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 الدليل النقلي بين القطعية والظنية في المسائل العقدية عند األشاعرة والماتريدية
 " دراسة مقارنة "

 خالد فتحي محمد السيد
 مصر -جامعة األزهر -كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق -قسم العقيدة والفلسفة 
 Khaledfathy.2017@yahoo.comالبريد األلكتروني: 

 :الملخص   
تعد قضية إفادة الدليل النقلي لليقين أو ال من القضايا الخالفية بين متأخري األشاعرة  و  

 جمهورالماتريدية المنتمين لتيار مذهب أهل السنة والجماعة .
ولقد اقتصرت فى هذا البحث على هذه المسألة نظرًا ألهميتها عندهما وما يترتب عليها    

ذا إلى جانب ما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة لسائر من تعدد فى اآلراء واألفكار, ه
األمر الذي دفعني إلي أن أتناول هذه المسألة عندهما بالبحث  المسائل الكالمية األخرى.

 والدراسة , متبعًا المنهج التحليلي التاريخي النقدي المقارن .
مباحث ,  ولتحقيق هذا المنهج فقد قسمت هذا البحث إلي مقدمة , وثالثة 
 وخاتمة .

 أما المقدمة :
فقد اشتملت علي أهمية الموضوع , وجدته , وأسباب اختيار الموضوع , ومنهج البحث , 

 وخطة البحث . 
 وأماالمبحث األول :

 بعنوان " الدليل النقلي مفهومه وأقسامه " . جعلتهفقد 
  وأماالمبحث الثاني :

 الدليل النقلي لليقين". فقد صغته بعنوان " موقف األ شاعرة من إفادة
 وأماالمبحث الثالث :
 ".الماتريدية من إفادة الدليل النقلي لليقينموقف  فقد أوردته بعنوان " 

 وأما الخاتمة :
 فقد اشتملت علي أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث .

لعقدية , األشاعرة الكلمات المفتاحية: الدليل , النقلي , القطعية ,الظنية , المسائل ا
 ,الماتريدية.
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Abstract: 

 

One of the contentious issues amoung tarders is the issue of using 

evidence for certainty the shaera and the matredian belonging to the 

trend of sunnis and the community . 

I have confined myself to this research on this issue given it is impor 

tance to them and the multipliclty of opinions and ideas this entails , 

in addition to the great importance of this issue in relation to other 

curtains of speech issues . All that drives me to deal with that problem 

at both the shaera and the matredian tracing the comparative 

historical methods of analysis . That is why I divided the research 

in to a preface, three chapters and a conclusion . 

The preface : 

Deals with the importance of the topic , the reasons that made me 

choose to write about it , the methods I followed in writing and the 

plan that determines that research . 

Chapter one : 

It is titled "The transitional evidence is understandable and more 

toxic ". 

Chapter two : 

It is titled "The position of the shaera in benefiting the narrative 

evidence for certainty " . 

Chapter three : 

It is titled "The position of the matredian in benefiting the narrative 

evidence for certainty " . 

The Conclusion : 

It includes the most important results that I have reached during my 

research . 

Keywords: Guide, Transport, Determinism, Uncertainty, Nodal 

Issues,  the shaera, Matrid. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمددد هلل, والصددالة والسددالم علددى رسددول اهلل سدديدنا محمددد وعلددى  لدده 
 وصحبه ومن وااله إلى يوم الدين وبعد,

فيعد الدليل النقلي أحد الدعائم األساسية في منهج علماء الكالم؛ إذ ال 
المنهجيدة يكاد يخلو مذهب كالمي من استخدام هذا الدليل, مما يؤكد ضدرورته 

لديهم, إذ أنهم يحتجون به علدى مدا يدذهبون إليده فدي سدائر المسدائل الكالميدة 
من جهة ويتخذونه أيضًا حجة على دحض اآلراء المخالفة من جهة أخرى, بيد 
أن قوة االحتجاج بالدليل النقلي متفاوتة بطبيعة الحال مع مقتضيات مذهب كل 

 فرقة:
الدنص وال يؤلدون أي جهدة إلدى فهناك الظاهرية الدذين يأخدذون بظداهر  -

 العقل.
وهناك المعتزلة الذين يبنون أصولهم الخمسة على أساس عقلدي , بيدد  -

 أنهم ال يغفلون تمامًا عن النص.
وهندداك مددذهب أهددل السددنة والجماعددة مددن األشدداعرة والماتريديددة الددذين  -

 يأخذون طريقًا وسطًا بين النقل والعقل.
ي االحتجاج بالدليل النقلدي والتدي ومن الطبيعي أن يوجد هذا التفاوت ف

 يتناسب ذلك طرديًا مع درجة االعتماد على العقل لدى كل فرقة كالمية.
فلم يكدن األخدذ بالددليل النقلدي والعقلدي عندد الفدرق الكالميدة ا سدالمية 
متوازنًا, ويرجع ذلك إلى تقديم أحدهما على اآلخدر وجعدل أحددهما أصدل واآلخدر 

لى درجة اليقين ف  ي كل منهما.فرع, وا 
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ولقد شغلت مسألة إفدادة الددليل النقلدي لليقدين أو ال تفكيدر معظدم أئمدة 
الفددرق الكالميددة ا سددالمية ردحددًا طددوياًل مددن الددزمن وأدلددى فيهددا كددل فريددق برأيدده 

 وأقامة أدلته على حسب مفهومه وما توصل إليه من معلومات.
الخدالف ووجدت تيارات متعارضة تجاه هذه المسألة وأصدب  التعدارض و 

بددين هددذه التيددارات واضددحًا وبددارزًا؛ بددل وقددع الخددالف فيهددا بددين المنتمددين للتيددار 
الواحددددد, كددددالخالف بددددين األشدددداعرة والماتريديددددة المنتمددددين لتيددددار أهددددل السددددنة 

 والجماعة.
وعلدددى الدددرأم مدددن أهتمدددام بعدددض مفكدددري القدددرون السدددابقة والبددداحثين 

تريديددة أمثددال: تدداج الدددين المحدددثين بددذكر مسددائل الخددالف بددين األشدداعرة والما
هد( في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى", وتقي الدين المقريزي 777السبكي )ت 

هددد( فددي كتابدده "المددواعظ واالعتبددار بددذكر الخطددط واآلثددار", وأبددو عذبددة 548)ت 
هد( في رسدالته "الروضدة البهيدة", ومرتضدى الزبيددي )ت 7771)كان حيًا سنة 

لسددادة المتقددين", وا مددام محمددد أبددو زهددرة )ت هددد( فددي كتابدده "إتحدداف ا7128
هددد( فددي كتابدده "تدداريب المددذاهب ا سددالمية", واألسددتاذ أحمددد أمددين )ت 7934
هدددد( فدددي كتابددده "ظهدددر ا سدددالم", والددددكتور حمدددودة أرابدددة فدددي كتابددده 7979

"األشعري", وأيرهم؛ إال أننا لدم نجدد مقارندة بينهمدا فدي هدذه المسدألة فدي بحدث 
ي دفعني لعقد مقارندة بينهمدا فدي هدذه المسدألة لمعرفدة أوجده مستقل. األمر الذ

االتفدداق واالخددتالف بددين  رائهمددا, وهددل االخددتالف بينهمددا جددوهري ال يمكددن معدده 
االلتقاء, أو هو اختالف ثانوي يمكن اتفاقهما في أكثره إن لم يكن فدي جميعده, 

 وهل هذا االختالف يوجب تفسيق أو تبديع أحدهما أو ال؟
ت فددي هدذا البحدث علددى دراسدة مسدألة إفددادة الددليل النقلددي ولقدد اقتصدر 

لليقين أو ال عند األشداعرة والماتريديدة نظدرًا ألهميدة هدذه المسدألة عنددهما ومدا 
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يترتب عليها من تعدد في اآلراء واألفكار, هذا إلى جانب مدا لهدذه المسدألة مدن 
 أهمية بالغة بالنسبة لسائر المسائل الكالمية اآلخرى.

لددت علددى اهلل تعددالى فددي خددوض بحددث هددذا الموضددوع متبعددًا لهددذا توك
المنهج التحليلي التاريخي النقددي المقدارن. ولتحقيدق هدذا المدنهج قسدمت هدذا 

 البحث إلى مقدمة, وثالثة مباحث, وخاتمة.
أمدددا المقدمدددة: فقدددد اشدددتملت علدددى أهميدددة الموضدددوع وجدتددده, وأسدددباب 

 اختيار الموضوع, ومنهج البحث, وخطة البحث.
ا المبحددددث األول: فقددددد جعلتدددده بعنددددوان "الدددددليل النقلددددي مفهومدددده وأمدددد

وأقسامه", وتحدثت فيه عن مفهوم الدليل, والنقل, وذكرت المقصدود مدن الددليل 
النقلدي, كمددا تحدددثت عددن أقسددام الدددليل النقلدي إلددى ثالثددة أقسددام: كتدداب وس ددنة, 

جمدداع. وذكددرت أقسددامه أيضددًا مددن حيددث القطعيددة والظنيددة إلددى أربعددة  أقسددام: وا 
قطعددي الثبددوت والداللددة, قطعددي الثبددوت وظنددي الداللددة, ظنددي الثبددوت وقطعددي 

 الداللة, ظني الثبوت والداللة.
أما المبحث الثاني: فقد صغته بعنوان "موقف األشاعرة من إفادة الدليل 
النقلي لليقين", وتحدثت فيه عدن  راء أبدرز أئمدة المدذهب األشدعري فدي مسدألة 

 أو ال, وهل تطور الفكر األشعري في هذه المسألة أو ال؟ إفادة الدليل النقلي
وأمدا المبحدث الثالددث: فقدد أوردتدده بعندوان "موقدف الماتريديددة مدن إفددادة 
الدليل النقلي لليقدين", وتحددثت فيده عدن مددى إفدادة الددليل النقلدي لليقدين عندد 
جمهددور الماتريديددة, كمددا ذكددرت أبددرز جهددودهم فددي الددرد علددى القددائلين بظنيددة 

 لدليل النقلي من متأخري األشاعرة.ا
 وأما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

هذا ولقدد بدذلت فدي هدذا البحدث قصدارى جهددي حتدى يخدرج فدي صدورة 
ن كان أير ذلك  الئقة بالبحث العلمي, فإن كنت قد وفقت فلله الحمد والمنة, وا 
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أخطئ وأصيب وعذري أنني بذلت أقصى ما فحسبي أنني قد اجتهدت, وأنا بشر 
في وسعي, ولم  ل جهدًا في العمل في هذا البحث, فدال كمدال إال هلل تعدالى, وال 

 عصمة إال ألنبيائه عليهم الصالة والسالم.
 وأرجو أن يكون عملي هذا مقبواًل عند اهلل تعالى إنه سميع قريب.

َلْيِه ُأِنيُب " سورة هود:  ية "َوَما َتْوِفيِقي ِإالا ِباللاِه  َعَلْيِه تَ   .55َوكاْلُت َواِ 
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 المبحث األول
 الدليل النقلي مفهومه وأقسامه

 تمهيد:
مضدداف إلددى النقددل ممددا  -كمددا هددو واضدد  مددن اسددمه  -الدددليل النقلددي

يسددتلزم أن نتعددرف علددى معنددى الدددليل والنقددل أواًل, قبددل التعددرف علددى المقصددود 
في أو ا ضددافي ال يتضدد  معندداه تمامددًا إال بالدددليل النقلددي, ألن المركددب الوصدد

 بمعرفة المراد من ُجْزأْيِه.
فمددا تعريددف الدددليل والنقددل, ومددا المقصددود بالدددليل النقلددي, ومددا أقسددام 

 الدليل النقلي؟ هذا ما سوف نوضحه فيما يلي:
 أواًل: مفهوم الدليل لغة واصطالحاً 

 تعريف الدليل في اللغة:
يس اللغوية نجدد أن الجدذور اللغويدة لمدادة بالرجوع إلى المعاجم والقوام

"دل" تددور علددى "إباندة الشدديء بأمدارةه تتعلمهددا", ويتفدرع عددن هدذا المعنددي العددام 
ثالثدة إطالقددات يسدتعمل لفددظ الدددليل للتعبيدر عنهددا, فيطلدق أواًل علددى الدددال, أي 
الُمرِشددُد, وهددو ناصددب الدددليل, كمددا يطلددق علددى الددذاكر للدددليل, وهددم أولددو العلددم 

رشاد, فجاء في معجم ال منتصبون  قامة األدلة, كما يطلق على ما فيه داللة وا 
مقاييس اللغة:" )دل( الدال والالم أصالن: أحدهما إبانة الشيء بأمارةه تتعّلمهدا, 
واآلخدددر اضدددطراُب فدددي الشددديء. فددداألول: قدددولهم: دللدددت فوالندددًا علدددى الطريدددق, 

لدة والدااللدة. واألصدل اآلخدر قدولهم: والدليل: األمارة في الشديء. وهدو بديان الداال 
, وجاء فدي تداج العدروس مدن جدواهر القداموس:" (7)تدلدل الشيء, إذا اضطرب"

الداليُل: ما ُيستدل  به, وأيضًا: الداال  وقيل: هو الُمرِشُد, وما به ا رشاُد, الجمع: 

                                 
ابن فارس: معجم مقاييس اللغة, تحقيق/ عبد السالم محمد هارون, دار الفكدر, بيدروت,  (7)

 .162, ص183, ص1جد
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يل الددال , وجاء في مختار الصدحا::" الددليل مدا يسدتدل بده والددل(7)أِدلة وأدالُء"
, وجداء فدي الكليدات:" الددليل: المرشدد إلدى (1)أيضًا وقد دلده علدى الطريدق يدلده"

المطلوب, ُيذكر ويراد به الدال, ومنه: )يا دليدل المتحيدرين( أي هداديهم إلدى مدا 
تددزول بدده حيددرتهم, ويددذكر ويددراد بدده العالمددة المنصددوبة لمعرفددة المدددلول, ومندده 

 .(9)سمي الدخان دلياًل على النار"
رشداد -وا طالق الثالث للفظ الدليل هدو المقصدود  -أي ما فيه داللدة وا 

في عرف المتكلمين, فهم يريدون بالدليل ما فيه إرشاد إلى المطلوب وال يعنون 
:" الدليل في وضع اللغدة: ()بذلك من ذكره, أو نصبه دلياًل, يقول ا مام اآلمدي
طلدق بمعندى الدذكر للددليل, وقدد قد يطلدق باعتبدارين: األول: الددال, والددال قدد ي

رشداد؛ وهدذا هدو المسدمى  يطلق بمعنى الناصب للدليل. والثاني: ما فيه داللة وا 
 .(4)دلياًل في عرف المتكلمين"

                                 
مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس, تحقيدق د/ محمدود محمدد الطنداحي,  (7)

 .827, ص15م, جد7339 -هد7479رة ا عالم, الكويت, مطبعة وزا
م, 7357 -هددد7427أبددو بكددر الددرازي: مختددار الصددحا:, دار الكتدداب العربددي, بيددروت,  (1)

 .123ص

أبدددو البقددداء الكفدددوي: الكليدددات, تحقيدددق د/ عددددنان درويدددة, ومحمدددد المصدددري, مؤسسدددة  (9)
 .493م, ص7335 -هد7473الرسالة, الطبعة الثانية, بيروت, 

()  ,هو: سيف الدين بن علي بن علي بن أبدي علدي بدن محمدد بدن سدالم الثعدالبي, اآلمددي
حكددام 887ولددد بدمددد سددنة  هددد, لدده تصددانيف كثيددرة منهددا: أبكددار األفكددار, وأايددة المددرام, وا 

هددد بدمشددق. راجددع: ابددن العمدداد الحنبلددي: شددذرات 697األحكددام, وأيددر ذلددك, تددوفي سددنة 
. 748, ص744, ص8فدداق الجديدددة, بيددروت, حدددالددذهب فددي أخبددار مددن ذهددب, دار اآل

, 886, ص8م, حدد7334 -هد7474وحاجي خليفة: كشف الظنون, دار الفكر, بيروت, 
 .887ص

ا مام اآلمدي: أبكار األفكار في أصول الدين, تحقيق د/ أحمد فريدد المهددي, دار الكتدب  (4)
 .712, ص7م, حد1221 -هد7414العلمية, الطبعة األولى, بيروت, 
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 تعريف الدليل في االصطال::
لقد حظي تعريف الدليل بدرجة كبيرة من اهتمام علماء الكدالم, وتناولده 

ا ُيعرف بمباحث النظر, ومن أهم هذه أكثرهم في مقدمة مصنفاتهم الكالمية فيم
 التعريفات ما يلي:

بقولدده:" الدددليل هددو: مددا أمكددن أن يتوصددل  (*)عرفدده القاضددي البدداقالني
, وعرفدددده ا مددددام (7)بصددددحي  النظددددر فيدددده إلددددى معرفددددة مددددا ال يعلددددم باضددددطراره"

بقوله: "األدلة هي التي يتوصل بصحي  النظر فيها إلى ما ال يعلدم  (**)الجويني

                                 
هو: ا مام أبو جعفر محمد بن الطيب بن القاسم, المعروف بأبي بكر الباقالني, ولد سنة  (*)

هد بالبصرة, وسدكن بغدداد, ناصدر المدذهب األشدعري, وكدان مشدهورًا بالمنداظرات بدين 915
الخصددوم, مددن مصددنفاته: إعجدداز القددر ن, وا نصدداف, والتمهيددد, وأيددر ذلددك, تددوفي سددنة 

وفيات األعيان وأنباء أبنداء الزمدان, تحقيدق/ إحسدان عبداس,  هد. راجع: ابن خلكان:429
, ومددددا بعددددها. وحددداجي خليفدددة: كشددددف 963, ص4م, حدددد7365دار الثقافدددة, بيدددروت, 

. وشمس الدين الذهبي: سدير أعدالم الندبالء, تحقيدق/ محدب الددين 45, ص6الظنون, حد
, 72, حدددم7337 -هددد7477عمددر بددن العمددروي, دار الفكددر, الطبعددة األولددى, بيددروت, 

 .723ص

القاضددي البدداقالني: ا نصدداف فيمددا يجددب اعتقدداده وال يجددوز الجهددل بدده, تحقيددق/ الشدديب  (7)
م, 1222 -هدددد7417محمدددد زاهدددد الكدددوثري, المكتبدددة األزهريدددة للتدددراث, الطبعدددة الثانيدددة, 

. وانظر: تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل, تحقيق/ الشيب عماد الددين أحمدد حيددر, 78ص
 .94, ص99م, ص7339 -هد7474الثقافية, الطبعة الثالثة, بيروت,  مؤسسة الكتب

هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد الجويني, المعروف بإمام   (**)
هدد, كدان بارعدًا فدي علدوم كثيدرة, مدن مصدنفاته: ا رشداد, 473الحرمين, ولد بجدوين سدنة 

هد. راجع: ابن العماد الحنبلي: شدذرات 475سنة والشامل, ولمع األدلة, وأير ذلك, توفي 
. وابن كثير: البداية والنهاية, تحقيق د/ أحمدد 985, ص9الذهب في أخبار من ذهب, حد

. 88, ص71م, حدد7357 -هدد7427أبو ملحدم, و خدرون, دار الكتدب العلميدة, بيدروت, 
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بقولده:" الددليل هدو الدذي  )***(وعرفه ا مام الرازي (7)قر العادة اضطراراً"في مست
, وعرفده ا مدام اآلمددي بقولده:" هدو (1)يلزم من العلدم بده العلدم بوجدود المددلول"

 .(9)عبارة عما يمكن أن يتوصل بصحي  النظر فيه إلى مطلوب تصديقي"
هدو مدا إذا نظدر  بقولده:" الددليل )*(وعرفه القاضي عبد الجبار الهمدذانى

, وهدذا (7)الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير إذا كان واضعه وضعه لهذا الوجه"
                                                                             

لماليددين, . والزركلدي: األعددالم, دار العلدم ل824, ص8وحداجي خليفدة: كشددف الظندون, حددد
 . 762, ص4م, حد7356الطبعة السابعة, بيروت, 

ا مام الجويني: ا رشاد إلى قواطع األدلة فدي أصدول االعتقداد, تحقيدق د/ محمدد يوسدف  (7)
موسددى, ود/ علددي عبددد المددنعم عبددد الحميددد, مكتبددة الخددانجي, مطبعددة السددعادة, القدداهرة, 

 . 5م, ص7382 -هد7963
الدددين محمددد بددن عمددر بددن الحسددين بددن علددي المعددروف بددالفخر هددو: أبددو عبددد اهلل فخددر  )***(

الددرازي, ولددد بددالري مددن أعمددال فددارس, كددان ملمددًا بكافددة العلددوم الشددرعية والعربيددة, مددن 
تصانيفه: المباحث المشرقية, والمطالب العالية, والمحصدل, وأيدر ذلدك, تدوفي بهدراة سدنة 

, ومددا 145, ص4الزمددان, حددد هددد. راجددع: ابددن خلكددان: وفيددات األعيددان وأنبدداء أبندداء626
. ورضددا كحالددة: معجددم المددؤلفين, 56, ص6بعدددها. وحدداجي خليفددة: كشددف الظنددون, حددد

 .73, ص77حد

ا مدام الدرازي: محصددل أفكدار المتقددمين والمتددأخرين, تحقيدق د/ طده عبددد الدرؤوف سددعد,  (1)
 .82مكتبة الكليات األزهرية, ص

. وانظددر: ا حكددام فددي 712, ص7دين, حدددا مددام اآلمدددي: أبكددار األفكددار فددي أصددول الدد (9)
أصول األحكدام, تحقيدق/ الشديب عبدد الدرازق عفيفدي, المكتدب ا سدالمي, الطبعدة الثانيدة, 

 .3, ص7هد, حد7421بيروت, 
هو: القاضي عبد الجبار بدن أحمدد بدن عبدد الجبدار بدن أحمدد بدن خليدل, العالمدة المدتكلم,  )*(

هدد. راجدع: 478القضاة بدالري, تدوفي سدنة شيب المعتزلة, صاحب التصانيف, ولي قضاء 
. وابن العماد الحنبلدي: شدذرات 787, ص79شمس الدين الذهبي: سير أعالم النبالء, حد

. وابدن المرتضدى: طبقدات المعتزلدة, تحقيدق/ 121, ص7الذهب فدي أخبدار مدن ذهدب, حدد
 .779, ص771سنوسة ديفلدتلرز, دار مكتبة الحياة, بيروت, ص
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الدليل اشترط فيمدا ُيسدمى دلدياًل شدرطين ضدروريين؛ األول: إمكدان التوصدل بده 
إلددى العلددم بددالغير, والثدداني: تحقددق القصددد مددن واضددعه فددي نصددبه دلددياًل, وبهددذا 

ان فيه بذل جهد من لددن النداظر للتوصدل مدن المفهوم يقتصر الدليل على ما ك
 خالله إلى العلم, وليس ما أفاد علمًا ضروريًا ال يحتاج إلى نظر واستدالل.

