/١٧: م، الفروق لإلمام القرافي١٩٩٧/ه١٤١٨: الطبعة الثالثة

:  ط٣/٢٧٤: رفع النقاب عن تنقیح الشھاب ألبي عبد اهللا الحسن بن علي بن طلح�ة الرجراج�ي             )٢(
م، تی�سیر التحری�ر لمحم�د أم�ین ب�ن        ٢٠٠٤-م١٤٢٥:  األول�ى   ال�سعودیة، الطبع�ة    -مكتبة الرشد 

م�صطفي الب�ابي  الحلب�ي، م�صر         :  ط ٣/١١٦: محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنف�ي      
م، حاشیة العطار على شرح جالل ال�دین المحل�ي عل�ى جم�ع الجوام�ع لح�سن ب�ن محم�د           ١٩٣٢

 .دار الكتب:  ط٢/٤١٦: بن محمود العطار الشافعي
 ح ٢/٣٨٩: ، والن��سائي ف��ي ال��سنن الكب��رى   ٣١١١ ح ٣/١٨٨: ھ أب��و داود ف��ي ال��سنن   أخرج��)٣(

، ٤/١٧٦: ، وقال الشوكاني في نی�ل األوط�ار   ١٣٠٠ح  ١/٥٠٣: ، الحاكم في المستدرك   ١٩٨٥
أخرجھ مالك والشافعي وأحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، والحدیث صححھ الح�اكم ووافق�ھ       

 .الذھبي
 ).٣٦(اآلیة :  سورة الحج)٤(
 بی�روت،  -دار الجی�ل :  ط٦/٥٩:  معجم مقاییس اللغة ألب�ي الح�سین أحم�د ب�ن ف�ارس اب�ن زكری�ا              )٥(

 .تحقیق عبد السالم محمد ھارون
 .٣٨٥ص:  المصباح المنیر للفیومي)٦(



 

 

 - ٣٤١٣ - 

فأصل الوجوب  ،  )١(األثر المترتب على التصرف فمثُال موجب زنا المحصن الرجم        
، وھو یعطي معنى الثمرة المترتبة على الشيء فإذا )٢(في اللغة السقوط والوقوع

س��قط ال��شيء ووق��ع فق��د ب��دت نھایت��ھ وعرف��ت ثمرت��ھ مم��ا یقربن��ا م��ن المعن��ى         
 . األصولي للموجب وھو األثر المترتب على الشيء

  .)٣()إذا كان البیع عن خیار فقد وجب ): ( (ومن ھنا فقد قال 
  الموجب اصطالحا: اثانی
                     والموجب اسم فاع�ل م�ن اإلیج�اب وھ�و ض�د المخت�ار ال�ذي إن ش�اء فع�ل وإن ل�م

یشأ لم یفعل فھو الذي یجب أن یصدر عن فع�ل م�ن غی�ر ق�صد وإرادة كاإلش�راق                 
من الشمس واإلحراق من النار، واسم المفعول منھ ھو أثر الفاعل وھو الموجب   

 .)٤(بالكسر
   األص��ولیین تب��ین أنھ��م یطلق��ون لفظ��ة موج��ب ال��دلیل وب�الرجوع إل��ى كت��ب ال��سادة

على الثمرة المستنبطة من  الدلیل، والنتیجة المأخوذة منھ، ویمكن أن یعبر عن�ھ    
 .بالذي یفیده الدلیل أو یدل علیھ

      فوج�ب أن  : "قال القاضي أبو بكر الباقالني في معرض حدیثھ ع�ن األم�ر والنھ�ي
ھ العبد، إما إقدامًا عل�ى فع�ل أو عل�ى    یكون موجب األمر والنھي تكلیف فعل یكسب    

 .)٥("ترك
      باب موج�ب األم�ر، ألن�ھ لم�ا ثب�ت أن الم�راد            : وقال الشیخ حسام الدین  السغناقي

باألمر مختص بصیغة خاصة ثبت أن المراد بھذه الصیغة واحد عل�ى الخ�صوص               
 .)٦(أیضًا، وھو الوجوب

    ُیذكر في مقدم�ة  فصل في بیان موجب األمر الذي: وقال شمس األئمة السرخسي 
  .)٧(ھذا الفصل

 

                                                           

: دار النف�ائس، الطبع�ة األول�ي   :  ط٤٣٨: محم�د رواس قلعج�ي، ص  /  معجم لغة الفقھاء لألس�تاذ     )١(
 .م١٩٩٦-ه١٤١١

 .٦/٤٧٦٦: سان العرب البن منظور ل)٢(
 ح ٣/٦٤:  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ كت��اب البی��ع، ب��اب إذا خی��ر أح��دھما ص��احبھ بع��د البی��ع )٣(

، ١/٢٧٥:  بیروت وأخرجھ المزني في السنن المأثورة عن ال�شافعي     -دار المعرفة : ، ط ٢١١٢
: یحھمؤس��سة الرس��الة، وم��سلم ف��ي ص��ح  :  ط١٣/٢٦٩: والطح��اوي ف��ي ش��رح م��شكل اآلث��ار  

 .١٥٣١، ح ٥٢٥٨ ح ٣/١١٦٣
دار :  ط٣/٣٧٨: محم���ود عب���د ال��رحمن عب���د الم���نعم /  معج��م الم���صطلحات واأللف���اظ الفقھی��ة د  )٤(

 .الفضیلة بالقاھرة
: عب��د الحمی��د ب��ن عل��ي، ط : د: ، تحقی��ق٢/١٦:  التقری��ب واإلرش��اد للقاض��ي أب��ي بك��ر الب��اقالني )٥(

 .م١٩٩٨-ه١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، 
مكتب�ة الرش�د، الطبع�ة األول�ى     :  ط١/٣٣٣:  الكافي شرح البزدوي للشیح حسام ال�دین ال�سغناقي       )٦(

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢
 . بیروت-دار المعرفة:  ط١/١٤:  أصول السرخسي)٧(
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 ١("في موجب األمر ومقتضاه: النظر الثالث: "وقال اإلمام الغزالي(. 
 ٢(ولھذا ثبت العلم بموجب التواتر على القطع: وقال العالمة السغناقي(. 
         بمعن�ى  ) موج�ب ال�دلیل  (ویظھر من كالم السادة األصولیین أنھم یستعملون لفظ�ة

أو ی�دل علی�ھ، وھ�ي الثم�رة الناتج�ة ع�ن ال�دلیل الكل�ي،                 األمر الذي یفی�ده ال�دلیل،       
تقول موجب التواتر الیقین، وموجب الم�شھور الطمأنین�ة، وموج�ب خب�ر الواح�د            

 .الظن، أي كل منھم یفید كذا، ویدل على كذا وثمرتھ كذا
  والمراد بالدلیل الكلي: ثالثا
  اإلرش��اد  یطل��ق عل��ى المرش��د حقیق�ة، وعل��ى ك��ل م��ا یح��صل ب��ھ :ال�دلیل ف��ي اللغ��ة 

مجازًا، فالمرشد ھو الناصب للعالمة أو الذاكر لھا، والذي یحصل بھ اإلرشاد ھو             
 .العالم التي نصبت للتعریف

                      والدلیل ھو الذي یلزم من العلم ب�ھ العل�م ب�شيء آخ�ر، وال�سمعي من�ھ م�ا یتوق�ف
 .على السمع یعني على الكتاب والسنة واإلجماع

 في االستداللما یستمد فیھ من العقل: والعقلي منھ . 
 ٣(ما سلم عند الخصم سواء كان مستدًال عند الخصم أوًال: والدلیل اإللزامي(. 
     ما یمكن التوصل بصحیح النظر فیھ إل�ى   : والدلیل في اصطالح السادة األصولیین

 .)٤(مطلوب خبري
 ٥(بأنھ ما صح أن یرشد إلى المطلوب الغائب عن الحواس: وعرفھ الباجي(. 
  بأنھ ما أمكن أن یتوص�ل ب�صحیح النظ�ر فی�ھ إل�ى معرف�ة م�ا ال          : وعرفھ الباقالني

 .)٦(یعلم باضطراره
  ھ�و الق�رآن،   : ، وال�دلیل -جل وع�ال – الطالب للدلیل، والدال ھو اهللا :والمستدل ھو

، والمستدل أولو العلم، ھ�ذه قواع�د اإلس�الم كم�ا            )(والمبین للدلیل ھو الرسول     
 .)٧(نقل عن اإلمام أحمد بن حنبل 

                                                           

 .م١٩٩٣-ه١٤١٣: دار الكتب العلمیة، الطبعة األولي:  ط١/٢١١:  المستصفي لإلمام الغزالي)١(
 .٣/١٢٤٢:  الكافي شرح البزدوي)٢(
دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة  :  ط١٠/٩٦:  التعریف��ات الفقھی��ة لمحم��د عم��یم اإلح��سان المج��ددي   )٣(

: م، والتوقی��ف عل��ى مھم��ات التع��اریف ل��زین ال��دین محم��د المن��اوي    ٢٠٠٣ -ه١٤٢٤: األول��ى
م، وموس���وعة ك���شاف اص���طالحات ١٩٩٠-١٤١٠: ع���الم الكت���ب الطبع���ة األول���ي:  ط١/١٦٧

مكتب��ة لبن��ان :  ط١١/٧٩٣:  ب��ن عل��ي ب��ن القاض��ي التھ��انوي الحنف��ي الفن��ون، والعل��وم لمحم��د
دار :  ط٢/٧٧: عل��ي دح��روج، ودس��تور العلم��اء للقاض��ي عب��د النب��ي عب��د الرس��ول   / تحقی��ق د

 . بیروت- لبنان-الكتب العلمیة
 .مكتبة العبیكان:  ط١/٥١:  شرح الكوكب المنیر البن النجار الحنبلي)٤(
الطبع�ة  : دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، لبن�ان        :  ط ١/١٠٣: لی�د الب�اجي    الحدود في األصول ألبي و     )٥(

 م٢٠٠٣-ه١٤٢٤: األولى
 .١/٥٢:  شرح الكوكب المنیر)٦(
 .١/٥٥:  شرح الكوكب المنیر)٧(



 

 

 - ٣٤١٥ - 

 االستدالل فقد یقع على النظر في الدلیل والتأمل  المطلوب بھ العلم بحقیقت�ھ           وأما -
 .)١(المنظور فیھ، وقد تقع على المسائلة عن الدلیل والمطالبة

وھو ترتیب اعتقادات أو ظنون لیتوصل بھا إلى الوقوف على الشيء باعتق�اد أو        -
 .)٢(ظن

فق��ھ، والت��ي جعلھ��ا  واألدل��ة الكلی��ة الت��ي ھ��ي م��ن ص��میم موض��وع عل��م أص��ول ال    -
 .العلماء قسمین أدلة متفق على حجیتھا، وأخرى مختلف فیھا

فالمتفق علیھا ھي الكتاب والسنة واإلجماع والقیاس، والمختلف فیھ�ا م�ا ع�داھا            -
من األدلة الظنیة كاالستحسان واالستصحاب وشرع من قبلنا وعمل أھ�ل المدین�ة     

موجب وثمرة فإذا ألحق المجتھد أو وغیرھا من األدلة الكلیة ولكل دلیل منھا ... 
الفقیھ الدلیل الجزئي بنظیره من الدلیل الكلي فقد وضح األمر وبان عندھا یعط�ي            
لھذا الدلیل الجزئي موجب الدلیل الكلي، وھذه الموجبات مرتبة على حسب قوتھا 

 . الظن– الطمأنینة –الیقین : إلى ثالث مراتب
  .وھذا ما سنعرفھ في المباحث التالیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .م١٩٩٣: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى:  ط١/٢٠٨: التقریب واإلرشاد للباقالني )١(
 . بیروت-ار الكتب العلمیةد:  ط١/٦:  المعتمد ألبي الحسن البصري)٢(
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  املبحث الثاني

  )اليقيــــن(املرتبة األوىل 

  و طن

  .معنى الیقین لغة واصطالحًا: المطلـــب األول
 .األدلة التي تفید الیقیـــــن: المطلب الثاني

  اطب اول

ًطوا  نا   

تیقنت :  بعد الشك، فال یقالمن تیقن یقینًا وھو العلم بالشيء استدالًال : الیقین لغة -
 .)٢(، ولذا فإن اهللا ال یوصف بالیقین)١(أن السماء فوقي

 .وقیل ھو العلم بالحق مع العلم بأنھ ال یكون غیره -

 .)٣(ضد الشك: والیقین -

، لكنھ یتأكد بعد العلم فال یتخی�ل الع�الم ب�ھ       )٤(وھو علم یحصل بعد استدالل ورویة      -
 .)٥(خالفھ

َق�اَل الَّ�ِذیَن      ﴿ :ألفاظ األضداد الیقین، وال�شك، فأم�ا الیق�ین        من  : " قال علماء اللغة   -
 . أي یوقنون)٦(َیُظنُّوَن َأنَُّھم مَُّلاُقو اللَّـِھ ﴾

 .)٧( ﴿ ِإن نَُّظنُّ ِإلَّا َظنا َوَما َنْحُن ِبُمْسَتْیِقِنیَن ﴾:وأما الشك -

د ویالح��ظ أن اس��تعمال الق��رآن للظ��ن عل��ى أن��ھ ض��رب م��ن الیق��ین إن اس��تعمل بع��   -
 .)٨(إن

  : وللیقین درجات
  .علم الیقین، وعین الیقین، وحق الیقین

 .فما أعطاه الدلیل متصور األمر على ما ھو علیھ: فأما علم الیقین -

                                                           

مؤس�سة  :  ط١/٣٧٣:  معجم الفروق اللغویة ألبي ھالل الحسن بن عبد اهللا ابن س�ھل الع�سكري         )١(
 .الشیخ  آیة أهللا بیان: ه، تحقیق١٤١٢:  الطبعة األولى-النشر اإلسالمي بقم

 .١/٤٠:  التعریفات الفقھیة)٢(
 .١/٣٧٣:  معجم الفروق اللغویة)٣(
مكتب��ة اآلداب، :  ط١/٦٤:  العل��وم ف��ي الح��دود والرس��و لج��الل ال��دین ال��سیوطي       معج��م مقالی��د )٤(

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤: القاھرة، الطبعة األولى
: ألیوب بن موسى الحسیني أبو البقاء الحنف�ي     :  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة      )٥(

 .عدنان درویش، محمد المصري:  تحقیق- بیروت-مؤسسة الرسالة:  ط١/٦٧
 ).٢٤٩(اآلیة :  سورة البقرة)٦(
 ).٣٢(اآلیة :  سورة الجاثیة)٧(
 .م١٩٨٨دار النفائس، :  ط١/٢٩٦:  معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق)٨(
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 .ما أعطت المشاھدة والكشف: وعین الیقین -

 .)١(ما حصل مع العلم بما أرید لھ ذلك الشھود: وحق الیقین -
  الیقین في اصطالح األصولیین

األص�ولیین ھ��و أعل�ى مرتب�ة م�ن مرات��ب العل�م باألدل�ة، وعب�ر عن��ھ        والیق�ین عن�د    -
 .بعضھم بالعلم الضروري

 .)٢(الیقین بمنزلة العیان علمًا ضروریًا: حسام الدین السغناقي: قال العالمة -

ھ��و م��ا وج�د ب��ذات المخل��وق م��ن غی�ر تعق��ب ری��ب فی��ھ عرف��ًا   : والعل�م ال��ضروري  -
 .)٣(وعھدًا

 اس�تداللھما عل�ى أن المت�واتر یفی�د الیق�ین ی�دل          وسیاق الغزالي وابن الحاجب ف�ي      -
 :على أن الیقین ھو العلم الضروري

أم�ا ك�ون الت�واتر مفی�د للعل�م فھ�و ظ�اھر              : الت�واتر یفی�د العل�م، وق�ال       : قال الغزالي 
خالفًا للسمنیة حیث حصروا العل�وم ف�ي الح�واس، وأنك�روا ھ�ذا وح�صرھم باط�ل                  

لواح�د واس�تحالة ك�ون ال�شيء الواح�د      فإنا بالضرورة نعلم كون األل�ف أكث�ر م�ن ا      
  .)٤(قدیمًا محدثًا وأمورًا جر ذكرھا في مدارك الیقین سوى الحواس

وخالف السمنیة في افادة المت�واتر وھ�و بھ�ت فإن�ا نج�د العل�م                : وقال ابن الحاجب  
  .)٥(ضروري بالبالد النائیة، واألمم الخالیة، واألنبیاء والحلفاء بمجرد اإلخبار

  .)٦(الزركشي في التشنیفوأشار إلى ذلك 
وعل��ى ھ��ذا ف��الیقین ھ��و العل��م ال��ضروري وبع��ضھم ح��ده بم��ا ی��دل عل��ى الوض��وح  

الیق��ین ھ��و وض��وح حقیق��ة  : وع��دم الت��ردد فق��ال أب��و الخط��اب البغ��دادي الحنبل��ي   
  .)٧(الشيء في النفس

  .)٨(الیقین ھو الحق: وقال صاحب فواتح الرحموت
  .)٩(سھ من غیر قرینةما یوجب العلم قطعًا بنف: وقال السمرقندي

                                                           

 .١/٢٤٦:  التوقیف علي مھمات التعاریف للمناوي)١(
-ه١٤٢٢: رش��دمكتب��ة ال:  ط٣/١٢٤٢: ش��رح الب��زدوي لل��شیخ ح�سام ال��دین ال��سغناقي :  الك�افي )٢(

 .م٢٠٠١
دار الغ���رب :  ط٧٧ص: الب���ن ف���ورك األص���بھاني) الح���دود المواض���عات( الح���دود ف���ي األص���ول )٣(

 .م١٩٩٩: اإلسالمي، الطبعة األولي
 .م١٩٩٣-ه١٤١٤: مؤسسة التاریخ العربي:  ط١/١٣٣:  المستصفي لإلمام الغزالي)٤(
 .م٢٠٠٦دار ابن حزم، :  ط١/٥٢١:  مختصر ابن الحاجب)٥(
: ت��ألیف اإلم��ام ب��در ال��دین الزرك��شي   : ت��شنیف  الم��سامع بجم��ع الجوام��ع لت��اج ال��دین ال��سبكي      )٦(

 .م١٩٩٩ -ه١٤١٩مؤسسة قرطبة :  ط٢/٩٥٠
 .دار المدني للطباعة والنشر:  ط١/٦٤:  التمھید في أصول الفقھ ألبي الخطاب الحنبلي)٧(
 لبن��ان، - بی��روت-لعرب��يمؤس�سة الت��اریخ ا :  ط٢/١١٣:  ف�واتح الرحم��وت ب��شرح م��سلم الثب��وت )٨(

 .م مطبوع مع المستصفى للغزالي١٩٩٣
 .م١٩٩٧-ه١٤١٨: ، مكتبة دار التراث٤٢٣ص:  میزان األصول للسمرقندي)٩(
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، ث�م ی�صل إل�ى       )١(تب�دأ ب�النظر واالس�تدالل والرؤی�ة       : وعلى ھذا فإن مرتبة الیق�ین     
، ث��م یق��وى حت��ى ی��صیر    )٢(مرتب��ة العل��م القطع��ي ال��ذي ال یتخی��ل الن��اظر خالف��ھ      

 :، الذي ال ینكره إال جاحد أو مجنون)٣(كالعیان
ذا رج�ل س�فیھ ل�م یع�رف         وھ� : " واصفًا من أنكر عل�م الیق�ین      : قال اإلمام البزدوي  

  .)٤"(نفسھ، وال دینھ، وال دنیاه، وال أباه مثل من أنكر العیان

ب اطا  

  اد ا د ان

  :وھو في ثالثة فروع
  )النص( :  الفــــرع األول

  )الخبر المتواتر( :  الفرع الثاني
  )إجماع األمة( :  الفرع الثالث

  النــــــــص: الفرع األول
  :یطلق على معاٍن كثیرة منھا:  اللغةالنص في

یق��ال ن��صت الظبی��ة جی��دھا أي رفعت��ھ، ون��ص الح��دیث ین��صھ ن��صًا رفع��ھ،  : الرف��ع ) ١
م�ا رأی�ت رج�ًال أن�ص للح�دیث م�ن الزھ�ري أي أرف�ع         : ومنھ قول عمرو بن دینار   

 .)٥(وأسند
أي على غایة الشھرة، والظھور ومنھ س�مي  : تقول ُوضع على المنصة : الظھور ) ٢

 .)٦(ھ العروس لترى بالمنصةما تظھر علی
التحریك حتى ت�ستخرج الناق�ة أق�صى     : قال أبو عبید النص   : السیر الشدید والحث   ) ٣

 .سیرھا
على شيء ما تقول نص الرجل نصًا إذا سألھ عن شيء حت�ى    : التوقیف والتعیین  ) ٤

 .)٧(یستقصي ما عنده
           زی�ز  أن ال�نص ع : ومن نظر إلى ھذه المعاني اللغوی�ة یج�د أنھ�ا تب�رز م�ن طیاتھ�ا

  .فرید مرفوع ظاھر فھو ذو حركة وتوقیف واستقصاء لغایة األمر
                    وكل ذلك یدل على التفرد والبیان والتق�دم، والعل�وم، وكأنھ�ا توطئ�ة لجع�ل ال�نص

 .مصطلحًا أصولیًا یعني تقدم داللتھ على غیره من أنواع الدالالت

                                                           

 .١/٦٤:  معجم مقالید العلوم للسیوطي)١(
 .١/٦٧:  الكلیات ألبي البقاء الحنفي)٢(
 .٣/١٢٤٢:  الكافي للسغناقي)٣(
 .دار الكتاب اإلسالمي:  ط٢/٣٦٢:  لعبد العزیز البخاري كشف األسرار شرح أصول البزدوي)٤(
 .٤٤٤٢-٦/٤٤٤١:  لسان العرب البن منظور)٥(
 ٦/٤٤٤٢:  لسان العرب)٦(
: مكتب��ة الحی��اة، ومحم��ل اللغ��ة الب��ن ف��ارس اللغ��وي  :  ط٧٤٠-٤/٧٣٩:  ت��اج الع��روس للزبی��دي )٧(

 .ه١٤٠٤: مؤسسة الرسالة الطبعة األولي:  ط٣/٨٤٣
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  :النص اصطالحًا
  :یطلق النص بثالثة اعتبارات

، فت�رى بع�ض األص�ولیین یجمع�ون ب�ین الظ�اھر وال�نص               )١(ظاھرأنھ مقابل ال   :أحدھا
  .في التعریف ویجعلون النص في مقابل الظاھر

  .ویظھر ذلك من تعریف اإلمام فخر اإلسالم البزدوي والقاضي الدبوسي
 ٢(ما ازداد وضوحًا على الظاھر: فقد عرفھ اإلمام فخر اإلسالم(.  
       أي (وأما ال�نص فھ�و الزائ�د علی�ھ          : وعرفھ اإلمام القاضي أبو زید الدبوسي فقال

بیان��ًا إذا قوب��ل ب��ھ ب��ضرب دالل��ة خاص��ة بع��د دالل��ة اللف��ظ بع��د ذل��ك ف��ي      ) الظ��اھر
 .)٣(الظاھر

، والب��اجي ف��ي )٤(وق��د جع��ل ال��نص مق��ابًال للظ��اھر أی��ضًا ال��سمرقندي ف��ي المی��زان 
  .، وغیرھم)٥(الحدود

 ذكروا أن ق�صد  أن أكثر شراح البزدوي: وذكر البخاري في شرحھ على البزدوي   -
الم��تكلم ل��و اقت��رن بالظ��اھر ص��ار ن��صًا، وش��رطوا ف��ي الظ��اھر أن ال یك��ون معن��اه   
مقصودًا بالسوق ًأصًال، وجعلوا ذلك فرقًا بین النص والظاھر، وھذا الكالم ح�سن   
ف�ي الف�رق بینھم�ا لكن�ھ مخ�الف لعام�ة الحنفی�ة ال�ذین ی�رون أن ع�دم ال�سوق ف�ي             

 .)٦(مراد منھ سواء كان مسوقًا أم لم یكونالظاھر لیس بشرط بل ھو ما ظھر ال
فھذه النظرة تجع�ل ال�نص ف�ي مقاب�ل الظ�اھر، وأعل�ى من�ھ ف�ي الدالل�ة وأول�ى إن                       

  .اجتمعًا في دلیل واحد أما في غیر ذلك فالظاھر حجة بنفسھ دون مقابلة غیره
 : االعتبار الثاني

مع�ھ غی�ره   وھذا االعتب�ار ی�رى أن ال�نص ھ�و م�ا ی�دل عل�ى معن�ى قطع�ًا ویحتم�ل               -
 .)٧(كصیغ العموم، فإن داللتھا على أصل المعني قطعیة، وعلى األفراد ظاھرة

                                                           

 ھو والظاھر ش�یئًا واح�دًا، ول�م یف�رق بینھم�ا، وكأن�ھ أخ�ذ ذل�ك م�ن             مام الشافعي    وقد جعلھ اإل   )١(
اللغة كما مر بمعنى الظھور، وال مانع من ذلك في عرف الشرع، لكن األصولیین بع�د ال�شافعي           

، البرھ��ان ١/٣٨٤: المست��صفي للغزال��ي: انظ��ر. وض��عوا لك��ل منھم��ا تعریف��ًا یمی��زه ع��ن غی��ره 
م��صر الطبع��ة الرابع��ة، دار  —.مكتب��ة الوف��اء بالمن��صورة :  ط٤١٦-١/٤١٥: لإلم��ام الج��ویني 

 .م٢٠٠٠ - بیروت-الكتب العلمیة
 .٤٧-١/٤٦:  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي)٢(
: دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، الطبع���ة األول���ي:  ط١١٦ص:  تق���ویم األدل���ة للقاض���ي الدبوس���ي)٣(

 .م٢٠٠١-ه١٤٢١
 .م١٩٩٧-ه١٤٠٨: مكتبة دار التراث، الطبعة الثانیة:  ط٣٥٠ص: قندي میزان األصول للسمر)٤(
: دار اآلف�اق العربی�ة، الطبع�ة األول�ى        :  ط ٢ص:  الحدود في األصول لإلم�ام أب�ي س�لیمان الب�اجي           )٥(

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠
 .١/٤٦:  كشف األسرار للبخاري)٦(
 .١/٣٣٠:  تشنیف المسامع للزركشي)٧(
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، یدل على ح�ل البی�ع قطع�ًا، لك�ن       )١(َوَأَحلَّ اللَّـُھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا ﴾      ﴿: فقولھ تعالى 
ولك�ن ی�دل   .. ھل یدل على حل كل نوع من أنواع البیع بنفس درج�ة القطعی�ة؟ ال               

  . من أنواع البیع داللة ظاھرةعلي كل نوع
 :االعتبار الثالث

نص الشافعي  : أن النص ما یدل على معنى ظاھر وھو استعمال الفقھاء، كقولھم          
  .)٢(على كذا، وقولھم لنا النص والقیاس، یریدون بالنص الكتاب، والسنة مطلقا

 : وبالنظر إلى ھذه االعتبارات

ظ��اھر ف��ي تعری��ف واح��د، ویجع��ل  ن��رى أن االعتب��ار األول، یجم��ع ب��ین ال��نص وال  -
كالھما واضحًا لكن النص ازداد وض�وحًا عل�ى الظ�اھر، ول�ھ دالل�ة خاص�ة تجعل�ھ               
أرفع من الظاھر، وأعلى منھ في الداللة وأولى إن اجتمع�ًا، ویك�ون اقت�ران ق�صد                  
المتكلم بالظاھر عندھم، أو أن یكون  المعنى مقصودًا بالسوق ھو عالمة النص،            

  .متین فھو الظاھروبغیر ھاتین العال

إذ ال��نص م��ن : فق��د ق�رب فی��ھ ال�نص م��ن العم�وم وھ��و بعی�د    : أم�ا االعتب��ار الث�اني   -
  .أخص أنواع الدالالت

فھ�و اس�تعمال الفقھ�اء واص�طالحھم ول�یس ھ�و االص�طالح              : وأما االعتبار الثالث   -
 .األصولي الذي نحن بصدده

 :حكم النص
قطع�ي، وأن�ھ ی�صار إلی�ھ،     أنھ یوج�ب العل�م ال     : حكم النص عند جمھور األصولیین    

ویمتثل، وال یُعدل عن�ھ إال ب�نص ع�ارض، وال یق�ع الخ�الف فی�ھ أب�دًا، وال ی�سوغ                       
  .اجتھاد مخالفھ

وھ���و ق���ول م���شایخ الع���راق م���ن ال���سادة الحنفی���ة، واإلم���ام ال���رازي، والقاض���ي    
  .)٣(الدبوسي، وعامة المعتزلة، وعلیھ مذھب اإلمام الشافعي

، وال��نص )٤(ا وض�ع ل�ھ اللف�ظ ظ�اھرًا ال قطع�اً     أن�ھ یوج�ب العم�ل بم�    : وق�ال ال�بعض   -
 .عندھم یفید العمل مع احتمال التخصیص

 .قول الجمھور وھو أن النص یفید القطع الیقیني وھي مرتبة الیقین :والراجح -

أنھ یفید القط�ع، ورد عل�ى أص�حاب الق�ول     : وقد اختار اإلمام عبد العزیز البخاري      -
 وھو الذي ال ت�دل علی�ھ قرین�ة، ألن الناش�ئ     الثاني، بأن االحتمال بعید ال عبرة لھ 

                                                           

 ).٢٥٧(اآلیة :  سورة البقرة)١(
، إرش����اد الفح����ول  ١/٣٨٤: ، والمست����صفي للغزال����ي ١/٣٣٠:  ت����شنیف الم����سامع للزرك����شي  )٢(

 .م١٩٩٩-ه١٤١٩: دار الكتاب العربي، الطبعة األولى:  ط١٧٦ص: للشوكاني
، والرس��الة لإلم��ام  ٣٦٠ص: ، ومی��زان األص��ول لل��سمرقندي  ١/٤٥:  ك��شف األس��رار للبخ��اري  )٣(

 .مصطفي البابي الحلبي:  ط١٥ص/ الشافعي 
 .٣٦٠ص:  میزان األصول للسمرقندي)٤(
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عن إرادة الم�تكلم، وھ�و أم�ر ب�اطن ال یوق�ف علی�ھ، واألحك�ام ال تتعل�ق بالمع�اني                      
 .)١(الباطنة

 .)٢(َوَأَحلَّ اللَّـُھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا ﴾ ﴿: قولھ تعالى: مثال النص -
 المعن�ى ردًا عل�ى م�ن    فاآلیة نص في التفرقة بین البی�ع والرب�ا ألنھ�ا س�یقت لھ�ذا              

، ف�رد اهللا عل�یھم ق�ولھم        )٣ (﴿ِإنََّما اْلَبْیُع ِمْث�ُل الرَِّب�ا﴾     : زعم التسویة بینھما لما قالوا    
  .)٤(ونفي المماثلة بین البیع والربا واآلیة ظاھرة في حل البیع وحرمة الربا

ف��النص یفی��د الیق��ین عن��د الجمھ��ور فھ��و دلی��ل ینتم��ي إل��ى المرتب��ة األول��ى م��ن          -
  .ات األدلة الكلیةموجب

  الخبر المتواتر: الفرع الثاني
یفی�د أی�ضًا الیق�ین وھ�ي المرتب�ة األول�ى م�ن مرات�ب موجب�ات األدل�ة           : وخبر المت�واتر  
  .الكلیة األصولیة

  :تعریف خبر المتواتر لغة واصطالحًا
  :المتواتر لغة

تبع تواترت الخیل إذا جاءت ی:  وھو التتابع یقال   -من باب وتر  -مشتق من التواتر   -
 .)٥(بعضھا بعضًا

 :فقد عرفھ القاضي الدبوسي من الحنفیة فقال -
أن ینقل�ھ ق��وم ال یت��وھم اجتم��اعھم وتواط��ؤھم عل�ى الك��ذب لكث��رة ع��ددھم وتب��این   

 فیك�ون أول�ھ ك�آخره      أماكنھم عن قوم مثلھ، وھك�ذا إل�ى أن یت�صل برس�ول اهللا               
ادیر الزك�وات   وأوسطھ كطرفیھ، وذلك نحو أعداد الصلوات وأعداد الركعات، ومق        

  .)٦(والدیات وأشباه ذلك
 قطع��ًا ویقین��ًا الخب��ر المت��صل بن��ا ع��ن رس��ول اهللا : " وعرف��ھ ال��سمرقندي بأن��ھ