بقولده:" اسدم الددليل يقدع علدى كدل  )**(وعرفه ا مام أبو الثناء الالمشى
مددا يعددرف بدده المعلددوم حسدديًا كددان أو شددرعيًا, قطعيددًا كددان أو أيددر قطعددي, حتددى 

لعقددل والددنص والقيدداس وخبددر الواحددد وظددواهر النصددوص كلهددا يسددمى الحددس وا
, فا مام الالمشي في هذا التعريف قد وسع في مضمونه فاشدتمل علدى (1)أدلة"

 الحسي والشرعي, والقطعي والظني, دون االقتصار على القطعى فقط.

                                                                             
ار: شر: األصول الخمسة, تحقيق د/ عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبدة, القاضي عبد الجب (7)

. وانظددر: أبددو الحسددين البصددري: 57م, ص7355 -هددد7425الطبعددة الثانيددة, القدداهرة, 
 -هدد7958المعتمد في أصول الفقه, تحقيق/ محمدد حميدد اهلل, و خدرون, طبعدة دمشدق, 

 .72, ص7م, حد7368
زيد الالمشي, الحنفي, الماتريددي, عداة فدي  واخدر القدرن هو: ا مام أبو الثناء محمود  )**(

الخامس وأوائل السادس الهجري, ولد بالمدة مدن قدرى فرأاندة بدبالد مدا وراء النهدر. مدن 
مؤلفاتدده: التمهيددد لقواعددد التوحيددد, وأصددول الفقدده. راجددع: أبددو الوفدداء القرشددي: الجددواهر 

النظامية, الطبعة األولى, حيدر  المضية في طبقات الحنفية, مطبعة مجلس دائرة المعارف
, 7. وحدددداجي خليفددددة: كشددددف الظنددددون, حددددد985, ص787, ص1هددددد, حددددد7991 بدددداد, 
. وابن قطلوبغا: تاج التراجم في من صنف من الحنفية, تحقيدق/ إبدراهيم صدال , 744ص

 .14م, ص7331 -هد7471دار المأمون للتراث, الطبعة األولى, بيروت, 

فقه, تحقيق/ عبد المجيدد تركدي, دار الغدرب ا سدالمي, الطبعدة ا مام الالمشي: أصول ال (1)
 .442. وانظر: أبو البقاء الكفوي: الكليات, ص51م, ص7338األولى, بيروت, 
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من خالل هدذه التعريفدات السدابقة للددليل يمكدن أن نصدو  منهدا تعريفدًا 
الدليل هو الذي يلزم الناظر فيده مدن العلدم أو الظدن بده العلدم أو  جامعًا مؤداه:"

 الظن بتحقق شيء  خر".
 ثانيًا: مفهوم النقل لغة واصطالحاً 

 تعريف النقل في اللغة:
النقل في اللغة مصدر للفعل "نقل" وأصل المادة يدل  على تحويل شديءه 

ُل صدحي  يددل من مكان إلى مكان, فجاء فدي معجدم مقداييس اللغدة:" نقدل: أصد
, وجاء في لسان العدرب:" نقدل: النقدل (7)على تحويل شيءه من مكان إلى مكان"

, وجدداء فددي (1)تحويددل الشدديء مددن موضددع إلددى موضددع نقلدده ينقلدده نقدداًل فانتقددل"
 .(9)مختار الصحا::" نقل الشيء تحويله من موضع إلى موضع وبابه َنَصَر"

 تعريف النقل في االصطال::
الصددطال: علددى " مددا ُعِلددم مددن طريددق الروايددة أو يطلددق المنقددول فددي ا

 .(4)السماع؛ كعلم اللغة أو الحديث ونحوهما, وهو يقابل المعقول"
فالمقصود من النقل إذًا هو المنقول من كتاب اهلل وس ددنة رسدوله صدلى 
جمدددداع األمددددة. والعالقددددة بددددين المعنددددى اللغددددوي والمعنددددى  اهلل عليدددده وسددددلم وا 

                                 
 .469, ص8ابن فارس: معجم مقاييس اللغة,حد (7)
 .674, ص77ابن منظور: لسان العرب, مادة "نقل", دار صادر, بيروت, حد (1)
 .677ختار الصحا:, صأبو بكر الرازي: م (9)
المعجم الوسيط, قام بأخراجه د/ إبراهيم أنيس, و خدرون, طبعدة القداهرة, الطبعدة الثانيدة,  (4)

. وانظدددر د/ جميدددل صدددليبا: المعجدددم الفلسدددفي, دار 353, ص1م, حدددد7371 -هدددد7931
. وابددن خلدددون: مقدمددة ابددن خلدددون, 824, ص1م, حددد7351الكتدداب اللبندداني, بيددروت, 

, 1م, حدددد1224 -هدددد7418 محمدددد الددددروية, دار الهدايدددة, دمشدددق, تحقيدددق/ عبدددد اهلل
771. 
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النقدل تقتضدي تحدول الخبدر وانتقالده مدن راوه إلدى االصطالحي واضدحة, فعمليدة 
  خر, ومن جيل إلى الذي يليه عبر مراحل زمنية, وسالسل إسنادية متتابعة. 

وبعد أن تعرفندا علدى معندى الددليل والنقدل نجدد علمداء الكدالم قدد عبدروا 
عن الدليل النقلدي أحياندًا بالددليل السدمعي أو الشدرعي, ويبددو أنده ال فدرق بدين 

 صطلحات في االستعمال الكالمي.تلك الم
ولقد ذكر علمداء الكدالم تعريفدات متعدددة لمصدطل  الددليل النقلدي تبدرز 
في أألبها فكرة المواضعة في الدليل النقلدي؛ حيدث يتكدون مدن ألفداظ تددل علدى 

 أمر معين بفعل ناصب تلك األدلة. فمن أهم هذه التعريفات ما يلي:
دل بطريدددق المواضدددعة علدددى عرفددده القاضدددي البددداقالني بقولددده:" مدددا يددد

, وعرفه ا مدام الجدويني بقولده:" السدمعي: هدو الدذي يسدتند إلدى خبدر (7)داللته"
, وعرفه ا مام اآلمدي بقوله:" الدليل السمعي في (1)صدق أو أمر يجب إتباعه"

بقولددده:"  (), وعرفددده ا مدددام البيضددداوي(9)العددرف هدددو الددددليل اللفظدددي المسدددموع"
  نقلدده عددن مددن عددرف صدددقه عقدداًل وهددم األنبيدداء الحجددج النقليددة: هددي مددا صدد

                                 
القاضي البداقالني: التقريدب وا رشداد, تحقيدق د/ عبدد الحميدد بدن علدى أوزنيدد, مؤسسدة  (7)

. وانظدر: ا نصداف 128, ص7م, حد7335 -هد7475الرسالة, الطبعة الثانية, بيروت, 
 .78فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به, ص

 .5ا مام الجويني: ا رشاد إلى قواطع األدلة, ص (1)
 .142, ص7ا مام اآلمدي: أبكار األفكار, حد (9)
()  ,هددو: عبددد اهلل بددن عمددر بددن محمددد بددن علددي الشدديرازي, ناصددر الدددين البيضدداوي, قاضددي

مفسددر, ولددد فددي المدينددة البيضدداء بفددارس, مددن مصددنفاته: طوالددع األنددوار, أنددوار التنزيددل 
هدد. راجدع: 637هدد, وقيدل سدنة 658لتأويل, ولب األلباب, وأير ذلك, توفي سنة وأسرار ا

. 772, ص4. والزركلدي: األعدالم حدد35, ص37, ص6رضا كحالة: معجم المدؤلفين, حدد
 . 939, ص931, ص8وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب, حد
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ببيددان أقسددامه فيقددول:"  )**(, وعرفدده ابددن المالحمددي(7)علدديهم الصددالة والسددالم"
جمداع علمداء هدذه  نعني بالسمع: كتاب اهلل عز وجدل وسدنة رسدوله المعلومدة وا 

 .(1)األمة على حكم شرعي"
و  منهدا من خالل هذه التعريفدات السدابقة للددليل النقلدي يمكدن أن نصد

 تعريفًا جامعًا مؤداه:" الدليل النقلي هو الدليل المنقول عمن يحتج بكالمه".
 ثالثًا: أقسام الدليل النقلي

حصدر أكثدر علمداء الكدالم الددليل النقلدي فدي أقسدام ثالثدة هدي: الكتداب 
والس نة وا جماع, يقدول القاضدي عبدد الجبدار:" إن الداللدة أربعدة, حجدة العقدل, 

:" إن أصدول الشدرع )*(, ويقول ا مام علي البزودي(9)نة وا جماع"والكتاب والس  

                                 
فددودة, دار الددرازي, الطبعددة األولددى,  ا مددام البيضدداوي: مصددبا: األروا:, تحقيددق د/ سددعيد (7)

. وانظر: طوالع األندوار, تحقيدق د/ عبداس سدليمان, دار الجيدل, الطبعدة 77م, ص1227
 .64م, ص7337األولى, بيروت, 

هددو: ركددن الدددين محمددود بددن المالحمددي, مددن تالمددذة أبددو الحسددين البصددري, عددده صدداحب  )**(
مصدنفاته: المعتمدد فدي أصدول الددين,  طبقات المعتزلة من الطبقة الثانية عشرة, مدن أهدم

هددد. راجددع: ابددن المرتضددى: طبقددات المعتزلددة, 896والفددائق فددي أصددول الدددين, تددوفي سددنة 
. وطاة كبرى زادة: مفتا: السعادة, دار الكتب العلمية, الطبعة األولدى, بيدروت, 773ص

, . والشيب األندرسباني: حاشية له على سديرة الزمخشدري جدار اهلل53, ص1م, حد7358
 .951م, ص7351, 87نشر/ عبد الكريم اليافي, مجلة اللغة العربية, دمشق, العدد 

ابن المالحمي: المعتمد في أصول الدين, تحقيق/ مارتن مكدرمت, وويلفرد مادلونك, دار  (1)
. وانظر: الفائق في أصول الدين, تحقيدق د/ فيصدل بددير 77م, ص7337الهدى, لندن, 

 .97م, ص1276 -هد7497القومية, عون, دار الكتب والوثائق 
. وانظددر: أبددو الحسددين البصددري: 55القاضددي عبددد الجبددار: شددر: األصددول الخمسددة, ص (9)

. وابددن المالحمددي: المعتمددد فددي أصددول الدددين, 323, ص1المعتمددد فددي أصددول الفقدده, حددد
 .66ص
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:" دالئدل الشدرع )**(, ويقول أبو البقداء الكفدوي(7)ثالثة الكتاب والس نة وا جماع"
خمسة: الكتاب والس دنة وا جماع والقياس والعقليات المحضدة كدالتالزم والتندافي 

, ويقدول ا مدام (1)والباقيدات عقليدات" والدوران وأير ذلك, والثالثة األولدى نقليدة
الجويني:" أدلة السمعيات المحضة وهدي إذا فصدلت علدى مراسدم العلمداء ثالثدة 

 .(9)الكتاب والس نة وا جماع"
هدددذه األقسدددام بقولددده:" األحكدددام  )*(وبدددّين ا مدددام عبدددد القددداهر البغددددادي

والقيدداس.  الشددرعية مددأخوذة مددن أربعددة أصددول وهددي الكتدداب والس دددنة وا جمدداع

                                                                             
هو: فخر ا سالم علي بن محمدد بدن الحسدين بدن عبدد الكدريم بدن موسدى بدن عيسدى بدن  )*(

هدددد, فقيددده, أصدددولي, محددددث, مفسدددر, مدددن 422اهدددد البدددزدوي, ولدددد فدددي حددددود سدددنة مج
تصددانيفه: كنددز الوصددول. وشددر: الجددامع الصددحي  للبخدداري, وكشددف األسددتار, تددوفي سددنة 

, 4. والزركلدي: األعدالم, حدد731, ص7هد؛ راجدع: رضدا كحالدة: معجدم المدؤلفين, حدد451
 .915ص

عرفددة األصددول, طبعددة ميددر محمددد كتددب خانددة, ا مددام علددي البددزدوي: كنددز الوصددول إلددى م (7)
 .8مركز علم وأدب,  رام با  كراجي, ص

هددو: أبددو البقدداء أيددوب بددن موسددى الحسدديني, القريمددي, الكفددوي, الحنفددي, ولددد فددي "كفددا"  )**(
هد. وفيها نشأ وأخذ العلم, من أشهر مؤلفاتده: الكليدات, تدوفي بالقددس 7215بالقرم سنة 

 .95, ص1: األعالم, حدهد. راجع: الزركلي7234سنة 

 .7259أبو البقاء الكفوي: الكليات, ص (1)
ا مدام الجددويني: البرهدان فددي أصدول الفقدده, تحقيدق/ صددال: بدن محمددد بدن عويضددة, دار  (9)

 .99, ص7م, حد7337 -هد7475الكتب العلمية, بيروت, 
ي, المدتكلم, هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمدد بدن عبدد اهلل التميمدي, البغددادي, الشدافع )*(

مشارك في كثير من العلوم, له تصدانيف كثيدرة منهدا: الفدرق بدين الفدرق, وأصدول الددين, 
, 8هد. راجع: حاجي خليفة: كشف الظنون, حدد413والملل والنحل, وأير ذلك, توفي سنة 

, 4. والزركلدددي: األعدددالم, حدددد923, ص8. ورضدددا كحالدددة: معجدددم المدددؤلفين, حدددد445ص
 .45ص
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فالكتاب: هو القر ن الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه. وفيه عدام 
وخدداص ومجمددل ومفسددر ومطلددق ومقيددد وأمددر ونهددي وخبددر واسددتخبار وناسددب 
ومنسوخ وصري  وكناية, وفيه أيضًا دليل الخطاب ومفهومه. وكدل هدذه الوجدوه 

ن كان بعضها في االستدال  ل به على مدلوله أجلي مدن منه أدلة على مراتبها وا 
بعض. وما أمدض منده وجده داللتده علدى الضدعيف فدي نظدره يعلمده المسدتنبط 

الموفددددق لقددددول اهلل عددددز وجددددل )                      )(7) وأمددددا .

( إمددا (الس ددنة التددي يؤخددذ عنهددا أحكددام الشددريعة فهددي: المنقولددة عددن النبددي 
مدا بتواتر يوجب العل م الضروري كنقل أعداد الركعات وأركدان الصدالة ونحوهدا, وا 

مدا  بخبر مستفيض ُيوقع العلم المكتسب كنقلهم ُنصُب الزكدوات وأركدان الحدج, وا 
برواية  حاد توجب روايتهم العمل دون العلم. ووجوه دالئل الّسنة علدى األحكدام 

وناسدب كوجوه دالئدل القدر ن مدن عدام وخداص ومجمدل ومفسدر وصدري  وكنايدة 
ومنسددوخ ودليددل خطدداب ومفهومدده وأمددر ونهددي وخبددر ونحوهددا. وأمددا ا جمدداع 
المعتبر في الحكم الشرعي فمقصور علدى إجمداع أهدل عصدر مدن أعصدار هدذه 
األمدددة علدددى حكدددم شدددرعي, فإنهدددا ال تجتمدددع علدددى ضددداللة. وأمدددا القيددداس فدددي 
ع الشرعيات فإنما يستدرك به معرفة حكم الشيء الذي ليس فيده ندص وال إجمدا

 .(1)على حكمه"

                                 
 .59ية رقم سورة النساء:   (7)
ا مددام عبددد القدداهر البغدددادي: أصددول الدددين, تحقيددق د/ أحمددد شددمس الدددين, دار الكتددب  (1)

. وانظدر: الفدرق 97ص -92م, ص1221 -هدد7419العلمية, الطبعدة األولدى, بيدروت, 
بدددين الفدددرق, تحقيدددق د/ محمدددد محدددي الددددين عبدددد الحميدددد, المكتبدددة العصدددرية, بيدددروت, 

 .915ص -918م, ص7339 -هد7479
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ومن جهة أخرى, فإن الدليل النقلي عندد المتكلمدين واألصدوليين ينقسدم 
 إلى أربعة أقسام هي: )**(والظنية )*(من حيث القطعية

                                 
القطع: فصل الجسم بنفوذ جسم  خر فيه فيحتاج إلى  لة نفاذة فاصلة بدالنفوذ ... وقطعدًا  )*(

. 797, ص  792بمعنددى ذا قطددع أو قطعيددًا. انظددر: أبددو البقدداء الكفددوي: الكليددات, ص 
والقطع: كون الكالم مقطوعًا عما قبلده لفظدًا ومعندى. انظدر: أبدو البقداء الكفدوى: الكليدات, 

جدداز قطدددع فددالن إذا انقطعدددت حجتدده وبكتدددوه بددالحق فلدددم يجددب فهدددو . ومددن الم726ص 
. والقطعددي يطلددق علددى 42, ص11مقطددوع. انظددر: مرتضددى الزبيدددي: تدداج العددروس, حددد

زاحة الشك وتحقق األمر, واليقين نقديض الشدك. انظدر: ابدن  اليقيني, واليقين لغة: العلم وا 
, 6س اللغدددة, حدددد. وابدددن فدددارس: معجدددم مقدددايي487, ص79منظدددور: لسدددان العدددرب, حدددد

. وا مدددام الزمخشدددري: أسددداس 749. وأبدددو بكدددر الدددرازي: مختدددار الصدددحا:, ص787ص
م, 7351 -هددددد7421البالأدددة, تحقيدددق/ عبددددد الدددرحيم محمدددود, دار المعرفددددة, بيدددروت, 

 .152, ص4. والفيروز  بادي: القاموس المحيط, دار الجيل, بيروت, حد874ص
قوله:" اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه ال واليقين اصطالحًا: عرفه الشريف الجرجاني ب

يمكن إال كذا مطابقًا للواقع أير ممكن الدزوال" انظدر: الشدريف الجرجداني: التعريفدات, دار 
. وعرفده القاضدي األحمدد نكدري بقولده:" اليقدين 183م, ص7355الكتب العلميدة بيدروت, 

رى هدو اعتقداد الشديء بأنده ال في العرف هو التصديق الجازم المطابق الثابت. وبعبارة أخد
يمكن إال كذا مطابقًا للواقع أير ممكن الزوال" انظر: القاضي األحمدد نكدري: جدامع العلدوم 
فددددي اصددددطالحات الفنددددون, مؤسسددددة األعلمددددي للمطبوعددددات, الطبعددددة الثانيددددة, بيددددروت, 

 .459, ص9م, حد7378 -هد7938

منهدا: التدردد والضدعف والتهمدة  الظن لغة: مأخوذ من مادة "ظنن" وهي تطلق علدى معدانه  )**(
. وابدددن فدددارس: معجدددم 171, ص79والحسدددبان. انظدددر: ابدددن منظدددور: لسدددان العدددرب, حدددد

. وأبدو بكدر 132. وا مدام الزمخشدري: أسداس البالأدة, ص461, ص9مقاييس اللغة, حد
 .147, ص4. والفيروز  بادي: القاموس المحيط, حد426الرازي: مختار الصحا:, ص

عرفده الشدريف الجرجداني بقولده:" الظدن هدو االعتقداد الدراج  مدع احتمدال  والظن اصدطالحًا: 
. 744النقدديض, ويسددتعمل فددي اليقددين والشددك" انظددر: الشددريف الجرجدداني: التعريفددات, ص

. وعرفددده أبدددو الحسدددين البصدددري 153, ص1والقاضدددي األحمدددد نكدددري: جدددامع العلدددوم, حدددد
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 قطعي الثبوت والداللة. -7
 قطعي الثبوت وظني الداللة. -1
 ظني الثبوت وقطعي الداللة. -9
 ظني الثبوت والداللة. -4

سددام بقولدده:" األدلددة السددمعية فهددي وبددّين أبددو البقدداء الكفددوي هددذه األق
أربعة: قطعي الثبوت والداللدة: كالنصدوص المتدواترة فيثبدت بهدا الفدرض والحدرام 
القطعددي بددال خددالف. وقطعددي الثبددوت وظنددي الداللددة: كاآليددات المؤولددة. وظنددي 
الثبوت قطعي الداللة: كأخبار اآلحاد التي مفهوماتها قطعية, فيثبت بكل منهمدا 

واجدب وكراهدة التحدريم, والحدرام علدى الخدالف. وظندي الثبدوت الفرض الظندي وال
والداللددة: كأخبددار  حدداد مفهومهددا ظنددي, فثبددت بهددا الس ددنة واالسددتحباب وكراهددة 

 .(7)التنزيه, والتحريم على الخالف"
وعلدددى رأسدددهم األشددداعرة  -وال خدددالف بدددين الفدددرق الكالميدددة ا سدددالمية

ظنددددي فددددي مجددددال االعتقدددداد, فددددي رفددددض االحتجدددداج بالدددددليل ال -والماتريديددددة 
واشتراطهم أن تكون األدلدة المسدتخدمة قطعيدة ال مجدال فيهدا لالحتمدال, ويبددو 

                                                                             
ظر: أبو الحسين البصري: المعتمد بقوله:" تغليب بالقلب ألحد مجوزين ظاهري التجويز" ان

. وعرفدده ا مددام اآلمدددي بقولدده:" عبددارة عددن تددرج  أحددد 72, ص7فددي أصددول الفقدده, حددد
االحتمالين في النفس على اآلخر من أير قطع" انظر: ا مام اآلمدي: ا حكام في أصدول 

 . من خالل التعريفات السابقة نجدها تشترك في اشتمال الظن علدى71, ص7األحكام, حد
تددرجي  أحددد جددانبي االعتقدداد دون جددزم مؤكددد, ممددا يدددع مجددااًل لالحتمددال والتددردد. فالدددليل 
الظني إذًا هو الذي يترج  ثبوته أو داللته على المراد مع احتمال النقديض. ففيده إمكانيدة 

ن كان احتمااًل مرجوحًا, لكن ال يقطع بثبوته.  إذًا للتردد وعدم الصحة وا 

. وانظر: ا مام عالء الدين البخاري: كشف األسرار 441الكليات, صأبو البقاء الكفوي:  (7)
عددن أصدددول فخددر ا سدددالم البددزدوي, تحقيدددق/ عبددد اهلل محمدددود محمددد عمدددر, دار الكتدددب 

 .792, ص7م, حد7337 -هد7475العلمية, الطبعة األولى, بيروت, 
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إلحاحهم على سمة اليقينية في أول المسائل التي عرض لها بعدض المتدأخرين 
: )*(في مؤلفاتهم الكالمية, وهي تعريف علم الكدالم؛ فهدو عندد ا مدام التفتدازاني

, ويعلل قصره االعتمداد علدى األدلدة (7)عن األدلة اليقينية" "العلم بالعقائد الدينية
 .(1)اليقينية وحدها بأنه" ال عبرة بالظن في االعتقاديات, بل في العمليات"

وباشتراط علماء الكالم اليقينية في الدليل المسدتخدم فدي مجدال العقائدد 
وتدده نجدددهم ُيخرجددون أقسددامًا ثالثددة مددن األقسددام السددابقة, وهددي الظنددي فددي ثب

وداللتدده أو فددي أحدددهما, وال يبقددى إال قسددم واحددد فقددط أال وهددو قطعددي الثبددوت 
 والداللة.