  .)٧(بحیث لم یتوھم فیھ شبھة االنقطاع
  .)٨(وعرفھ جمھورھم بأنھ خبر جماعة یفید بنفسھ بصدقھ

أن ینقل���ھ جماع���ة ی���ستحیل : ونق���ل ال���سیوطي تعریف���ھ عن���د أھ���ل األص���ول فق���ال  -
 .)١(واطؤھم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر یتواتر ذلك القدر المشتركت

                                                           

 .٣٦٠ص: ، ومیزان األصول للسمرقندي١/٤٦:  كشف األسرار للبخاري)١(
 ).٢٥٧(اآلیة :  سورة البقرة)٢(
 ).٢٥٧(اآلیة :  سورة البقرة)٣(
: ، وتق���ویم األدل���ة١/٤٧: ، وك���شف األس���رار للبخ���اري٣٥٠ص:  می���زان األص���ول لل���سمرقندي)٤(

 .١١٦ص
المطبع�ة األمیری�ة   :  ط٧٠٨ص: ، ومخت�ار ال�صحاح لل�رازي    ٣٨٤ص: ر للفیومي  المصباح المنی  )٥(

 .م١٩٣٨-ه١٣٥٧: ببوالق، الطبعة الرابعة
 .٢٢ص:  تقویم األدلة في أصول الفقھ لإلمام أبي زید الدبوسي)٦(
 .٤٢٢ص:  میزان األصول للسمرقندي)٧(
 .٤٦ص:  إرشاد الفحول للشوكاني)٨(
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  :المتواتر یفید الیقین
، وإن اختلفت عباراتھم )٢(اتفق جمھور األصولیین على أن المتواتر یفید الیقین ) ١

 .في تحدید ھذا الیقین

 ،)٤(، والدبوسي في التق�ویم )٣(فمنھم من نص على الیقین كالسرخسي في أصولھ        -
، ومنھم م�ن س�ماه علم�ًا    )٥(ومنھم من سماه علمًا قطعیًا كالسمرقندي في المیزان 

 .)٦(ضروریًا كتاج الدین السبكي في جمع الجوامع والزركشي في شرحھ علیھ

إن المتواتر یفید العلم االستداللي وھو ما یحتاج إلى تقدیم مقدمة : وقال الكعبي  ) ٢
لمح�سوسات م�ن غی�ر واس�طة ال�دلیل      كالعلم بثبوت العقل بالتأم�ل، والنظ�ر ف�ي ا     

ال��سمعي، ك��العلم بح��دوث الع��الم، وق��د ن��سبھ إلی��ھ ص��احب ف��واتح الرحم��وت،          
وال����سمرقندي واآلم����دي، والبخ����اري ف����ي ك����شف األس����رار، والزرك����شي ف����ي  

 . )٧(التشنیف
وقد وافق الكعبي في ذلك إمام الحرمین والرازي كما نقلھ ابن ال�سبكي ف�ي جم�ع                  

 : حھ، لكن قال شار)٨(الجوامع

فأما إمام الحرمین فقد صرح بموافقة الكعبي، وأما الرازي فالذي في المحصول " -
 :، واستدلوا على قولھم بما یلي)٩("موافقتھ الجمھور

أن القول بأنھ یفید العلم االستداللي فیھ إلزام ممن ینكر ال�ضرورة تعنت�ًا ومك�ابرة       -
 .)١٠(وھو یعتقد العلم االستدالل فنقوم بذلك علیھ حجة

 .)١١(إنھ ال یوجب العلم بنفسھ ولكن بقرینة: ال النظاموق ) ٣
وال یعتد بھذا القول وال بصاحبھ، فإن القول بالقرینة إنما یكون الحكم فیھ راجع�ًا               

  .إلى القرینة ال إلى الخبر المتواتر

                                                                                                                                                     

المكتب��ة :  ط٢/٣٩٥:  الن��واوي لإلم��ام ج��الل ال��دین ال��سیوطي   ت��دریب ال��راوي ف��ي ش��رح تقری��ر  )١(
 .التوفیقیة تحقیق عماد زكي البارودي

، وف�واتح  ١/٣٣٣: ، المستصفي لإلم�ام الغزال�ي  ٢/٢١: ، اإلحكام لآلمدي٣٠٧ص:  تقویم األدلة )٢(
 .٢/١٢٣: الرحموت

 .٢/٣٨٢:  أصول  السرخسي لإلمام أبي بكر بن احمد بن أبي سھل  السرخسي)٣(
 .٣٠٧ص:  تقویم األدلة)٤(
 .٤٢٢ص:  میزان األصول)٥(
 .٢/٩٥٠:  تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي تألیف العالمة بدر الدین الزكشي)٦(
، وك��شف ٢/١٨: ، واإلحك�ام ٤٢٤ص: ، می�زان األص�ول لل�سمرقندي   ٢/١١٤:  ف�واتح الحرم�وت  )٧(

 .٩٥١-٢/٩٥٠: ، وتشنیف المسامع٢/٣٦٣: األسرار
 .٢/٩٥٠:  نشیف  المسامع)٨(
 .مؤسسة الرسالة:  ط٣/١١٠:  المحصول لإلمام الرازي)٩(
 .٤٢٨ص:  میزان األصول للسمرقندي)١٠(
 .٤٢٣ص:  نقلھ السمرقندي في میزان األصول)١١(



 

 

 - ٣٤٢٣ - 

وأم��ا النظ��ام فق��د نق��ل البغ��دادي ف��ي الف��رق ب��ین الف��رق ع��ن جمھ��ور أھ��ل ال��رأي     
  .)١(عة وأكثر المعتزلة تكفیرهوالحدیث مع الخوارج والشی

 .)٣(، أنھ یوجب العلم المكتسب)٢(وقال بعض الشافعیة ) ٤
ونقل اإلمام فخر اإلسالم البزدوي عن بعض المعتزلة وأبي عبد اهللا الثلجي أنھ              ) ٥

 .)٤(یوجب علم طمأنینة القلب
 :وللطمأنینة معنیان

 ٥(أنھا بمعنى الیقین بحیث ال یخالجھ شك وال یعتریھ وھم: األول(.  
 اعتراء الوھم والشك: الثاني. 

َوِإْذ َق�اَل ِإْب�َراِھیُم       ﴿ :كما قال اهللا تعالى مخب�رًا ع�ن س�یدنا إب�راھیم           : فالمعنى األول 
  .)٦(َربِّ َأِرِني َكْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتىٰ ۖ َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن ۖ َقاَل َبَلىٰ َوَلـِٰكن لَِّیْطَمِئنَّ َقْلِبي ﴾

قلبھ ال یخالجھ شك وال یعتریھ وھم فعل�م ب�ذلك أن الطمأنین�ة    وال شك أن اطمئنان   -
  .)٧(تطلق على الیقین

فعل��ى ھ��ذا المعن��ى ال إش��كال، ولك��ن ذل��ك ل��یس م��راد م��ن ق��ال إن المت��واتر یوج��ب  
  .الطمأنینة وإنما كان مراده المعنى الثاني

ما أورده الشیخ حسام الدین السغناقي في شرحھ عل�ى أص�ول            : والدلیل على ذلك   -
م�ا  ) عن�دھم (ف�إن قل�ت تقیی�د الطمأنین�ة بقول�ھ      : " ر اإلسالم البزدوي حیث قال    فخ

  .یحتمل أن یتخالجھ شك وتقییده
أیضًا في الجواب بقولھ على ما فسره المخالف یقتضي أن یك�ون لھ�ا معن�ى آخ�ر               

  .وما ذلك؟
نع��م ك��ذلك وھ��و أن��ھ یوج��ب عل��م الیق��ین، فالمخ��الف ھ��ذا ھ��و ص��احب   : قل��ت: ق��ال

 ب��أن المت��واتر یفی��د الطمأنین��ة وم��رادھم المعن��ى الث��اني لھ��ا، وھ��و  الم��ذھب القائ��ل
، وقد أطال وأجاد السرخسي في بیان ھذا الم�ذھب وال�رد            )٨(اعتراء الشك والوھم  

  .)٩(علیھ

                                                           

مؤس�سة الحلب�ي وش�ركاه تحقی�ق نط�ھ      :  وما بع�دھا ط ٧٩ص:  الفرق بین الفرق لإلمام البغدادي     )١(
 .عبد الرؤوف سعد

 .٢/١٨: ، واآلمدي في اإلحكام٢/٩٥٠:  كما نقلھ الزركشي في التشنیف)٢(
الح�دود  ( وھو الذي یتضمنھ النظر الصحیح ویصح طروء والشك علیھ ف�ي الث�اني عرف�ًا وعھ�دًا                )٣(

 ).٧٨ص: البن فورك
 .٢/٣٦٢:  كشف األسرار للبخاري)٤(
 .٣/١٢٤٦:  الكافي شرح أصول البزدوي للشیخ حسام الدین السغناقي)٥(
 ).٢٦٠(اآلیة :  سورة البقرة)٦(
: ، وتف��سیر القرطب��ي ٣/١٢٤٦:  الك��افي ش��رح أص��ول الب��زدوي لل��شیخ ح��سام ال��دین ال��سغناقي    )٧(

 .دار الریان للتراث:  ط٢/١٠٦
 .٣/١٢٤٦:  الكافي)٨(
 ..١/٣٨٤:  أصول السرخسي)٩(
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 .)١(ونقل اآلمدي والرازي عن بعض األصولیین التوقف في ذلك ) ٦
 یفید الیق�ین،  والراجح من ذلك كلھ ھو رأي جمھور األصولیین وھو أن خبر المتواتر 

  .)٢(وأن أدلة المخالفین من قبیل التخیالت
  

  إجماع األمة: الفرع الثالث
  

  :تعریف اإلجماع
  

  :یطلق باعتبارین: اإلجماع في اللغة
 ع��ز –الع��زم عل��ى ال��شيء، والت��صمیم علیــــــــــ��ـھ، ومـ��ـن ذل��ك قولــــــ��ـھ : األول

 .)٣(﴾ ﴿ َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم :-وجل
  وأیضًا قول النبي) ) : (٤()ال صیام لمن لم ُیْجمع الصیام من اللیل(. 
 وك��ال "یق��ال أجم��ع الق��وم عل��ى ك��ذا إذا اتفق��وا علی��ھ : "االتف��اق: والمعن��ى الث��اني ،

المعنیین أي العزم واالتفاق مأخوذان م�ن  الجم�ع ف�إن الع�زم فی�ھ جم�ع الخ�واطر                   
 .)٥(واالتفاق جمع اآلراء

    إن الع�زم یك�ون م�ن       : لیین ب�ین ھ�ذین المعنی�ین اللغ�ویین فق�الوا          ولقد فرق األص�و
 .الواحد، ومن األكثر

 ٦(أما االتفاق، فال یكون إال من أكثر من واحد ألن الواحد ال یتفق مع نفسھ(. 
 واختلفوا في كون اللفظ حقیقة في كال المعنیین أو في أحدھما فقط. 

 م��شترك لفظ��ي بینھم��ا؛ ألن ف�ذھب فری��ق م��نھم الغزال��ي والفخ��ر ال��رازي إل��ى أن��ھ 
  .)٧(اللفظ قد استعمل فیھما، واألصل في االستعمال الحقیقة

                                                           

 .٤/٣٣١: ، والمحصول للرازي٢/١٩:  االحكام لآلمدي)١(
، و ك���شف ٢/١٨: ، اإلحك���ام لآلم���دي٤٢٢ص: ، می���زان األص���ول١/٣٨٢ : أص���ول السرخ���سي)٢(

 .٢/٣٦٣: األسرار للبخاري
 ).٧١(اآلیة :  سورة یونس)٣(
ح ٣/٩٩: كتاب ال�صیام :  أخرجھ الترمذي في السنن، باب ما جاء ال صیام لمن لم یعزم من اللیل     )٤(

م، والنسائي ف�ي    ١٩٧٥-ه١٣٩٥: مصطفي البابي  الحلبي، بمصر ،  الطبعة الثانیة        : ، ط ٧٣٠
 ح ٣/١٧١: ال��سنن الكب��رى ب��اب ذك��ر اخ��تالف الن��اقلین لخب��ر حف��صة ف��ي ذل��ك، كت��اب ال��صیام     

ح�دیث حف��صة ال نعرف��ھ مرفوع�ًا إال م��ن ھ��ذا الوج�ھ، وق��د روى ع��ن    : ، وق�ال  الترم��ذي ٢٦٥٩
 .نافع عن ابن عمر وھو أصح

المكتب��ة العلمی��ة،  :  ط١/٦٠٨: ، الم��صباح المنی��ر للفی��ومي ٨/٥٧:  ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور  )٥(
: ألب��ي ن��صر إس��ماعیل اب��ن حم��اد الج��وھري   : بی��روت، ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة   

 .م١٩٨٧ بیروت، -دار العلم للمالیین:  ط٣/١١٩٩
 .م١٩٩٤-ه١٤١٤دار الكتبي، الطبعة األولى :  ط٦/٣٧٩:  البحر المحیط للعالمة الزركشي)٦(
 عل�م األص�ول ألب�ي المن�ذر محم�ود ب�ن محم�د ب�ن م�صطفي           الشرح الكبیر لمخت�صر األص�ول م�ن      )٧(

 .م٢٠١١-ه١٤٣٢: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة األولي:  ط١/٤٤٢: المنیاوي
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وذھب فریق آخر إلى أنھ حقیقة في العزم، وقل اس�تعمالھ ف�ي االتف�اق وم�ا غل�ب               
  .)١(استعمالھ أرجح فیكون حقیقة في العزم، ألن الحقیقة راجحة

 باللغة، والث�اني أي الع�زم       األول أي العزم أشبھ   : وقال ابن برھان وابن السمعاني    
  .)٢(أشبھ بالشرع

  
  : اصطالحًااإلجماع

اختل��ف علم��اء األص��ول اختالف��ًا واس��عًا ف��ي تعری��ف االجم��اع، وتحدی��د مفھوم��ھ        -
 .تحدیدًا دقیقًا

وھذا الخالف راجع إل�ى اخ�تالفھم ف�ي ال�شروط  الت�ي ی�رى بع�ضھم تحقیقھ�ا ف�ي                       
  .االجتماع

 .)٣( على أمر من األمور الدینیة اتفاق أمة محمد: فعرفھ الغزالي بأنھ  -
ویظھر ھذا التعریف أنھ أدخل العوام في جملة المجمعین، كما أنھ یجعل االجتماع 

  . حیث لم یذكر قید وفاتھ یمكن أن ینعقد في حیاة النبي 
وھو قید البد منھ حتى ال نفھم أنھ ) في عصر من  العصور( كما أنھ خال من قید 

 بعد اتفاق جمیع المجتھدین إلى یوم القیامة، وھذا یعن�ي            إال إجماعال یكون ھناك    
  .عدم تحقق إجماع أبدًا وھذا باطل

 في بأنھ اتفاق المجتھدین من أمة محمد : وعرفھ اإلمام صدر الشریعة الحنفي -
 .)٤(عصر على حكم شرعي

 .)٥(وقریب منھ تعریف الكمال بن الھمام في فواتح الرحموت -
  .كون إال في حكم شرعي ال یاإلجماعوھو یفید أن 

  
 :تعریف جمھور األصولیین لإلجماع

 ف�ي ع�صر   اتف�اق المجتھ�دین م�ن أم�ة محم�د      : وعرفھ جمھور األصولیین بأنھ    -
 .)٦(من العصور على أمر من األمور

 بالمجتھ��دین، ول��م ی��دخل معھ��م اإلجم��اعوھ��و تعری��ف ج��امع م��انع، فق��د خ��صص   -
 .جماع في عصر النبوة ألنھ ال إ بعد وفاتھ اإلجماعالعوام،  وجعل 

                                                           

 .١/٤٤٢: والشرح الكبیر للمنیاوي/ ٦/٣٧٩:  البحر المحیط)١(
 .٦/٣٧٩:  البحر  المحیط)٢(
 .١/١١٠:  المستصفي للغزالي)٣(
 .مكتبة صبیح القاھرة:  ط٢/٨١:  التوضیح لمتن التنقیح)٤(
 .٢/٢١١:  فواتح الرحموت)٥(
الحلب��ي، حاش��یة العط��ار عل��ى   :  ط٧١ص: ، إرش��اد الفح��ول ٣/٢٧٣:  ك��شف األس��رار للبخ��اري )٦(

 .٢/١٩١: شرح جمع الجوامع
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 ف�ي ع�صر م�ن الع�صور ول�م یجعل�ھ مطلق�ًا ف�ي ك�ل ع�صور                  اإلجم�اع كما أنھ حدد     -
 .الدنیا

 في األمور الدینیة والدنیویة فسلم من االعتراض�ات ال�سابقة      اإلجماعوأیضًا عمم    -
 .وغیرھا

  
  : یفید الیقیناإلجماع

  

 .)١(قطعي مبنیًا على دلیل سمعي من الكتاب والسنة فھو اإلجماعإذا كان  -
  :یفید الیقین على مذھب جمھور األصولیین، وقد نص كثیر منھم على ذلك

 .)٢( قطعي ومخالفھ كافراإلجماعإن : قال القرافي -

 .)٣( قطعي ومستنده اجتھاد األمةاإلجماعنحن نعلم أن " وقال ابن عقیل البغدادي -

لیق�ین  وعقد البی�ضاوي وش�ارحھ ف�صًال لألم�ور الت�ي یقط�ع ب�صدقھا وأنھ�ا تفی�د ا                 -
خب�ر ك�ل    : فیما یقطع بصدفھ، وھو سبعة أق�سام وذك�ر منھ�ا الراب�ع            : ( فقال فصل 
 .)٤ () حجة اإلجماعاألمة ألن 

 .)٥( قطعي یقدم على الخبر الظنياإلجماع: وقال ابن النجار الحنبلي -

في مع�رض حدیث�ھ ع�ن حجی�ة اإلجم�اع وأن�ھ        : وقال العالمة محمد عبید األسعدي     -
حتج بھ في الشرع ویستدل بھ في األحكام فقد ثبت ذلك أما صالحھ ألن ی: "قطعي

بالعق��ل والنق��ل، یكف��ي م��ن العق��ل م��ا تق��دم ف��ي بی��ان حقیقت��ھ، وأھمیت��ھ واالحتی��اج  
 ".إلیھ

  
 :أما دالئل النقل علیھ فمتوفرة في القرآن والسنة وتعامل الصحابة

 الرَُّس�وَل  َوَم�ن ُی�َشاِققِ    ﴿:وأشھر آیات القرآن التي ی�ستدل بھ�ا علی�ھ قول�ھ تع�الى             -
ِمن َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھ اْلُھَدىٰ َوَیتَِّبْع َغْیَر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّھ َما َتَولَّىٰ َوُنْصِلِھ َجَھنََّم           

﴾)٦(. 

                                                           

م، وش�رح التل�ویح عل�ى    ٢٠٠٣الثالث�ة  : دار اب�ن الق�یم ط  :  ط١/٣٥:  الموافقات لإلمام ال�شاطبي   )١(
رس�الة دكت�وراه جامع�ة أم الق�رى ل�سعد           :  ط ١/٢٨٩: دیع النظام للساعاتي  ، ب ٢/٩٢: التوضیح

 .مكتبة نزار مصطفي الباز:  ط١/١٤٧: بن عزیز، نفائس األصول للقرافي
 .١/١٤٧: نفائس األصول)٢(
 .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، :  ط٥/٢٣٣:  الواضح في أصول الفقھ)٣(
:  ط٢/٢٨٢:  للبیضاوي ت�ألیف تق�ي ال�دین ال�سبكي وول�ده ت�اج ال�دین               االنھاج في شرح المنھاج    )٤(

 .م١٩٩٥دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 .٢/٢٥١:  شرح الكوكب المنیر)٥(
 ).١١٥(اآلیة :  سورة النساء)٦(
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التي ورد وعید عل�ى مجانبتھ�ا، ومخالفتھ�ا     ) سبیل المؤمنین (إن  : قال المفسرون  -
 .)١(ھو اإلجماع واتفقوا علیھ

ی�ا  : قلت:  قال د من األحادیث في الباب ما ورد عن سیدنا علي           وأصرح ما ور   -
رسول اهللا األم�ر ین�زل بن�ا، ل�م ین�زل فی�ھ ق�رآن، ول�م تم�ض فی�ھ من�ك س�نة؟ ق�ال                           

 .)٢(شاوروا فیھ الفقھاء، والعابدین وال تمضوا فیھ رأي خاصة

إذا لم تج�د األم�ر ف�ي كت�اب اهللا وال           : ما روي عن عمر وابن مسعود     : ومن اآلثار  -
 .)٣(سنة نبیھ فانظر ما اجتمع علیھ الناس، وما أجمع علیھ المسلمون

وف��ي الب��اب روای��ات وآث��ار كثی��رة حت��ى ص��رح العلم��اء بأنھ��ا بلغ��ت مبل��غ الت��واتر    -
 .)٤(تواترًا معنویًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .عیسى البابي الحلبي:  ط١/٥٥٥:  تفسیر ابن كثیر)١(
مكتبة :  ط١/١١٨: ئد باب االجماعمجمع الزوا( أخرجھ الطبراني في األوسط ورجالھ موثوقون  )٢(

 ).القدس، القاھرة
:  الطبع��ة األول��ى– بی��روت -دار الب��شائر:  ط١/١٣٢ أخرج��ھ ال��درامي ف��ي المقدم��ة، ب��اب الفتی��ا  )٣(

 .م٢٠١٣ -ه١٤٣٤
، ق�دم  ٢٣١ص: محم�د عبی�د األس�عدي   :  الموجز في أصول  الفقھ، مع معجم أصول الفق�ھ ت�ألیف            )٤(

دار : أب�و الح�سن الن�دوي، ط   : یخ عبد الفت�اح أب�و غ�دة، وف�ضیلة ال�شیخ       لــــــــــــــھ فضیلة الش  
 .م٢٠١٥ -ه١٤٣٦: السالم الطبعة الرابعة
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  املبحث الثالث

  )الطمأنينة(املرتبة الثانية 

  و طن

  .صطالحًا، والفرق بینھا وبین الیقینمعنى الطمأنینة لغة وا: المطلب األول
  .األدلة التي تفید الطمأنینة: المطلب الثاني

  اطب اول

   اط  واطً، وارق  ون ان

  
  :معنى الطمأنینة لغة: أوال

الط�اء والم�یم والن�ون أص�یل بزی�ادة ھم�زة،            ) طمن(الطمأنینة في اللغة من الفعل       -
 .)١(المكان، تطمئن طمأنینة، والمراد بھا السكونیقال اطمأن 

 .)٢(وھي ضد القلق -

وتطلق الطمأنینة عل�ى المك�ان الم�نخفض تق�ول أق�ام ف�الن بالموض�ع واطم�أن ب�ھ              -
 .واتخذه موطنًا، وموضع مطمئن أي منخفض

واألص���ل ف���ي االطمئن���ان األل���ف مث���ل احم���ار واس���واد لك���نھم ھم���زوا ف���رارًا م���ن   
 وقی�ل األص�ل ھم�زة متقدم�ة عل�ى الم�یم لكنھ�ا أخ�رت            الساكنین على غی�ر قی�اس،     

عل��ى غی��ر قی��اس ب��دلیل ق��ولھم طم��أن الرج��ل ظھ��ره ب��الھمز عل��ى فأع��ل، وتج��وز   
 .)٣(تسھیل الھمزة فیقال طامن ومعناه حناه وخفضھ

: ُطمأنین��ة ب��ضم الط��اء وف��تح الم��یم م��صدر اطم��أن   : ق��ال ف��ي معج��م لغ��ة الفقھ��اء   -
االطمئن��ان وس��كون ال��نفس  : ر اطم��أناالطمئن��ان ب��ضم الط��اء وف��تح الم��یم م��صد   

 .)٤(واستقرار المفاصل في أماكنھا، ومنھ الطمأنینة في الصالة واجبة
  

  :الطمأنینة في اصطالح األصولیین: ثانیا
  :یظھر أنھم أطلقوا الطمأنینة بثالثة إطالقات: بالنظر إلى كتب األصولیین

                                                           

دار :  ط٢٢٦ص:  الم��صباح المنی��ر ت��ألیف الع��الم العالم��ة أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الفی��ومي        )١(
 ه، معج��م مق��اییس اللغ��ة ألب��ي الح��سین أحم��د ب��ن     ١٤٢١:  الق��اھرة، الطبع��ة األول��ى  -الح��دیث

 .م٢٠٠٠ بیروت، -دار الجیل: ط: عبد السالم محمد ھارون: ، تحقیق٤٢٢ص:فارس
دار الفك�ر  :  ط٣٩٨ص:  مختار الصحاح للشیخ اإلمام محد ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن عب�د الق�ادر ال�رازي        )٢(

 .العربي
 .٢٢٦ص:  المصباح المنیر)٣(
: لطبع��ة األول��ى دار النف��ائس، ا:  ط٢٦٣ص: محم��د رواس قلعج��ي /  معج��م لغ��ة الفقھ��اء ت��ألیف  )٤(

 .م١٩٩٦-ه١٤١٦
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، )١(ة ح�سام ال�دین ال�سغناقي      وقد أورد ذلك العالم   : أنھا بمعنى الیقین   :اإلطالق األول 
  :في كتابھ الكافي فقال

  .)٢(تطلق على الیقین الذي ال یتخالجھ شك: الطمأنینة
                وقد ذكر ذلك في معرض الرد على من ی�رى أن خب�ر المت�واتر ال یفی�د الیق�ین ب�ل

تف��سیر : ف�إن قل�ت  : ( یفی�د طمأنین�ة القل�ب، وھ��ي عن�دھم م�ا یتخالج�ھ ال��شك فق�ال       
ھم م�ا یحتم�ل أن یتخالج�ھ ش�ك، وتقیی�ده أی�ضًا ف�ي الج�واب                الطمأنینة بقول�ھ عن�د    

  بقولھ على ما فسره المخالف یقتضي أن یكون لھا معنى آخر وما ذاك؟
   فھا معنى آخر سوى ما فسروه وھو أن یوجب علم الیق�ین بحی�ث   : قلت نعم كذلك

علی�ھ  (خب�رًا ع�ن إب�راھیم    : ال یتخالجھ شك، وال یعتریھ وھ�م، كم�ا ق�ال اهللا تع�الي           
َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ َأِرِني َكْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتىٰ ۖ َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن ۖ َقاَل َبَلىٰ              ﴿) لسالما

، وال ش�ك أن اطمئن�ان قلب�ھ ال یتخالج�ھ ش�ك وال یعتری�ھ           )٣(َوَلـِٰكن لَِّیْطَم�ِئنَّ َقْلِب�ي ﴾     
  .)٤(جھ الشكوھم فعلم بذلك أن الطمأنینة تطلق على الیقین الذي یتخال

  .أن الطمأنینة تطلق ویراد بھا الظن : الثانياإلطالق
       ما یثب�ت العل�م   : وقد أورد ذلك السرخسي في أصولھ عندما عرف الطمأنینة بأنھا

 .)٥(بھ مع بقاء توھم الغلط أو الكذب
وھ���ذا ھ���و ع���ین الظ���ن، إذ ان���ھ یحتم���ل الك���ذب أو الغل���ط أو ال���سھو، وم���ع ھ���ذه   

 .لیقیناالحتماالت ال یثبت علم ا
  : أن الطمأنینة دون الیقین وفوق الظن :اإلطالق الثالث

ونعن��ي : وھ��و م��ذھب الحنفی��ة واختی��ار القاض��ي أب��ي زی��د الدبوس��ي حی��ث ق��ال         -
بالطمأنین��ة أن تطم��ئن النف��وس إل��ى قبول��ھ م��ن غی��ر اعت��راء ش��ك وال اعت��راض      

  .)٦(وھم

موا س�نة  وقد تفرد الحنفی�ة بھ�ذا المعن�ى ال�ذي ذك�روه ف�ي ب�اب األخب�ار حی�ث ق�س                -
 . إلى متواتر ومشھور وآحادالنبي 
  : إن المتواتر یفید الیقین، واآلحاد یفید الظن، والمشھور یفید الطمأنینة: وقالوا

                                                           

الحسین بن علي  الحجاج السغناقي الملقب بحسام الدین  الفقیھ الحنفي األصولي النحوي،          :  ھو )١(
نشأ ذكیًا نجیبًا وتفقھ على حافظ الدین محمد البخاري، وعنھ قوام الدین الك�اكي، وج�الل ال�دین              

 ش�رح أص�ول الب�زدوي، ت�وفي ع�ام      شرح الھدایة، والكافي في : الكرائي وغیر ھما من مؤلفاتھ    
 ).٣١٥ص: ، أصول  الفقھ تاریخھ ورجالھ٦٢ص : الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة(ه، ٧١٤

فخ��ر  ال��دین س��ید محم��د قان��ت   :  الك��افي ش��رح الب��زدوي لل��شیخ ح��سام ال��دین ال��سغناقي تحقی��ق    )٢(
 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢: مكتبة الرشد، الریاض الطبعة األولى:  ط٣٠/١٢٤٧): رسالة دكتوراه(

 ).٢٦٠(اآلیة :  سورة البقرة)٣(
 .٣/١٢٤٧:  الكافي)٤(
 .١/٢٩٠:  أصول السرخسي)٥(
 . لبنان- بیروت-دار الكتب العلمیة:  ط٣١١ص :  تقویم األدلة للدبوسي)٦(
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  .)١(والطمأنینة بین الیقین والظن

 على مراتب ثالثة إما اتصال كام�ل ب�ال ش�بھة، وھ�و          وذلك ألن االتصال بالنبي      -
صال فی��ھ ش��بھة ص��ورة ومعن��ى، وھ��و خی��ر  المت��واتر وھ��و یفی��د الیق��ین، وإم��ا ات�� 

الواحد وھو یفید الظن، واتصال فیھ ضرب شبھة فھ�و آح�اد ف�ي االبت�داء مت�واتر         
 .)٢(إنھ یفید الطمأنینة وھو خبر المشھور: في االنتھاء فعمًال بكال الشبھین قالوا

ف��إن ال��راجح ف��ي اطالق��ات الطمأنین��ة ھ��و اإلط��الق الثال��ث، وال��ذي یجع��ل        : م��ن ھن��ا 
 .نینة واسطة بین الیقین والظنالطمأ
  : الفرق بین الطمأنینة والیقین:ثالثا

 :ولبیان الفرق بین الطمأنینة والیقین ضرب األصولیون مثاًال یبین ذلك فقالوا -
وإنما الثابت بھ علم طمأنینة بمنزلة م�ن یعل�م حی�اة رج�ل ث�م یم�ر ب�داره، فی�سمع                

ی�ت ودفن�ھ فیخبرون�ھ أن�ھ ق�د          النوح علیھ والبكاء، ویرى آث�ار التھی�يء لغ�سل الم          
مات، فیستدل بھذا الحادث على العلم الذي كان لھ حقیقة، ویعلمھ میتًا على وجھ     
طمأنینة القلب، مع احتمال ان ذلك كلھ حیلة منھم وتلبیس لغرض كان ألھلھ ف�ي               

  .)٣(ذلك

ان الطمأنینة یثبت بھا العلم مع بقاء درجة ھي أعلى م�ن الطمأنین�ة         : ومعنى ذلك  -
 .عند التدقیقتظھر 

قلنا طمأنینة القلب في األصل إنم�ا تك�ون بمعرف�ة حقیق�ة ال�شيء               : قال السرخسي  -
فإن امتنع ثبوت ذلك في موض�ع، وذل�ك لغفل�ة م�ن الن�اظر حی�ث اكتف�ى بالظ�اھر،                      
ولو تأمل وجد في طلب الباطن لظھ�ر عن�د الت�دلیس والف�ساد كم�ا یك�ون ف�ي ح�ق                  

فلة ف�ي موض�ع یك�ون وراء م�ا عایب�ھ          المخبر بموت المیت، وإنما تتحقق ھذه الغ      
حد آخر بمنزلة ما یراه النائم في منامھ فإن عنده إنما یراه ھ�و الحقیق�ة ف�ي ذل�ك      
الوقت ولكن لما ك�ان وراء ھ�ذا الح�د ح�د آخ�ر للمعرف�ة فوق�ھ وھ�و م�ا یك�ون ف�ي              
حالة الیقظة فباعتبار ھذه المقابل�ة یظھ�ر أن م�ا ی�راه ف�ي الن�وم ل�م یك�ون موجب�ًا                  

حقیق��ة فأم��ا ھن��ا ل��یس وراء الطمأنین��ة الثابت��ة بخب��ر الت��واتر ح��دًا آخ��ر     للمعرف��ة 
 .)٤(للعلم