وال خددالف بددين الفددرق الكالميددة ا سددالمية علددى قطعيددة ثبددوت الددنص 
القر نددي والس ددنة المتددواترة, واتفقددت كلمددة جمدداهيرهم علددى ظنيددة أخبددار اآلحدداد, 

يل النقلي المتفق على قطعيدة واختلفوا في قطعية ا جماع, ومن ثم ينحصر الدل
في القر ن الكريم والس نة المتواترة. وأمدا بالنسدبة للشدق اآلخدر  -عندهم-ثبوته 

وهو النظر في مددى قطعيدة الداللدة فدي هدذين القسدمين, وهدل يمكدن تحقيقهمدا 

                                 
ازاني, ولدد سدنة هو: سعد الدين بن مسعود بن عمدر بدن عبدد اهلل الهدروي, الشدهير بالتفتد )*(

هد, له تصانيف كثيرة منها: المقاصد فدي علدم الكدالم, ولده شدر: 711هد, وقيل سنة 771
عليها, وشر: العقائد النسفية, وحاشية على الكشاف للزمخشدري, وأيدر ذلدك, تدوفي سدنة 

هد. راجع: إسدماعيل باشدا البغددادي: هديدة العدارفين, دار الفكدر, 739هد, وقيل سنة 737
, 1. ورضدددددا كحالدددددة: معجدددددم المدددددؤلفين, حدددددد492, ص413, 1م, حدددددد7351بيدددددروت, 

 .173, ص7. والزركلي: األعالم, حد115ص

ا مددام التفتددازاني: شددر: المقاصددد, تحقيددق/ إبددراهيم شددمس الدددين, دار الكتددب العلميددة,  (7)
. وانظدددر: الشددديب محمدددد 15, ص7م, حدددد1227 -هدددد7411الطبعدددة األولدددى, بيدددروت, 
 -هددد7477شددر: بدددأ األمددالي للوشددي, مكتبددة الحقيقددة, تركيددا, الريحدداني: نخبددة الللددي ل

 . حيث ذكر نفس التعريف.8م, ص7336

 .13, ص7ا مام التفتازاني: شر: المقاصد, حد (1)
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فنحصل على دليل نقلي وصل إلى مرتبة اليقين ثبوتدًا وداللدة أو يسدتحيل ذلدك, 
 عن درجة الظنية بحال من األحوال؟ -أّيدًا كان نوعها –نقلية فال تخرج األدلة ال

فنجدددهم قددد اختلفددوا فددي هددذه المسددألة فددذهب الحشددوية إلددى أن األدلددة 
النقليددة تفيددد اليقددين, وبددالغوا فددي ذلددك, حتددى قددالوا ال يعلددم شدديء بغيددر الكتدداب 

ين, والس ددنة, وذهددب جمهددور المعتزلددة وجمهددور األشدداعرة إلددى أنهددا ال تفيددد اليقدد
وذهب جمهور الماتريديدة إلدى أن بعضدها يفيدد القطدع والجدزم واليقدين وبعضدها 

 يفيد الظن.
فما موقف األشاعرة والماتريدية من مدى إفادة الدليل النقلي لليقدين أو 

 الظن؟ هذا ما سوف نوضحه من خالل المبحثين القادمين.
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 المبحث الثاني
 ينموقف األشاعرة من إفادة الدليل النقلي لليق

 تمهيد:
ذهب جمهور األشاعرة إلى أن الدليل النقلي ال يفيد اليقين لتوقفه على 

 أمور عشرة ظنية, وما يتوقف على الظني فهو ظني.
مسألة إفادة الدليل النقلي لليقين أو الظن من مسدائل  )*(وعّد شيب زادة

وائدد الخالف بين الماتريدية واألشداعرة, فيقدول فدي كتابده نظدم الفرائدد وجمدع الف
في بيان المسائل التي وقع فيها االختالف بين الماتريدية واألشدعرية :" الفريددة 
السابعة والعشرون في أن الددالئل النقليدة هدل تفيدد القطدع أم ال؟ ذهدب مشدايب 
الحنفيددة إلددى أن الدددالئل النقليددة بعضددها يفيددد القطددع والجددزم كمددا فددي التوضددي  

شدارات المدرام, وأيدره. وذهدب للصدر العالمدة, وفصدول البددائع فدي األصد ول, وا 
المشايب من األشداعرة إلدى أنهدا ال تفيدد القطدع واليقدين بدل تفيدد الظدن كمدا هدو 
شارات المرام, والمسدتفاد مدن  المصر: به في شر: المواقف للشريف العالمة, وا 

 .(7)التوضي  والتلوي "
ين أن الخالف فدي هدذه المسدألة بد )**(وذكر ا مام كمال الدين البياضي

الماتريديددة ومتددأخري األشدداعرة دون متقدددميهم, فيقددول:" فمددن الخالفيددات بددين 

                                 
هددو: عبددد الددرحيم بددن علددي المؤيددد, األماسددي, الرومددي, الحنفددي, الشددهير بشدديب زادة, لدده  )*(

للطحددداوي, وأيدددر ذلدددك, تدددوفي سدددنة  تصدددانيف كثيدددرة منهدددا: نظدددم الفرائدددد, وشدددر: العقائدددد
. ورضدا كحالدة: 869, ص7هد. راجع: إسماعيل باشدا البغددادي: هديدة العدارفين, حدد344

 .947, ص9. والزركلي: األعالم, حد172, ص123, ص8معجم المؤلفين, حد

هدددد, 7977شدديب زادة: نظددم الفرائددد وجمدددع الفوائددد, المطبعددة األدبيددة, الطبعدددة األولددى, القدداهرة,  (7)
 .41ص

هددو: كمددال الدددين أحمددد الحسددن بددن سددنان الدددين السددنوي, المعددروف ببياضددي زادة. مددن قضدداة  )**(
هدد, وكدان بارعدًا فدي علدوم كثيدرة, مدن تصدانيفه: 7244األناضول في الدولة العثمانية. ولدد سدنة 



 

 
11 

جمهددور الماتريديددة واألشدداعرة.... الدددليل النقلددي يفيددد اليقددين عنددد تددوارد األدلددة 
على معنى واحد بطرق متعددة وقدرائن منضدمة, واختداره صداحب األبكدار وكثيدر 

قلددي يفيددد االعتقدداد واليقددين فددي , ويقددول أيضددًا:" إن الدددليل الن(7)مددن متقدددميهم"
المعتقدددات عنددد التددوارد علددى معنددى واحددد بالعبددارات والطددرق المتعددددة, والقددرائن 
ليه أشار بقوله وال األمر إال ما جاء به القر ن, ودعدا إليده محمدد  المنضمات, وا 
صددلى اهلل عليدده وسددلم, وكددان عليدده الصددحابة, واختدداره متقدددموا األشدداعرة قددال 

والمقاصد هو الحق خالفًا للمعتزلة ولجمهدور األشداعرة كمدا فدي صاحب األبكار 
شدددر: المواقدددف, مسدددتدلين بدددأن الددددليل النقلدددي مبندددي علدددى نقدددل اللغدددة والنحدددو 
والتصدددريف وعددددم االشدددتراك والمجددداز وا ضدددمار والنقدددل والتخصددديص والتقدددديم 
والتأخير والناسب والمعارض العقلدي وهدي ظنيدة. أمدا الوجوديدات فلعددم عصدمة 

لدددرواة وعددددم التدددواتر. وأمدددا العددددميات فدددلن مبناهدددا علدددى االسدددتقراء كمدددا فدددي ا
 .(1)المحصول"

فما موقدف ا مدام األشدعري وأبدرز أئمدة مذهبده مدن مسدألة إفدادة الددليل النقلدي 
 لليقين أو الظن؟ هذا ما سوف نوضحه فيما يلي:

 )*(رأي ا مام األشعري -7

                                                                             
هد. راجع: 7237إشارات المرام, وشر: الفقه األبسط, وسوان  المطارحات, وأير ذلك, توفي سنة 

 .771, ص7. والزركلي: األعالم, حد731, ص7ضا كحالة: معجم المؤلفين, حدر 

ا مام البياضي: إشارات المرام من عبارات ا مام, تحقيدق د/ يوسدف عبدد الدرازق, مكتبدة  (7)
 .88م, ص7343 -هد7965ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, الطبعة األولى, القاهرة, 

 .46ص ا مام البياضي: المرجع السابق, (1)
هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موسى بن بدالل  )*(

بن بدردة بدن أبدي موسدى األشدعري, ولدد سدنة سدتين ومدائتين, وقيدل سدنة سدبعين, واألول 
أشهر, صنف العديد من المؤلفدات منهدا: المقداالت, واللمدع, وا باندة, وأيدر ذلدك. اختلدف 

وفاتدده, فقددال ابددن حددزم وابددن فددورك إندده مددات سددنة أربددع وعشددرين  المؤرخددون فددي تدداريب
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يدد القطدع واليقدين فدي المسدائل يرى ا مام األشعري أن الدليل النقلدي يف
الموجددودة  -االعتقاديددة, واحتجدداج ا مددام األشددعري باألدلددة النقليددة فددي مؤلفاتدده

على سائر المسائل العقدية أمدر واضد  ال يحتداج إلدى تددليل,  -بين أيدينا اآلن
فال يخلو أصل من األصول إال ويقرنه بدليل مدن الكتداب أو الس دنة أو ا جمداع. 

استحسان الخوض في علدم الكدالم" يوجدب رد مسدائل الشدرع التدي وفي رسالته "
طريقهددا السددمع إلددى أصددول الشددرع, ويفصددل بددين السددمع والعقددل, فيقددول:"حكم 
مسددائل الشددرع التددي طريقهددا السددمع أن تكددون مددردودة إلددى أصددول الشددرع التددي 
طريقها السمع. وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن ُيرد كل شيء مدن ذلدك 

 .(7)به وال تخلط العقليات بالسمعيات وال السمعيات بالعقليات"إلى با
ن  فا مام األشعري قد بذل جهدًا كبيرًا في التوازن بدين السدمع والعقدل وا 
ألددب عليدده تقددديم السددمع علددى أدلددة العقددول. إذ أندده مددادام قددد ثبددت لنددا صدددق 

الت الشدرع الناقل ثبوتًا يقينيًا فقدد علمندا وتيقندا صدحة كدل مدا جداء بده, وأن دال
 .(1)أوض  من دالالت المعقول

 رأي القاضي الباقالني: -1

                                                                             
وثالثمائدة, وقددال أيرهمدا سددنة ثالثدين, وقيددل سدنة عشددرين, واألول أشدهر. راجددع: شددمس 

. وابن خلكان: وفيات األعيدان 32ص -58, ص78الدين الذهبي: سير أعالم النبالء, حد
, 77ايدددة والنهايدددة, حدددد. وابدددن كثيدددر: البد158, ص154, ص9أنبددداء أبنددداء الزمدددان, حدددد

 .169, ص4. والزركلي: األعالم, حد122, ص733ص

ا مام األشعري: استحسان الخوض في علم الكالم, تحقيدق/ األب رتشدرد يوسدف مكدارثي  (7)
هدد, 7944اليسوعي, مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, الطبعة الثانية, حيددر  بداد, 

 .38ص
أهل السنة والجماعدة المسدماة برسدالة أهدل الثغدر, تحقيدق انظر: ا مام األشعري: أصول  (1)

 .88, ص84م, ص7357د/محمد السيد الجليند, مطبعة التقدم, القاهرة, 
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على الرأم من التطور الواض  في منهج ا مام الباقالني إال أننا نجدده 
ال يتبنددى القددول بظنيددة الدددليل النقلددي, فقدددم فددي كتابدده "ا نصدداف فيمددا يجددب 

بقولدده:" إن  اعتقدداده وال يجددوز الجهددل بدده" األدلددة النقليددة علددى الحجددج العقليددة
طرق المباين عن األدلة التي يدرك بها الحدق والباطدل خمسدة أوجده: كتداب اهلل 
جمداع األمدة ومدا اسدتخرج مدن  عز وجل وس دنة رسدوله صدلى اهلل عليده وسدلم وا 

 .(7)هذه النصوص وبنى عليها بطريق القياس واالجتهاد وحجج العقول"
حة االسددتدالل وصددر: فددي كتابدده "تمهيددد األوائددل وتلخدديص الدددالئل" صدد

على بعض القضايا العقلية, وعلى األحكام الشرعية باألدلة النقليدة بقولده:" وقدد 
ُيستدل أيضًا على بعض القضايا العقلية وعلى األحكام الشرعية بالكتاب والس نة 
جمداع األمدة والقيداس الشدرعي الُمنتدزع مدن األصدول المنطدوق بهدا ومدا جددرى  وا 

ب االجتهدداد الددذي يسددو  الحكددم بمثلدده مددن مجددرى القيدداس علددى العلددة مددن ضددر 
الشرع على مذهب القايسين فكدل هدذه األدلدة السدمعية جاريدة فدي الكشدف عدن 
ن كددان فرعددًا ألدلددة  صددحة القيدداس مجددرى مددا قدددمنا ذكددره مددن األحكددام العقليددة وا 

 .(1)العقول وقضاياها"
ولقددد رد ا مددام البدداقالني فددي كتابدده "إعجدداز القددر ن" علددى مددن زعددم أن 

بات وحدانية اهلل تعالى "مما ال سبيل إليه إال من جهة العقل, ألن القر ن كالم إث
بأنده إذا ثبدت  (9)اهلل عز وجل, وال يص  أن يعلدم الكدالم حتدى يعلدم المدتكلم أواًل"

                                 
 .73القاضي الباقالني: ا نصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به, ص (7)
 .99القاضي الباقالني: تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل, ص (1)

قالني: إعجددداز القدددر ن, مكتبدددة ومطبعدددة مصدددطفى البدددابي الحلبدددي, الطبعدددة القاضدددي البدددا (9)
 .7م, ص7375 -هد7935األولى, 
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إعجدداز القددر ن, وأندده ال يقدددر علددى مثلدده إال اهلل تعددالى, ثبددت صدددق الرسددول, 
 .(7)واجب ا تباع وعندئذ يكون كل ما يتضمنه القر ن صدقاً 

وكثيرًا كان يرفض ا مام الباقالني داللة العقل في مسألة ما لعدم ورود 
إذن مددن الشددارع فيهددا, وخاصددة فددي مسددألة األسددماء, فقددد رفددض إطددالق بعددض 
األسماء التي يقبلها العقل على اهلل تعالى, لعدم ورود الشرع بها, فيقول:" إنما 

ه مما ليس بأسمائه ألجل حظر السمع لدذلك ألن َتْحُرُم تسميته بهذا االسم وبغير 
ن كان بمعنى من يسدتحق هدذه  األمة ُمْجمِعة على حظر تسميته عاقاًل وَفِطنًا وا 
التسمية؛ ألنه عالم وليس العقل والحفدظ والفطندة والدرايدة شديئًا أكثدر مدن العلدم 
جازُة وصفه وتسميته بأنه نور وأنه ماكر ومستهزئ وساخر من جهدة السدمع  وا 
ن كان العقل يمنع من معاني هذه األسماء فيه فدل ذلك على أن المراعي في  وا 

 .(1)تسميته ما ورد به الشرع وا ذن دون أيره"
وهذا يدل على أن العقل عند ا مام الباقالني خادم للشرع وأن المسدائل 
ذا انتهدى العقدل إلدى مدا لدم يدأذن بده الشدرع  االعتقادية إنما تؤخذ من الشدرع, وا 

 يؤخذ بحكم العقل.فال 

                                 
 انظر: القاضي الباقالني: المرجع السابق, نفس الصفحة. (7)
 .114, ص119القاضي الباقالني: تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل, ص (1)



 

 
11 

 رأي ا مام الجويني: -9
يبدددو أن ا مددام الجددويني هددو أول مددن وجدددت لديدده بددذور فكددرة القددول 

ن بدددت الفكددرة لديدده أيددر  -بظنيددة الدددليل النقلددي وعدددم إفادتدده للقطددع واليقددين وا 
 في المذهب األشعري. -متكاملة

هدي ففي كتابه "الشامل في أصول الددين" ذكدر أن ظدواهر السدمع التدي 
عرضة للتأويالت ال يسو  االستدالل بها في القطعيات, فيقول:" إنما لم نعتصدم 
في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب والس دنة ألن المقصدد إثبدات علدم مقطدوع 
بددده, والظدددواهر التدددي هدددي عرضددددة التأويدددل إن ال يسدددو  االسدددتدالل بهدددا فددددي 

اق مراتددب العلددوم عنددد , وفددي كتابدده "البرهددان فددي أصددول الفقدده" سدد(7)القطعيددات"
األئمددة مرتبددًا إياهددا علددى عشددر درجددات, جدداعاًل العلددم بوقددوع السددمعيات الكليددة 

 .(1)ومستندها الكتاب والس نة وا جماع في الدرجة العاشرة واألخيرة
وقارن ا مام الجويني في رسالته" العقيدة النظامية" بين درجة اليقينيدة 

لددى علددى الثانيددة بقولدده:" إن المعلومددات فددي العقليددات والسددمعيات مرجحددًا األو 
تنقسم إلى العقليات, والسمعيات فما كان معقواًل وجد العاقل له ثلجًا في نفسده, 
وانشراحًا في قلبه, وما تلقاه من السمع فهو أير مرتاب فيه, ولكنه ال يجد من 
ن كدان صدادقًا فالمصددق  نفسه الثلج الذي يجده من المعقدوالت. فدإن المخبدر وا 

 .(9)مقلد, ولن يبلغ العالم عن تقليد الصادق مبلغ من أدرك الشيء بعقله" فيه

                                 
األول )كتدداب االسددتدالل(, تحقيددق/  ا مددام الجددويني: الشددامل فددي أصددول الدددين, الكتدداب (7)

. وانظر: ا رشاد إلدى قواطدع األدلدة 97م, ص7353هلموت كلوبفر, دار العرب, القاهرة, 
 .962, ص983في أصول االعتقاد, ص

 .17, ص7انظر: ا مام الجويني: البرهان في أصول الفقه, حد (1)
السدددقا, مكتبدددة الكليدددات  ا مدددام الجدددويني: العقيددددة النظاميدددة, تحقيدددق د/ أحمدددد حجدددازي (9)

 .77م, ص7375 -هد7935األزهرية, الطبعة األولى, القاهرة, 
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 :)*(رأي ا مام الغزالي -4
حدذا ا مدام الغزالدي حدذو أسدتاذه ا مددام الجدويني فدي فكدرة ظنيدة الدددليل 
النقلددي, ففددي كتابدده "معددارج القدددس" يقددول:" أمددر الظددواهر هددين, فددإن تأويلهددا 

رأ بدالظواهر, بدل يتسدلط علدى تأويدل الظدواهر, كمدا ممكن. والبرهان القاطع ال ُيدْ 
, وفددي كتابدده "المنخددول" (7)فددي ظددواهر اآليددات المتشددابهات فددي حددق اهلل تعددالى"

ساق مراتب العلوم جاعاًل السمعيات في المرتبة العاشرة واألخيرة؛ ألن العلم بها 
 عندددده يضددداهي التقليدددد وينخدددرم ذلدددك بدددأدنى احتمدددال, فيقدددول :" العاشدددر العلدددم

, ثم يقول :" ال يتمسدك (1)بالسمعيات, وهو يضاهي التقليد, فلذلك جعلناه أخيراً"
بالظواهر فدي العقليدات, ألن المطلدوب فيهدا القطدع وينخدرم ذلدك بدأدنى احتمدال, 

 .(9)ويكفي المعترض ابداء احتمال, وال يحتاج إلى تعضيده بدليل"
 
 

                                 
هددو: أبددو حامددد محمددد بددن محمددد بددن أحمددد الطوسددي, المعددروف بددالغزالي, ولددد بالطددابران  )*(

هد, كان إمامًا بارعًا في مختلف العلوم, لده تصدانيف 482إحدى قرى طوس بخراسان عام 
دين, وا قتصاد في االعتقداد, والمنقدذ مدن الضدالل, وأيدر ذلدك, كثيرة منها: إحياء علوم ال

. وابددن 68, ص64, ص8هددد. راجددع: حدداجي خليفددة: كشددف الظنددون, حددد828تددوفي سددنة 
, 77. ورضددددا كحالددددة: معجددددم المددددؤلفين, حددددد176, ص4خلكددددان: وفيددددات األعيددددان, حددددد

 .11, ص7. والزركلي: األعالم, حد166ص

في مدارج معرفة الدنفس, تحقيدق/ أحمدد شدمس الددين, دار ا مام الغزالي: معارج القدس  (7)
. وانظدر: ا قتصداد 776م, ص7355 -هد7423الكتب العلمية, الطبعة األولى, بيروت, 

 .725م, ص7377 -هد7932في االعتقاد, مكتبة ومطبعة محمد على صبي , 
ار الفكدر, . ا مام الغزالي: المنخول مدن تعليقدات األصدول, تحقيدق/ محمدد حسدن هيتدو, د(1)

 .47بيروت, ص
 .767ا مام الغزالي: المرجع السابق, ص (9)
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 رأي ا مام الرازي: -8
قلي أقصى درجاته في المذهب األشعري عند بلغ القول بظنية الدليل الن

ا مددام فخددر الدددين الددرازي, حيددث تندداول هددذه الفكددرة فددي أألددب مؤلفاتدده, وتنددوع 
 .(7)عرضه لها ما بين إجمال وتفصيل

وسوف أكتفي هنا بذكر نص موجز من كتابه "محصل أفكار المتقدمين 
 يفيدد اليقدين إال والمتأخرين" يوض  فيه رأيه بإيجداز, فيقدول:" الددليل اللفظدي ال

عرابهدا وتصدريفها  عندد تديقن أمدور عشدرة: عصدمة رواة مفدردات تلدك األلفداظ وا 
وعدم االشتراك والمجاز والنقل والتخصيص باألشخاص واألزمنة وعدم ا ضدمار 
والتأخير والتقديم والنسب وعدم المعارض العقلدي الدذي لدو كدان لدرج  عليده, إذ 

د: فددي العقددل المسددتلزم للقددد: فددي النقددل تددرجي  النقددل علددى العقددل يقتضددي القدد
                                 

. ونهايدة العقددول فددي 87انظدر: ا مددام الدرازي: محصددل أفكددار المتقددمين والمتددأخرين, ص (7)
دراية األصول, تحقيق د/ سعيد عبد اللطيف فدودة, دار الدذخائر, الطبعدة األولدى, بيدروت, 

كتددداب األربعدددين فدددي أصدددول الددددين, . و 746ص -741, ص7م, حدددد1278 -هدددد7496
م, 7356تحقيق د/ أحمد حجازي السقا, مكتبة الكليات األزهرية, الطبعة األولى, القاهرة, 

. والمطالب العالية من العلم ا لهي, تحقيق د/ أحمدد حجدازي 184ص  – 187, ص1حد
, 3م, حدددددد7357 -هدددددد7427السددددقا, دار الكتددددداب العربدددددي, الطبعدددددة األولددددى, بيدددددروت, 

. ومعددالم أصددول الدددين, تحقيددق د/ طدده عبددد الددرؤوف سددعد, مكتبددة 775ص  -779ص
. والمحصول في علم أصول الفقه, تحقيق/ طده جدابر 11م, ص1224الكليات األزهرية, 

فيدداض العلددواني, جامعددة ا مددام محمددد بددن سددعود ا سددالمية, السددعودية, الطبعددة األولددى, 
تي  الغيددب, تحقيددق/ الشدديب ومددا بعدددها. ومفددا 847, ص7, ق7م, حددد7373 -هددد7933

, 751, ص7م, حدد7357 -هدد7427خليل الميس, دار الفكدر, الطبعدة األولدى, بيدروت, 
. والمسدددائل الخمسدددون, تحقيدددق د/ أحمدددد حجدددازي السدددقا, دار الجيدددل, الطبعدددة 759ص

. وأسددداس التقدددديس, تحقيدددق د/ 42, ص93م, ص7332 -هدددد7472الثانيدددة, بيدددروت, 
عيل, المكتبددة األزهريددة للتددراث, الطبعددة األولددى, القدداهرة, عبددد اهلل محمددد عبددد اهلل إسددما

 .991م, ص1277
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ذا كدان المندتج ظنيدًا فمدا ظندك بالنتيجدة" , ثدم يقدول:" النقليدات (7)الفتقاره إليده وا 
بأثرهددا مسددتنده إلددى صدددق الرسددول فكددل مددا يتوقددف العلددم بصدددق الرسددول علددى 

ال لزم الدور , أما الذي ال يكون كذلك فكل ما )*(العلم به ال يمكن إثباته بالنقل وا 

                                 
 .87ا مام الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, ص (7)

الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه, ويسمى الدور المصدر: كمدا يتوقدف أعلدى  )*(
ب وب علددى ج و ج  ب وبددالعكس, أو بمراتددب ويسددمى الدددور المضددمر كمددا يتوقددف أعلددى

على أ. والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها 
بمددرتبتين إن كددان صددريحًا, وفددي تعريددف الشدديء بنفسدده يلددزم تقدمدده علددى نفسدده بمرتبددة 

. وأبددو البقدداء الكفددوي: الكليددات, 728واحدددة. انظددر: الشددريف الجرجدداني: التعريفددات, ص
 .867, ص7يل صليبا: المعجم الفلسفي, حد. ود/ جم447ص

وفكدرة الددور بدرزت بوضدو: عنددد المتكلمدين فدي نظدرتهم إلددى األدلدة النقليدة وطريقدة تعدداملهم 
 معها, ويمكن إيجاز معالم فكرة الدور في النقاط اآلتية:

أن العقل أصل النقل, فعدن طريدق العقدل علمندا ثبدوت النقدل وتيقندًا مدن صدحته, وال  -7
 على إثبات النقل أو الجزم بصدقة إال بواسطة األدلة العقلية. يمكن البرهنة

 وتتوقف صحة النقل على جملة أمور, البد من التحقق منها أواًل وهي : -1

ثباتًا. - أ  التيقن من معرفة اهلل وجودًا وا 
إثبات كماالت اهلل تعالى وأفعاله, ككونه تعالى قدادرًا, عالمدًا, متكلمدًا, مرسداًل للرسدل  - ب

 بالمعجزات الدالة على صدق رسالتهم.ومؤيدًا لهم 

قامة األدلة على صدق النبي ) -جد ( وعصمته في كل ما أخبر به عدن اهلل إثبات النبوة, وا 
تعالى. ولما كانت صحة النقل متوقفة على هذه األمور المتقدمدة فدال يصد  االسدتدالل بده 

أصداًل, ويبقدى  -النقل -على إثبات أّي منها, حتى ال نقع في الدور الممتنع ويصير الفرع
االعتمدداد علددى األدلددة العقليددة وحدددها. انظددر: د/ أحمددد قوشددتي: الدددليل النقلددي فددي الفكددر 
الكالمي بين الحجية والتوظيدف, الجمعيدة العلميدة السدعودية للدراسدات الفكريدة المعاصدرة, 

. ود/ حسن الشدافعي: اآلمددي و راؤه الكالميدة, دار السدالم, 167, ص166الرياض, ص
 . 717م, ص7335بعة األولى, القاهرة, الط
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ويعددد ا مددام الددرازي مددن أبددرز أئمددة األشدداعرة الددذين اهتمددوا بفكددرة الدددور, وركددزوا عليهددا فددي 

على المسائل العقدية, فنص على أن العقدل ودالئلده أصدل النقدل. انظدر: ا مدام  لاالستدال 
, 7, ق7حدددد. والمحصدددول, 764, ص7الدددرازي: كتددداب األربعدددين فدددي أصدددول الددددين, حدددد

 .93. والمسائل الخمسون, ص871ص
وال يمكن أن يحتج بالسمع في كل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصدحته, كدالعلم 
بوجود الصانع, وكونده مختدارًا وعالمدًا بكدل المعلومدات ومرسداًل للرسدل, وصدحة الرسداالت, 

ال وقعنا في الدور. انظر: ا مام الرازي: نهاية العقول, حد  .741, ص7وا 
والواقددع أن فكددرة الدددور قددد ظهددرت مددن قبددل عنددد بعددض مفكددري المعتزلددة أمثددال القاضددي عبددد 
الجبار, وأبو الحسين البصري, وابن المالحمي, حيث عبروا عنهدا تعبيدرًا واضدحًا فدي أكثدر 

, 55من موضع من مؤلفداتهم. انظدر: القاضدي عبدد الجبدار: شدر: األصدول الخمسدة, ص
يددق د/ إبددراهيم مدددكور, و خددرون, المؤسسددة المصددرية للتددأليف . والمغنددي, تحق734ص 

 , ص81, ص98, ص13ص -16, ص78م, حدددددد7361والنشدددددر, الطبعدددددة األولدددددى, 
. وأبددددو الحسدددددين البصدددددري: 942, ص979, ص791ص -715, ص717ص -723

. وابدن المالحمدي: الفدائق 555ص -556, ص634, ص1المعتمد في أصول الفقه, حدد
 . 42في أصول الدين, ص

يبدو أن ا مام الدرازي قدد تدابعهم فدي القدول بفكدرة الددور, حيدث ذكدر ابدن خلددون أن ا مدام و 
الرازي لخص في كتابه "المحصول" أربعة كتدب منهدا: كتداب "العمدد" للقاضدي عبدد الجبدار, 

. وذكدر 127, ص1وشرحه المعتمد ألبي الحسين البصري. انظر ابن خلون: المقدمة, حدد
الددرازي تددابع أبددو الحسددين البصددري وابددن المالحمددي فددي بعددض ابددن المرتضددى أن ا مددام 

المسددائل الكالميددة, فيقددول:" ومددن تالمذتدده الشدديب النحريددر محمددود بددن المالحمددي مصددنف 
المعتمد األكبر وقد تابعهما خلق كثير من العلماء المتأخرين كا مام يحيى بن حمزة وأكثر 

يددده فدددي اللطدددف وأيدددره" انظدددر: ابدددن ا ماميدددة والفخدددر الدددرازي مدددن المجبدددرة اعتمدددد علدددى رأ
 .773المرتضى: طبقات المعتزلة, ص

ن تأثر بهما في بعض المسائل الكالميدة؛ إال أنده لديس بطريقدة قدد  والواقع أن ا مام الرازي وا 
 تؤثر على عقائده األساسية كمتكلم سني أشعري.
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كان خبرًا بوقوع بما ال يجب عقاًل وقوعه كان الطريدق إليده النقدل لديس إال وهدو 
إمددا العددام كعاديددات أو الخدداص كالكتدداب والس ددنة, والخددارج عددن القسددمين يمكددن 

 .(7)إثباته في الجملة بالعقل والنقل معاً"

                                                                             
لتهم علدى المسدائل ولقد اهتم أألب الماتريديدة أيضدًا بفكدرة الددور, وركدزوا عليهدا فدي اسدتدال 

العقدية, فيقول أبو إسحاق الصدّفار البخداري:" إن حجدة الشدرع مبنيدة علدى صدحة النبدوة, 
وصحة النبوة مبنية على طريق النظر واالستدالل" أبدو إسدحاق الصدفار البخداري: تلخديص 
األدلددة لقواعددد التوحيددد, تحقيددق د/ عبددد اهلل محمددد عبددد اهلل إسددماعيل, المكتبددة األزهريددة 

. وانظددددر: البددددابرتى: شددددر: عقيدددددة أهددددل السددددنة والجماعددددة 751م, ص1276راث, للتدددد
. ويقدول الكمدال ابدن 92م, ص 7353للطحاوى, تحقيق د/ عارف  يتكن, طبعة الكويت, 

أبى شريف: "إن الشرع إنما ثبت بالعقل فإن ثبوته يتوقف على داللة المعجزة علدى صددق 
نما ثبتت هذه الداللة بالعقل فلدو  أتدى الشدرع بمدا يكدذب العقدل وهدو شداهده لبطدل المبلغ وا 

الشرع والعقل معًا" انظر: الكمال ابن أبي شدريف: المسدامرة بشدر: المسدايرة البدن الهمدام, 
. ويقددول أبددو البقدداء الكفددوي:" وال 97هددد, ص7977المطبعددة الكبددرى األميريددة, القدداهرة, 

تده, ونبدوة الرسدل حددذاَر يثبدت بالددليل النقلدي مدا يتوقددف عليده كوجدود الصدانع وعلمدده وقدر 
ذا تعارض العقلي والنقلي يؤول النقلدي. ولدو رجد  النقدل وقدد: فدي العقدل يلدزم  الدور... وا 
القددد: فيمددا يتوقددف علددى العقددل وهددو النقددل فيلددزم القددد: فددي النقددل ويكتفددي فددي المقددام 

ر . وذكد449الخطابي بالظن ويقنع بظن أنه أفاده" انظر: أبو البقاء الكفوي: الكليدات, ص
ن كانددت ممددا  مددال علددى القدداري أن "العقائددد يجددب أن تؤخددذ مددن الشددرع الددذي هددو األصددل وا 
ال فعلدم إثبدات الصدانع وعلمده وقدرتده ال تتوقدف مدن حيدث ذاتهدا علدى  يستقل فيه العقدل وا 
الكتدداب والس ددنة, ولكنهددا تتوقددف عليهمددا مددن حيددث االعتددداد بهددا, ألن هددذه المباحددث إذ لددم 

والس دنة كاندت بمنزلدة العلدم ا لهدي للفالسدفة, فحينئدذ ال عبدرة بهدا  يعتبر مطابقتها للكتداب
على مدا ذكدره المحققدون" العالمدة مدال علدي القداري: مدن  الدروض األزهدر فدي شدر: الفقده 

. وانظدر: شديب 82م, ص7335األكبر, دار البشائر ا سالمية, الطبعدة األولدى, بيدروت, 
 .49زادة: نظم الفرائد وجمع الفوائد, ص

 .87ا مام الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, ص (7)
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مددن خددالل هددذا الددنص نجددد أن ا مددام الددرازي يددرى أن الدددليل النقلددي ال 
لداللة علدى مدلوالتده, إذ التمسدك بده موقدوف علدى أمدور عشدرة, يكون قطعي ا

كل واحد منها ظني, والموقوف على الظني أولدى أن يكدون ظنيدًا, وهدذه األمدور 
البد منهدا كدي تددل النصدوص علدى معانيهدا والمقصدود بألفاظهدا, ومدن ثدم فدإن 

 معرفة المراد من نص ما يتوقف على ما يلي:
يددة, وهددي منقولددة بطريقددة ظنيددة, عددن معرفددة معدداني المفددردات اللغو  -7

 طريق أفراد أير معصومين من الخطأ.
 معرفة صحة النحو, ألن اختالف ا عراب يؤدي إلى اختالف المعنى. -1
 عدم االشتراك, إذ ربما احتمل اللفظ أكثر من معنى. -9
 نفي الحذف وا ضمار. -4
 نفي التقديم والتأخير. -8
 نفي المجاز. -6
 نفي التخصيص. -7
 عدم وجود الناسب. -5
 نفي المعارض النقلي. -3
 نفي المعارض العقلي. -72

 وبإمكاننا أن نرجع هذه األمور العشرة إلى نوعين رئيسين هما:
أمدددور وجوديدددة: وتددددور حدددول العلدددم بالوضدددع؛ أي وضدددع األلفددداظ  -أ

المنقولدددة عدددن الشدددارع بدددإزاء معدددانه مخصوصدددة, وتسدددتلزم نقدددل اللغدددة والنحدددو 
ثالثة متوقفة على العلدم بعصدمة والصرف على نحو يفيد القطع, وأصول هذه ال
 رواة العربية ونحوها وصرفها من الغلط والكذب.
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(, أمور عدمية: ترجع إلى العلم بأن تلك األلفاظ مرادة للرسول ) -ب
وأيددر قابلددة الحتمدداالت أيددر مددا ُيفهددم مددن ألفاظهددا, وتسددتلزم انتقدداء االشددتراك 

 قلي والعقلي.والمجاز والتخصيص والتقديم والتأخير والمعارضين الن
وبناء على هدذه األمدور العشدرة الظنيدة قدرر ا مدام الدرازي ظنيدة الددليل 
النقلي, ومن هنا ال يجوز التمسك به في مسائل االعتقاد, كمسدألة خلدق أفعدال 
العباد, حيث استفاض في تقرير عدم جواز التمسك بالدالئل اللفظيدة علدى هدذه 

 .(7)المسألة
فددي كتابدده "شددر: معددالم أصددول الدددين  )*(انيولقددد اعتددرض الشدديب ابددن التلمسدد

لإلمام الرازي" على األمدور العشدرة الظنيدة التدي اعتمدد عليهدا ا مدام الدرازي فدي 
القول بظنية الدليل النقلدي, فيقدول:" ال نسدلم أن عددمها مظندون مطلقدًا فإنده ال 

نما يقل وقوعها"  .(1)يمتنع أن يعلم ذلك بقرائن حالية أو مقالية أو سياق, وا 
والواقددع أن ا مددام الددرازي قددد التددزم بهددذا الددرد ولددم يتبنددى القددول بظنيددة 
نمددا اشددترط وجددود قددرائن خارجيددة تحدديط بددالنص  الدددليل النقلددي علددى ا طددالق, وا 
لتصددل بداللتدده إلددى درجددة القطددع, وبدددونها يظددل ظنيددًا ال يجددوز التمسددك بدده فددي 

ن فددي أصددول الدددين" المسددائل العقديددة, فيقددول ا مددام الددرازي فددي "كتدداب األربعددي
معقبًا على األمور العشرة الظنيدة:" إن هدذا الكدالم علدى إطالقده لديس بصدحي . 
ألنه ربما اقترن بالدالئل النقليدة أمدور عدرف وجودهدا باألخبدار المتدواترة. وتلدك 

                                 
 .775ص  - 779, ص3انظر: ا مام الرازي: المطالب العالية من العلم ا لهي, حد (7)

هو: شرف الدين عبد اهلل بن محمد بن علي الفهري, المصدري, الشدافعي, المعدروف بدابن  )*(
نيفه: المجمدوع فدي الفقده, وشدر: هدد, فقيده, أصدولي, مدن تصدا867التلمساني, ولد سدنة 

هدد بالقداهرة. راجدع: 644التنبيه للشديرازي, وشدر: المعدالم للدرازي, وأيدر ذلدك, تدوفي سدنة 
 .718, ص4. والزركلي: األعالم, حد799, ص6رضا كحالة: معجم المؤلفين, حد

ار الشيب ابن التلمساني: شر: معدالم أصدول الددين لإلمدام الدرازي, تحقيدق/ ندزار حمداد, د (1)
 .34م, ص1272الفت  للدراسات, األردن, 
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األمدددور تنفدددي هدددذه االحتمددداالت. وعلدددى هدددذا التقددددير تكدددون الددددالئل السدددمعية 
, ويقدول أيضدًا (7)باألخبار المتواترة, مفيدة لليقدين" المقرونة بتلك القرائن الثابتة

في كتابده المحصدول فدي علدم أصدول الفقده:" واعلدم أن ا نصداف أنده ال سدبيل 
إلددى اسددتفادة اليقددين مددن هددذه الدددالئل اللفظيددة, إال إذا اقترنددت بهددا قددرائن تفيددد 

 .(1)ر"اليقين, سواء كانت تلك القرائن مشاهدة, أو كانت منقولة إلينا بالتوات
ويالحددظ مددن النصددين السددابقين أن ا مددام الددرازي لددم يفصددل الكددالم عددن 
تلددك القددرائن, كمددا لددم يضددرب لهددا أمثلددة كافيددة توضددحها, وحتددى مددع التسددليم 
بوجودها فدإن اكتسداب الددليل النقلدي لليقدين لديس أمدرًا ذاتيدًا نابعدًا مدن ألفاظده, 

نما من أمور خارجية عنه, وتبقى ظنيته ثابتة إذا  نظرنا إليه مجدردًا عدن تلدك وا 
 القرائن الخارجية.

ولقددد أعلددن ا مددام الددرازي صددراحة أن الدددالئل العقليددة القطعيددة إذا تعارضددت مددع 
الظواهر النقلية قدمت الدالئل العقلية ألن النقل البدد وأن يخضدع للعقدل, فيقدول 
 فدي كتابدده أسدداس التقددديس:" إن الدددالئل القطعيدة العقليددة إذا قامددت علددى ثبددوت
شيء, ثم وجدنا أدلدة نقليدة يشدعر ظاهرهدا بخدالف ذلدك. فهنداك ال يخلدو الحدال 
مدددن أحدددد أمدددور أربعدددة: إمدددا أن يصددددق مقتضدددى العقدددل والنقدددل. فلدددزم تصدددديق 
مدا أن يبطلهمدا فيلدزم تكدذيب النقيضدين, وهدو محدال.  النقيضين, وهدو محدال. وا 

مدددا مدددا أن نكدددذب الظدددواهر النقليدددة, ونصددددق الظدددواهر العقليدددة, وا  أن نصددددق  وا 
الظواهر النقليدة ونكدذب الظدواهر العقليدة وذلدك باطدل. ألنده ال يمكنندا أن نعدرف 
صدحة الظدواهر النقليدة إال إذا عرفندا بالدددالئل العقليدة إثبدات الصدانع, وصددفاته, 

( وظهددور المعجددزات علددى يددد وكيفيددة داللددة المعجددزة علددى صدددق الرسددول )
ليدة القطعيدة, صدار العقدل متهمدًا, ( ولو جوزنا القد: في الددالئل العقمحمد )

                                 
 .184, ص1ا مام الرازي: كتاب األربعين في أصول الدين, حد (7)
 .878, ص7, ق7ا مام الرازي: المحصول في علم أصول الفقه, حد (1)
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أير مقبول القول, ولو كدان كدذلك لخدرج عدن أن يكدون مقبدول القدول فدي هدذه 
ذا لم تثبت هذه األصول, خرجدت الددالئل النقليدة عدن كونهدا مفيددة.  األصول. وا 
فثبت: أن القد: في العقل لتصحي  النقل, يفضدي إلدى القدد: فدي العقدل والنقدل 

ندده باطددل, ولمددا بطلددت األقسددام األربعددة لددم يبددق إال أن يقطددع بمقتضددى  معددًا. وا 
الددددالئل العقليدددة القاطعدددة: بدددأن هدددذه الددددالئل النقليدددة إمدددا أن يقدددال إنهدددا أيدددر 
صحيحة, أو يقال: إنها صحيحة إال أن المراد منها أير ظواهرها. ثم إن جوزندا 

ن لدم  نجدوز التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويالت علدى التفصديل وا 
 .(7)التأويل فوضنا العلم بها إلى اهلل تعالى"

وعلى الرأم من أن ا مام الرازي قدد ندص علدى أن العقدل ودالئلده أصدل 
, وجددزم بأندده ال يجددوز التمسددك باألدلددة الظنيددة فددي المسددائل اليقينيددة (1)النقددل

؛ إال أننددا نجددده قددد اعتمددد علددى الدددليل النقلددي فددي بعددض المسددائل (9)االعتقاديددة
, (4)ميدة, إذ بدده يحدتج باألدلددة السدمعية علددى إثبدات صددفتي السدمع والبصددرالكال

, ونفدى (7), وكذلك عدّول فدي مسدألة رؤيدة اهلل تعدالى فدي اآلخدرة(8)وصفة الكالم

                                 
. وانظددددر: المسددددائل الخمسددددون, 976, ص978ا مددددام الددددرازي: أسدددداس التقددددديس, ص (7)

 .93ص
, 7. والمحصدول, حدد764, ص7: كتاب األربعين في أصول الدين, حدانظر: ا مام الرازي (1)

 .93. والمسائل الخمسون, ص871, ص7ق
. ونهايدة العقدول, 775, ص3انظر: ا مام الرازي: المطالب العالية من العلدم ا لهدي, حدد (9)

. والشدددريف الجرجددداني: شدددر: المواقدددف لإليجدددي, تحقيدددق/ محمدددود عمدددر 746, ص7حدددد
, 1م, حدددد7335 -هدددد7473كتدددب العلميدددة, الطبعدددة األولدددى, بيدددروت, الددددمياطي, دار ال

 .87ص

. وكتاب األربعدين فدي 771انظر: ا مام الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, ص (4)
 .193, ص7أصول الدين, حد

 .774انظر :ا مام الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, ص (8)
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, وتنزيهدده تعددالى عددن الوصددف باللددذة (1)القددديم سددوى ذات اهلل تعددالى وصددفاته
 .(9)واأللوان والطعوم والروائ , على األدلة السمعية وحدها

أن ا مام الرازي يرى أن الددليل النقلدي مسدتقل  )*(وذكر الشيب الدسوقي
فدددي إثبدددات وحدانيدددة اهلل تعدددالى, فيقدددول:" إن الددددليل العقلدددي مسدددتقل بإثبدددات 
الوحدانية, وأمدا الددليل النقلدي فقيدل إنده مسدتقل أيضدًا بإثباتهدا وهدو رأي الفخدر 

 .(4)"ومن وافقه, وقيل إنه ال يستقل وهو مذهب المحققين
ن بلدددغ أقصدددى درجاتددده فدددي  والواقدددع أن القدددول بظنيدددة الددددليل النقلدددي وا 
المذهب األشعري عند ا مام الرازي إال أننا لم نجده قد خالف أصل من األصدول 
التددي أجمددع عليهددا أئمددة أهددل السددنة والجماعددة فددي المسددائل االعتقاديددة, يقددول 

أصددول أهددل السددنة الدددكتور فددت  اهلل خليددف:" لددم يخددرج الددرازي علددى أصددل مددن 
يوسددع فددي  -أكثددر مددن أي واحددد مددن أصددحابه -والجماعددة, لقددد وجدددنا الددرازي