والمعن��ى أن العل��م ال��ذي یثب��ت ب��الیقین ل��یس وراءه ح��د آخ��ر ی��شكك فی��ھ بخ��الف     -
 .الطمأنینة فإذا شككھ أحد تشكك

جان��ب ال��صدق یت��رجح ف��ي الطمأنین��ة حی��ث    : وق��ال اإلم��ام عب��د العزی��ز البخ��اري   -
ثل ما ثبت بالدلیل للظاھر، ولكن ال ینتفي عن�ھ ت�وھم الك�ذب        تطمئن إلیھ القلوب م   

                                                           

:  خالصة األفكار شرح مختصر المنار ألبي الفداء زین الدین قاسم ب�ن قطلوبغ�ا الجم�الي الحنف�ي           )١(
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤: ن حزم الطبعة األولىدار اب:  ط١/١٣٠

 .٢/٢٧٠: ، كشف األسرار للبخاري٤٢٢ص:  میزان األصول للسمرقندي)٢(
 .١/٣٨٢:  أصول السرخسي)٣(
 .١/٢٩٠:  أصول السرخسي)٤(
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والغل��ط وال ف��رق ب��ین الق��ولین إال م��ن حی��ث أن الطمأنین��ة أق��رب إل��ى الیق��ین م��ن   
 .)١(الظن

 :والخالصة أن الفرق بین الیقین والطمأنینة ما یلي
أن الیقین سكون النفس، وثل�ج ال�صدر ب�العلم مطلق�ًا ب�ال ش�ك، أم�ا الطمأنین�ة ف�ال                       ) ١

 .)٢(خلو من شك وإن قلت
أن الیقین ھو معاینة حقیق�ة ال�شيء أم�ا الطمأنین�ة ف�ال ت�صل لدرج�ة تحقی�ق ھ�ذه               ) ٢

 .)٣(المعاینة
 .الیقین ھو أن تعلم الشیخ وال تتخیل خالفھ ) ٣

أم�ا الطمأنین�ة فیج�وز أن تتخی��ل خ�الف ھ�ذا المعل�وم، ف��إذا ش�ككت فی�ھ ح�صل ل��ك          
  .)٤(الشك

  

ب اطا  

د ا ا داط  

ھن��اك دلی��ل واح��د ذك��ره ال��سادة الحنفی��ة وذك��روا أن��ھ یفی��د الطمأنین��ة وھ��و الخب��ر   -
 .المشھور

 :وفیما یلي أبین معناه، وموجبھ -
  :تعریف المشھور: أوال

ش�ھرت األم�ر    : تقول: من الشھرة واالنتشار، وھي الوضوح    : المشھور في اللغة   -
  )٥(إذا أوضحتھ من باب القطع

 عدد یتوھم اجتماعھم كل حدیث نقلھ عن رسول اهللا ھو : والمشھور اصطالحًا -
  .)٦(على الكذب، ولكنھ تلقتھ العلماء بالقبول والعمل بھ

: ( وقد ذكره المحدثون لكنھم لم یذكروا ل�ھ ض�ابطًا یمی�زه، فق�د ق�ال اب�ن ال�صالح         
 .)٧ ()ومعنى الشھرة مفھوم، فاكتفي بذلك عن حده

                                                           

 .٢/٣٦٣:  كشف األسرار عن أصول البزدوي للبخاري)١(
سة الن�شر اإلس�المي ب�ـ     مؤس� : ط) بتصرف(١/٣٧٣:  معجم الفروق اللغویة ألبي ھالل العسكري      )٢(

 .ه١٤١٢:قم الطبعة األولي
: دار الكت���ب العلمی���ة الطبع���ة األول���ى  :  ط١/٤٠:  التعریف���ات الفقھی���ة لمحم���د عم���یم االح���سان   )٣(

 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤
:  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ألیوب بن موسي الح�سیني أب�و البق�اء الحنف�ي      )٤(

ع��دنان دروی��ش، ومحم��د الم��صري، أص��ول      : ، تحقی��ق مؤس��سة الرس��الة، بی��روت   :  ط١/٦٧
 .١/٢٩٠: السرخسي

 .٣٤٩ص: ، ومختار الصحاح١٩٦ص:  المصباح المنیر)٥(
 .٤٣٨ص: ،  ومیزان األصول للسمرقندي١/٣٩١:  أصول السرخسي)٦(
 مقدم��ة اب��ن ال��صالح ف��ي عل��وم الح��دیث لإلم��ام المح��دث أب��ي عم��رو عثم��ان ب��ن عب��د ال��رحمن         )٧(

 .دار ابن خلدون:  ط١٥٩ص: الحالمعروف بابن الص
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 كت��ب األص��ول الم��شھور ویق��ال ل��ھ    ل��م ُی��ذكر ل��ھ ض��ابط وف��ي   : )١(وق��ال البلقین��ي 
 .)٢(المستفیض الذي تزید نقلتھ على ثالثة

  موجب المشھور: ثانیا

لقد تفرد جمھور الحنفیة بھ�ذا الق�سم وبموجب�ھ وخ�الفوا جمھ�ور األص�ولیین ف�ي           -
ذلك فإن جمھور األصولیین جعلوا ھذا الخبر قسمًا من أقسام خبر الواحد، وعلى             

 .)٣(ذلك فھو یفید الظن

الحنفیة جعل المشھور قسما من أقسام الخبر المتواتر كاإلمام الجصاص، وبعض  -
 .)٤(وعلي ذلك فھو یفید الیقین

فالم��شھور عن��دھم یفی��د الطمأنین��ة، وذل��ك ألن��ھ ق��سم م��ن  : وأم��ا جمھ��ور الحنفی��ة -
أقسام الخبر ف�الخبر عن�دھم، إم�ا مت�واتر، وھ�و یفی�د الیق�ین، وإم�ا م�شھور وھ�و                   

  .)٥( الواحد وھو یفید الظنیفید الطمأنینة، وأما خبر

إن الخبر المشھور وإن تواتر نقلھ من القرن الثاني والثالث فقد بقي فیھ       : وقالوا -
: شبھة توھم الكذب عادة باعتبار األصول ف�إن روایت�ھ ع�دد ی�سیر، وعل�م الیق�ین                 

إنم��ا یح��دث إذا ات��صل بم��ن ھ��و مع��صوم ع��ن الك��ذب عل��ى وج��ھ ال یبق��ي ش��بھة       
 .)٦(االنفصال باعتبار األصل

 .قول جمھور الحنفیة: والراجح من ھذه األقوال ھو

وذل��ك ألن الم��شھور ق��د أخ��ذ وص��فًا م��ن المت��واتر ووص��فًا م��ن اآلح��اد، فأخ��ذ م��ن   -
الشھرة، وتلقى العلماء لھ بالقبول بعد القرن الثاني والثالث، وأخذ م�ن         : المتواتر

 تمتن�ع    حی�ث رواه عن�ھ جم�ع ال        شبھة ع�دم االت�صال برس�ول اهللا         : خبر الواحد 
 .العادة تواطؤھم على الكذب

فعمًال بھذه الصفات التي اكتسبھا خبر المشھور من ھذین الخبرین یعطي موجب�ًا            -
وسطًا بین الیقین والظن، فال ھو یفید الیقین كالمتواتر، وال ھو یفید الظ�ن كخب�ر         

 .الواحد، بل یفید أمرًا ھو وسط بین الیقین والظن وھو الطمأنینة

                                                           

 عمر ب�ن رس�الن ب�ن ُی�صیر الع�سقالني البلقین�ي الم�صري ال�شافعي، ول�د ف�ي بلقین�ھ م�ن غربی�ة                   )١(
: ه، ُینظ�ر ٨٠٥ه، وت�وفي بالق�اھرة س�نة    ٧٦٩مصر، وتعلم بالقاھرة، وولي ق�ضاء ال�شام س�نة         

 ).٥/٤٦: اإلعالم للزركلي(ترجمتھ 
المكتب��ة التوفیقی��ة،  :  ط٢/٣٨٩: واوي لإلم��ام ال��سیوطي  ت��دریب ال��راوي ف��ي ش��رح تقری��ب الن��   )٢(

 .عماد زكي البارودي: تحقیق
، وش��رح الكوك��ب المنی��ر الب��ن ٢/٩٥٨: ، وت��شنیف الم��سامع للزرك��شي٢/١٤:  اإلحك��ام لآلم��دي)٣(

 .٢/٣٤٥: النجار الحنبلي
 .٣/٤٨:  أصول الجصاص الحنفي)٤(
، وتق���ویم األدل���ة ٢٠/٣٦٩:  البخ���اري، وك���شف األس���رار لعب���د العزی���ز ٤٢٨:  می���زان األص���ول)٥(

 .١/٣٩١: ، أصول السرخسي٣١١ص: للدبوسي
: ، می��زان األص��ول لل��سمرقندي١/٣٩١: ، أص��ول السرخ��سي٢/٣٦٩:  ك��شف األس��رار للبخ��اري)٦(

٤٢٨. 
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  املبحث الرابع

  )الظــــــن(املرتبة الثالثة 

  :ویشتمل على ثالثة مطالب
  .معنى الظن لغة واصطالحًا: المطلـــب األول
  .الفرق بین الیقین والطمأنینة والظن: المطلب الثاني
  .األدلة التي تفید الظن: المطلب الثالث

  اطب اول

ًطوا  ظنا   

  :معنى الظن في اللغة: أوال

م�صدر ظ�ن م�ن ب�اب قت�ل وھ�و خ�الف الیق�ین، وق�د ی�ستعمل بمعن�ى                      : لغ�ة والظن   -
، فھ�و م�ن   )١(الَّ�ِذیَن َیُظنُّ�وَن َأنَُّھ�م مَُّل�اُقو َربِِّھ�ْم ﴾            ﴿ :الیقین كما في قولھ ج�ل وع�ال       

 .)٢(األضداد

، الظن لغة ُیطلق عل�ى ال�شك، والیق�ین، فأم�ا معن�ى ال�شك       )٣(قال أبو بكر األنباري  -
َوَأنَّ�ا َظَننَّ�ا َأن لَّ�ن      ﴿:اھده، وأما الیقین فمن�ھ قول�ھ تع�الى   فأكثر من أن تحصى شو    

 .، معناه علمنا)٤(نُّْعِجَز اللَّـَھ ِفي اْلَأْرِض َوَلن نُّْعِجَزُه َھَرًبا ﴾

 ﴿ َوَرَأى اْلُمْجِرُمــــــــــ�ـوَن النَّ�اَر َفَظنُّ�وا َأنَُّھ�م مَُّواِقُعوَھ��ا     :وق�ال جــــــــــ�ـل وعـ�ـال    -
 .)٦(، ومعناه علموا بغیر شك)٥(ِجُدوا َعْنَھا َمْصِرًفا ﴾َوَلْم َی

َوَتُظنُّ��وَن ِباللَّ��ـِھ الظُُّنوَن��ا     ﴿:م��صدر والجم��ع الظن��ون، ق��ال تع��الى   : وأص��ل الظ��ن  -
﴾)٨(،)٧(. 

                                                           

 ).٤٦(اآلیة :  سورة البقرة )١(
دار :  ط٢/٤٥١: محم���ود عب���د ال���رحمن عب���د الم���نعم / معج���م الم���صطلحات واأللف���اظ الفقھی���ة د )٢(

 .الفضیلة، القاھرة
 ھو أبو بكر محمد بن القاسم األنباري، ثقة دینًا طروقًا قبل ك�ان یحف�ظ ثالثمائ�ة أل�ف بی�ت ش�اھد              )٣(

طبقات النحویین واللغاة لمحم�د ب�ن   : انظر. ه یوم عید األضحى٣٢٧في القرآن، توفي في سنة   
 .دار المعارف:  ط١/١٥٤: الحسن الزبیدي

 ).١٢(اآلیة :  سورة الجن)٤(
 ).٥٣(اآلیة :  سورة الكھف)٥(
 .م١٩٨٧ -ه١٤٠٧ لبنان، -المكتبة العصریة، بیروت:  ط١/١٤:  األضداد ألبي بكر األنباري)٦(
 ).١٠(اآلیة :  سورة األحزاب)٧(
، ٧/٤٢١٧:  ش��مس العل��وم ودواء ك��الم الع��رب م��ن الك��الم لن��شوان ب��ن س��عید الحم��وي الیمن��ي     )٨(

:  لبن���ان الطبع���ة األول���ى- بی���روت-دار الفك���ر: لعم���ري طیوس���ف محم���د عب���د اهللا ا/ د: تحقی���ق
 .ه١٤٢٠
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، ویطل�ق وی�راد ب�ھ الت�ردد ال�راجح ب�ین طرف��ي       )١(ویطل�ق الظ�ن وی�راد ب�ھ التھم�ة      -
 .)٣(اجح من التردد بین أمرین، وقیل ھو الظن الر)٢(االعتقاد غیر الجازم

  :الظن في اصطالح األصولیین: ثانیا
 :ذكر األصولیون تعریفات كثیرة للظن أھمھا ما یلي

 .)٤(ھو االعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفین: الظن ) ١
 .)٥(تجویز أمرین أحدھما أقوى من اآلخر: وقیل ھو ) ٢

 .)٦(زم لیس بظنوینقص ھذا التعریف بأن الجزم أیضًا فیھ تجویز أمرین والج
 :تغلیب احد المَجوزَّین: وقیل ) ٣

وانتقض أیضًا بأن فیھ احتمال ألن التغلیب إما في نفس المجوز وإما ف�ي نف�س       
  .)٧(األمر، ونقد یكون جزمًا، وقد ال یكون مدخلھ االحتمال

 .)٨(ترجح وقوع أحد ممكنین على اآلخر من غیر قطع: وعرفھ اآلمدي بأنھ ) ٤
یعن�ي عن�د ذك�ر االحتم�ال إال أن یری�د م�ن              : غیر قط�ع  وقولھ من   : قال الزركشي 

غیر قطع ب�الترجیح وحینئ�ذ فھ�و ت�ردد ب�ین إرادة رجح�ان االعتق�اد وھ�و الح�ق                    
 .)٩(وبین رجحان المعتقد أو اعتقاد الرجحان ولیس ذلك ظنًا

م��ا عن��ھ ذك��ر حكم��ي یحتم��ل متعلق��ھ   : وعرف��ھ اإلم��ام اب��ن النج��ار الحنبل��ي بأن��ھ   ) ٥
 .)١٠(ھ راجحًاالنقیض بتقدیره مع كون

تجویز أمرین أحدھما أظھر من اآلخر كاعتقاد اإلن�سان   : وعرفھ الشیرازي بأنھ   ) ٦
 .)١١(فیما یخبر بھ الثقة أنھ على ما أخبر بھ وإن جاز أن یكون الكالم بخالفھ

                                                           

 .١٣/٢٧٠:  لسان العرب البن منظور)١(
: لبن�ان، الطبع�ة الثانی�ة     -بی�روت -مؤس�سة الرس�الة   :  ط ١/٢١٣:  القاموس المحیط للفیروز أبادي    )٢(

 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦
كری��ا األن��صاري تحقی��ق   الح��دود األنیق��ة والتعریف��ات الدقیق��ة لزكری��ا اب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن ز   )٣(

ه، الم�صباح   ١٤١١:  بی�روت، الطبع�ة األول�ى      -دار الفك�ر المعاص�ر    :  ط ١/٦٧: مازن المبارك /د
المكتب�ة العلمی�ة، بی�روت، اإلبان�ة ف�ي اللغ�ة العربی�ة ألب�ي المن�ذر                  :  ط ٢/٣٨٦: المنیر للفی�ومي  

 الت�راث  وزارة: عب�د الك�ریم خلیف�ة وآخ�رون ط    / د:  تحقی�ق ٣/٤٦٨: س�لمة ب�ن م�سلم اإلباض�ي    
 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠: الثومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، الطبعة األولى

 .م١٩٩٢-ه١٤١٣دار الصفوة الطبعة الثانیة :  ط١/٧٤:  البحر المحیط للزركشي)٤(
م�صطفي أب�و س�لیمان    / د:  اللمع في أص�ول الفق�ھ لألس�تاذ اإلم�ام أب�ي ش�حاتھ ال�شیرازي تحقی�ق               )٥(