سلطان العقل, ويمشي أحيانًا إلى أبعد حد مع المعتزلة, ولكنده كدان يعدود دائمدًا 

                                                                             
. وكتدداب 79. ومعددالم أصددول الدددين, ص737مرجددع السددابق, صانظددر: ا مددام الددرازي: ال (7)

 .177, ص7األربعين في أصول الدين, حد
 .59انظر: ا مام الرازي: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين, ص (1)
 .762انظر: ا مام الرازي: المرجع السابق, ص (9)

كثير من العلدوم, ولدد هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي, المالكي, عالم مشارك في ال )*(
بدسوق من قرى مصدر, وقددم القداهرة, ودرس بداألزهر, مدن تصدانيفه: حاشدية علدى شدر: 
السنوسي على أم البراهين فدي الكدالم, وحاشدية علدى شدر: التفتدازاني علدى التلخديص فدي 
البالأة, وحاشية على شدر: البدردة لجدالل الددين المحلدي, وأيدر ذلدك, تدوفي بالقداهرة فدي 

. 77, ص6م. راجددع: الزركلددي: األعددالم, حدددد7578هددد   7922ثدداني سددنة ربيددع ال 17
 .131, ص5ورضا كحالة: معجم المؤلفين, حد

الشدديب الدسددوقي: حاشدديتة علددى شددر: أم البددراهين لمحمددد السنوسددي, مطبعددة مصددطفى  (4)
 .42م, ص7393 -هد7985البابي الحلبي, القاهرة, 
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بعددد نهايددة الشددوط ليجددد فددي ظددالل الددوحي والقددر ن الكددريم مددا لددم يجددده ببرهددان 
يدر بحدث وال تفسدير, فظدل داخدل نطداق العقل, فيؤمن بما جاء به التنزيل من أ

 .(7)أهل السنة والجماعة يعرف أن للعقل حدودًا ال ينبغي أن يتعداها"
 رأي ا مام اآلمدي: -6

ذكر ا مام اآلمدي الخالف حول إفادة الددليل النقلدي لليقدين فدي كتابده" 
و أبكدار األفكددار" مشدديرًا إلددى وجددود اتجدداهين بددارزين األول: أندده يفيددد اليقددين وهدد

مذهب الحشوية , والثاني: أنه ال يفيدد اليقدين مطلقدًا لتوقفده علدى أمدور ظنيدة. 
ساقها ا مام اآلمددي وهدي ال تخدرج عدن االحتمداالت العشدرة التدي ذكرهدا ا مدام 
الرازي, فيقول:" الدليل السمعي هدل يفيدد اليقدين أم ال؟ فقدد اختلدف فيده. فدذهب 

وقدالوا: ال يعلدم شديء بغيدر الكتداب  الحشوية: إلدى أنده يفيدد اليقدين حتدى بدالغوا
والس ددنة. وذهددب  خددرون إلددى أندده أيددر مفيددد لليقددين, ألندده موقددوف علددى أمددور 
ظنية, وما يتوقف على األمر الظني؛ فظنى. أمدا المقدمدة الثانيدة فظداهرة, وأمدا 
المقدمة األولى فبيانها: أن التمسك بالدليل السمعي موقوف على معرفة مفهوم 

ك أيدددر معلدددوم قطعدددًا؛ بددل أايتددده أنددده معلدددوم بطريدددق اآلحددداد, اللفددظ لغدددة, وذلددد
واآلحاد؛ فدال يفيدد أيدر الظدن, وبتقددير معرفدة أصدل الوضدع قطعدًا, فيحتمدل أن 
يكون اللفظ مشتركًا, وتعيين أحدد محاملده ال يكدون مقطوعدًا بده. وبتقددير أن ال 

حقيقدة يكون مشتركًا, فيحتمل أن يكدون مطلقدًا بدإزاء معنيدين, هدو فدي أحددهما 
ن كدان هدو األصدل؛ لكنده لديس  وفي اآلخر مجاز, وحمله على جهة الحقيقة, وا 
بقطعي, بل ظني؛ الحتمال إرادة جهة المجاز. والحمدل علدى جهدة المجداز فغيدر 
ما  قطعي, وما يساعد عليه إما قرينة لفظية؛ والكالم فيها كالكالم في األولى, وا 

ارض القددرائن, وبتقدددير أن ال قرينددة خاليددة؛ وهددي أيددر يقينيددة الضددطرابها وتعدد

                                 
 سدددالمية )علدددم الكدددالم(, مطبعدددة كزيديدددة د/ فدددت  اهلل خليدددف: محاضدددرات فدددي الفلسدددفة ا (7)

 .797م, ص7378إخوان, بيروت, 
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يكدددون مجدددازًا أصددداًل أيدددر أن داللدددة اللفدددظ علدددى المعندددى قدددد تختلدددف بالحدددذف, 
وا ضددمار, والتقددديم, والتددأخير, وكددل ذلددك فددالطرق الموصددلة إليدده ظنيددة أيددر 
يقينية. وبتقدير أن ال يتوقف على ذلك أير أنده متوقدف علدى معرفدة نقلده مدن 

وبتقددير أن يكدون منقدواًل عدن الشدارع تدواترًا,  جهة الشارع وأكثر سدنده اآلحداد.
إال أنه يتوقدف العمدل بده علدى نفدي المعدارض, وال سدبيل إلدى معرفدة ذلدك بغيدر 
البحددث والسددير, مددع عدددم االطددالع؛ وهددو أيددر يقينددي كمددا سددبق. وبتقدددير عدددم 
المعددارض فالعمددل بدده يتوقددف علددى عدددم نسددب مددا يدددل عليدده؛ فطريقدده أيضددًا 

 مددام اآلمدددي كددال االتجدداهين بقولدده:" والحددق فددي ذلددك أن , ثددم ضددعف ا(7)ظندي"
يقدددال: أمدددا قدددول الحشدددوية: إنددده ال طريدددق إلدددى العلدددم واسدددتدراك مطلدددوب مدددن 
المطلوبددات إال بالكتدداب والس ددنة, ففددي أايددة الددبطالن؛ فددإن لددو قدددرنا عدددم ورود 

 وحددوث العدالم ومدا -تعدالى -السمع واألدلة السمعية؛ لقد كنا نعلم وجدود الدرب
يتعلق بأحكام الجواهر واألعراض, وأير ذلك من المسائل العقلية, وليس مددرك 
ذلك كله أير األدلة العقلية. وأيضًا فيقال لهدم: فبمداذا عدرفتم أن هدذا كتداب اهلل 
ن قددالوا عرفندداه بغيددره, فهددو  وسددنة رسددوله؟ فددإن قددالوا عرفندداه بدده؛ كددان دورًا, وا 

ل السمعي ظني؛ فإنمدا يصد  أن لدو لدم المطلوب. وأما ما قيل في بيان أن الدلي
ال فبتقدير أن تقترن به قرائن مفيدة للقطدع فدال,  تقترن به قرائن مفيدة للقطع وا 

 .(1)وال يخفى أن ذلك ممكن في كل نقلي أير ممتنع"
ن عقد فصاًل في كتابه "أبكار األفكار" استعرض فيه "  فا مام اآلمدي وا 

, وجعددل الدددليل السددمعي (9)ولدديس منهددا" مددا ظددن أندده مددن األدلددة المفيدددة لليقددين

                                 
 .146, ص148, ص9ا مام اآلمدي: أبكار األفكار, حد (7)
 .146, ص9ا مام اآلمدي: المرجع السابق, حد (1)
 .795, ص7ا مام اآلمدي: المرجع السابق, حد (9)
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, إال أننددا نجددده فددي الددنص السددابق قددد رفددض كددال (7)ضددمن هددذه األدلددة الظنيددة
االتجاهين على ا طالق, فرفض قول الحشوية بإفادة الدليل النقلى لليقين على 
ا طددالق, ورفددض أيضددًا مددن قددال بظنيددة الدددليل النقلددي علددى ا طددالق, واختددار 

دليل النقلي لليقدين إذا اقترندت بده قدرائن يرتقدى معهدا إلدى درجدة إمكانية إفادة ال
القطعيددة, يقددول ا مددام البياضددي:" الدددليل النقلددي يفيددد اليقددين عنددد تددوارد األدلددة 

, (1)علددى معنددى واحددد بطددرق متعددددة وقددرائن منضددمة, واختدداره صدداحب األبكددار"
لمعتقدات عند التدوارد ويقول أيضًا:" إن الدليل النقلي يفيد االعتقاد واليقين في ا

علددى معنددى واحددد بالعبددارات والطددرق المتعددددة, والقددرائن المنضددمات.... واختدداره 
 .(9)متقدموا األشاعرة. قال صاحب األبكار والمقاصد: هو الحق"

والواقدع أن ا مددام اآلمدددي قددد التددزم بموقفده هددذا مددن الدددليل النقلددي فددي 
المدرام" فقدد ازداد ألدوًا فدي االعتمداد  كتابه "أبكار األفكار", أمدا فدي كتابده "أايدة

 على الدليل العقلي وحده وتضييق النطاق الذي يستند فيه إلى األدلة النقلية.
ففي مسألة رؤيدة اهلل تعدالى فدي اآلخدرة, يعتمدد علدى العقدل والنقدل معدًا 

؛ بينمدا فدي كتابده "أايدة المدرام" يقتصدر علدى الددليل (4)في كتابه "أبكار األفكدار"
 -مخالفددًا ا مددام الددرازي الددذي اعتمددد فيهددا علددى الدددليل النقلددي -وحدددهالعقلددي 

فيقول:" وعلى الجملة, فلسنا نعتمد في هذه المسألة على أيدر المسدلك العقلدي 
الدددذي أوضدددحناه إذ مدددا سدددواه ال يخدددرج عدددن الظدددواهر السدددمعية واالستبصدددارات 

                                 
 .749, 7انظر: ا مام اآلمدي: المرجع السابق, حد (7)
 .88ا مام البياضي: إشارات المرام من عبارات ا مام, ص (1)

 .46ا مام البياضي: المرجع السابق, ص (9)
 .419ص  - 932, ص7انظر: ا مام اآلمدي: أبكار األفكار, حد (4)
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 علدى سدبيل العقلية, وهي مما يتاقصدر عدن إفدادة القطدع واليقدين, فدال يدذكر إال
 .(7)التقريب واستدراج قانع بها االعتقاد الحقيقي"

, وسدائر المسدائل (9), والكدالم(1)ويتكرر هذا المسلك في صفة الوحدانية
الكالمية األخرى, اللهم إال في السمعيات من بعث وحشر ونشر وميدزان وصدراط 

حكدم وجنة ونار وأير ذلك, فإنه يعدول علدى السدمع وينتصدر لده, فيقدول:" هدذا 
الحشر والنشر وعذاب القبدر ومسداءلته ونصدب الصدراط والميدزان وخلدق النيدران 
والجنان والحوض والشفاعة للمؤمن والعاصي والثواب والعقداب فكدل ذلدك ممكدن 
فددي نفسدده أيضددًا وقددد وردت بدده القواطددع السددمعية واألدلددة الشددرعية مددن الكتدداب 

جماع األمة من السلف ومن تابعهم من الخ لف مما اشتهاره مغن عن والس نة وا 
 .(4)ذكره فوجب التصديق"

ومعلوم أن كافة علماء الكالم يقبلون داللة الدليل النقلي فدي مثدل هدذه 
المسائل, لكن األمر المهم هنا هو تصري  ا مام اآلمدي في هدذا الدنص بكدون 

 الدليل النقلي قطعي الداللة.
ن أددال فددي االعتمدداد علددى الدددليل ال عقلددي فددي كتابدده فا مددام اآلمدددي وا 

"أايددة المددرام" فإنمددا ذلددك ندداتج عددن تطددوره الفكددري, فكتدداب "أايددة المددرام" الحددق 
 .(8)لكتاب "أبكار األفكار"

                                 
ا مددام اآلمدددي: أايددة المددرام فددي علددم الكددالم, تحقيددق/ أحمددد فريددد المزيدددي, دار الكتددب  (7)

 .784م, ص1224 -هد7414لى بيروت, العلمية, الطبعة األو 

 .747ص -793انظر: ا مام اآلمدي: المرجع السابق, ص (1)
 .53انظر: ا مام اآلمدي: المرجع السابق, ص (9)
 .161ا مام اآلمدي: المرجع السابق, ص (4)

. ود/ حسدين الشدافعي: اآلمددي و راؤه الكالميدة , 79انظر: ا مدام اآلمددي: المرجدع السدابق, ص (8)
 .37ص
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ومن هنا نجد أن ا مام اآلمدي ال ينطبق عليده حالدة التدردد أو التبداين 
أو التراجددع فدددي مسددألة إفدددادة الددددليل النقلددى لليقدددين أو الظدددن كمددا قدددال بعدددض 

نما كان يرى أن الدليل النقلي ال يفيد اليقدين علدى ا طدالق. كمدا  ,(7)الباحثين وا 
ال يفيد الظن على ا طالق, فقد تحيط به قرائن تجعل داللتده قطعيدة, بدل صدر: 
 فعاًل بأن األدلة النقلية في البعث وما يتصل به مما عرف بالسمعيات قاطعة.

الظدددن مدددن وعلدددى العمدددوم تعدددد قضدددية إفدددادة الددددليل النقلدددي لليقدددين أو 
القضددايا التددي تطددور فيهددا المددذهب األشددعري, فقددرر ا مددام األشددعري وتالميددذه 
األوائل أن الدليل النقلي يفيد اليقين فدي المسدائل االعتقاديدة, خالفدًا للمتدأخرين 
منهم, حيث نجد بذور فكرة ظنية الددالئل اللفظيدة وعددم إفدادتهم للقطعيدة كاندت 

 جويني وا مام الغزالي.موجودة ببعض أجزئها عند ا مام ال
ولم يكن ا مدام الدرازي هدو أول مدن قدال بفكدرة ظنيدة األدلدة النقليدة فدي 

نمددا يمكددن أن يقددال أن (1) )*(المددذهب األشددعري, كمددا قددال ا مددام ابددن تيميددة , وا 

                                 
انظدددر: د/ أحمدددد قوشدددتي: الددددليل النقلدددي فدددي الفكدددر الكالمدددي بدددين الحجيدددة والتوظيدددف,  (7)

 .998, ص994ص

هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل الخضر بن محمد بن الخضر بن   )*(
هد(, محدث, 715 -هد667علي بن عبد اهلل ابن تيمية, الحراني, الدمشقي, الحنبلي )

جتهد, له مصنفات كثيرة منها: مجموعة فتاوية, ومنهاج الس نة, والسياسة فقيه, م
الشرعية, وأير ذلك. راجع: شمس الدين الذهبي: تذكرة الحفاظ, دار الكتب العلمية, 

 .167, ص7. ورضا كحالة: معجم المؤلفين, حد7437, ص4بيروت, حد

وترتيب/ عبدد الدرحمن بدن محمدد انظر: ا مام ابن تيمية: مجموع فتاوي ابن تيمية, جمع  (1)
. ودرء تعددارض العقددل والنقدددل, 747, ص79هددد, حددد7957بددن قاسددم, مطددابع الريدداض, 

تحقيدددق د/ محمدددد رشددداد سدددالم, مطبوعدددات جامعدددة ا مدددام محمدددد بدددن سدددعود ا سدددالمية, 
. وابددن القدديم الجوزيددة: الصددواعق المرسددلة, تحقيددق د/ علددي بددن 77, ص9هددد, حددد7933

. ود/ عبددد العزيددز 642, ص1هددد, حددد7425ر العاصددمة, الريدداض, محمددد الدددخيل اهلل, دا
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أولوية ا مام الرازي تكمن في التنصيص على المسألة بمصطلحاتها وضدوابطها 
 لفاته ما بين إجمال وتفصيل.وصياأتها النهائية في أألب مؤ 

وقددد ظددل الفكددر األشددعري بعددد ا مددام الددرازي متددرددًا تجدداه القددول بظنيددة 
الددددليل النقلدددي, فمدددنهم مدددن قبلهدددا بحدددذفيرها كا مدددام ناصدددر الددددين البيضددداوي, 

. ومنهم من فند األمور العشدرة الظنيدة التدي ذكرهدا ا مدام الدرازي ثدم رد (7)وأيره
 تريدية, وهذا ما سوف نوضحه في المبحث القادم.عليها ووافق جمهور الما

                                                                             
محمد العويد: ظنية الدالئل اللفظيدة بدين ا مدام الدرازي وشديب ا سدالم ابدن تيميدة رحمهمدا 

 .16اهلل وأثرها في االنحراف االستداللي المعاصر, جامعة القصيم, السعودية, ص
. ومصبا: األروا: في 64ع األنظار, صانظر: ا مام البيضاوي: طوالع األنوار من مطال (7)

. ومنهدداج الوصددول إلددى علددم األصددول, تحقيددق د/ شددعبان محمددد 75أصددول الدددين, ص
. وأبددو 33م, ص1225 -هددد7413إسددماعيل, دار ابددن حددزم, الطبعددة األولددى, بيددروت, 

الثناء األصفهاني: مطالع األنظدار علدى مدتن طوالدع األندوار, دار الكتبدي, الطبعدة األولدى, 
. وا مدام األسدنوي: نهايدة السدول فدي شدر: منهداج 15م, ص1225 -هدد7415هرة, القا

األصول للقاضي البيضاوي, ومعه سلم الوصول لشر: نهايدة السدول للشديب محمدد بخيدت 
 .47, ص7هد, حد7949المطيعي, عالم الكتب, القاهرة, 
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 المبحث الثاني
 موقف الماتريدية من إفادة الدليل النقلي لليقين

 تمهيد:
اهتم بعض أئمة الماتريدية بمسألة إفادة الدليل النقلي لليقين أو ال في 
مصنفاتهم الكالميدة واألصدولية, فتناولوهدا بالبحدث والدراسدة واهتمدوا بدذكر أدلدة 

قددال بظنيددة الدددليل النقلددي, ثددم ردوا عليهددا, مدددافعين عددن مددذهبهم فددي هددذه مددن 
 المسألة.

فما مدى إفادة الدليل النقلي لليقين عند جمهور الماتريدية, وما أدلتهم 
على ذلك, وما أبرز ردودهم على أدلة القائلين بظنية الدليل النقلي من جمهور 

 المعتزلة ومتأخري األشاعرة؟
 ه من خالل العنصرين اآلتيين:هذا ما سوف نوضح

 أواًل: مدى إفادة الدليل النقلي لليقين عند الماتريدية
أن حكم الدليل النقلدي فدي إفادتده اليقدين كحكدم  )*(يرى ا مام الماتريدي

, واحتجدداج ا مددام الماتريدددي باألدلددة (7)الدددليل العقلددي فقددد يفيددد القطددع واليقددين
علددى المسددائل العقديددة أمددر  -يدددينا اآلنالموجددودة بددين أ -النقليددة فددي مؤلفاتدده

                                 
نصددر هددو: محمددد بددن محمددد بددن محمددود أبددي منصددور الماتريدددي, الحنفددي, تعلددم علددى  )*(

العياض, تلميذ أبي بكر الجوزجاني, تلميذ أبي الحسن الشديباني مدن أصدحاب ا مدام أبدي 
حنيفة, له مصنفات كثيرة منها: تأويالت أهل السدنة, والتوحيدد, ورد أوائدل األدلدة للكعبدي, 

هدد. راجدع: أبدو الوفداء القرشدي: الجدواهر المضدية فدي طبقدات 999وأير ذلك, توفي سنة 
. ورضددا 73, ص7. والزركلدي: األعددالم, حدد961, ص944, ص792, ص1الحنفيدة, حددد

 .922, ص7كحالة: معجم المؤلفين, حد

انظر: د/ علي عبدد الفتدا: المغربدي: إمدام أهدل السدنة والجماعدة أبدو منصدور الماتريددي  (7)
 .74م, ص7358 -هد7428و راؤه الكالمية, مكتبة وهبة, الطبعة األولى, 
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واض  ال يحتاج إلدى تددليل, فدال يخلدو أصدل مدن األصدول إال ويقرنده بددليل مدن 
 الكتاب أو الس نة أو ا جماع.