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨المنصورة، مصر،  -دار الكلمة:  ط١٤ص: الندوي
 .١/٧٤:  البحر المحیط)٦(
 .١/٧٥: البحر المحیط )٧(
 .م١٩٦٧-ه١٣٨٧الحلبي، :  ط١/١٤:  اإلحكام لآلمدي)٨(
 .١/٧٤:  البحر المحیط)٩(
 .م١٩٩٣ -ه١٤١٣مكتبة العبیكان، :  ط١/٧٦:  شرح الكوكب المنیر البن النجار الحنبلي)١٠(
دار الكلم���ة : ، ط١٤ص : ألس���تاذ اإلم���ام أب���ي ش���حاتھ ال���شیرازي   اللم���ع ف���ي أص���ول الفق���ھ ل  )١١(

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨ مصر ، -بالمنصورة
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ویظھر ھذا التعریف أنھ على طریق�ة األص�ولیین وقری�ب م�ن من�اھجھم، ون�ابع                 
  .من مشاربھم

ھ مع الدلیل الظني ُیغلب الظن فی�ھ، ویج�وز أن یك�ون             حیث إن األصولي في تعامل     -
 .األمر بخالفھ، وال یتأتى ذلك مع أدلة الیقین

وذكر البعض أن الظن من األضداد ألنھ یكون یقین�ًا، ویك�ون ش�كًا كالرج�اء یك�ون        -
 .)١(أمنًا، ویكون خوفًا، وقد مر ذلك عند اللغویین

م یری�دون ب�ھ الت�ردد ب�ین وج�وه      فھو من قبیل الشك ألنھ: وأما الظن عند الفقھاء   -
 .)٢(الشيء، وعدمھ سواء استویًا أو ترجح أحدھما على اآلخر

وق�د ف�رق الزرك�شي ب�ین الظ�ن ال�وارد ف�ي الق�رآن بمعن�ى الیق�ین، والظ�ن ال�وارد              -
 :بمعنى الشك بضابطین

إنھ حیث وجد الظ�ن محم�ودًا مثاب�ًا علی�ھ فھ�و الیق�ین، وحی�ث وج�د م�ذمومًا                      : أحدھما
  .یھ بالعذاب فھو الشكمتوعدًا عل

َب�ْل َظَنن�ُتْم َأن      ﴿ :أن كل ظن یتصل بھ أن المخففة فھو شك، نحو قولھ تعالى           : الثانــي
  .)٣(لَّن َینَقِلَب الرَُّسوُل َواْلُمْؤِمُنوَن ِإَلىٰ َأْھِلیِھْم َأَبًدا ﴾

اٍق ِإنِّ�ي َظَنن�ُت َأنِّ�ي ُمَل�      ﴿:وكل ظن یتصل بھ أن الم�شددة فھ�و یق�ین كقول�ھ تع�الى         -
 .)٥(،)٤(ِحَساِبَیْھ﴾

ب اطا  

  ارق ن ان واط واظن

إن الناظر إلى ھذه الم�صطلحات األص�ولیة الثالث�ة یج�دھا مرتب�ة م�ن حی�ث الق�وة                  -
وال��ضعف فأعالھ��ا مرتب��ة الیق��ین، ث��م الطمأنین��ة، ث��م الظ��ن، وأدناھ��ا الظ��ن ث��م           

 .الطمأنینة ثم الیقین

ھما أظھر من اآلخر كاعتقاد اإلنسان فیما یخبر الثقة   تجویز أمرین أحد  : " فالظن -
 .)٦(أنھ على ما أخبر بھ وإن جاز أن یكون بخالفھ

  .)٧(إذ أن بھ رجحان إحدى طرفي التجویز: ھو أدنى المراتب المذكورة
                                                           

، اإلبان�ة ف�ي اللغ�ة    ١/١٤: ، األضداد ألبي بك�ر محم�د ب�ن القاس�م األنب�اري           ١/٨٢:  البحر المحیط  )١(
 .٧/٤٢١٧: ، شمس العلوم للحموي٣/٤٦٨: العربیة أبي المنذر سلمة بن مسلم اإلباضي

 ٢/٤٥١: محمود عبد الرحمن عب�د الم�نعم     / م المصطلحات واأللفاظ الفقھیة لألستاذ الدكتور      معج )٢(
 .دار الفضیلة، القاھرة: ط

 ).١١(اآلیة :  سورة الفتح)٣(
 ).٢٠(اآلیة :   سورة الحافة)٤(
وزارة األوق���اف وال���شئون اإلس���المیة بالكوی���ت، الطبع���ة  :  ط١/٢٨:  البح���ر المح���یط للزرك���شي)٥(

 .م١٩٩٢-ه١٤١٣: الثانیة
 .١٤:  اللمع للشیرازي)٦(
 .١/٩٩:  الفروق اللغویة ألبي ھالل العسكري)٧(
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 .)١(دون الیقین وفوق أصل الظن: ثم تأتي مرتبة الطمأنینة وھي -

العلوم من غیر تعقب ری�ب فی�ھ عرف�ًا      ما ُوجد بذات المخلوق من      : ثم الیقین وھو   -
 .)٢(وعھدًا

  .)٣(فھو بمنزلة العیان علمًا ضروریًا
فالیقین بمنزلة المشاھدة، وھو قطعي في كل مراتبھ، والظن احتم�ال ف�ي ك�ل              ) ١(

 .مراتبھ، والطمأنینة بینھما

 :وقد فرق الغزالي بین ھذه المراتب فقال -
  :وسكنت إلیھا فلھا ثالثة أحوالالنفس إذا ُدعیت للتصدیق بقضیة من القضایا، ( 

 أن یتقین ویقطع بھ، وینضاف إلیھ قط�ع ث�ان، وھ�و أن یقط�ع ب�أن قطعھ�ا        :أحدھا
صحیح، ویتیقن بأن یقینھا فیھ ال یمكن أن یكون ب�ھ س�ھو وال غل�ط، وال      
التباس فال یجوز الغلط ف�ي یقینھ�ا األول، وال ف�ي یقینھ�ا الث�اني، ویك�ون                 

نھ��ا األول، ب��ل تك��ون آمن��ة مطمئن��ة م��ن  ص��حة یقینھ��ا الث��اني ك��صحة یقی 
الخطأ بل حیث لو ُحكي لھا عن نبي من  األنبیاء أنھ أقام معجزة وادع�ى        
ما یناقضھا فال یتوقف في تك�ذیب الناق�ل ب�ل نقط�ع بأن�ھ ك�اذب، أو یقط�ع                    
بأن القائل لیس بنبي، وأن ما ظن أنھ معجزة فھي مخرقة، وبالجملة فال             

 م��ن قائل��ة وناقل��ھ، وأن خط��ر ببالھ��ا  ی��ؤثر ھ��ذا ف��ي ت��شكیكھا ب��ل ل��ضحك 
إمكان أن یكون اهللا قد أطلع نبیًا على سر بھ انكشف لھ نق�یض اعتقادھ�ا           

قولنا الثالثة أقل من السنة، وش�خص واح�د      : فلیس اعتقادھا یقینًا، مثالھ   
ال یك��ون ف��ي مك��انین، وال��شيء الواح��د ال یك��ون ق��دیمًا حادث��ًا موج��ودًا         

  .الة واحدةمعدومًا ساكنًا متحركًا في ح
 أن تصدق بھا تصدیقًا جازم�ًا ال تتم�ارى فی�ھ، وال ت�شعر بنقی�ضھا            :الحالة الثانیة 

البتة، ولو اشعرت بنقیضھا تعد إذعانھا لإلص�غاء إلی�ھ، ولكنھ�ا ل�و ثبت�ت       
وأصغت، وحكي لھا نقیض معتقدھا عمن ھو أعلم الناس عندھا كنبي أو 

 ذل��ك فیھ��ا توقف��ًا، ولن��سم ھ��ذا الج��نس اعتق��ادًا جازم��ًا وھ��و ص��دیق أورث
اكث���ر اعتق���ادات ع���وام الم���سلمین والیھ���ود والن���صارى ف���ي معتق���داتھم،  
وأدی��انھم ب��ل اعتق��اد أكث��ر المتكلم��ین ف��ي ن��صرة م��ذھبھم بطری��ق األدل��ة،  
فإنھم قبلوا المذھب واللیل جمیعًا بحسن الظن في الصبا فوقع توھم ف�إن             

  . الذي یستوي میلھ في نظره إلى الكفر، واإلسالم عزیزالمستقل بالنظر

                                                           

:  خالصة األفكار شرخ مختصر المنار ألبي الفداء زین الدین قاسم بن قطلعوبغا الجمالي الحنف�ي           )١(
 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤: دار ابن حزم، الطبعة األولي:  ط١/١٣٠

 .٧٧ص:  الحدود البن فورك األصبھاني)٢(
 .٣/١٢٤٣:  الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدین السغناقي)٣(



 

 

 - ٣٤٣٧ - 

 أن یكون لھا سكون الشيء والتصدیق بھ وھ�ي ت�شعر بنقی�ضھ أو     :الحالة الثالثة 
ال ت��شعر لك��ن ل��و أش��عرت ب��ھ ل��م ینف��ر طبعھ��ا ع��ن قبول��ھ وھ��ذا ی��سمي        

  .)١()ظنًا
أن المت���واتر یوج���ب العل���م القطع���ي ویك���ون رده كف���رًا، والم���شھور یوج���ب      ) ٢(

ن��ة، ویك��ون رده بدع��ة، وخب��ر الواح��د یوج��ب العم��ل ب��ھ ف��ي األحك��ام     الطمأنی
 .)٢(الشرعیة

  اطب اث

  اد ا د اظن

 :األدلة التي تفید الظن كثیرة جدًا ومتنوعة ونستطیع أن نجملھا تحت قسمین

  .أدلة متفق على إفادتھا الظن: القســـم األول -

 .دلة المختلف في حجیتھااألدلة المرجوحة، وھي األ: القسم الثاني -
  األدلة المتفق على إفادتھا الظن: أوال

 اتفق األصولیون على إفادتھا الظن، وھي تلك األدلة التي ھي من عم�ل          :وھذه األدلة 
 .االجتھاد الفردي

 :وھذا یخرج أمرین
 األدلة النصیة التي ال اجتھاد فیھا كنص الكتاب وكالخبر المتواتر فالقاعدة  :األول 

  .)٣(اجتھاد مع نصأنھ ال 
 ٤( اإلجماع فإنھ اجتھاد جماعي ألنھ اتفاق المجتھدین:الثاني(.  

 ومن قبلھ النص القرآني والسنة والمتواترة َفتبقى األدلة التي          اإلجماعفإذا خرج   
  .لھا طابع االجتھاد الفردي

                                                           

 .م١٩٩٣-ه١٤١٣: دار الكتب العلمیة، الطبعة األولي:  ط١/٣٥:  المستصفى لإلمام الغزالي)١(
 . بیروت-دار المعرفة:  ط١/٢٩: دار الكتاب العربي، أصول السرخسي:  ط١/٢٧٣:  أصول الشاشي)٢(
:  األصولیین، الواضح في أصول الفقھ ألبي الوفاء بن عقیل البغدادي الطفري قد نص على ذلك كثیر من)٣(

/ الدكتور: م، تحقیق ١٩٩٩ -ه١٤٢٠:  لبنان، الطبعة األولي   - بیروت –مؤسسة الرسالة   : ، ط ٥/٣٧١
عب��د اهللا ب��ن عبدالمح��سن الترك��ي، مقاص��د ا ل��شریعة اإلس��المیة لمحم��د الط��اھر ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن   

م، ٢٠٠٤ -ه١٤٢٥: وزارة األوق��اف وال��شئون اإلس��المیة، ع��ام الن��شر  :  ط٢/٢٤: عاش��ور التون��سي 
 ٣/٨٨: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري لإلمام أحمد بن محمد القسطالني شھاب الدین المصري

ه، الجمع والفرق لإلمام أبو محمد عبد اهللا ١٣٢٣ الطبعة السابقة - مصر-المطبعة الكبرى األمیریة : ط
عب�د  : م، تحقیق ٢٠٠٤ -ه١٤٢٤: بیروت الطبعة األولى   –دار الجیل   :  ط ١/٣٢٤: ینيبن یوسف الجو  

الرحمن بن سالمة ابن عبد اهللا المزیني، الغیث الھامع شرح جمع الجوامع لولي الدین أبي زرعة عبد          
م، ت��شنیف الم��سامع  ٢٠٠٤-ه١٤٢٥دار الكت��ب العلمی��ة الطبع��ة األول��ى   :  ط١/٦٩٣:ال��رحیم العراق��ي 

مكتب�ة قرطب�ة للبح�ث العلم�ي وإحی�اء      :  ط٤/٥٦٣: ع البن ال�سبكي ت�ألیف اإلم�ام الزك�شي      بجمع الجوام 
دار :  ط١/٤٥٨: م، الم��سودة ف��ي أص��ول الفق��ھ آلل تیمی��ة    ١٩٩٨-ه١٤١٨: الت��راث، الطبع��ة األول��ى  

 .عالم الكتب:  ط١/٥٠: الكتاب العربي، الفروق لإلمام القرافي
-ه١٤٢٠ عمان، سنة –دار البیارق :  ط٤/١٩: مام الرازي، المحصول لإل١/١٧٣:  المستصفى للغزالي)٤(

 لبن�ان، ش�رح الكوك�ب المنی�ر الب�ن      - بی�روت -دار الكتب العلمیة:  ط١/١٦٧: م، اإلحكام لآلمدي ١٩٩٩
 .٦٣ص: ، إرشاد الفحول٢/٢١٠: النجار الحنبلي



 

 

 - ٣٤٣٨ - 

وھذه األدلة ال حصر لھ�ا بع�دد إذ أن ك�ل م�ا یخ�ضع لالجتھ�اد الف�ردي یفی�د الظ�ن                   -
 ،)٢(، وكذا خبر الواحد)١(مھور مثل القیاس فإنھ یفید الظنعند الج

 .)٣(وقد أجمع األصولیون على أن االجتھاد یفید الظن -
  األدلة المرجوحة: القسم الثاني

  :وھي األدلة التي لم تلق اتفاقًا على حجیتھا: األدلة المختلف فیھا

ور وھ��ي وذل��ك ألن األدل��ة تنق��سم ق��سمین أدل��ة متف��ق عل��ى حجیتھ��ا عن��د الجمھ��     -
 .الكتاب والسنة واالجتماع والقیاس

 :، وذكر البعض أن)٤(وأدلة مختلف في حجیتھا، ھذا عند الجمھور

 یطلق علیھ الدلیل عندھم وھو الذي یمكن أن یتوصل بصحیح النظر :النوع األول -
  .فیھ إلى العلم

وھي التي یتوصل ب�صحیح النظ�ر فیھ�ا إل�ى       ) األمارة( یطلق علیھ    :والنوع الثاني  -
 .)٥(لظنا

األدلة أي أدلة الفقھ المتفق علیھ�ا عل�ى م�ا ف�ي           " :قال اإلمام ابن النجار الحنبلي     -
الكتاب، وھو القرآن وھو األصل، والثاني : بعضھا من خالف ضعیف أربعة األول

                                                           

وص�ول  ، تقری�ب ال ٢/٣١٢: ، ت�شنیف الم�سامع بجم�ع الجوام�ع    ٥/٢٤:  المحصول لإلمام الرازي )١(
 -دار الكت��ب العلمی��ة:  ط١/١٤٣: إل��ى عل��م األص��ول ألب��ي القاس��م اب��ن ج��زي الكلب��ي الغرن��اطي  

م، ش��رح مخت��صر الروض��ة ل��نجم ال��دین    ٢٠٠٣—ه١٤٢٤:  لبن��ان، الطبع��ة األول��ى  –بی��روت 
 م،١٩٨٧ -ه١٤٠٧: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى: ، ط٣/٢٧٣: الطوفي

، التقری�ر والتحبی�ر الب�ن أم�ر     ٧/٣١٧١: ي الم�الكي   نفائس األص�ول ف�ي ش�رح المح�صول للقراف�           )٢(
م، قواط�ع األدل�ة   ١٩٨٣-ه١٤٠٣: دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة الثانی�ة    :  ط١/٧١: حاج الحنف�ي  

-ه١٤١٨الطبع��ة ألول��ى  :  بی��روت، لبن��ان -دار الكت��ب العلمی��ة :  ط١/٣٧٤: لإلم��ام ال��سمعاني 
: محم��ود الب��ابرتي الحنف��ي م، ال��ردود والنق��ود ش��رح مخت��صر اب��ن الحاج��ب لمحم��د ب��ن    ١٩٩٩

 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦: مكتبة الرشد، الطبعة األولى:  ط١/٦٥٨
:  التمھید في تخریج الفروع على  األصولي لعبد الرحیم بن الحسین بن عل�ى اإلس�نوي ال�شافعي             )٣(

محم��د ح��سن  / د: ه، تحقی��ق١٤٠٠:  بی��روت، الطبع��ة األول��ي  -مؤس��سة الرس��الة :  ط١/٥١٩
، شرح التلویح على التوضیح لمتن ٣/٥٩٥: نجم الدین الطوفيھیثو، شرح مختصر الروضة ل   

:  ط٢/٢٣٦: التنق��یح لإلم��ام ص��در ال��شریعة الحنف��ي، والتل��ویح للعالم��ة س��عد ال��دین التفت��ازاني 
 . بمصر-مكتبة صبیح

، وأثر األدلة المختل�ف فیھ�ا ف�ي الفق�ھ اإلس�المي        ٢/٦:  شرح الكوكب المنیر البن النجار الحنبلي      )٤(
رس��الة ف��ي أص��ول الفق��ھ ن��ال بھ��ا ش��ھادة ال��دكتوراه م��ن  : م��صطفي دی��ب البغ��ا/ تورت��ألیف ال��دك

 ال���دار ال���شامیة، بی���روت، الطبع���ة - دم���شق-دار القل���م:  ط٢/١٨جامع���ة األزھ���ر ف���ي الق���اھرة 
: محم�د عب�د ال�رحمن ج�الل    / م، األدل�ة المتف�ق علیھ�ا ش�رح وتعلی�ق د        ٢٠٠٧-ه١٤٢٨: الرابعة

 .م٢٠١٤مكتبة اإلیمان، القاھرة:  ط٩ص
، نف�ائس األص�ول ف�ي ش�رح المح��صول     ١/٨٨:  المح�صول ف�ي عل�م أص�ول الفق�ھ لإلم�ام ال�رازي       )٥(

 -ه١٤٢١:  لبن���ان، الطبع���ة األول���ي - بی���روت-دار الكت���ب العلمی���ة:  ط١/٦٧: لإلم���ام القراف���ي
 .م٢٠٠٠



 

 

 - ٣٤٣٩ - 

ال���سنة، والثال���ث اإلجم���اع، والراب���ع القی���اس عل���ى ال���صحیح، وعلی���ھ جم���اھیر       
اس لیس من األصول، وتعلقوا بأنھ ال یفید        القی: العلماء، وقال أبو المعالي وجمع    
والح�ق ھ�و األول، والث�اني ض�عیف ج�دًا، وأم�ا          : إال الظن، قال في ش�رح التحری�ر       

االست���صحاب، وش���رع م���ن قبلن���ا،  : األدل���ة الت���ي اش���تھر الخ���الف فیھ���ا فخم���سة 
 .)١(واالستقراء، ومذھب الصحابي واالستحسان

لبة الظن، ویریدون ب�ھ ق�وة الظ�ن    وھذه األدلة تفید الظن، ویطلقون علیھ أیضًا غ   
، وإنم�ا تتحق�ق الزی�ادة بزی�ادة األم�ارات الدال�ة             )٢(فھي ما فیھا أصل الظن وزیادة     

على ذلك، وعلى ھذا فغلبة الظن مرات�ب ت�زداد ق�وة بزی�ادة أماراتھ�ا بع�ض الظ�ن           
  .)٣(أقوى من بعض

: أن نق�ول وعلى ھذا لو أردنا أن ن�ضع تعریف�ًا لھ�ذه األدل�ة المختل�ف فیھ�ا یمكنن�ا            -
 .)٤(ھي ما لم یتفق جمھور العلماء على االستدالل بھا

وھذه األدلة قد تفید القطع عند من ق�ال بھ�ا م�ن األص�ولیین، ولی�ست بحج�ة عن�د                   -
، لكن��ھ ل��یس بحج��ة عن��د  )٥(غی��رھم فم��ثُال عم��ل أھ��ل المدین��ة حج��ة عن��د المالكی��ة   

 .)٦(غیرھم

بی�نھم، وذك�روا أنھ�ا تفی�د     وقد ذكر األصولیون كثیرًا من المصادر المختل�ف فیھ�ا           -
الظن عند م�ن ل�م ی�ر أنھ�ا حج�ة، وق�الوا أن األدل�ة عل�ي ق�سمین أدل�ة م�شروعیة                          

 .األحكام وأدلة وقوعھا

فأما أدلة مشروعیتھا فتسعة عشر باالستقراء، وأم�ا أدل�ة وقوعھ�ا ف�ال یح�صرھا          -
 .)٧(عدد

جم�اع  الكت�اب، وال�سنة، وإ  : وتكلموا عن أدل�ة م�شروعیتھا وذك�روا منھ�ا م�ا یل�ي             -
األم��ة، والقی��اس، وإجم��اع أھ��ل المدین��ة، وق��ول ال��صحابي، والم��صلحة المرس��لة، 
                                                           

 .٢/٦:  شرح الكوكب المنیر باختصار)١(
 . بیروت-مؤسسة الرسالة: ـ ط١/٨٣:  العدة ألبي یعلي محمد بن الحسین البغدادي الحنبلي)٢(
:  ط٤٥: یعق��وب الباح��سین / ال��دكتور:  ط��رق االس��تدالل ومق��دماتھا عن��د المناطق��ة واألص��ولیین   )٣(

 .م٢٠١١-ه١٤٣٢السابعة، : مكتبة الرشد ناشرون، ط
خلیف�ة ب�ابكر الح�سن رئ�یس ق�سم ال�شریعة       / ت�ألیف دكت�ور  :  األدلة المختلف فیھا عند األص�ولیین    )٤(

 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧: مكتبة وھبة الطبعة األولى:  ط٧ص): سابقا( جامعة الخرطوم-یةاإلسالم
م، ١٩٨٣-ه١٤٠٣ بی�روت،  -دار المعرف�ة :  ط١/٢٦:  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رش�د     )٥(

ه، ١٤٠٥دار الفرق��ان األردن، الطبع��ة األول��ى :  ط٣٥١ص: الج��امع م��ن المق��دمات الب��ن رش��د 
دار : ت��ألیف م��والي الح��سین ب��ن الح��سن الحی��ان ط   : عن��د المالكی��ة وم��نھج االس��تدالل بال��سنة  

 .م٢٠٠٣-ه١٤٢١البحوث للدراسات اإلسالمیة، وإحیاء التراث الطبعة األولى 
مكتب��ة :  مطب��وع م��ع كت��ب األم لل��شافعي ط  ٧/٢٣١:  اخ��تالف مال��ك وال��شافعي لإلم��ام ال��شافعي   )٦(

: ـ� اإلحك�ام لآلم�دي   ١/٢٧٠: لح�ویني م، البرھ�ان ل ١٩٩١ -ه١٣٨١الكلیات األزھریة، القاھرة،    
 .٣/٢٤١: ، كشف األسرار للبخاري١/٢٢٠

 -دار الرس���الة:  ط٣ص: عل��ي جمع��ة  /  م��دى حجی��ة الرؤی��ة عن��د األص���ولیین لألس��تاذ ال��دكتور      )٧(
 .القاھرة



 

 

 - ٣٤٤٠ - 

واالست����صحاب، والب����راءة األص����لیة، والعوائ����د واالس����تقراء، وس����د ال����ذرائع،       
واالس��تدالل، واالستح��سان، واألخ��ذ ب��األخف، والع��صمة، وإجم��اع أھ��ل الكوف��ة،       

 .)١(وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء

ك أدل�ة كثی�رة مم�ا یزی�د عل�ى م�ا ذك�ر س�تة وع�شرین دل�یًال             على ذل : وزاد البعض  -
 .فیكون المجموع خمسة وأربعون دلیًال

ش��رع م��ن قبلن��ا إذا ل��م ین��سخ، و التح��ري، والع��رف، والتعام��ل، والعم��ل       : وھ��ي -
بالظ�اھر واألظھ�ر، واألخ�ذ باالحتی�اط، والقرع��ة، وم�ذھب كب�ار الت�ابعین، والعم��ل        

ب، وتحكیم الحال، وعموم البل�وى، والعم�ل      باألصل، ومعقول النص، وشھادة القل    
، واألخ�ذ بأی��سر م��ا  بال�شبھین، ودالل��ة االقت�ران، ودالل��ة اإللھ��ام، ورؤی�ا النب��ي    

قیل، واألخذ بأكثر ما قیل، وفقد ال�دلیل بع�د الفح�ص، وإجم�اع ال�صحابة وح�دھم،                   
وإجماع ال�شیخین، وق�ول الخلف�اء األربع�ة إذا اتفق�وا، وق�ول ال�صحابي إذا خ�الف                   

 .)٢(قیاسال

 : وأوصلھا بعضھم إلى واحد وخمسین دلیًال -
الب�صرة والكوف�ة، وإجم�اع الح�رمین، وإجم�اع الع�شرة،       (إجماع المصرین  : وھي

وإجماع األمم السابقة عند اإلس�رافییني، واالس�تدالل عل�ى انتف�اء ال�شيء بانتف�اء         
 دلیل��ھ عن��د اإلس��فراییني أی��ضًا، ومفھ��وم اللق��ب عن��د جماع��ة، وحك��م العق��ل عن��د     

وھ�و بخ�الف اإللھ�ام ال�ذي ھ�و          ) أي ال�صوت المعل�وم ص�دقھ      (المعتزلة، والھاتف   
  .)٣(اإلیقاع في القلب

والحاصل من ذلك أن كل أدلة الشرع الشریف ال تخرج ع�ن ثم�رات ث�الث الیق�ین                 
وأدلتھ، النص، والخبر المتواتر، وإجماع األمة والطمأنینة ودلیلھ المشھور عن�د           

  .یرة متنوعة غیر محصورة والحمد هللا أوًال وآخرًاالحنفیة، والظن وادلتھ كث
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 تقدیم المصلحة في المع�امالت عل�ى ال�نص، رس�الة لإلم�ام الط�وفي، بتعلی�ق ال�شیخ جم�ال ال�دین                 )١(
 .م١٩٦٦مطبعة جامعة األزھر سنة :  ط٥ص: القاسمي

 .٤ص:  مدى حجیة الرؤیا عند األصولیین)٢(
 -ه١٣٥٥م�صطفي الحلب�ي   : ، ط٢٤ص:  لقطة العجالن وبلة الظمآن لإلمام بدر ال�دین الزرك�شي    )٣(

م، ومعھ شرح ال�شیخ زكری�ا األن�صاري الم�سمى بف�تح ال�رحمن، وحاش�یة لل�شیخ ی�سن                     ١٩٣٦
/ ، مدى حجیة الرؤی�ا عن�د األص�ولیین لألس�تاذ  ال�دكتور             ٥ ص :العلیمي، ورسالة اإلمام الطوفي   

 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ القاھرة، الطبعة األولى -دار الرسالة: ، ط٤-٣ص: علي جمعة محمد
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  الخاتمة

وبعد فق�د ت�م بحث�ي بع�ون رب�ي وكرم�ھ، وف�ضلھ وج�وده، وق�د توص�لت من�ھ إل�ى                         
  :نتائج أصولیة كثیرة أھمھما ما یلي

ال ریب أن علم أصول الفقھ یقوم على ترتیب العقل المسلم، وھي فائدة عظیمة  ) ١
 .یفتخر بھ المسلمون على كل الحضاراتتجعل لألصول أھمیة فریدة، 

 ). الظن– الطمأنینة –الیقین : ( ثمرات األدلة الكلیة ال تخرج عن ثالث ) ٢

أبدع األصولیون إبداعًا لیس لھ نظیر ف�ي ھ�ذا العل�م، وكأن�ھ عل�م م�ن ال�سماء،                     ) ٣
فق�د قع�دوا قواع�دھم      ... وال یكون ذلك إال محض فضل من اهللا تعالى، وتوفیق           

ن النق�ل والعق�ل فخ�اطبوا الح�ضارة اإلن�سانیة ول�یس فق��ط       عل�ى أس�س متین�ة م�    
 .الحضارة اإلسالمیة، فقدموا القطعي على الظني، واألقوى على األضعف

لق��د تف��رد ال��سادة الحنفی��ة بمرتب��ة الطمأنین��ة الت��ي یفی��دھا الم��شھور فأب��دعوا        ) ٤
 .وحققوا وُوفقُوا

 . جاحد أو مجنونخبر المتواتر یفید الیقین كالمشاھدة والعیان، وال ینكره إال ) ٥

وذل����ك ل����سنھم قاع����دة : ُیج����اب عل����ى م����ن اتھ����م علم����اء ال����شریعة ب����الجمود   ) ٦
، ب�أن ال�نص ھن�ا اص�طالح أص�ولي ول�یس       )ال اجتھاد م�ع ن�ص  (مفادھــــــــــــا  

ھو من قبیل الوض�ع اللغ�وي، وإنم�ا أراد األص�ولیون ب�النص ف�ي ھ�ذه القاع�دة             
ص ألعوب��ة ف��ي ی��د م��ن ال ال��نص المحك��م القطع��ي، وبھ��ذه القاع��دة ال ی��صیر ال��ن 

 .یعرف یصیره حیث یشاء بحسب الھوى والتشھي

ال ینبغي طرح األدل�ة الت�ي تفی�د الظ�ن ف�إن معظ�م أدل�ة ال�شرع ظنی�ة، فل�و قلن�ا                         ) ٧
بطرحھا لھدمنا معظم الشریعة كما أن الظن المأخوذ بھ ظن غالب، وھو یكف�ي           

 .في العمل

، والت�صنیف ف�ي ذل�ك    "االھتم�ام بالتقعی�د األص�ولي   : " وأوصي في ھ�ذا ال�صدد     
من قبل األصولیین، حتى تسھل مباحث األصول، وتقرب م�ن األذھ�ان، و حت�ى       

 .ُیسھل التفریع الفقھي على التقعید األصولي

  .وصلى اهللا علي سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم... والحمد هللا أوًال وآخرًا 
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  أھم المصادر
  :مرتبًا على حسب الحروف الھجائیة

دار وزارة : لغة العربي ألبي االمن�ذر س�لمة ب�ن م�سلم اإلباض�ي ط           اإلبانة في ال   ) ١
 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠: التراث القومي والثقافة، مسقط، عمان، الطبعة األولى

اإلبھاج في شرح المنھاج لإلمام البیضاوي، تألیف تقي ال�دین ال�سبكي وول�ده               ) ٢
 .م١٩٩٥دار الكتب العلمیة، بیروت، : تاج الدین السبكي، ط

م��صطفي دی��ب البغ��ا، / المختل��ف فیھ��ا ف��ي الفق��ھ اإلس��المي ت��ألیف دأث�ر األدل��ة   ) ٣
دار القل���م : رس���الة دكت���وراه ف���ي أص���ول الفق���ھ، جامع���ة األزھ���ر، الق���اھرة، ط

 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨: دمشق، الدار الشامیة بیروت، الطبعة الرابعة
 .ه١٣٨٧دار الحلبي : اإلحكام في أصول األحكام لإلمام اآلمدي ط ) ٤
ي لإلمام الشافعي مطبوع مع كت�اب األم لإلم�ام ال�شافعي           اختالف مالك والشافع   ) ٥

 .م١٩٩١-ه١٣٨١مكتبة الكلیات األزھریة، القاھرة، : ط
مكتب��ة : محم��د عب��د ال��رحمن ج��الل ط / األدل��ة المتف��ق علیھ��ا ش��رح وتعلی��ق د   ) ٦

 .م٢٠١٤اإلیمان القاھرة، 
س خلیفة بابكر الحسن رئ�ی    / األدلة المختلف فیھا عند األصولیین تألیف دكتور       ) ٧

مكتب�ة وھب�ھ، الطبع�ة األول�ى     :  جامعة الخرط�وم، ط –قسم الشریعة اإلسالمیة  
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧

دار الكت���اب العرب���ي، الطبع���ة األول���ى    : إرش���اد الفح���ول لإلم���ام ال���شوكاني ط    ) ٨
 .م١٩٩٩-ه١٤١٩

 .دار المعرفة، بیروت: أصول السرخسي لشمس األئمة السرخسي الحنفي ط ) ٩
 .دار الكتاب العربي، بیروت: ي طأصول الشاشي ألحمد بن إسحاق الشاش ) ١٠
-ه١٤٠٧المكتب��ة الع��صریة بی��روت، لبن��ان،  : األض��داد ألب��ي بك��ر األنب��اري ط  ) ١١