وهي إحدى المسائل  -ففي مسألة جواز رؤية اهلل تعالى في اآلخرة مثالً 
, (7)ة فدي إثباتهدانجد ا مام الماتريدي قد اعتمدد علدى األدلدة السدمعي -الكالمية

:" وكان الشيب أبو منصور الماتريدي رحمه )*(ويقول ا مام أبو المعين النسفي
, ولدم يقددم (1)اهلل يرى األصوب فدي هدذه المسدألة أن يتمسدك بالددالئل السدمعية"

ا مام الماتريدي أدلة عقلية  ثبات الرؤية ال الستحالة تلك األدلة بدل ألنده رأى 
كتفدداء علددى ا ثبددات وتجنبددًا لمددا تثيددره األدلددة العقليددة مددن فددي األدلددة السددمعية ا

                                 
التوحيددد, تحقيددق د/ فددت  اهلل خليددف, دار الجامعددات المصددرية, انظددر: ا مددام الماتريدددى:  (7)

. وتأويالت أهل السنة, تحقيق د/ مجدى باسلوم, دار الكتب العلميدة, 52ص  – 78ص 
 . 987, ص  982, ص 72, حد18, ص 8م, حد1228الطبعة األولى, بيروت, 

النسدفي, ولدد  هو: أبو المعين ميمون بن محمد بن محمدد بدن المعتمدد بدن محمدد مكحدول )*(
هد, له تصانيف كثيرة منها: تبصرة األدلة, والتمهيدد, وبحدر الكدالم, وأيدر ذلدك, 475سنة 

هددد. راجددع: أبددو الوفدداء القرشددي: الجددواهر المضددية فددي طبقددات الحنفيددة, 825تددوفي سددنة 
. ورضددا كحالددة: معجددم 977, ص6. وحدداجي خليفددة: كشددف الظنددون, حددد753, ص1حددد

 .947, ص7ركلي: األعالم, حد. والز 66, ص79المؤلفين, حد

ا مام أبو المعين النسفي: تبصرة األدلة في أصول الدين, تحقيدق/ كلدود سدالمة, مطبعدة  (1)
. 424, ص7م, حدددد7332الجفددان والجدددابي للطباعدددة والنشدددر, الطبعددة األولدددى, دمشدددق, 

تبة وانظر: ا مام نور الدين الصابوني: الكفاية في الهداية في أصول الدين مخطوطة بمك
)ب(. وا مدام أبدو  49, لوحدة رقدم 9831الملك عبدد العزيدز العامدة بالريداض, تحدت رقدم 

البركددات النسددفي: االعتمدداد فددي االعتقدداد, تحقيددق د/ عبددد اهلل محمددد عبددد اهلل إسددماعيل, 
. وا مدددام كمدددال الددددين البياضدددي: إشدددارات 724م, ص1272الددددار للطباعدددة, الزقدددازيق, 
 .126ص المرام من عبارات ا مام,
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إشددكاالت, والسدددمع عنددده مصددددر مدددن مصددادر المعرفدددة ولددده قددوة اليقدددين مثدددل 
 .(7)العقليات. ولقد ساند هذا الموقف بعض األشعرية

وُيعددد ا مددام فخددر الدددين الددرازي مددن أبددرز أئمددة األشدداعرة الددذين وافقددوا 
د علدى األدلدة السدمعية فدي إثبدات جدواز رؤيدة اهلل ا مام الماتريددي فدي االعتمدا

تعالى في اآلخرة, يقول ا مام الرازي:" مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيب 
أبددو منصددور الماتريدددي السددمرقندي, وهددو أنددا ال نثبددت صددحة رؤيددة اهلل تعددالى 

أراد  بالدليل العقلي, بل نتمسك في هذه المسألة بظواهر القر ن واألحاديث. فدإن
الخصم تعليل هذه الدالئل, وصرفها عن ظواهرها بوجوه عقلية, يتمسك بها فدي 
نفي الرؤية: اعترضدنا علدى دالئلهدم, وبيندا ضدعفها, ومنعنداهم عدن تأويدل هدذه 

 .(1)الظواهر"
ا مام الماتريدي فدي أن الددليل النقلدي  )*(ووافق ا مام الصّفار البخاري
العقلدي, فيقدول:" الددليل المدؤدي إلدى اليقدين: يؤدي إلى القطدع واليقدين كالددليل 

 .(7)إما عقلي أو سمعي"

                                 
انظر: ا مام كمال الدين البياضي: المرجع السابق, نفس الصفحة. ود/ علي عبد الفتدا:  (7)

, 178المغربددي: إمددام أهددل السددنة والجماعددة أبددو منصددور الماتريدددي و راؤه الكالميددة, ص
 .176ص

 .177, ص7ا مام الرازي: كتاب األربعين في أصول الدين, حد (1)

ل بددن أحمددد بددن إسددحاق الصددّفار, البخدداري, الحنفددي, مددن علمدداء هددو: إبددراهيم بددن إسددماعي )*(
هد, له تصانيف كثيرة منها: تلخيص األدلة لقواعدد التوحيدد, 462الكالم, ولد ببخاري سنة 

ربيدع األول سدنة  16وصك الجنة, وكتاب السنة والجماعة, وأير ذلك, توفي ببخاري فدي 
فددي طبقددات الحنفيددة, دار المعرفددة,  هددد. راجددع: عبددد الحددي اللكنددوي: الفوائددد البهيددة894

. ورضا كحالدة: معجدم 77, ص8. وحاجي خليفة: كشف الظنون, حد5, ص7بيروت, ص
 .91, ص7. والزركلي: األعالم, حد79, ص7المؤلفين, حد
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وخصوصددًا ممددن اهددتم بددذكر أدلددة مددن قددال  -وذهددب جمهددور الماتريديددة
إلدى أن األدلدة النقليدة بعضدها يفيدد اليقدين  -بظنية الدليل النقلي ثم ردوا عليهدا

بقددددرائن مشدددداهدة أو متددددواترة وبعضددددها يفيددددد الظددددن, يقددددول صدددددر الشددددريعة 
, ويقدول شدمس الدددين (1):" نحدن ال نددعي قطعيدة جميدع النقليدات")**(المحبدوبي
:" الصددحي  أن النقلددي يفيددد اليقددين بقددرائن مشدداهدة أو متددواترة تدددل )**(الفندداري

 .(9)على انتفاء االحتمال"
وذكددر أبددو البقدداء الكفددوي  راء العلمدداء فددي مسددألة إفددادة الدددليل النقلددي 

قولددده:" اختلدددف العقدددالء فدددي أن التمسدددك بالددددالئل لليقدددين أو ال موضدددحًا رأيددده ب

                                                                             
. وانظدر: البدابرتى: شددر: 774أبدو إسدحاق الصدّفار: تلخديص األدلددة لقواعدد التوحيدد, ص (7)

 . 86اوى, ص عقيدة أهل السنة والجماعة للطح
هددو: عبيددد اهلل بددن مسددعود بددن محمددود بددن أحمددد المحبددوبي, البخدداري, الحنفددي, صدددر  )**(

الشريعة األصغر ابن صدر الشريعة األكبر, مدن علمداء الحكمدة والطبيعدات وأصدول الفقده 
والدددين, مددن مصددنفاته: التنقددي , وشددرحه التوضددي , وشددر: الوقايددة, والوشددا: فددي علددم 

, 737, ص4هدددد. راجدددع: الزركلدددي: األعدددالم, حدددد747خددداري سدددنة المعددداني, تدددوفي فدددي ب
 .735ص

صدر الشريعة المحبوبي: التوضي  لمتن التنقي  في أصول الفقده, ومعده شدرحه التلدوي   (1)
, 7لإلمام التفتازاني, تحقيق/ الشيب زكريا عميرات, قديمي كتب خانة,  رام با  كراجي, حد

 .141ص
 -هددد787شددمس الدددين الفندداري, الرومددي, الحنفددي ) هددو: محمددد بددن حمددزة بددن محمددد, )**(

هدد(, عددالم بددالمنطق واألصددول, ولددي قضدداء بروسددة, مددن مصددنفاته: فصددول البدددائع, 594
وشدددر: إيسددداأوجي فدددي المنطدددق, وتفسدددير الفاتحدددة, وأيدددر ذلدددك. راجدددع: إسدددماعيل باشدددا 

. ورضدددا كحالدددة: معجدددم المدددؤلفين, 753, ص755, ص1البغددددادي: هديدددة العدددارفين, حدددد
 .772, ص6. والزركلي: األعالم, حد171, ص3حد

شددمس الدددين الفندداري: فصددول البدددائع فددي أصددول الشددرائع, تحقيددق/ محمددد حسددن محمددد  (9)
 .97, ص7م, حد1226حسن إسماعيل, دار الكتب العلمية, بيروت, 
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النقلية هل يفيد اليقدين أم ال؟ فقدال قدوم ال يفيدد اليقدين البتدة الحتمدال النقليدات 
للنقل والمجداز واالشدتراك والحدذف وا ضدمار والتخصديص والنسدب وخطدأ الدرواة 

منها في نقل معاني المفردات والتصريف وا عراب والتقديم والتأخير وكل واحدة 
ظنية, فما توقف عليها فهو ظندي بخدالف العقليدات. نعدم ربمدا اقترندت بالددالئل 
النقليدددة أمدددور يعدددرف وجودهدددا باألخبدددار المتدددواترة, وتلدددك األمدددور تنفدددي هدددذه 

 .(7)االحتماالت فحينئذ تفيد اليقين, فالكالم على ا طالق ليس بصحي "
نفس ندص ا مدام ويكاد يكون أبو البقاء الكفوي فدي هدذا الدنص نداقاًل لد

فخر الدين الرازي فدي "كتداب األربعدين فدي أصدول الددين", يقدول ا مدام الدرازي:" 
واعلددم: أن هددذا الكددالم علددى إطالقدده لدديس بصددحي . ألندده ربمددا اقتددرن بالدددالئل 
النقليدددة أمدددور عدددرف وجودهدددا باألخبدددار المتدددواترة. وتلدددك األمدددور تنفدددي هدددذه 

الئل السددمعية المقرونددة بتلددك القددرائن االحتمدداالت. وعلددى هددذا التقدددير تكددون الددد
 .(1)الثابتة باألخبار المتواترة, مفيدة لليقين"

ويوض  أبو البقاء الكفوي رأيه في المسألة أيضًا بقوله:" الدليل النقلدي 
يفيد اليقين في االعتقاديات المدركة بالعقول عند توارد األدلة علدى معندى واحدد 

 .(9)بعبارات وطرق متعددة وقرائن منضمة"
ويكاد يكون أبو البقاء الكفوي فدي هدذا الدنص نداقاًل لدنفس ندص ا مدام 
كمال الدين البياضي في كتابه "إشارات المرام مدن عبدارات ا مدام", يقدول ا مدام 
كمددال الدددين البياضددي:" إن الدددليل النقلددي يفيددد االعتقدداد واليقددين فددي المعتقدددات 

                                 
 .449, ص441أبو البقاء الكفوي: الكليات, ص (7)
. وانظدر: المحصدول فدي 184, ص1دين, حددا مام الدرازي: كتداب األربعدين فدي أصدول الد (1)

 .878, ص7, ق7علم أصول الفقه, حد

 .7272أبو البقاء الكفوي: الكليات, ص (9)
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ق المتعدددددددة, والقدددددرائن عندددددد التدددددوارد علدددددى معندددددى واحدددددد بالعبدددددارات والطدددددر
 .(7)المنضمات"

ضدددد  شدددديب زادة فددددي كتابدددده"نظم الفرائددددد وجمددددع الفوائددددد" رأي  ولقد و
جمهددور الماتريديددة فددي مسددألة إفددادة الدددليل النقلددي لليقددين أو ال, وذكددر أدلددتهم 
بقوله:" ذهب مشايب الحنفية إلى أن الدالئل النقلية بعضها يفيدد القطدع والجدزم 

شدارات المدرام كما في التوضي  للصد در العالمدة وفصدول البددائع فدي األصدول وا 
وأيددره.... واسددتدل مشددايب الحنفيددة بقولدده تعددالى:"                

               (1) " حيث اعتبر شهادة الدليل النقلي للدليل العقلي

يه السالم في معانيها التي تراد منهدا وبأن األلفاظ المتداولة في عصر النبي عل
مسدددتعملة اآلن فيمدددا يدددراد منهدددا فدددي ذلدددك الزمدددان فبانضدددمام القدددرائن المتدددواترة 
المنقولة إلينا إلدى العلدم بمعانيهدا يحصدل القطدع بحيدث ال تبقدى شدبهة كمدا فدي 

 .(9)النصوص الواردة في إيجاب ا يمان بالبعث وأيره والصالة والصوم وأيرها"
ر الماتريدية بأن األدلة النقلية بعضها يفيدد القطدع واليقدين وقول جمهو 

وبعضها يفيد الظن, يمكن تفسيره بأنهم يرون أن األحكام العملية الشرعية تفيد 
اليقددين ألن الشددرع مبنددي عليهددا, ويمكددن حصددرها فددي النصددوص المحكمددة, أمددا 

هددا اضددافة الظددن فهددو فددي اآليددات المتشددابهة ألنهددا ال تفيددد اليقددين, فلقددد ورد في
صفات اهلل عز وجل كالمجئ واليد والعين والساق والجنب واالسدتواء وأيدر ذلدك 
مددن األوصدداف الحسددية فددالقول بددأن هددذا يفيددد اليقددين معندداه تحقيددق التجسدديم 
والتشددبيه هلل تعددالى وهددذا مددا ال يجددوز فددي حقدده تعددالى, ولددذا وجددب القددول فيهددا 

                                 
 .46ا مام البياضي: إشارات المرام من عبارات ا مام, ص (7)
 .77سورة هود:  ية رقم  (1)

 .49, ص41شيب زادة: نظم الفرائد وجمع الفوائد, ص (9)
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األوصداف الحسدية, وتحقيدق  بالظن وذلك حتى يمكن تأويلها, وعدم اضافة تلدك
:" كل لفظ يرد فدي الشدرع ممدا )*(التنزيه هلل تعالى, يقول الكمال ابن أبي شريف

يسددند إلددى الددذات المقدسددة أو يطلددق اسددمًا أو صددفة لهددا وهددو مخددالف للعقددل 
ويسمى المتشابه ال يخلو إمام أن يتواتر أو ينقل  حاد واآلحداد إن كدان نصدًا ال 

ن كدان ظداهرًا فظداهره يحتمل التأويل قطعنا ب افتراء ناقلده أو سدهوه أو ألطده, وا 
ن كان متواترًا فال يتصور أن يكون نصًا ال يحتمل التأويدل, بدل البدد  أير مراد وا 
وأن يكون ظاهرًا, وحينئذ نقول االحتمال الذي ينفيه العقدل لديس مدرادًا منده, ثدم 

ن بقى احتماالن إن بقى بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الح ال وا 
فصاعدًا فال يخلو إما أن يدل قاطع على واحدد منهمدا أو ال فدإن دل حمدل عليده 
ن لم يدل قداطع علدى التعيدين فهدل يعدين بدالنظر واالجتهداد ودفعدًا للخدبط عدن  وا 
العقائدددد أو ال خشدددية ا لحددداد فدددي األسدددماء والصدددفات, األول مدددذهب الخلدددف, 

:" الددالئل العقليدة التدي ال )*(لشديب األقشدهري, ويقول ا(7)والثاني مذهب السلف"
احتمال فيها أصاًل... وال يجوز إبطال هذه الدالئل القطعية بما تلونا من اآليدات 
المحتملة ضربًا من التأويالت, بل يجب تأويلها وحملها علدى مدا يوافدق الددالئل 

                                 
د بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف مسعود بن رضوان, كمال الدين هو: محمد بن محم )*(

هد, من تصانيفه: إتحداف ا حصداء بفضدائل األقصدى, 511المقدسي, الشافعي, ولد سنة 
هدد. راجدع: إسدماعيل باشدا 328والمسامرة, والتاج وا كليل على أنوار التنزيل, توفي سدنة 

, 77حالدددة: معجدددم المدددؤلفين, حدددد. ورضدددا ك111, ص1البغددددادي: هديدددة العدددارفين, حدددد
 .89, ص7. والزركلي: األعالم, حد122ص

 .91, ص97الكمال ابن أبي شريف: المسامرة بشر: المسايرة للكمال ابن الهمام, ص (7)
هو: أحمد بدن أوأدوزد أنشدمند األقشدهري, الرومدي, الحنفدي, مدتكلم, أصدولي, لده مصدنف  )*(

هدد. راجدع: 522ي البركدات النسدفي, تدوفي سدنة االنتقاد في شر: عمدة االعتقاد لإلمام أب
سماعيل باشا البغددادي: هديدة العدارفين, 918, ص8حاجي خليفة: كشف الظنون, حد . وا 

 .765, ص7. ورضا كحالة: معجم المؤلفين, حد721, ص7حد
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ليدددات المحكمددة القطعيددة, دفعددًا للتندداقض بدددين دالئددل الحكدديم الخبيددر؛ وألن النق
محتملدة للمجدداز واالشدتراك, والحددذف, وا ضددمار, والتخصديص, والنسددب, وخطددأ 
الددرواة فددي معدداني المفددردات, والتصددريف, وا عددراب, والتقددديم والتددأخير, فيقبددل 

 .(7)التأويل بخالف العقليات"
ورد ا مام الالمشي على مدن تمسدك مدن المجسدمة بظدواهر النصدوص 

الى بقولدده:" وال حجددة لهددم فددي اآليددات ألنهددا الدينيددة علددى إثبددات الجهددة هلل تعدد
متشددابهات وردت مخالفددة بظواهرهددا للدددليل القطعددي العقلددي الددذي ذكددر ووردت 

مخالفددددة لايددددة المحكمددددة وهددددي قولدددده تعدددددالى:"             "(1) 

فالتمسددك بظواهرهددا يددؤدي إلددى التعددارض والتندداقض فددي حجددج اهلل تعددالى واهلل 
تتناقض حجه ودالئله ألن التناقض والتعدارض فدي الحجدج أمدارة تعالى حكيم ال 

 .(9)السفه والجهل بمدخذ الحجج تعالى اهلل عن ذلك"
وعلددى العمددوم فمددذهب جمهددور الماتريديددة أكثددر اتسدداقًا ممددن قددال بددأن 
الدددليل النقلددي يفيددد اليقددين علددى ا طددالق أو يفيددد الظددن علددى ا طددالق, فهددو 

ا هو يقيني أيدر قابدل الظدن وبدين مدا هدو ظندي مذهب يقع في الوسط ويقرر م
وال يمكن فيه اليقين, وذلك تمهيدًا لتأويله, ورأوا صعوبة اليقين مطلقًا أو الظدن 
مطلقددًا, إذ أن األول يددؤدي إلددى تحقيددق التشددبيه والتجسدديم, والثدداني يددؤدي إلددى 

 هدم الشريعة كلها.

                                 
الشيب األقشهري: االنتقاد في شر: عمدة االعتقاد لإلمام أبي البركات النسفي, مخطوطة  (7)

 )أ(.74توحيد, لوحة رقم  7677زهر, القاهرة, تحت رقم خاص بمكتبة األ 

 .77سورة الشورى:  ية رقم  (1)
ا مدددام الالمشدددي: التمهيدددد لقواعدددد التوحيدددد, تحقيدددق/ عبدددد المجيدددد تركدددي, دار الغدددرب  (9)

. وانظر: ا مام جالل الدين الخبازي: 85م, ص7338ا سالمي, الطبعة األولى, بيروت, 
 .89م, ص1226لدين, تحقيق/ عادل ببك, طبعة استنابول, الهادي في أصول ا
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 ثانيًا: جهود الماتريدية في الرد
 ظنية الدليل النقليعلى أدلة القائلين ب

نسب بعض العلماء إلى جمهور المعتزلة ومتأخري األشاعرة القول بأن 
الدليل النقلي ال يفيد اليقين, ألنه مبني على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم 
االشدددتراك والمجددداز وا ضدددمار والنقدددل والتخصددديص والتقدددديم والتدددأخير والناسدددب 

وجوديات فلعدم عصمة الراوة وعدم التواتر, والمعارض العقلي وهي ظنية. أما ال
 .(7)وأما العدميات فلن مبناها على االستقراء

 -أحد أئمدة المعتزلدة فدي أطدواره المتدأخرة -)*(وذكر تقى الدين النجراني
أن ظدددواهر النصدددوص ال يجدددوز التعويدددل عليهدددا؛ ألنهدددا ال تفيدددد اليقدددين إال بعدددد 

ظددواهر النصددوص فإندده ال يجددوز اسددتجماع ثالثددة عشددر شددرطًا, فيقددول:" وأمددا 
التعويددل عليهددا, ألن ظددواهر النصددوص ال تفيددد اليقددين إال بعددد اسددتجماع ثالثددة 

                                 
. والشدريف الجرجداني: 46انظر: ا مام البياضي: إشدارات المدرام مدن عبدارات ا مدام, ص (7)

. والشيب محمود أبدو دقيقدة: القدول السدديد 84ص -87, ص1شر: المواقف لإليجي, حد
 .73ص -77, ص7حد م,7399 -هد7981في علم التوحيد, مطبعة العلوم, القاهرة, 

نما ذكر الدكتور/ السديد محمدد الشداهد ترجمدة  )*( لم أعثر على ترجمة له في كتب التراجم, وا 
له بأنه هو: تقي األئمة والدين مختدار بدن محمدود العجدالي المعتزلدي الحنفدي, الشدهير بدد 

وهدو  تقي الدين النجراني, من كبار علماء المعتزلة المتأخرين في القرن السدابع الهجدري,
أيددر مختددار بددن محمددود الغرمينددي الددذي جدداء ذكددره فددي بعددض كتددب التددراجم, لدده تصددانيف 
منها: الكامل في االستقصاء, والمجتبى, والدور. راجع: د/ السديد محمدد الشداهد, مقدمتده 

 .44ص -41لكتاب الكامل في االستقصاء لتقى الدين النجرانى, ص
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عشر شرطًا ذكرناها في الدور, فالبد من بيانها حتى يص  التمسك بها  ثبدات 
 .(7)اليقين"

فا مام تقي الدين النجراندي فدي هدذا الدنص يلتقدي مدع رأي ا مدام فخدر 
وطه العشرة, بل يزيد عليها شروطًا ثالثة إضدافية, ذكرهدا فدي الدين الرازي وشر 

 كتاب له يسمى "الدور" وهو من مؤلفاته المفقودة إلى اآلن.
ولقد اهتم جمهور الماتريدية بتفنيد الشروط العشرة الظنية التي ذكرها 
ا مام فخر الدين الرازي ومن تابعه من متأخري األشاعرة, ثم ردوا عليها للتأكيد 

مذهبهم بأن األدلة النقلية بعضها يفيد القطع والجزم بقرائن مشاهدة أو  على
متواترة, كما أن بعضها قد يفيد الظن, يقول صدر الشريعة المحبوبي:" ما قيل 
إن الدليل اللفظي ال يفيد اليقين ألن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد 

ن التواتر كاللغات المشهورة أاية الشهرة ورفع الفاع ل ونصب المفعول وا 
)ضرب( وما على وزنه فعل ماض وأمثال ذلك. فكل تركيب مؤلف من هذه 

   المشهورات قطعي كقوله تعالى:"       "(1)  ونحن ال

ندعي قطعية جميع النقليات ومن ادعي أن ال شيء من التركيبات يفيد للقطع 
كوجود بغداد فما هو إال محض السفسطة بمدلوله فقد أنكر جميع المتوترات 

والعناد والعقالء ال يستعملون الكالم في خالف األصل عند عدم القرينة وأيضاً 
ال تبطل فائدة التخاطب وقطعية  قد نعلم بالقرائن القطعية أن األصل هو المراد وا 
التواتر أصاًل. واعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: أحدهما 

ا يقطع االحتمال أصاًل كالمحكم والمتواتر. والثاني ما يقطع االحتمال الناشئ م
                                 

ء فيما بلغنا مدن كدالم القددماء, دراسدة وتحقيدق تقي الدين النجراني: الكامل في االستقصا (7)
 -هدددد7412د/ السددديد محمدددد الشددداهد, المجلدددس األعلدددى للشدددئون ا سدددالمية, القددداهرة, 

 .475م, ص7333

 .78سورة األنفال:  ية رقم  (1)
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عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثاًل. فاألول يسمونه علم اليقين, 
, ويقول شمس الدين الفناري:" إن النقلي يفيد اليقين (7)والثاني علم الطمأنينة"

فاء االحتمال, وبيانه أن من المنقوالت بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انت
ما هو متواتر لغة كاألرض والسماء والحر والبرد في معانيها وصرفًا كقاعدة أن 
ضرب ماض ونحوًا كقاعدة رفع الفاعل والمؤلف منه قطعي الداللة ثم قد يكون 
قطعي ا رادة أيضًا لخلوه من المذكور من العدميات فيحصل به علم قطعي 

د مكة وبغداد فالقد: فيه بالدليل سفسطة وبدون عناد. فإن أراد كعلمنا بوجو 
المشكك أن بعض الدالئل اللفظية ال يفيد اليقين فال نزاع أو شيء منها يفيده 
فشبهته ال يفيده, فإن قيل الخلو عن األمور المذكورة إنما تبنى على االستقراء 

السفسطة تستحق.  الغير التام وعدم الوجدان ال يستلزم عدم الوجود وأيضاً 
الجواب ألن العلم بكذب مقدماتها إما ضروري اشتبه على السوفسطائي فيجب 
التنبيه عليه أو كسبي فتحتاج إلى كاسب قلنا مما علم قطعًا بالتجربة إن 
العقالء ال يستعملون الكالم في خالف األصل عند عدم القرينة الصارفة فيقال 

وكل مكان كذلك خال عن األمور هذا قطعي الداللة مستعمل مع عدمها 
المذكورة وكل خال عنها قطعي ا رادة والمقدمة الثانية تجربته ومع ذلك فيجوز 
أن ينضم إليه قرائن عقلية تقتضي عدم األمور المذكورة وأن األصل هو المراد 
كما في نصوص إيجاب الصالة والزكاة والتوحيد والبعث وحينئذ لو لم يعلم قطعًا 

ب بالجزميات وقطعية التواتر ولوجد المعارض العقلي لزم تعارض لبطل التخاط
القواطع فمثله أيضًا بنفي المعارض بمجرده, وأما أن السفسطة ال تستحق, 

                                 
. وانظددر: 141, ص147, ص7صدددر الشددريعة المحبددوبي: التوضددي  شددر: التنقددي , حددد (7)

. وا مدددام محمدددد 47, ص46م مدددن عبدددارات ا مدددام, صا مدددام البياضدددي: إشدددارات المدددرا
البدخشي: مناهج العقول في شر: منهاج األصول للبيضاوي, مكتبة ومطبعة محمدد علدي 

 .19, ص7صبي , حد
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الجواب فالمراد ال تتعين مقدمة منها للبطالن بل هو بالحقيقة نقض إجمالي 
بالوضع  أي دليلكم أير تام بجميع مقدماته لتخلفه إذ قد يحصل العلم القطعي

وا رادة وهذا ظاهر في الشرعيات التي يمتنع ثبوتها بمجرد العقل فال معارض 
من قبله وعدمه من الشرع معلوم بالضرورة من الدين كما في النصوص 
المذكورة. وأما في العقليات المحضة فقيل توقف ألن إفادة اليقين فيها مبنية 

قلي وهل للقرينة مدخل في على أنه هل يحصل بمجرد النقل بعدم المعارض الع
ذلك وال قطع فيهما وهذا إنما يص  إذا نقل عمن لم يقطع عقاًل في كل مرتبة 
على قرائن عقلية دالة على عدم خالف الظاهر أو عرف بالنقل المتواتر عدمه 
أيضًا فلو لم يص  وظهر المعارض العقلي لزم كذبه وحصل تعارض القواطع 

ل من قطعي الثبوت المشتمل نقله على ذلك فإن العلم القطعي نوعان الحاص
ويسمى علم اليقين كالمحكم المتواتر والحاصل منه أير مشتمل على قرائن 
خالف الظاهر وعدمه, وهو علم الطمأنينة كالظاهر والنص والخبر المشهور 
فاألول يقطع جميع االحتماالت, والثاني االحتماالت الناشئة عن الدليل على أن 

اليقين يتوقف على انتفاء المعارض ال الجزم بانتفائه لحصولها  الحق أن إفادة
 .(7)مع عدم خطوره أصاًل, نعم يجب أن يكون بحيث إذا لوحظ جزم بانتفائه"

وذكر شيب زادة أدلة من قال بظنية الدليل النقلي من متأخري األشاعرة 
مشايب ثم رد عليها متأثرًا بنص شمس الدين الفناري السابق, فيقول:" استدل 

األشاعرة بأن الدالئل النقلية مبنية على اللغة والصرف والنحو وعدم االشتراك 
والمجاز وا ضمار والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير والناسب والمعارض 
العقلي وهي ظنية أما الوجوديات فلعدم عصمة الرواة وعدم التواتر وأما 

للظن. الجواب: أن من  العدميات فلن مبناها على االستقراء فهو مفيد
األوضاع ما هو المعلوم بطريق التواتر كلفظ السماء واألرض وكأكثر قواعد 

                                 
 .91ص -92, ص7شمس الدين الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع, حد (7)
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الصرف والنحو مما وضع لهيئات المفردات والمركبات والعلم با رادة يحصل 
بمعرفة القرائن المتواترة بحيث ال تبقى شبهة كما في النصوص الواردة في 

ى:" الصالة والصوم والبعث كقوله تعال            

 "(7)   ونفي المعارض العقلي حاصل عند العلم بالوضع وا رادة وصدق ,

المخبر وذلك ألن العلم بتحقق أحد المتنافيين يفيد العلم بانتفاء اآلخر على أن 
ثبوته ال الحق أن إفادة اليقين إنما تتوقف على انتفاء المعارض وعدم اعتقاد 

العلم بانتفائه إذ كثيرًا ما يحصل اليقين مع الدليل وال يخطر المعارض بالبال 
 .(1)إثباتًا أو نفيًا فضاًل عن العلم بذلك, كما يستفاد من فصول البدائع"

مما سبق نجد أن جمهور الماتريدية اعتمدوا في نقدهم للقائلين بظنية 
إلى التشكيك في الشريعة, وأنه ال الدليل النقلي على ا طالق بأن ذلك يؤدي 

مانع من داللته اليقين إذا اقترن بقرائن تؤيده, وأيضًا بقرائن متواترة فإن ذلك 
 ينفي االحتماالت.

من متأخري األشاعرة قد تأثر بصدر  )*(ويبدو أن ا مام ا يجي
الشريعة المحبوبي من متأخري الماتريدية حيث انتهى إلى ما انتهى إليه حين 

بأن من قال بظنية األدلة النقلية, محض سفسطة وعناد, يقول ا مام  قال

                                 
 .73سورة يس:  ية رقم  (7)
 .49الفوائد, ص شيب زادة: نظم الفرائد وجمع (1)

هدد, 652هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار, عضد الددين ا يجدي, ولدد بدإيج سدنة  )*(
وقيل بعد السبعمائة, له تصانيف كثيرة منها: المواقف في علم الكدالم, والعقائدد العضددية, 

هد. راجدع: إسدماعيل باشدا البغددادي: 786ورسالة في أدب البحث, وأير ذلك, توفي سنة 
. وحددداجي خليفدددة: 138, ص9. والزركلدددي: األعدددالم, حدددد817, ص7يدددة العدددارفين, حددددهد

 .415, ص8كشف الظنون, حد
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ا يجي:" إنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء 
االحتماالت, فإنا نعلم استعمال لفظ األرض والسماء ونحوهما في زمن الرسول 

م: في إفادتها في معانيها التي تراد منها اآلن. والتشكيك فيه سفسطة, نع
اليقين في العقليات نظر. ألنه مبني على أنه هل يحصل بمجردها الجزم بعدم 
المعارض العقلي؟ وهل للقرينة مدخل في ذلك؟ وهما مما ال يمكن الجزم بأحد 

 .(7)طرفيه"
وذكر ا مام التفتازاني نفس ردود صدر الشريعة المحبوبي على أدلة 

بينها في كتابه "التلوي  شر: التوضي  لصدر القائلين بظنية الدليل النقلي, و 
الشريعة المحبوبي", فيقول:" إن أريد أن بعض الدالئل اللفظية أير قطعية فال 
ن أريد أنه ال شيء منها بقطعي فالدليل المذكور ال يفيده, ألنا ال نسلم  نزاع, وا 
أن األمور المذكورة ظنية في كل دليل لفظي. وقوله أما في كمعنى السماء 
واألرض, ونحوًا كقاعدة رفع الفاعل, وصرفًا كقاعدة أن مثل ضرب فعل ماض 
فيجوز أن يؤلف منها دليل لفظي. وقوله في العدميات ألن مبناها على 
االستقراء قلنا: ممنوع بل مبناها على االشتراك والمجاز وأيرهما من األمور 

يستعمل الكالم  التي يتوقف الدليل على عدمها كلها خالف األصل, والعاقل ال
في خالف األصل إال عند قرينة تدل عليه, فاللفظ عند عدم قرينة خالف األصل 

عدم قطعية داللته عليه عند عدم قرينة خالف يدل على معناه قطعًا, ولو سلم 
األصل فيجوز أن ينضم إليه قرينة قطعية الداللة على أن األصل هو المراد به 

المراد وا لزام بطالن فائدة التخاطب إذ ال وحينئذ يعلم قطعًا أن األصل هو 
فائدة له إال العلم بمعاني الخطابات ولوازمها وبطالن كون المتواتر قطعيًا ألنه 
خبر انضم إليه قرينة دالة على تحقق معناه قطعًا وهي بلو  رواته حدًا يمتنع 

معناه تواطؤهم على الكذب, فإذا لم يكن مثل هذا الكالم قطعي الداللة على أن 
                                 

 .42ا مام ا يجي: المواقف في علم الكالم, عالم الكتب, بيروت, ص (7)
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, ويقول أيضًا:" إن الدليل النقلي قد يفيد (7)هو المراد لم يكن المتواتر قطعاً"
القطع إذ من األوضاع ما هو معلوم بطريق التواتر كلفظ السماء واألرض, 
وكأكثر قواعد الصرف والنحو في وضع هيئات المفردات وهيئات التراكيب, 

تبقى شبهة كما في النصوص  والعلم با رادة يحصل بمعونة القرائن بحيث ال
ذا اكتفينا  الواردة في إيجاب الصالة والزكاة ونحوهما, وفي التوحيد والبعث, وا 

فيها بمجرد السمع كقوله تعالى "         "(1) " ,       

     "(9) " ,                       

 "(4)  فإن قيل: احتمال المعارض قائم, إذ ال جزم بعدمه بمجرد الدليل .

النقلي, أو بمعونة القرائن. قلنا أما في الشرعيات فالخفاء, إذا ال مجال للعقل 
فال معارض من قبله, وهي المعارض من قبيل الشرع معلوم بالضرورة من 

كرنا من الصالة والزكاة. وأما في العقليات فلن العلم بنفي الدين في مثل ما ذ
المعارض العقلي, حاصل عند العلم بالوضع وا رادة, وصدق المخبر على ما 
هو المفروض في نصوص التوحيد والبعث وذلك ألن العلم بتحقق أحد 
 المتنافيين يفيد العلم بانتفاء المنافي اآلخر, كما سبق في إفادة النظر العلم
بالمطلوب, وبانتفاء المعارض. فإن قيل: إفادتها اليقين على العلم تتوقف على 
العلم بنفي المعارض فإثباته بها يكون دورًا. قلنا: إنما يثبت بها التصديق 
بحصول هذا العلم بناء على حصول ملزومه على أن الحق إن إفادة العلم إنما 

ال على العلم بانتفائه إذ كثيرًا  يتوقف على انتفاء المعارض وعدم اعتقاد ثبوته,
                                 

 .147, ص142, ص7ا مام التفتازاني: التلوي  شر: التوضي , حد (7)

 .7سورة ا خالص:  ية رقم  (1)
 .73حمد:  ية رقم سورة م (9)
 .73سورة يس:  ية رقم  (4)
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ما يحصل اليقين من الدليل وال يخطر المعارض بالبال إثباتًا أو نفيًا. فضاًل عن 
العلم بذلك. فما يقال: إن إفادة اليقين تكون مع العلم بنفي المعارض وأنه يفيد 

المعارض جزم  ذلك ويستلزمه فمعناه أنه يكون بحيث إذا الحظ العقل هذا
بانتفائه. ويدل على ما ذكرنا قطعًا ما ذكروا في بيان هذا االشتراط, من أنه ال 

 .(7)جزم مع المعارض بل الحاصل معه التوفيق فليتأمل"
أحد أئمة المذهب األشعري في أطواره  -)*(ولقد تابع ا مام الكردستاني

ي شر: تهذيب الكالم ا مام التفتازاني في كتابه" تقريب المرام ف -المتأخرة
لإلمام التفتازاني", فيقول:" وقد يستفاد منه أو من النقل بمعونة القرائن القطع 
والجزم بالحكم كما في أدلة وجوب الصالة مثاًل فإن الصحابة علموا معانيها 

 .(1)المرادة بالقرائن المشاهدة, ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن إلينا تواتراً"
من  -مام ا يجي وا مام التفتازاني وا مام الكردستانيويالحظ أن ا 

ن اتبعوا جمهور الماتريدية في الرد على القائلين بظنية  -متأخري األشاعرة وا 
الدليل النقلي على ا طالق إال أنهم قصروا إفادة بعض األدلة النقلية للقطع في 

ماتريدية في تعميم الشرعيات ال في العقليات, وبذلك يكونوا قد خالفوا جمهور ال
 )**(القطعية في الشرعيات والعقليات معًا, لذا وجدنا الشيب حسن چلبي الفناري

                                 
 .791, ص797, ص7ا مام التفتازاني: شر: المقاصد, حد (7)

 -هدد7177هو: عبد القادر محمد بن سعيد بن أحمد النختي السندرجي الكردي الشافعي ) )*(
هد(, سدكن السدليمانية بدالعراق, وتدوفي بهدا, مدن تصدانيفه: تقريدب المدرام, ورسدالة 7924

. ورضدا كحالدة: 44, ص4م, وكشف الغطاء, وأير ذلك. راجع: الزركلدي: األعدالم, حددالعل
 .133, ص8معجم المؤلفين, حد

ا مددام الكردسددتاني: تقريددب المددرام فددي شدددر: تهددذيب الكددالم, المكتبددة األزهريددة للتدددراث,  (1)
 .91م, ص1223

في, يقال له: مال هو: حسن بن محمد شاه بن محمد شمس الدين بن حمزة الفناري, الحن )**(
هددد(, ولددد ونشددأ وتددوفي بددبالد 556 -هددد542لبددي, مددن علمدداء الدولددة العثمانيددة )چحسددن 
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في "حاشيته على شر: المواقف للشريف الجرجاني" قد رد على ا مام ا يجي 
بقوله:" الحق أن النقلي أيضًا يفيد القطع في العقليات  )***(والشريف الجرجاني

الشار:, وال مخلص إال أن يقال: مراده أن النظر في أيضًا وال يفيد ما ذكره 
األدلة أنفسها والقرائن في الشرعيات يفيد الجزم بعدم المعارض ألجل إفادته 
ا رادة من القائل الصادق جزمًا وفي العقليات إفادته الجزم بعدمه محل نظر 

نًا في بناء على أن إفادته ا رادة محل له ال أنه بعدما علم مراد الشارع يقي
العقلي والنقلي يحصل الجزم بعدم المعارض في الثاني دون األول فإنه أير 

 .(7)مسلم"
مما سبق تبين أن جمهور الماتريدية قد ذهبوا إلى أن األدلة النقلية 
بعضها قد يفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو متواترة, وبعضها يفيد الظن, ورأوا 

الظن مطلقًا؛ إذا أن األول يؤدي إلى صعوبة القول بإفادة اليقين مطلقًا أو 
 تحقيق التشبيه والتجسيم والثاني يؤدي إلى هدم الشريعة كلها.

                                                                             
الدروم )تركيدا( وبدرع فدي المعقددوالت وأصدول الفقده, لده تصددانيف كثيدرة منهدا: حاشدية علددى 
التلددوي  شددر: التنقددي , وحاشددية علددى تفسددير البيضدداوي, وحاشددية علددى شددر: المواقددف, 

. 177, ص176, ص1, وأيددر ذلددك. راجددع: الزركلددي: األعددالم, حدددورسددالة فددي الفلسددفة
 .844, ص7ورضا كحالة: معجم المؤلفين, حد

هدددد(, 576 -هدددد742هددو: علدددي بدددن محمدددد بدددن علددي, المعدددروف بالشدددريف الجرجددداني ) )***(
فيلسوف, من كبار العلماء بالعربية, ولد فدي "تداكو", ودرس فدي "شديراز", وتدوفي بهدا, لده 

ًا منهددا: التعريفددات, شددر: المواقددف لإليجددي, وحاشددية علددى الكشدداف, نحددو خمسددين مصددنف
, 8. والزركلي: األعدالم, حدد176, ص7وأير ذلك. راجع: رضا كحالة: معجم المؤلفين, حد

 .7ص

, 87, ص1لبددي الفندداري: حاشدديته علددى شددر: المواقددف للجرجدداني, حدددچالشدديب حسددن  (7)
 .85ص
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وفند بعض متأخري الماتريدية األمور العشرة الظنية التي ذكرها ا مام 
الرازي وأيره ممن تابعه من متأخري األشاعرة, ثم ردوا عليها, للتأكيد على أن 

يد اليقين في الشرعيات والعقليات معًا بقرائن مشاهدة بعض األدلة النقلية قد يف
أو متواترة, ووافقهم في ذلك بعض أئمة المذهب األشعري في أطواره المتأخرة 
أمثال: ا مام ا يجي, وا مام التفتازاني وا مام الكردستاني وأيرهم, إال أنهم 

 عقليات.قصروا إفادة بعض األدلة النقلية لليقين في الشرعيات ال في ال
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 الخاتمة
تعد قضية إفدادة الددليل النقلدي لليقدين أو ال مدن القضدايا الخالفيدة بدين 
متدددأخري األشددداعرة وجمهدددور الماتريديدددة المنتمدددين لتيدددار مدددذهب أهدددل السدددنة 

 والجماعة.
فقرر ا مام األشعري وتالميذه األوائل أن الدليل النقلي يفيدد اليقدين فدي 

ين مددنهم, حيددث نجددد بددذور فكددرة ظنيددة الدددالئل المسددائل العقديددة خالفددًا للمتددأخر 
اللفظية وعدم إفادتها للقطعية كانت موجودة ببعض أجزائهدا عندد إمدام الحدرمين 
الجددويني وا مددام الغزالددي, ثددم بلغددت أقصددى درجاتهددا فددي المددذهب األشددعري عنددد 
ا مددام فخددر الدددين الددرازي؛ إال أندده لددم يتبنددى القددول بظنيددة الدددليل النقلددي علددى 

ق, الحتمددال وجددود قددرائن خارجيددة مشدداهدة أو متددواترة قددد تحدديط بددالنص ا طددال 
 فتصل بداللته إلى درجة القطع.

وقد ظل الفكر األشعري بعد ا مام فخر الدين الرازي مترددًا تجداه القدول 
بظنيددة الدددليل النقلددي فمددنهم مددن قبلهددا كا مددام ناصددر الدددين البيضدداوي وأيددره, 

الظنية التي ذكرها ا مام فخر الددين الدرازي ثدم رد ومنهم من فند األمور العشرة 
عليها كا مام عضد الدين ا يجي وا مام سعد الدين التفتازاني وأيرهمدا, وقدررا 

 قطعية بعض األدلة النقلية فى الشرعيات دون العقليات.
وذهددب جمهددور الماتريديددة إلددى أن األدلددة النقليددة بعضددها يفيددد اليقددين 

اترة, وبعضددها يفيددد الظددن, ورأوا صددعوبة القددول بإفددادة بقددرائن مشدداهدة أو متددو 
األدلددة النقليددة لليقددين مطلقددًا أو الظددن مطلقددًا إذ أن األول يددؤدي إلددى التشددبيه 

 والتجسيم والثاني يؤدي إلى هدم الشريعة كلها.
والواقدددع أن الخدددالف بدددين متدددأخري األشددداعرة وجمهدددور الماتريديدددة فدددي 

ن أو ال لديس خالفدًا حقيقيدًا, وال يوجدب تفسديق مسألة إفادة الددليل النقلدي لليقدي
أو تبديع أحدهما فكالهمدا قدد رفضدا إفدادة األدلدة النقليدة لليقدين علدى ا طدالق, 
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كما رفضا إفادتها للظنية على ا طدالق أيضدًا فقدد تحديط بهدا قدرائن مشداهدة أو 
 متواترة تجعل داللتها يقينية.

 و خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 ئمة المصادر والمراجعقا
اآلمدي )ا مام سيف الدين(: أبكار األفكدار فدي أصدول الددين, تحقيدق  -7

د/ أحمددد فريددد المهدددي, دار الكتددب العلميددة, الطبعددة األولددى, بيددروت, 
 م.1221 -هد7414

اآلمدددي )ا مددام سدديف الدددين(: ا حكددام فددي أصددول األحكددام, تحقيددق/  -1
مي, الطبعة الثانية, بيروت, الشيب عبد الرازق عفيفي, المكتب ا سال

 هد.7421
اآلمدددي )ا مددام سدديف الدددين(: أايددة المددرام فددي علددم الكددالم, تحقيددق/  -9

أحمدددد فريدددد المزيددددي, دار الكتدددب العلميدددة, الطبعدددة األولدددى, بيدددروت, 
 م.1224 -هد7414

ابدددن أبدددي شدددريف )الكمدددال(: المسدددامرة بشدددر: المسدددايرة للكمدددال ابدددن  -4
 هد.7977رية, القاهرة, الهمام, المطبعة الكبرى األمي

ابددن التلمسدداني )شددرف الدددين عبددد اهلل(: شددر: معددالم أصددول الددددين  -8
لإلمدددام الدددرازي, تحقيدددق/ ندددزار حمددداد, دار الفدددت  للدراسدددات, األردن, 

 م.1272
ابن تيمية )الشيب أحمدد بدن عبدد الحلديم(: درء تعدارض العقدل والنقدل,  -6

حمد بن سدعود تحقيق د/ محمد رشاد سالم, مطبوعات جامعة ا مام م
 هد.7933ا سالمية, 

ابن تيمية )الشيب أحمد بدن عبدد الحلديم(: مجمدوع فتداوي ابدن تيميدة,  -7
جمددع وترتيددب/ عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن قاسددم, مطددابع الريدداض, 

 هد.7957
ابن خلدون )العالمة عبد الرحمن(: المقدمدة, تحقيدق/ عبدد اهلل محمدد  -5

 م.1224 -هد7418الدروية, دار الهداية, دمشق, 
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ابدددن خلكدددان )أبدددو العبددداس(: وفيدددات األعيدددان وأنبددداء أبنددداء الزمدددان,  -3
 م.7365تحقيق/ إحسان عباس, دار الثقافة, بيروت, 

ابن العماد الحنبلي )أبو الفال:(: شدذرات الدذهب فدي أخبدار مدن ذهدب,  -72
 دار اآلفاق الجديدة, بيروت, بدون تاريب.

تحقيدق/ عبدد ابن فدارس )أبدو الحسدين أحمدد(: معجدم مقداييس اللغدة,  -77
 السالم محمد هارون, دار الفكر, بيروت, بدون تاريب.

ابدن قطلوبغدا )زيدن الدددين(: تداج التدراجم فدي مددن صدنف مدن الحنفيددة,  -71
تحقيق/ إبدراهيم صدال , دار المدأمون للتدراث, الطبعدة األولدى, بيدروت, 

 م.7331 -هد7471
 ابن القيم الجوزيدة )الشديب محمدد بدن أبدي بكدر(: الصدواعق المرسدلة, -79

تحقيددددق د/ علددددي بددددن محمددددد الدددددخيل اهلل, دار العاصددددمة, الريدددداض, 
 هد.7425

ابن كثير )الحافظ أبو الفدداء(: البدايدة والنهايدة, تحقيدق د/ أحمدد أبدو  -74
 م.7357 -هد7427ملحم, و خرون, دار الكتب العلمية, بيروت, 

ابن المرتضى )أحمدد(: طبقدات المعتزلدة, تحقيدق/ سنوسدة ديفلددتلرز,  -78
 لحياة, بيروت, بدون تاريب.دار مكتبة ا

ابن المالحمي )ركن الدين محمود(: الفائق فدي أصدول الددين, تحقيدق  -76
د/ فيصدددددل بددددددير عدددددون, دار الكتدددددب والوثدددددائق القوميدددددة, القددددداهرة, 

 م.1276 -هد7497
ابدددن المالحمدددي )ركدددن الددددين محمدددود(: المعتمدددد فدددي أصدددول الددددين,  -77

دى, لندددددن, تحقيددددق/ مددددارتن مكدددددرمت, وويلفددددرد مادلونددددك, دار الهدددد
 م.7337
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ابددن منظددور )أبددو الفضددل جمددال الدددين(: لسددان العددرب, الجددزء الحددادي  -75
 عشر, والجزء الثالث عشر, دار صادر, بيروت, بدون تاريب.

أبددو الحسددين البصددري )ا مددام محمددد بددن علددى(: المعتمددد فددي أصددول  -73
 -هدد7958الفقه, تحقيق/ محمدد حميدد اهلل, و خدرون, طبعدة دمشدق, 

 م.7368
قددة )الشديب محمددود(: القدول السددديد فدي علددم التوحيدد, مطبعددة أبدو دقي -12

 م.7399 -هد7981العلوم, القاهرة, 
أبدددو زهدددرة )ا مدددام محمدددد(: تددداريب المدددذاهب ا سدددالمية, دار الفكدددر,  -17

 بيروت, بدون تاريب.
األسنوي )ا مام جمال الدين(: نهاية السول في شر: منهاج األصدول  -11

نهاية السول للشيب محمد بخيت للبيضاوي, ومعه سلم الوصول لشر: 
 هد.7949المطيعي, عالم الكتب, القاهرة, 

األشعري )ا مام أبدو الحسدن(: ا باندة عدن أصدول الدياندة, تحقيدق د/  -19
فوقيددة حسددين, دار الكتدداب للنشددر والتوزيددع, الطبعددة الثانيددة, القدداهرة, 

 م.7357
األشددعري )ا مددام أبددو الحسددن(: استحسددان الخددوض فددي علددم الكددالم,  -14

تحقيدق/ األب ريتشددرد يوسدف مكددارثي اليسدوعي, مطبعددة مجلدس دائددرة 
 هد.7944المعارف النظامية, الطبعة الثانية, حيدر  باد, 

األشعري )ا مام أبدو الحسدن(: أصدول أهدل السدنة والجماعدة المسدماة  -18
برسددالة أهددل الثغددر, تحقيددق د/ محمددد السدديد الجلينددد, مطبعددة التقدددم, 

 م.7357القاهرة, 
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ا مام أبو الحسن(: مقاالت ا سالميين واخدتالف المصدلين, األشعري ) -16
تحقيدق د/ محمددد محددي الدددين عبددد الحميددد, مكتبددة النهضددة المصددرية, 

 الطبعة الثانية, بدون تاريب.
األصددفهاني )الشدديب أبدددو الثندداء(: مطددالع األنظدددار علددى مددتن طوالدددع  -17

 .م1225 -هد7415األنوار, دار الكتبي, الطبعة األولى, القاهرة, 
األقشهري )الشيب أحمد بن أوأوزد(: االنتقاد في شر: عمدة االعتقاد  -15

ألبددي البركددات النسددفي, مخطوطددة بمكتبددة األزهددر, القدداهرة, تحددت رقددم 
 توحيد. 7677خاص 

أمدددين )األسدددتاذ أحمدددد(: ظهدددر ا سدددالم, دار الكتددداب العربدددي, الطبعدددة  -13
 م.7363الخامسة, بيروت, 

حاشيته على سيرة الزمخشدري جدار األندرسباني )الشيب عبد السالم(:  -92
, 87اهلل, نشر/ عبد الكريم اليافي, مجلة اللغة العربية, دمشق, العددد 

 م.7351
ا يجي )ا مدام عضدد الددين(: المواقدف فدي علدم الكدالم, عدالم الكتدب,  -97

 بيروت, بدون تاريب.
البدددابرتى )أكمدددل الددددين(: شدددر: عقيددددة أهدددل السدددنة والجماعدددة )شدددر:  -91

د/ عدددددارف  يدددددتكن, وزارة األوقددددداف والشدددددئون  الطحاويدددددة(, تحقيدددددق
 م.7353ا سالمية, الكويت, 

البدداقالني )القاضددي أبددو بكددر(: إعجدداز القددر ن, مكتبددة ومطبعددة البددابي  -99
 م.7375 -هد7935الحلبي, الطبعة األولى, القاهرة, 

الباقالني )القاضي أبو بكدر(: ا نصداف فيمدا يجدب اعتقداده وال يجدوز  -94
ب محمدددد زاهدددد الكدددوثري, المكتبدددة األزهريدددة الجهدددل بددده, تحقيدددق/ الشدددي
 م.1222 -هد7417للتراث, الطبعة الثانية, 
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البددداقالني )القاضدددي أبدددو بكدددر(: التقريدددب وا رشددداد, تحقيدددق د/ عبدددد  -98
الحميددد بددن علددي أوزنيددد, مؤسسددة الرسددالة, الطبعددة الثانيددة, بيددروت, 

 م.7335 -هد7475
خيص الدالئل, تحقيق/ الباقالني )القاضي أبو بكر(: تمهيد األوائل وتل -96

الشددديب عمددداد الددددين أحمدددد حيددددر, مؤسسدددة الكتدددب الثقافيدددة, الطبعدددة 
 م.7339 -هد7474الثانية, بيروت, 

البخاري )ا مام عالء الدين(: كشف األسرار عن أصدول فخدر ا سدالم  -97
البددزدوي, تحقيددق/ عبددد اهلل محمددود محمددد عمددر, دار الكتددب العلميددة, 

 م.7337 -ده7475الطبعة األولى, بيروت, 
البدخشددي )ا مددام محمددد بددن الحسددن(: مندداهج العقددول شددر: منهدداج  -95

الوصول لناصر الددين البيضداوي, مكتبدة ومطبعدة محمدد علدي صدبي , 
 بدون تاريب.

البزدوي )ا مام فخر ا سالم علي(: كنز الوصول إلى معرفة األصول,  -93
 طبعة مير محمد كتب خانة, مركدز علدم وأدب,  رام بدا  كراجدي, بددون

 تاريب.
 -هددد7421البغدددادي )إسددماعيل باشددا(: هديددة العددارفين, دار الفكددر,  -42

 م.7351
البغدادي )ا مام عبد القداهر(: أصدول الددين, تحقيدق د/ أحمدد شدمس  -47

 -هددددد7419الدددددين, دار الكتددددب العلميددددة, الطبعددددة األولددددى, بيددددروت, 
 م.1221

د البغدددادي )ا مددام عبددد القدداهر(: الفددرق بددين الفددرق, تحقيددق د/ محمدد -41
 -هدددد7479محدددي الددددين عبدددد الحميدددد, المكتبدددة العصدددرية, بيدددروت, 

 م.7339
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البياضددي )ا مدددام كمدددال الددددين(: إشدددارات المدددرام مدددن عبدددارات ا مدددام,  -49
تحقيق د/ يوسف عبد الرازق, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبدي, 

 م.7343 -هد7965الطبعة األولى, القاهرة, 
لددع األنددوار, تحقيددق د/ عبدداس البيضدداوي )القاضددي ناصددر الدددين(: طوا -44

 م.1227سليمان, دار الجيل, الطبعة األولى, 
البيضاوي )القاضي ناصدر الددين(: مصدبا: األروا:, تحقيدق د/ سدعيد  -48

 م.1227فودة, دار الرازي, الطبعة األولى, 
البيضاوي )القاضي ناصر الدين(: منهاج الوصول إلدى علدم األصدول,  -46

ر ابدددن حدددزم, الطبعدددة األولدددى, تحقيدددق د/ شدددعبان محمدددد إسدددماعيل, دا
 م.1225 -هد7413بيروت, 

التفتازاني )ا مام سعد الدين(: شر: المقاصد, تحقيق/ إبدراهيم شدمس  -47
 -هددددد7411الدددددين, دار الكتددددب العلميددددة, الطبعددددة األولددددى, بيددددروت, 

 م.1227
الجرجاني )الشريف علدي بدن محمدد(: التعريفدات, دار الكتدب العلميدة,  -45

 م.7355بيروت, 
ي )الشددريف علددي بددن محمددد(: شددر: المواقددف ومعدده حاشدديتا الجرجددان -43

السددديالكوتي والجلبدددي علدددى شددددر: المواقدددف, تحقيدددق/ محمدددود عمددددر 
 -هددد7473الدددمياطي, دار الكتددب العلميددة, الطبعددة األولددى, بيددروت, 

 م.7335
الجدددويني )إمدددام الحدددرمين(: ا رشددداد إلدددى قواطدددع األدلدددة فدددي أصدددول  -82

ى, ود/ علدي عبدد المدنعم عبدد االعتقاد, تحقيق د/ محمدد يوسدف موسد
 م.7382الحميد, مكتبة الخانجي, مطبعة السعادة, القاهرة, 
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الجويني )إمام الحرمين(: البرهان في أصول الفقه, تحقيق/ صال: بن  -87
 م.7337 -هد7475محمد بن عويضة, دار الكتب العلمية, بيروت, 

 الجددويني )إمددام الحددرمين(: الشددامل فددي أصددول الدددين, الكتدداب األول -81
)كتدددداب االسددددتدالل(, تحقيددددق هلمددددوت كلددددوبفر, دار العددددرب, القدددداهرة, 

 م.7353
الجددويني )إمددام الحددرمين(: العقيدددة النظاميددة, تحقيددق د/أحمددد حجددازي  -89

 -هددد7935السددقا, مكتبددة الكليددات األزهريددة, الطبعددة األولددى, القدداهرة, 
 م.7375

حددداجي خليفدددة )المدددال كاتدددب الحلبدددي(: كشدددف الظندددون, دار الفكدددر,  -84
 م.7334 -هد7474ت, بيرو 

خليف )د/ فت  اهلل(: محاضرات في الفلسدفة ا سدالمية )علدم الكدالم(,  -88
 مطبعة كزيدية إخوان, بيروت, بدون تاريب.

الدسددوقي )الشدديب محمددد بددن أحمددد(: حاشدديته علددى شددر: أم البددراهين  -86
 -هد7985لمحمد السنوسي, مطبعة مصطفي البابي الحلبي, القاهرة, 

 م.7393
ظ شددمس الدددين(: تددذكرة الحفدداظ, دار الكتددب العلميددة, الددذهبى )الحدداف -87

 بيروت, بدون تاريب.
الددذهبي )الحددافظ شددمس الدددين(: سددير أعددالم النددبالء, تحقيددق/ محددب  -85

الدددددين عمددددر بددددن العمددددروي, دار الفكددددر, الطبعددددة األولددددى, بيددددروت, 
 م.7337 -هد7477

الدددرازي )أبدددو بكدددر(: مختدددار الصدددحا:, دار الكتددداب العربدددي, بيدددروت,  -83
 م.7357 -ده7427
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الرازي )ا مام فخر الدين(: أساس التقديس, تحقيق د/ عبد اهلل محمد  -62
عبددد اهلل إسددماعيل, المكتبددة األزهريددة للتددراث, الطبعددة األولددى, القدداهرة, 

 م.1277
الرازي )ا مام فخر الدين(: التفسير الكبير أو مفداتي  الغيدب, تحقيدق/  -67

 -هددد7427, بيددروت, الشديب خليددل المديس, دار الفكددر, الطبعددة األولدى
 م.7357

الرازي )ا مام فخر الدين(: المحصول في علدم أصدول الفقده, تحقيدق/  -61
طه جابر فيداض العلدواني, جامعدة ا مدام محمدد بدن سدعود ا سدالمية, 

 هد.7933الطبعة األولى, السعودية, 
الرازي )ا مام فخر الدين(: المطالب العالية مدن العلدم ا لهدي, تحقيدق  -69

ي السددقا, دار الكتدداب العربددي, الطبعددة األولددى, بيددروت, د/ أحمددد حجدداز 
 م.7357 -هد7427

الرازي )ا مام فخر الدين(: كتاب األربعين في أصول الدين, تحقيق د/  -64
أحمد حجازي السقا, مكتبة الكليدات األزهريدة, الطبعدة األولدى, القداهرة, 

 م.7356
أخرين, الدددرازي )ا مدددام فخدددر الددددين(: محصدددل أفكدددار المتقددددمين والمتددد -68

تحقيددق د/ طدده عبددد الددرؤوف سددعد, مكتبددة الكليددات األزهريددة, بدددون 
 تاريب.

الدددرازي )ا مدددام فخدددر الددددين(: المسدددائل الخمسدددون, تحقيدددق د/ أحمدددد  -66
 -هددددد7472حجددددازي السددددقا, دار الجيددددل, الطبعددددة الثانيددددة, بيددددروت, 

 م.7332
الدرازي )ا مددام فخددر الدددين(: معددالم أصدول الدددين, تحقيددق د/ طدده عبددد  -67

 م.1224وف سعد, مكتبة الكليات األزهرية, الرؤ 
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الرازي )ا مام فخدر الددين(: نهايدة العقدول فدي درايدة األصدول, تحقيدق  -65
د/ سددعيد عبددد اللطيددف فددودة, دار الددذخائر, الطبعددة األولددى, بيددروت, 

 م.1278 -هد7496
الريحدداني )الشدديب محمددد(: نخبددة الللددي لشددر: بدددأ األمددالي للوشددي,  -63

 م.7336 -هد7477ا, مكتبة الحقيقة, تركي
الزبيدي )ا مام محمد مرتضدى(: تداج العدروس مدن جدواهر القداموس,  -72

تحقيدددق د/ محمدددود محمدددد الطنددداحي, مطبعدددة وزارة ا عدددالم, الكويدددت, 
 م.7339 -هد7479

الزركددددان )د/ محمددددد صدددددال (: فخددددر الددددددين الددددرازي و راؤه الكالميدددددة  -77
 والفلسفية, دار الفكر, بيروت, بدون تاريب.

خيدر الددين(: األعدالم, دار العلدم للماليدين, الطبعدة السدابعة, الزركلي ) -71
 م.7356بيروت, 

الزمخشري )ا مام أبو القاسم(: أسداس البالأدة, تحقيدق/ عبدد الدرحيم  -79
 م.7351 -هد7421محمود, دار المعرفة, بيروت, 

السبكي )تاج الدين(: طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق/ محمدود محمدد  -74
محمدد الحلدو, دار إحيداء الكتدب العربيدة, بددون  الطناحي, وعبد الفتدا:

 تاريب.
الشدددافعي )د/ حسدددن(: اآلمددددي و راؤه الكالميدددة, دار السدددالم للطباعدددة  -78

 م.7335والنشر, الطبعة األولى, القاهرة, 
شدديب زادة )الشدديب عبددد الددرحيم(: نظددم الفرائددد وجمددع الفوائددد, المطبعددة  -76

 هد.7977األدبية, الطبعة األولى, القاهرة, 
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صابوني )ا مام نور الدين(: الكفايدة فدي الهدايدة فدي أصدول الددين, ال -77
مخطوطدددة بمكتبدددة الملدددك عبدددد العزيدددز العامدددة بالريددداض, تحدددت رقدددم 

9831. 
الصفار )ا مام أبو إسدحاق(: تلخديص األدلدة لقواعدد التوحيدد, تحقيدق  -75

د/ عبد اهلل محمد عبد اهلل إسماعيل, المكتبدة األزهريدة للتدراث, الطبعدة 
 م.1276ى, القاهرة, األول

صددليبا )د/ جميددل(: المعجددم الفلسددفي, دار الكتدداب اللبندداني, بيددروت,  -73
 م.7351

طاة كبرى زادة: مفتا: السعادة, دار الكتدب العلميدة, الطبعدة األولدى,  -52
 م.7358بيروت, 

عبد الجبار )القاضي(: شر: األصول الخمسة, تحقيدق د/ عبدد الكدريم  -57
 م.7355 -هد7425ية, القاهرة, عثمان, مكتبة وهبة, الطبعة الثان

عبدددد الجبدددار )القاضدددي(: المغندددي فدددي أبدددواب التوحيدددد والعددددل, الجدددزء  -51
الخددددامس عشددددر, تحقيددددق د/ إبددددراهيم مدددددكور, و خددددرون, المؤسسددددة 

 م.7361المصرية للتأليف والنشر, الطبعة األولى, 
عبد المهيمن )د/ محمد عبد الرحمن(: مدنهج البحدث فدي علدم الكدالم,  -59

 م.7336 -هد7428المحمدية, الطبعة األولى, القاهرة,  دار الطباعة
عمر الخبازي )ا مام جالل الدين(: الهادي في أصول الددين, تحقيدق/  -54

 م.1226عادل ببك, طبعة استنابول, 
العويد )د/ عبد العزيز محمد(: ظنية الدالئل اللفظية بين ا مام الدرازي  -58

االنحدراف االسدتداللي  وشيب ا سالم ابن تيمية رحمهمدا اهلل وأثرهدا فدي
 المعاصر, جامعة القصيم, السعودية, بدون تاريب.
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أرابددة )د/ حمددودة(: أبددو الحسددن األشددعري, مطبعددة الرسددالة, القدداهرة,  -56
 بدون تاريب.

الغزالددي )ا مددام أبددو حامددد(: ا قتصدداد فددي االعتقدداد, مكتبددة ومطبعددة  -57
 م.7377 -هد7932محمد علي صبي , 

: معدارج القدددس فدي مدددارج معرفدة الددنفس, الغزالدي )ا مددام أبدو حامددد( -55
تحقيدددق/ أحمدددد شدددمس الددددين, دار الكتدددب العلميدددة, الطبعدددة األولدددى, 

 م.7355 -هد7423بيروت, 
الغزالددي )ا مددام أبددو حامددد(: المنخددول مددن تعليقددات األصددول, تحقيددق/  -53

 محمد حسن هيتو, دار الفكر, بيروت, بدون تاريب.
ي أصدول الشدرائع, تحقيدق/ الفناري )شدمس الددين(: فصدول البددائع فد -32

محمدددد حسدددن محمدددد حسدددن إسدددماعيل, دار الكتدددب العلميدددة, بيدددروت, 
 م.1226

 الفيروز بادي: القاموس المحيط, دار الجيل, بيروت, بدون تاريب. -37
القارى )مدال علدي(: مدن  الدروض األزهدر فدي شدر: الفقده األكبدر, دار  -31

 م.7335 -هد7473البشائر ا سالمية, الطبعة األولى, بيروت, 
القرشددي )أبددو الوفدداء( الجددواهر المضددية فددي طبقددات الحنفيددة, مطبعددة  -39

 -هددد7473مجلددس دائددرة المعددارف النظاميددة, الطبعددة األولددى, بيددروت, 
 م.7335

قوشددي )د/ إبددراهيم(: الدددليل النقلددي فددي الفكددر الكالمددي بددين الحجيددة  -34
والتوظيددف, الجمعيددة العلميددة السددعودية للدراسددات الفكريددة المعاصددرة, 

 ض, بدون تاريب.الريا
كحالدددة )عمدددر رضدددا(: معجدددم المدددؤلفين, دار إحيددداء التدددراث العربدددي,  -38

 بيروت, بدون تاريب.



 

 
11 

الكردسدددتاني )الشددديب عبدددد القدددادر(: تقريدددب المدددرام فدددي شدددر: تهدددذيب  -36
 م.1223الكالم, المكتبة األزهرية للتراث, 

الكفددوي )أبددو البقدداء(: الكليددات, تحقيددق د/ عدددنان درويددة, ومحمددد  -37
 -هددددد7473سسدددة الرسدددالة, الطبعدددة الثانيدددة, بيدددروت, المصدددري, مؤ 

 م.7335
الالمشددي )ا مدددام أبدددو الثندداء محمدددود(: أصدددول الفقدده, تحقيدددق/ عبدددد  -35

 م.7338المجيد تركي, دار الغرب ا سالمي, الطبعة األولى, بيروت, 
الالمشي )ا مام أبو الثناء محمود(: التمهيد لقواعد التوحيدد, تحقيدق/  -33

ر الغدددرب ا سدددالمي, الطبعدددة األولدددى, بيدددروت, عبدددد المجيدددد تركدددي, دا
 م.7338

اللكنددوي )أبددو الحسددنات(: الفوائددد البهيددة فددي تددراجم الحنفيددة, دار  -722
 المعرفة للطباعة والنشر, بيروت, بدون تاريب.

الماتريدددى )ا مددام أبددو منصددور(: تددأويالت أهددل السددنة, تحقيددق د/  -727
يددددروت, مجدددددى باسددددلوم, دار الكتددددب العلميددددة, الطبعددددة األولددددى, ب

 م1228
الماتريددددي )ا مدددام أبدددو منصدددور(: التوحيدددد, تحقيدددق د/ فدددت  اهلل  -721

 خليف, دار الجامعات المصرية, بدون تاريب.
المحبوبي )صدر الشدريعة عبيدد اهلل(: التوضدي  لمدتن التنقدي  فدي  -729

أصدددول الفقددده, ومعددده شدددرحه التلدددوي  لإلمدددام التفتدددازاني, تحقيدددق/ 
ة,  رام بدا  كراجدي, بددون الشيب زكريدا عميدرات, قدديمي كتدب خاند

 تاريب.
المعجددم الوسدديط, قددام بأخراجدده د/ إبددراهيم أندديس, و خددرون, طبعددة  -724

 م.7371 -هد7931القاهرة, الطبعة الثانية, 
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المغربي )د/ علي عبد الفتا:(: إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور  -728
الماتريدددي و راؤه الكالميددة, مكتبددة وهبددة, الطبعددة األولددى, القدداهرة, 

 م.7358 -هد7428
مدددخل -المغربددي )د/ علددي عبددد الفتددا:(: الفددرق الكالميددة ا سددالمية  -726

 م.7356 -هد7427مكتبة وهبة, الطبعة األولى,  -ودراسة
المقريدزي )تقددي الددين أبددو العبداس(: المددواعظ واالعتبدار بددذكر الخطددط  -727

 واآلثار, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, بدون تاريب.
ن مختدار(: الكامدل فدي االستقصداء فيمدا بلغندا مدن النجرانى )تقدي الددي -725

كددالم القدددماء, دراسددة وتحقيددق د/ السدديد محمددد الشدداهد, المجلددس 
 م.7333 -هد7412األعلى للشئون ا سالمية, القاهرة, 

النسددفي )ا مددام أبددو البركددات(: شددر: العمدددة فددي عقيدددة أهددل السددنة  -723
عبددد اهلل  والجماعددة, المسددمى باالعتمدداد فددي االعتقدداد, تحقيددق د/

 م.1272محمد عبد اهلل إسماعيل, الدار للطباعة, الزقازيق, 
النسفى )ا مام أبو المعين(: تبصرة األدلة فدى أصدول الددين, تحقيدق/  -772

كلددود سددالمة, مطبعددة الجفددان والجددابى للطباعددة والنشددر, الطبعددة 
 م.7332األولى, دمشق, 

ن, نكدددري )القاضدددي األحمدددد(: جدددامع العلدددوم فدددي اصدددطالحات الفندددو -777
 -هدد7938مؤسسة األعلمي للمطبوعات, الطبعة الثانية, بيروت, 

 م.7378
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