 .م١٩٨٧
دار الكتب��ي  : البح��ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق��ھ لإلم��ام ب��در ال��دین الزرك��شي، ط   ) ١٢

 .م١٩٩٤-ه١٤١٤الطبعة األولى 
 -ه١٤٠٣ت،  دار المعرفة، بی�رو   : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد ط       ) ١٣

 .م١٩٨٣
 .رسالة دكتوراه جامعة أم القرى لسعد بن عزیز: بدیع النظام الساعاتي، ط ) ١٤
مكتبة الوفاء بالمنصورة،   : البرھان لإلمام الحویني الشافعي إمام الحرمین، ط       ) ١٥

 .مصر
 .مكتبة الحیاة: ط: تاج العروس للزبیدي ) ١٦
المكتبة :  ط تدریب الراوي شرح تقریب النواوي لإلمام جالل الدین السیوطي،         ) ١٧

 .التوفیقیة
مكتب�ة قرطب�ة،   : تشیف المسامع بجمع الجوامع لإلمام بدر الدین الزركشي، ط   ) ١٨

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٨الطبعة األولى 
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دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى     : التعریفات الفقھیة لمحمد عمیم اإلحسان ط      ) ١٩
 .م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤

دار الكت�ب  : ي، طالتعریفات لعلي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ال�دین ال�شریف الجرج�ان                ) ٢٠
 .م١٩٩٠ -ه١٤٠٣ الطبعة األولى -العلمیة، بیروت، لبنان

 .عیسي البابي الحلبي: تفسیر اإلمام ابن كثیر ط ) ٢١
 .دار الریان للتراث: تفسیر اإلمام القرطبي، ط ) ٢٢
تق��دیم الم��صلحة ف��ي المع��امالت عل��ى ال��نص، رس��الة اإلم��ام الط��وفي بتعلی��ق       ) ٢٣

 .م١٩٦٦امعة األزھر، مطبعة ج: جمال الدین القاسمي ط/ الشیخ
: تقریب الوصول إلى علم األصول ألب�ي القاس�م ب�ن ج�زي الكلب�ي الغرن�اطي ط               ) ٢٤

 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى
مؤس��سة الرس��الة الطبع��ة   : التقری��ب واإلرش��اد لقاض��ي أب��ي بك��ر الب��اقالني ط    ) ٢٥

 .م١٩٩٨-ه١٤١٨: الثانیة
: دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة الثانی��ة:  ح��اج الحنف�ي ط التقری�ر والتحبی��ر ألمی��ر  ) ٢٦

 .م١٩٩٣-ه١٤٠٣
دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبع�ة  : تقویم األدلة للقاضي أبي زید الدبوسي ط     ) ٢٧

 .م٢٠٠١-ه١٤٢١األولى، 
دار الم���دني للطباع���ة : التمھی���د ف���ي أص���ول الفق���ھ ألب���ي الخط���اب الحنبل���ي ط  ) ٢٨

 .والنشر، القاھرة
ف��روع عل��ى األص��ول لعب��د ال��رحیم ب��ن الح��سن ب��ن عل��ى  التمھی��د ف��ي تخ��ریج ال ) ٢٩

ه، ١٤٠٠مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، الطبع��ة األول��ى،  : اإلس��نوي ال��شافعي ط
 .محمد حسن ھیثو/ تحقیق د

ع��الم : التوقی��ف عل��ي مھم��ات التع��اریف ل��زین ال��دین المنی��اوي الق��اھري، ط       ) ٣٠
 .م١٩٩٠ -ه١٤١٠:  القاھرة، الطبعة األولى-الكتب

حم��د أم��ین ب��ن محم��ود البخ��اري المع��روف ب��أمیر بادش��اه     تی��سیر التحری��ر لم  ) ٣١
 .م١٩٣٢مصطفي البابي الحلبي مصر، : الحنفي ط

دار الفرق��ان، األردن، الطبع��ة األول��ى،   : الج��امع م��ن المق��دمات الب��ن رش��د ط     ) ٣٢
 .ه١٤٠٥

دار الجیل ، بیروت، الطبعة األولى : الجمع والفرق لإلمام الجویني الشافعي ط ) ٣٣
 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤

عطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع لحسین بن محمد          حاشیة ال  ) ٣٤
 .دار الكتب: بن محمود العطار الشافعي ط

دار : الح�دود األنیق�ة والتعریف�ات  الدقیق�ة ل�شیخ  اإلس�الم زكری�ا األن�صاري ط         ) ٣٥
 .ه١٤١١الفكر المعاصر، بیروت، الطبعة األولى 

:  ف�ورك األص�بھاني ط  لإلم�ام اب�ن   ) الح�دود والمواض�عات   (الحدود في األص�ول      ) ٣٦
 .م١٩٩٩: دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى
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 لبن�ان،   - بی�روت  -دار الكتب العلمیة  : الحدود في األصول ألبي الولید الباجي ط       ) ٣٧
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤: الطبعة األولى

خالصة األفكار وشرح مختصر المنار ألبي الفداء زین الدین قاسم بن قطلوبغا  ) ٣٨
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤:  حزم الطبعة األولىدار ابن: الجمالي الحنفي ط

الكتب العلمی�ة،  :  دستور العلماء للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد ط    ) ٣٩
 .لبنان، بیروت

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب لمحمد بن محمود البابرتي الحنف�ي      ) ٤٠
 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦: مكتبة الرشد، الطبعة األولى: ط

 .مصطفي البابي الحلبي:  طیس الشافعي الرسالة لإلمام محمد بن إدر ) ٤١
رف��ع النق��اب ع��ن تنق��یح ال��شھاب ألب��ي عب��د اهللا  الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن طلح��ة    ) ٤٢

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥: مكتبة الرشد السعودیة، الطبعة األولي: الرجاجي ط
-ه١٣٩٥م�صطفي الب�ابي الحلب�ي، م�صر، الطبع�ة الثانی�ة،             : سنن الترم�ذي ط    ) ٤٣

 .م١٩٧٥
 .دار المعرفة، بیروت: ي للمزني طالسنن المأثورة عن الشافع ) ٤٤
ش��رح التل��ویح عل��ى التوض��یح لم��تن التنق��یح لإلم��ام ص��در ال��شریعة الحنف��ي        ) ٤٥

مكتب�ة ص�بیح   : المحبوبي، والتل�ویح لإلم�ام س�عد ال�دین التفت�ازاني ال�شافعي ط        
 .بمصر

الشرح الكبیر لمختصر األصول من علم األصول ألبي المنذر محمود بن محمد  ) ٤٦
-ه١٤٣٢: المكتب�ة ال�شاملة، م�صر، الطبع�ة األول�ى         : بن مصطفي المنیاوي ط   

 .م٢٠١١
 .مكتبة العبیكان: شرح الكوكب المنیر البن النجار الحنبلي ط ) ٤٧
مؤس��سة الرس��الة الطبع��ة   : ش��رح مخت��صر الروض��ة ل��نجم ال��دین الط��وفي ط      ) ٤٨

 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧: األولى
 .مؤسسة الرسالة : شرح معاني اآلثار للطحاوي ط ) ٤٩
لعرب من الكلوم لنشوان بن سفیان الحموي الیمني شمس العلوم ودواء كالم ا ) ٥٠

/ م، تحقی��ق د١٩٩٩-ه١٤٢٠ لبن��ان، الطبع��ة األول��ى، - بی��روت-دار الفك��ر: ط
یوسف محمــــــــــــــــــ�ـد  / حسین ابن عبد اهللا العمري، ومظھر بن علي، و د   

 .عبد  اهللا
ی��ین، دار العل��م للمال: ص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة لإلم��ام الج��وھري ط ) ٥١

 .م١٩٨٧بیروت سنة 
 .دار المعارف: طبقات  النحویین واللغاة لمحمد بن الحسن الزیدي ط ) ٥٢
طرق االستدالل ومقدماتھا عن المناطقة واألصولیین للدكتور یعقوب الباحثین          ) ٥٣

 .م٢٠١١ -ه١٤٣٢مكتبة الرشد ناشرون، الطبعة الرابعة : ط
مؤس�سة الرس��الة،  : الع�دة ألب�ي یعل�ي محم��د ب�ن الح�سین البغ��دادي الحنبل�ي ط       ) ٥٤

 .بیروت
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دار : الغیث الھامع مع شرح جمع الجوامع لولي ال�دین أب�ي زرع�ة العراق�ي ط       ) ٥٥
 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥: الكتب العلمیة الطبعة األولى

 .مؤسسة الحلبي وشركاه: الفرق بین الفرق لإلمام البغدادي ط ) ٥٦
 .عالم الكتب: الفروق لإلمام القرافي ط ) ٥٧
مؤس�سة الت�اریخ   :  الب�ن عب�د ال�شكور ط   فواتح الرحموت بشرح مسلم الثب�وت      ) ٥٨

 .م، مع المستصفى للغزالي١٩٩٣العربي، بیروت، لبنان 
مؤسسة الرسالة ، بی�روت، لبن�ان الطبع�ة    : القاموس المحیط للفیروز أبادي ط     ) ٥٩

 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦: الثانیة
دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، لبن�ان، الطبع�ة      : قواطع األدلة لإلمام ال�سمعاني ط     ) ٦٠

 .م١٩٩٩ -ه١٤١٨األولى، 
مكتبة الرشد، الطبع�ة    : الكافي شرح البزدوي للعالمة حسام الدین السغناقي ط        ) ٦١

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٢: األولى
دار : ك��شف األس��رار ش��رح أص��ول الب��زدوي للعالم��ة عب��د العزی��ز البخ��اري ط    ) ٦٢

 .الكتاب اإلسالمي
الكلیات معجم في المصطلحات والف�روق اللغوی�ة ألی�وب ب�ن موس�ي الح�سیني                 ) ٦٣

 تحقیق عدنان دروی�ش محم�د       - بیروت –مؤسسة الرسالة   : حنفي ط الكفوي ال 
 .المصري

 .دار المعارف: لسان العرب البن منظور، ط ) ٦٤
م��صطفي الب��ابي : لقط��ة العج��الن وبل��ھ الظم��آن لإلم��ام ب��در ال��دین الزرك��شي ط  ) ٦٥

 .الحلبي
دار الكلم���ة، : اللم���ع ف���ي أص���ول الفق���ھ لألس���تاذ أب���ي ش���حاتھ ال���شیرازي ط       ) ٦٦

م����صطفي أب����و س����لیمان  / م، تحقی����ق د١٩٩٧-ه١٤١٨المن����صورة، م����صر، 
 .الندوي

 -ه١٤٠٤مجمل اللغة البن ف�ارس، ط مؤس�سة الرس�الة، الطبع�ة األول�ى س�نة            ) ٦٧
 .زھیر عبد المحسن سلطان: م، تحقیق١٩٨٤

-ه١٤١٨: مؤس���سة الرس��الة الطبع���ة الثالث���ة : المح��صول لإلم���ام ال��رازي، ط   ) ٦٨
 .م١٩٩٧

-ه١٣٥٧الق الطبعة الرابعة    المطبعة األمیریة ببو  : مختار الصحاح للرازي ط    ) ٦٩
 .م١٩٣٨

 .م٢٠٠٦دار ابن حزم، : مختصر ابن الحاجب ط ) ٧٠
دار : عل�ي جمع�ة محم�د ط      / مدى حجیة الرؤیا عن األصولیین لألستاذ الدكتور       ) ٧١

 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥: الرسالة، القاھرة، الطبعة األولى
-ه١٤١٣: دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة األول��ى: المست��صفى لإلم��ام الغزال��ي ط ) ٧٢

 .م١٩٩٣
 .دار الكتاب العربي: المسودة في أصول  الفقھ آلل تیمیة ط ) ٧٣



 

 

 - ٣٤٤٦ - 

: دار الح����دیث، الق����اھرة، الطبع����ة األول����ي : الم����صباح  المنی����ر للفی����ومي، ط  ) ٧٤
 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١

 .دار الكتب العلمیة، بیروت: المعتمد ألبي الحسین البصري ط ) ٧٥
بق�م  مؤسسة الن�شر اإلس�المي      : معجم الفروق اللغویة ألبي ھالل العسكري، ط       ) ٧٦

 .الشیح بیت اهللا بیان: ه، تحقیق١٤١٢: الطبعة األولى
: محم�ود عب�د ال�رحمن عب�د الم��نعم ط    / معج�م الم�صطلحات واأللف�اظ الفقھی�ة د     ) ٧٧

 .دار الفضیلة، القاھرة
دار النف��ائس الطبع��ة  : محم��د رواش قلعج��ي، ط / معج��م لغ��ة الفقھ��اء لألس��تاذ   ) ٧٨

 .م١٩٩٦ -ه١٤١١: األولي
: د والرس��وم لإلم��ام ج��الل ال��دین ال��سیوطي، طمعج��م مقالی��د العل��وم ف��ي الح��دو ) ٧٩

 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٤: مكتبة اآلداب بالقاھرة، الطبعة األولى
عب�د ال�سالم   / دار الجی�ل، بی�روت، تحقی�ق     : معجم مقاییس اللغة البن ف�ارس ط       ) ٨٠

 .ھارون
: ط: مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة لمحم��د الط��اھر ب��ن محم��د عاش��ور التون��سي    ) ٨١

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥: میة، قطر عام النشر وزارة األوقاف والشئون اإلسال
مقدمة ابن الصالح في علوم الحدیث لإلمام المحدث أبي عمر عثمان ب�ن عب�د            ) ٨٢

 .دار ابن خلدون: الرحمن المعروف بابن الصالح ط
منھج االستدالل بالسنة عند المالكیة تألیف موالي ا لحسن بن الحسن الحی�ان              ) ٨٣

: اء الت���راث الطبع����ة األول����ى دار البح���وث والدراس����ات اإلس���المیة، وإحی����  : ط
 .م٢٠٠٣ -ـ ھ١٤٢٤

 .م٢٠٠٣: دار ابن القیم الطبعة الثالثة: الموافقات لإلمام الشاطبي ط ) ٨٤
محم��د عبی��د اهللا  / الم��وجز ف��ي أص��ول الفق��ھ، م��ع معج��م أص��ول الفق��ھ ت��ألیف      ) ٨٥

 .م٢٠١٥-ه١٤٣٦: دار السالم، الطبعة الرابعة: األسعدي ط
وزارة األوق�اف وال�شئون اإلس�المیة       الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ص�ادر ع�ن         ) ٨٦

 .دار الصفوة، مصر: بالكویت، ط
موس��وعة ك��شاف اص��طالحات الفن��ون والعل��وم لمحم��د ب��ن عل��ي ب��ن القاض��ي      ) ٨٧

مكتب��ة لبن��ان، : محم��د حام��د ب��ن محم��د ص��ابر الف��اروقي الحنف��ي التھ��انوي ط   
 .علي دحروج/ رفیق العجم، ود/ م، تحقیق د١٩٩٦بیروت، الطبعة األولى 

 .م١٩٩٧-ه١٤١٨مكتبة دار التراث، : صول للسمرقندي طمیزان األ ) ٨٨
مكتب�ة ن�زار م�صطفي الب�از،     : نفائس األصول في ش�رح المح�صول للقراف�ي ط      ) ٨٩

 .عادل أحمد عبد الموجود وآخرون/ م، تحقیق١٩٩٥-ه١٤١٦الطبعة األولى 
 .مكتبة نزار مصطفي الباز: نفائس األصول للقرافي ط ) ٩٠
مؤسسة الرس�الة،  :  بن عقیل البغدادي طالواضح في أصول الفقھ ألبي الوفاء   ) ٩١

عب���د اهللا اب���ن / م، تحقی���ق د١٩٩٩ -ه١٤٢٠بی���روت، لبن���ان، الطبع���ة ألول���ى 
 .الحسن التركي

  


	��ملخص البحث
	�المقدمة:
	أهمية هذا البحث وسبب اختياري له:
	منهج البحث:
	الدراسات السابقة:
	خطة البحث:
	�المبحث الأول
	المطلب الأول
	المطلب الثاني
	�المبحث الثاني
	المطلب الأول
	المطلب الثاني
	�المبحث الثالث
	المطلب الأول
	المطلب الثاني
	المبحث الرابع
	المطلـــب الأول
	المطلب الثاني
	المطلب الثالث
	�الخاتمة
	�أهم المصادر
	مرتباً على حسب الحروف الهجائية:



