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 ملخص البحث
يتناول هذا البحث مسألة مهمة من المسائل األصولية، وهي مسألة الداللةة الفظييةة    

 وامتزاجها مع االحتماالت العشرة، أو قرائن المشاهدة والتواتر في نقفها.
وختامةةاا يعةةرب البحةةث مةةا توصةةل وتنةةاول أيًةةاا مةةذاهم العفمةةا  فةةي هةةذ  المسةةألة،    

 إليه في هذا المجال والى غير ذلك مما اقتًا  البحث، ومن اهلل التوفيق .
 
 
 

bstractA 
Ten probability effect on decisive pronunciation meaning 

Salih Mohammed Salih Mohammed AL-Nuaimi   Dr. 

efinition of The search (summary).D 

This search deal writhe the science of origin al figh was 

important question from origin equestion that meaning 

pronunciation to mix withe ten probability or spouse observation 

and to recur with trans port . 

This another hand so the scientist faith in this equestion  the 

finally this search show what to reach in this space or ano this 

thing  needed in the search Thank for God . 

      
 

 المقدمة
الحمةةةد هلل رم العةةةالمين، وأفًةةةل الصةةةلة وأتةةةي التسةةةفيي مفةةةى سةةةيدنا محمةةةد خةةةاتي     

مةن تبةع هةداهي باحسةان و األنبيا  والمرسفين، ومفى آله وأصةحابه أجمعةين، والتةابعين، 
 : إلى يوي الدين، وبعد

العفةةوي االسةةلمية، وهةةو مةةن العفةةوي التةةي تميةةز بهةةا  فةةان مفةةي أصةةول الظقةةه مةةن أجةةل     
ا  السةابقون التشريع االسلمي الذي لي يسبقه إلى مثفه تشةريع آخةر، وقةد صةنع العفمة

 جعفةةةةةةةةةةةةةةوا فيةةةةةةةةةةةةةةه مباحةةةةةةةةةةةةةةث ومسةةةةةةةةةةةةةةائل رائعةةةةةةةةةةةةةةة، ت ةةةةةةةةةةةةةةدللمةةةةةةةةةةةةةةة، و فيةةةةةةةةةةةةةةه مصةةةةةةةةةةةةةةنظات قي  
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 مفى قيمة الم َؤلع .
 -الداللةةةةة الفظييةةةةة -ومةةةةن هةةةةذ  المباحةةةةث والمسةةةةائل، االسةةةةتدالل بالخ ةةةةام أمنةةةةي    
ا يةةةدلل مفةةةى أن  مفمةةةا  األصةةةول ينيةةةرون إلةةةى وامتزاجهةةةا باالحتمةةةاالت العشةةةرة، وهةةةذ 

 المسةةألة مةةةن جوانةةةم مةةةدة، فاخترتةةةه وأحببةةةت أن افةةرد لةةةذلك بحثةةةاا مسةةةتقلا، وقةةةد سةةةم يته 
 ( . المؤثـرة علـى قطعيـة داللـة األلفـاظ اإلحتمـاالت العشـرةبة )  
فتوكفت مفى اهلل تعةالى لفخةوب فةي هةذا العمةل، وقةد اقتًةت خ ةة البحةث أن        
، والمسةةألة التةةي نحةةن بصةةددها  تناولةةت فيهةةا أهميةةة مفةةي األصةةول ،مقدمــةكةةون فةةي ت

   ، واصةةةةةةةة لحاا لغةةةةةةةةةا  ، َداَر فيةةةةةةةةه البحةةةةةةةةث مةةةةةةةةن تعريةةةةةةةةع الداللةةةةةةةةة، والفظةةةةةةةةي وتمهيــــــــد
 : االسةةةةةةتدالل بالداللةةةةةةة الفظييةةةةةةة،تناولةةةةةةت فيةةةةةةه فقةةةةةةد ، أمــــــا المطلــــــ  األو ومطلبــــــي 

 :وهما  ،رمانوفيه ف  العشرةيظيد الق ع، أي الين، واالحتماالت أ
 االستدالل بالداللة الفظيية . الفرع األو :
 . التي أوردها االماي الرازي في دالئل األلظاي االحتماالت العشرة الفرع الثاني:

ـــــــــاني ـــــــــ  الث ـــــــــا المطل  فقةةةةةةةةةد تناولةةةةةةةةةت فيةةةةةةةةةه: ردود بعةةةةةةةةةب مفمةةةةةةةةةا  األصةةةةةةةةةول  وأم
 .االت العشرة مفى االحتم

 فت إليها من البحث .تناولت فيها أهي النتائج التي توص والخاتمة:
ال أدمي مدي الخ أ في ممفي ،  هلل أسأل أن يوفقني لفصوام ، إذاوختاماا ،   

  .، أن ال يستعجل ذم ي وليبادر بالدما  لي ، فجل الذي ال يخ أفأرجو ممن يقرأ  
 الباحث      

 

 تمهيد

 

ئل أو ي عةةر ع مفةةي األصةةول مةةن حيةةث كونةةه لقبةةاا ومفمةةاا ، أنةةه : القوامةةد أو الةةدال
 . (1)المسائل التي ي توصل بها إلى الظقه ، مفى وجه التحقيق 

إذ إن موًةةوع مفةةي األصةةول يتنةةاول األدلةةة السةةمعية مجمفةةةا ، مةةن حيةةث إثبةةات 
 .(2)األحكاي الشرمية بجزئياتها ب ريق النير، واالجتهاد 

عفمةا  وقبل الشروع في بيان مسألة الداللة الفظيية ، واالحتماالت العشةرة وآرا  ال
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 فيها ، البد لي من بيان معنى الداللة والفظي ، لغةا ، واص لحاا.
اللةةةا ود اللةةةا ، إال أن الظةةت  مقةةدي الداللــة ، لغةةةا: هةةي مصةةدر دلل ، يةةدل  َداللةةةا ودل

مفى الجميع، ويقال فيه: د لولة ، بالًي وقفم األلع واواا كفهةا بمعنةى واحةد هةو هةد  
 .(3)لى الم فوم وأرشد ، والدليل هو المرشد إ

 

 -بعد العفي بتفك الحالةة –هي كون الشي  بحالة يفزي من العفي به   :واصطالحا  
 .(4)العفي بشي  آخر

فةةاألول دال سةةوا  كةةان لظيةةاا أي غيةةر  ، والثةةاني مةةدلول فهةةو مةةن حيةةث أنةةه يةةدل  
الثالةث مفيه ، أو أنه يظهي منه ، أو أنةه يسةميه ، واألول يكةون مةدلوالا والثةاني مظهومةاا و 

 .(5)مسمى ، والحالة التي بينهما أساس تلزمها 
، وان كانةةةت  بعةةةاا فالداللةةةة (6)فةةةان كانةةةت هةةةذ  الحالةةةة وًةةةعاا فالداللةةةة وًةةةعية 

 . (8)، وان كانت مقلا فالداللة مقفية  (7) بعية 
 .(9)، لغةا: فهو لظي الشي  من الظي أي رميه  اللفظأما 

، (10)أو في حكمه مهملا كةان أو مسةتعملا  : هو ما يتفظي به االنسانواصطالحا  
أو هةةةو: الصةةةوت المعتمةةةد مفةةةى بعةةةب مخةةةارا الحةةةروع، وهةةةو مةةةن بةةةام تسةةةمية اسةةةي 
ةةج  الةةيمنا أي: منسةةوجه، وهةةو أمةةي مةةن القةةول، إذ  المظعةةول باسةةي المصةةدر، كقولةةك: اَنس 

 .     (12)، والمستعمل  (11)يشمل المهمل 
 المطل  األو  :

 واالحتماالت العشرة ية، أيفيد القطع، أم الظ  ؛ اللفظاالستدال  بالداللة 
 

 الفرع األو 
 ، أيفيد القطع ، أم الظ االستدال  بالداللة اللفظية 

 إن  لألصوليين في هذ  المسألة اتجاهات ثلثة ، هي:
 

،  (15) ، وأكثةةةر الشةةةافعية  (14)....  (13): هةةةو الةةةذي تبنةةةا  المعتزلةةةة اإلتجـــاأل األو    
 بوا إلى : ان الداللة الفظيية تظيد اليقين م فقاا .، ذه (16)والحشوية 

 

فةي تقريةر  لهةذ  المسةألة ، إذ ذهةم  (17): هو مةا نقفةه االمةاي الةرازي   تجاأل الثانياإل   
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أصحام هذا االتجا  ، إلى ينية الداللة الفظيية ، ومةدي إفادتهةا اليقةين ، ألن التمسةك 
ا ينةي ، والموقةوع مفةى الينةي ، وكةل واحةد منهة (18)بها ، موقوع مفى أمور مشرة 

 . (19)  يني 
وابةن  ،(21)، والقرافةي  (20): وهو مةا تبنةا  أكثةر العفمةا  مةنهي الةرازي  تجاأل الثالثاإل    

،  (25)، والزركشةةةةةي  (24)، والشةةةةةا بي  (23)، وصةةةةةدر الشةةةةةريعة  (22)مب ةةةةةاد األصةةةةةظهاني
اقترنةةةت بهةةةا قةةةرائن  ، إذ ذهبةةةوا إلةةةى أن الداللةةةة الفظييةةةة تظيةةةد اليقةةةين إن (26)والتظتةةةازاني 

 مشاهدة ، أو منقولة بالتواتر .
 

 الفرع الثاني:
 لفاظاأل  الرازي في دالئ  اإلمام ة التي أوردهااالحتماالت العشر  

 

أللظةةاي التةةي نةةتكفي مفيهةةا ليسةةت مقصةةودة لةةذاتها ، بةةل لتةةدل مفةةى معةةان  هةةي اإن 
س ةياق ، أمةا إذا كةان الم فوبة ، وال يمكن لها إم ا  الداللة كامفة ما لي تكةن ًةمن ال

الفظةةي مظةةردا ، فقةةد ال يظهةةي معنةةا  ، مثةةال ذلةةك لظيةةة ) قةةال ( حةةين نن ةةق بهةةا مق ومةةة 
مم ا قبفها أو بعدها ، فقةد  تةدل مفةى الظعةل وهةو ن ةق ، وقةد تةدل مفةى نةوي القيفولةة ، 
فةةةالفظي الواحةةةد قةةةد يةةةراد بةةةه الحقيقةةةة أو المجةةةاز أو الكنايةةةة، ومةةةن هةةةذا المن ةةةوق جةةةا ت 

 االت التي أوردها الرازي، ومقدنا بحثنا لبيانها .االحتم
في مسةألة االسةتدالل بالخ ةام ، أيظيةد الق ةع أي  -رحمه اهلل –إن االماي الرازي 

، لكنةةةةةه جعفهةةةةةا فةةةةةي كتابةةةةةه  (27)ال، أورد فةةةةةي كتابةةةةةه ا المحصةةةةةولا تسةةةةةعة احتمةةةةةاالت 
الةةةرازي ، إذ ، وسةةةأذكرها كمةةةا أوردهةةةا االمةةةاي  (28)االم الةةةم العاليةةةةا مشةةةرة احتمةةةاالت 

إن التمسك بالداللة الفظيية، موقوع مفى أمور مشرة ، وكل واحد منهةا ينةي  ))قال: 
، والموقةةةوع مفةةةى الينةةةي ، ينةةةي ، ينةةةتج أن التمسةةةك بالةةةدالئل الفظييةةةة ، ال يظيةةةد إال 

 -الين ، وهذ  األمور العشرة ، هي :
ونقةةةةل النحةةةةو إن  التمسةةةةك بالداللةةةةة الفظييةةةةة ، يتوقةةةةع مفةةةةى نقةةةةل مظةةةةردات الفغةةةةة ،  .1

والتصةةةريع ، لكةةةن روايةةةة هةةةذ  األشةةةيا  تنتهةةةي إلةةةى أشةةةخا  قفيفةةةين ال يمتنةةةع فةةةي 
 العرع إقدامهي مفى الكذم ، ومثل هذ  الرواية ال تظيد إال الين .
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، ألن بتقةةةةةدير  (29)إن  التمسةةةةك بالداللةةةةة الفظييةةةةةة ، يتوقةةةةع مفةةةةى مةةةةةدي االشةةةةتراك  .2
احةد مةن تفةك األلظةاي المظةردة حصول االشتراك ، يحتمل أن يكون المةراد مةن كةل و 

أمراا آخر غيةر المتصةولر ، ومفةى ذلةك يكةون المةراد مةن المركةم أمةراا آخةر ، غيةر 
 ما فهمنا  ، لكن مدي االشتراك مينون .

 

،  (30)إن  التمسةةك بالداللةةة الفظييةةة ، يتوقةةع مفةةى أن األصةةل فةةي الكةةلي الحقيقةةة  .3
، ففةو لةي َنق ةل: إن  (31)ي مجةاز  ألنه كما يستعمل الفظي في حقيقته، فقد يستعمل فة

األصةةةل فةةةي الكةةةلي الحقيقةةةة ، فربمةةةا كةةةان المةةةراد بعةةةب مجازاتةةةه ، وحينئةةةذ  يتغيةةةر 
 .(33).... (32)المعنى لكن مدي المجاز مينون 

 

إن  التمسةةك بالداللةةة الفظييةةة ، يتوقةةع مفةةى مةةدي االًةةمار بةةدليل ، إن االًةةمار  .4
ول إلى تقدير الحذع كثيرة ، منهةا مةا والحذع واردان في كتام اهلل ، فأمثفة ما يؤ 

َ ُ تل م للل   ورد فةةةي قولةةةه تعةةةالى:  رالللَاُ َ   ا ل ََُ للل مُْ لللَ  شا َا كا َل للل ُا للل   َا ََلللُت  قُلللَت َالاللل أاَتل  ا

للَا     شا
، والمحةةذوع هنةةا كفمةةة )ال( ، ألنةةه تبةةارك وتعةةالى لةةي يحةةري مفينةةا ان ال (34)

نما حري مفينا أن نشرك به   .     (36)... (35)نشرك به ، وا 
 

ةومنها قوله تعالى:  َا َ  لَأق اا  ُ  م ااَت ، والمحةذوع هنةا كفمةة )ال( ،    ِ (37)   َُقس 
 . (38)والتقدير: أقسي بيوي القيامة 

 

لُلت ا ومنها قوله تعالى:   ِ ََ ياٍة  اَهراَ نا ها   انلهُلَ    يا ََ راى قا ٌَ شا ل َا ُا ، وكفمةة   (39)وا
ال لكةةةان  يجةةةم رجةةةومهي إلةةةى الةةةدنيا، وهةةةو با ةةةل باالجمةةةاع ، )ال( هاهنةةةا محذوفةةةة ، وا 

 .(40)فكان التقدير: وحراي مفى قرية أهفكناها ، أنهي يرجعون 
رالى وأما االًمار فكثير أيًاا، من أمثفته ما ورد في قوله تعةالى :  لاَرنا  شا ِا إ نل  

تةةأثير األكنةةة فةةي أن ال  ، والتقةةدير: لةةئل يظقهةةون ، الن  (41)قُرُللتم ه َ   ا  نلللة   اَ  ياَهقاهُللت ُ 
 . (42)يظقه، ال في أن يظقه 

لللللللللرْتلومنهةةةةةةةةةا قولةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةالى :  ُ أاُ لللللللللَ   اَ  َا   ْل يُبالللللللللاَُك 
 ، والتقةةةةةةةةةدير:  (43)

 . (44)يبين اهلل لكي لئل تًفوا 
وبالجمفة ، فالقرآن الكةريي فيةه أمثفةة كثيةرة جةداا مفةى الحةذع واالًةمار ، بحيةث 
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 .  (45)ات نظياا ، وهذا يكون مينوناا ال معفوماا ينقفم النظي إثباتاا واالثب
 

إن  التمسك بالداللة الفظيية يتوقع مفةى مةدي التقةديي والتةأخير، ألن المعنةى يتغيةر  .5
 . (46)تبعا لذلك، لكن مدمهما مينون 

 

إن  التمسةةك بالداللةةة الفظييةةة يتوقةةع مفةةى مةةدي المخصةة  ، فةةان أكثةةر ممومةةات  .6
العةاي مخصوصةاا مينونةاا ، ال معفومةاا ، مثالةه القرآن والسنة مخصو  بعدي كون 

، فهذا يدل مفى أنه تعالى خةالق ألممةال   (47) َخاِلُق ُك ِّ َشْيء   ، قوله تعالى: 
العبةةةاد ، إذ لةةةو مفمنةةةا أن هةةةذا العمةةةوي غيةةةر مخصةةةو  فةةةي أفعةةةال العبةةةةاد ، ألن 
،  التقدير أن يكةون قةد وجةد مةا يةدل مفةى كونةه مخصوصةاا ، لةي يمكةن التمسةك بةه

 . (48)إال أن مدي المخص ، مينون ال معفوي 

إن  التمسةةةةك بالداللةةةةة الفظييةةةةة يتوقةةةةع مفةةةةى مةةةةدي المعةةةةارب النقفةةةةي، ألن الداللةةةةة  .7
 الفظييةةةةةةةةة قةةةةةةةةد يقةةةةةةةةع فيهةةةةةةةةا التعةةةةةةةةارب ، ويصةةةةةةةةار فيهةةةةةةةةا إلةةةةةةةةى الترجيحةةةةةةةةات التةةةةةةةةي 

 . (49)ال تظيد إال الين 
 

ن آيةات إن  التمسك بالداللة الفظيية ال بةد مةن سةلمتها مةن المعةارب ال .8 عقفةي ، وا 
ةةة بالةةدالئل العقفيةة الق عيةةة ال جةةري أوجبنةةا  التشةبيه كثيةةرة ، لكنهةةا لمةا كانةةت معاًر
صرفها مةن يواهرهةا ، فعنةد حصةول التعةارب بةين يةواهر النقةل وقوا ةع العقةل، 
ال لزي تصديق النقيب مةع مةدي تكةذيبهما، وأيًةاا لةزي  ال يمكن تصديقهما معاا ، وا 

  لفنقةةةةةل مفةةةةةى القوا ةةةةةع العقفيةةةةةة ، ألن النقةةةةةل ال يمكةةةةةن رفةةةةةع النقيًةةةةةين، وال تةةةةةرجي
التصةةديق بةةه إال بالةةدالئل العقفيةةة ، فتةةرجي  النقةةل مفةةى العقةةل يقتًةةي ال عةةن فةةي 
العقةةل، ولمةةا كةةان العقةةل أصةةلا لفنقةةل ، كةةان ال عةةن فةةي العقةةل موجبةةاا لف عةةن فةةي 

الةةةدالئل العقةةةل والنقةةةل معةةةاا ، وانةةةه محةةةال ، ففةةةي يبةةةق حينئةةةذ إال الق ةةةع بمقتًةةةيات 
العقفيةةة الق عيةةة ، وحمةةل اليةةواهر النقفيةةة مفةةى التأويةةل ، فثبةةت بهةةذا: ان الةةدالئل 
ة العقفية ، وذلةك  النقفية يتوقع الحكي بمقتًياتها مفى مدي سلمتها من المعاًر

 . (50)مينون ال معفوي  
 

مةا إن  الدليل النقفي ، إما أن يكون قا عاا في متنه وداللته ، أو ال يكةون كةذلك ، أ .9
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القا ع في المتن، فهو الذي مفي بالتواتر اليقيني صحته ، وأمةا القةا ع فةي داللتةه 
 فهو الذي حصل اليقين بأنه ال يحتمل معنى آخر سو  هذا الواحد .

فنقول : لو حصةل دليةل لظيةي بهةذ  الشةرائ  ، لوجةم أن يعفةي كةل العقةل  صةحة 
 القول بذلك المذهم .

بخبةةر مفةةى أن اهلل تعةةالى خةةالق أممةةال العبةةاد فهةةذا مثالةةه : إذا اسةةتدلفنا بأيةةة أو 
يةةتي لةةو كانةةت تفةةك ا يةةة وذلةةك الخبةةر مةةرويين مةةن  ريةةق التةةواتر القةةا ع ، وان تكةةون 
داللةةةة تفةةةك ا يةةةة وذلةةةك الخبةةةر مفةةةى هةةةذا المينةةةون غيةةةر محتمفةةةة البتةةةة ، لوجةةةه آخةةةر 

ال لصارت تفك الداللة ينيةة ، ولةو حصة ل دليةل سةمعي احتماالا راجحاا أو مرجوحاا ، وا 
لهذا الشر  ، لوجم أن يعرع كل المسفمين صحة ذلك الم فةوم بالًةرورة مةن ديةن 

ولةو كةةان األمةر كةةذلك لمةا اختفةةع أهةل االسةةلي فةةي  -صةةفى اهلل مفيةه وسةةفي  -محمةد 
هةةذ  المسةةألة مةةع إ بةةاقهي مفةةى أن القةةرآن الكةةريي حجةةة، ولمةةا لةةي يكةةن األمةةر كةةذلك ، 

، ال يةةدل مفةةى هةةذا الم فةةوم داللةةة ق عيةةة يقينيةةة، بةةل مفمنةةا أن شةةيئاا مةةن هةةذ  ا يةةات
كل آية يتمسك بها أحد الخصمين، فانةه البةد وأن يكةون محةتملا لسةائر التةأويلت، وال 
قناميةةة ، ومعفةةوي أن  يمكننةةا دفةةع تفةةك التةةأويلت إال بالترجيحةةات الينيةةة والمرافعةةات االل

 .  (51)كل ذلك يظيد الين 

ريي ، إمةةا ان تكةةون داللةةة مانعةةة مةةن النقةةيب أو غيةةر إن  داللةةة ألظةةاي القةةرآن الكةة .10
 مانعة منه ، واألول با ل. 

: فةةةةةةةألن الةةةةةةةدالئل الفظييةةةةةةةة وًةةةةةةةعية ، والوًةةةةةةةعيات ال تكةةةةةةةون مانعةةةةةةةة  أمةةةةةةةا أوال ا
 من النقيب. 

وأمةةةا ثانيةةةاا: فةةةألن هةةةذ  الةةةدالئل لةةةو كانةةةت مانعةةةة مةةةن النقةةةيب لكةةةان الصةةةحابة ، 
ةةةي اهلل -والتةةةابعون  س بةةةالوقوع مفيهةةةا واالحا ةةةة بمعانيهةةةا ، أولةةةى النةةةا - مةةةنهي ًر

ألنهي كانوا أربام تفك الفغة ولو كان األمر كذلك، لكانوا مالمين بالًرورة بةان القةول 
  -صةةةةةةفى اهلل مفيةةةةةةه وسةةةةةةفي  -بصةةةةةةحة هةةةةةةذا الم فةةةةةةوم مةةةةةةن ديةةةةةةن رسةةةةةةول اهلل محمةةةةةةد 

ة إذ  لةةو كةةان األمةةر كةةذلك لمةةا وقةةع االخةةتلع فةةي هةةذ  المسةةألة قةةديماا وحةةديثاا بةةين أمةة 
فثبةةةةت أن داللةةةةة تفةةةةك األلظةةةةاي مفةةةةى هةةةةذ   -صةةةةفى اهلل مفيةةةةه وسةةةةفي  -سةةةةيدنا محمةةةةد 
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الم الةم ، ليسةةت دالئةل قا عةةة مانعةة مةةن النقةيب ، بةةل هةي محتمفةةة لفنقةيب ومتةةى 
 .  (52) ((كان األمر كذلك ، كانت الدالئل الفظيية ينية 

 المطل  الثاني
 

 (53) ردود بعض علماء األصو  على االحتماالت العشرة
وبغية االختصار  ،لي يسفِّي مفما  األصول للحتماالت العشرة في مسألة الدالئل الفظيية  

 ، كما يأتي : من موافقتهي لها  سأورد  رفاا 
 . (54) -رحمه اهلل تعالى –افي رّد اإلمام الَقر  -

 

عاا ألة )أي أصةحام االتجةا  الثةاني( مةدافهةذ  المسةالةرازي ب ، للمةا نقفةهافيكان َتعرب القر    
همةال    وأغالي  كبار الشةعرا   والتقةديي والتةأخير المقد مات الينية من احتمال الق ع في وا 

العقةةل أصةةل ، أو مةةدي القةةول بهمةةا يرفةةع النظةةي واالثبةةات  و النقةةل والعقةةل وقةةع النظةةي واالثبةةات
ليك ما قاله القر النقل  :  (55) افي، وا 

والمبنةةةةي مفةةةةى ،  ات َينِّيةةةةةإن  االسةةةةتدالل باألدلةةةةة الفظييةةةةة مبنةةةةي مفةةةةى مقةةةةدم )) -
فةةةةان ،  مناقشةةةةةمفةةةةى هةةةةذ  الكفمةةةات ، " لمقةةةدمات الينيةةةةة ال يظيةةةد إال اليةةةةن، وقةةةةال أيًةةةاا:ا

 الموقةوع مفةى الشةك قةد يكةون ق عيةاا بل ،  المقد مات الينية قد يكون ق عياا  الموقوع مفى
 . " فًلا من الين

 :ويدل مفى ذلك أمور
عية مع أنها موقوفة مفةى مقةدمات ينيةة، ولكةن ن األحكاي الشرمية كفها ق أ:  أحدها

، ق عنا بأنه حكي اهلل تعالى الخبار  حكي اهلل تعالى قال: االجماع مند ين  المجتهد هوإذا 
 المعصوي به.
، فةةةامفموا أنةةةي قةةةد  : متةةةى َيَنَنةةةت ي  وجةةةوَد زيةةةد  فةةةي الةةةدار : إذا قةةةال اهلل تعةةةالى وثانيهةةةا

الخبار اهلل تعالى ،ين ق عنا بوجوم الركعتين مفينا، فمتى حصل ال أوجبت مفيكي َركعتينل 
 بذلك.

إذا شكل أَحد ك ي  في صلته ففةي َيةد رل َكةي  ):  -صفى اهلل مفيه وسفي  -: قوله  وثالثها
 .(56)( ، أو أربعاا ؟ ففيجَعف ها َثلثاا، وليًع إليها ركعةا أ خر  َصفى، ثلثاا 

 

لك إذا شةككنا أَ فَةَع هةلل شةوال أي ق عنا مند الشك بوجوم الركعة مفينا ، وكةذ
ن كنا فةي األمةر نظسةه قةد أكمفنةا الش ةهر  ال ؟ وجم مفينا الصوي ،ألجل هذا الشك ، وا 
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ةامة بأجنبي ةة ، أو  عةاي نجةس ب ةاهر ، أو ميتةة  ، وكذلك إذا اختف ت أخته من الًر
 بمذكلاة فانا نق ع بتحريي ألجل الشك .

يبةةةةةة ، وجميةةةةةع الموانةةةةةع ورابعهةةةةةا : إذا أشةةةةةهدت البينةةةةةة منةةةةةد ال حةةةةةاكي ، وانتظةةةةةت الرِّ
ةةي مفيةةه  ك  حتةةى لةةو  –الشةةرمية ، وحصةةل لةةه اليةةن المعتبةةر ق عةةا  ، وق ةةع بوجةةوم الح 

نةا  ، فظةي هةذ  الصةور كفهةا الَق  ةع  متةوفر مفةى غيةر  ق عةي ، ومةا  –جحد وجوبه  كظر 
نمةةا الةةذي نةةذكر  مخصةةو  بمةةا يتوقةةع مفةةى  لةةزي مةةن ذلةةك مةةدي الق ةةع بةةالم فوم ، وا 
يةن لةيس لةه مةدرك غيةةر  ، أو يكةون الةدليل جةز   ين ةةي ، وجةز   ق عةي فيكةون ، ينةةاا 

(57) . 
 إلةةةةى إثباتهمةةةةا فةةةةي فةةةةالمرجع،  والتصةةةةريع النحةةةةو أمةةةةاوذكةةةةر االمةةةةاي الةةةةرازي :  -
 :ينيتين مقدمتين مفى مبني األشعار بتفك التمسك أن إال ،المتقدمين أشعار

، اليةةةنل  إال تظيةةةد   ال ا حةةةادل  وايةةةة  ورل ،  ا حةةةاد   اهةةةاروَ  األشةةةعارَ  هةةةذ  أن:  أحةةةداهما
 األكثةرين منةد مقبةول   غيةر   والمرسةل   ، دة  سةنَ م   ال مرسةفة   يه  وايت  رل  اهَ و  وَ رَ  الذين إن وأيًا

 اا خبةةر  كةةان إذا فكيةةع  -وسةةفي مفيةةه اهلل صةةفى - اهلل رسةةول مةةن خبةةراا  كةةان إذا ، (58)
 ؟ ! . إليه فتظتي   وال،  له ه  ؤبَ ي   ال شخ    من

 ذلةك إن   : فةتَ ق   يللة لكةن ، الشةامرل  هةذا مةن الشةعر   هةذا صة ل  أنه م  هَ :  نيهماوثا
 ؟  ن  حَ ف  يَ  ال الشامرَ 

 أن   كمةةا،  العربيةةة فةةي ن  فَحةةيَ  قةةد العربةةيل  لكةةن   ، مربةةي   هأن ةة البةةام فةةي مةةا أقصةةى
   او ن ةةلحل  األدبةةا َ  أن،  االحتمةةال هةةذا ؤيةةدي   والةةذي،  الظارسةةية فةةي كثيةةرا يفحةةن قةةد الظارسةةي

ذا،  دةولبي ، ةةو رف،  القيس كامري  ،الجاهفية شعرا  رَ أكابل   قةد هيبةأن   فينرل معتَ  كانوا وا 
مرابها األلظاي تصحي  في التعويل يجوز   فكيع ، وان  حَ لَ   ؟  قولهي في وا 

 صنظه الذي الكتام في الجرجاني العزيز مبد بن مفى الحسن أبو القاًي ذكر
 با  راكِ  يا  …… : هةةولةق في أخ َأ القيس أَ امرَ  أن امهوخصو  المتنبي بين الوسا ةا في

 ...  ِ ائِ وَ  أو ةَ دَ نْ كِ  م ْ  كا َ   ْ مَ ...  ِإخواَنَنا غَ لِّ بَ 
(59) 

   .(61)...(60)ا  غَ فِّ بَ ا   فنصمَ 
 

االماي القرافي جواباا مفى هةذا ، فقةال: ال نسةفي ، وجميةع مةا وقةع لهةي  ثم أورد -



 

 11 

 االحتماالت الـعشـرة املـؤثـرة علـى قطعيـة داللـة األلفـاظ

اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

 صحيحة  )أي قرينة القوامد الصحية(  . قد َخرلَجه  األدبا  مفى قوامد
 َغ افي شعر امرئ القيس مع انه فعل أمر يتعين جزمه.قوله : نصم كفمةا َبفِّ 

قفنا : من قوامةد العةرم أن ًةرورة الشةعر تبةي  مةا ال ي بيحةه سةعة الكةلي ، فةاذا 
: إن ذلةك الشةامر اخ ةأ بةل فعةل  يقةالفعل الشامر ما أجازته العرم في الًةرورة ال 

ا هةةةو جةةةائز لةةةه ، فهةةةو صةةةوام  ، فةةةل حةةةرا حينئةةةذ  وال انتقةةةاد ، والتحريةةةك هاهنةةةا وقةةةع مةةة
   . (62)لًرورة وزنل البيت 

 .(63)االماي القرافي مفى ما ذكر  الرازي في ا التقديي والتأخيرا  وأجا  -
ــالوا ثــم يعــودو  ِلمــا  ِمــْ  ِنَســاِئِهمْ  يَ  ُيَظــاِهُرو َ الَّــ ِ  وقةةال :  مثالةةه ، قولةةه تعةةالى :   َق

 فتحريُر َرَقبة  
(64) . 

ي اهلل منهي  –اختفع العفما     أ العود شر  في الكظارة أي ال ؟  –ًر
 فيةةةةةةةةةةاهر ا يةةةةةةةةةةة أنةةةةةةةةةةه شةةةةةةةةةةر  ، لتقديمةةةةةةةةةةه قبةةةةةةةةةةل ذكةةةةةةةةةةر الكظ ةةةةةةةةةةارة ، فكةةةةةةةةةةان داخةةةةةةةةةةلا 

 فيما هو معتبر في الموجم . 
والةذين : ليس شر اا ، وفي الكةلي تقةديي وتةأخير ،تقةدير  :  ا (65)وقال بعب العفما  

ي ياهلرون من نسائهي ، فتحرير رقبة من قبةل أن يتماس ةا ثةي يعةودونا ، يعنةي: سةبم الكظةارة 
يعودون كما كانوا قبل الحفع ، الن الكظ ارة تذهم اثر العصةيان ،فعفةى هةذا ال يكةون العةود 

 .  (66)شر اا ا 
لنظةةةي مفةةةى مةةةا ذكةةةر  الةةةرازي فةةةي مةةةا لةةةو )) إذا أهمفنةةةا النقةةةل والعقةةةل وقةةةع ا وأجـــا  -

 . (67)واالثبات ، أو لي نقل بهما يرتظع النظي واالثبات(( 
وقةةال:ا تقةةدير  : إلنل آيةةات الصةةظات دلةةت بيواهرهةةا مفةةى الجسةةمية ،والعقةةل دل  مفةةى 
نظيهةةا ، فةةان أممفناهمةةا ثبتةةت الجسةةمية وانتظةةت ، و إن أب فناهمةةا أب فنةةا الجسةةمية ومةةدمها، 

 .(68) وهو ارتظاع النقيًينا
 . (69)ا العقل أصل النقل ا  الرازي في احتمال ا ذكر مفى م وأجا  -

تقةةةدير  : إن كةةةلي النبةةةوة مبنةةةي مفةةةى المعجةةةزة، وهةةةي ال ت عفةةةي إال بالعقةةةل،  ))وقةةةال : 
َنا فةةةةةةي العقةةةةةةل ت ةةةةةةرق القةةةةةةد  فةةةةةةي المعجةةةةةةزة ،   فصةةةةةةار العقةةةةةةل أصةةةةةةل النقةةةةةةل ، ففةةةةةةو َقةةةةةةَدح 

 . (70)  ((فيحصل القد  في النقل
يةةر  هةةذا أن يجعةةل صةةحي  النقةةل، ال ي َتوصةةل إليةةه إلةةى قفةةت: لعةةل القرافةةي أراد مةةن تقر 
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بصحي  العقل، ألن أي مقل سفيي ال ينافي النقل الصحي  وهو المراد    ال ما قالةه الةرازي 
 من تحكيي أو تقديي العقل مفى النقل... ! واهلل تعالى أمفي .  

ع بما وقا  -     ع، االحتماالت : )) إنل الًو ع  تت ةرق  في إمكانية تت رق الًو هو ًو
إليه هذ  االحتماالت، ومع القةرائن يق ةع بةان المةراد يةاهر الفظةي ، ثةي القةرائن تكةون بتكةرار 
تفك األلظاي إلى حد  يقبةل الق ةع ، أو سةياق الكةلي ، أو بحةال المخبةر الةذي هةو رسةول اهلل 

، ولذلك والقرائن ال تظي بها العبارات ، وال تنحصر تحت ًاب   -صفى اهلل مفيه وسفي  -
ق عنا بقوامد الشرائع ، وقوامد الَومد والوميد ، وغيرها بقرائن األحوال والمقةال ، وهةو كثيةر 

ةةد  َرس ةول  الفلةةهل  فةي الكتةةام والسةنة ، ففةةو قةةال قائةل : فةةي قولةه تعةةالى: َشةةه ر  أو (71) م َحمل
انَ  ًَ َرَم

اهلل ، أو غيةر الش ةهر المراد غير محمةد بةن مبةد   (73)َيا َبنلي إلس رائيلَ  أو   (72)
المخصةةو ، أو غيةةر إسةةرائيل الةةذي هةةو يعقةةوم، لةةي يعةةرِّا  أحةةد مفةةى ذلةةك وق ةةع بب لنةةه، 
 بسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبم قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائن التكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار، وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائن األحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال، 

 .(74)((وكذلك بقية القوامد الدينية
 .(75)  -رحمه اهلل تعالى – صدر الشريعةاإلمام  ردّ   -

عاا مةةةن رأي القةةةائفين بافةةةادة األدلةةةة الفظييةةةة الةةةرد مةةةداف صةةةدر الشةةةريعة تةةةولى االمةةةاي    
مبني مفةى نقةل الفغةة  ألنه ! الدليل الفظيي ال يظيد اليقين :قيل )) فقال:، بقرائن الق ع

، أي يكةةةون  والنقةةةل،  ، واالًةةةماروالمجةةةاز ، ومةةةدي االشةةةتراك ، والصةةةرع ، والنحةةةو، 
نةةا فةةي مثالةةه قولةةه وقةةد أورد ييدوالتخصةةي  والتقةةمنقةةوالا مةةن الموًةةوع لةةه إلةةى آخةةر ، 

وا النَّْجَوى  تعالى : تقةدير  والةذين يفمةوا اسةروا النجةو  كةيل ،   (76) الِ ي  َظَلُمـوا َوَأَسرُّ
 والمعةةارب العقفةةي، والناسةة ، ،والتةةأخير (77) يكةةون مةةن قبيةةل لغةةة اأكفةةوني البراغيةةث ا

 .(78) وهي ينية
 دي مصةةةةةمة الةةةةةرواةففعةةةةةوهةةةةةي نقةةةةةل الفغةةةةةة والصةةةةرع والنحةةةةةو ،  ، الوجوديةةةةةات أمةةةةا     

 . (79) ومدي التواتر 
وهةذا ،  ن مبناها مفى االسةتقرا فألوهي من قوله ومدي االشتراك  دميات الع وأما     
 .با ل
الن بعةب الفغةات والنحةو والتصةريع  أي ما قيل إن الدليل الفظيةي ال يظيةد اليقةين،   

نصم المظعةول ، و إن كالفغات المشهورة غاية الشهرة ورفع الظامل و  ، بفغ حد التواتر
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َرَما وما مفى وزنه فعةل مةاب وأمثةال ذلك،فكةل تركيةم مؤلةع مةن هةذ  المشةهورة  ًَ ا
ِإ َّ اللَّــَه ِبُكــ ِّ َشــْيء  َعِلــيم   ق عةةي كقولةةه تعةةالى: 

، ونحةةن ال نةةدمي ق عيةةة جميةةع  (80)
مظيد لفق ةع بمدلولةه ، فقةد أنكةر جميةع  النقفيات ، ومن ادمى أن ال شي من التركيبات

والعقةل  ال يسةتعمفون لمتواترات كوجود بغداد ، فما هو إال محب السظس ة والعنةاد، ا
ــة  وأيًةةاا  ، منةةد مةةدي القرينةةة األصةةلالكةةلي فةةي خةةلع  ــالقرائ  القطعي ــم ب ــد نعل  أ ق

ال ، هو المراد األص   (( أصلوق عية المتواتر  ، تب ل فائدة التخا م وا 
(81) . 

 

 .(82) تعالى رحمه اهلل – الشاطبياإلمام  ردّ  -
 

، (83)تولى الشا بي الرد مدافعاا من هذ  المسألة برمتها  وبامكانية وقوع االحتماالت بأمرين
 :  ماوباختصار ه

 

 : تأصي  قاعدة له أل المسألة األو  :
َل لهذ  المسالة قامدة ، وذكر: أن لفنصو  يواهر معتبرة في الشرع ،   إذ أصل

إقترانها بدليل شرمي ، كما أنه مقد باباا فةي كتابةه  وورود االحتماالت العشرة ال بد من
 مفيةةه والةةدليل، وقةةال: ))ا  مسةةموع غيةةر اليةةواهر مفةةى االمتةةرابااالموافقةةاتا بعنةةوان 

 أو ، الةن  فيةه يعةدي العةرم ولسةان، الشةارع مقاصد من المترجي هو العرم لسان أن
 نةادر وهةذا،  عشةرةال حتمةاالتاال مةن سةفي إذا نصةاا  يكةون إنما الن  نأل ، .... ردين
 ومةا،  بةه دائةرة فاالحتمةاالت ،العةرم بفسةان وهةو منصو  دليل ورد فاذا،  معدوي أو
 والمجمةل الياهر إال يبق ففي،  المتأخرين اص ل  مفى اا نص   يكون ال احتماالت فيه
 يصة  فل ،إذاا  المعتمد هو فالياهر،  التوقع أو ينالمبِّ   فم فيه الشأن،  فالمجمل، 

 مفةةةةى االمتةةةةراب جةةةةاز لةةةةو وأيًةةةةا،  والتكفةةةةع التعمةةةةق مةةةةن ألنةةةةه،  مفيةةةةه تةةةةراباالم
ن االحتماالت لورود ،يعتمد دليل لفشريعة يبق لي المحتملت ة وا   واالمتةراب،  ظت  ع  ًَ
 أكثرهةا أو الشةرع أدلةة جميةع بًةعع القول إلى فيؤدي ، الدليل ع  ًعل ي   مثفه المسموع

 .   باتظاق كذلك وليس، 
 وال الكتةةةةم النةةةةزال يكةةةةن لةةةةي القةةةةول فةةةةي االحتمةةةةال مجةةةةرد تبةةةةرام لةةةةو كةةةةذلك ....و 
 مفةةةى الحجةةةة تقةةةوي ال أن يفةةةزي إذ،  فائةةةدة بةةةذلك والسةةةلي الصةةةلة مفيةةةه النبةةةي الرسةةةال
 غيةةر تحتمةةل ال نصوصةةاا  األكثةةر فةةي ليسةةت إذ ، واالخبةةارات والنةةواهي بةةاألوامر الخفةةق
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 .(84)(( كذلك منه يفزي فما والمعقول باالجماع با ل ذلك لكن ،بها قصد ما

 والثقةةةةة العةةةةادات نخةةةةرايا إلةةةةى  أد   امتبةةةةر إذا االحتمةةةةال مجةةةةرد ن)) ... إ قةةةةال:و 
 زاليةالغة ذكةر  مةا الجمفةة فةي المعنةى هةذا ويبةين، العفوي وجحدل  السظس ة بام وفت ،بها
 يتبةين منةه ، العفةوي جحةد فةي السوفسة ائية ذكةر  مةا بةل االًلل من المنقذا كتابه في
 ورةباألمةة بالةةك فمةةا ، العقفيةةة أو العاديةةة الحقةةائق فةةي االحتمةةال يةةق  ت ر  منشةةأها أن لةةك

 فةي قةواتعم   إذ،  البقةرة أصةحام مفةى دشةد   المجةرد االحتمةال امتبار وألجل؟  الوًعية
 هةذا نةاأحج  ) :الحةديث فةي، كمةا  المعنى يهور مع حاجة إليه لهي يكن لي مما السؤال
 ، المسةتقيي الصةرا  مةن الميةل فةي أصةل هةو بل ، ذلك وأشبا  (85)؟ ( لألبد أو نالعامل 
 فةامتبرو ، االحتمةال مجةرد فيهةا اتبعةوا إنمةا الكتةام مةن تشةابه لما المتبعين أن تر  أال

 مفيةةةه (86) النبةةةي وأمةةةر بةةةذلك وام  فةةةذ  ،  دليةةةل بغيةةةر الغيةةةم مفةةةى فيةةةه وق عةةةوا فيةةةه وقةةةالوا
 .(87)(( منهي بالحذر والسلي الصلة

 والعمومةةات العقفيةةة بالعمومةةات الكظةةار مفةةى احةةتج دقةة القةةرآن نل وقةةال أيًةةاا: ))إ
َسـَيُقوُلوَ  .  ُقْ  ِلَمِ  اأْلَْرُض َوَمْ  ِفيَها ِإْ  ُكْنُتْم َتْعَلُمـو َ :تعةالى كقوله ،مفيها المتظق

ــــــــــــــــــَ كَُّرو َ  ــــــــــــــــــال َت ــــــــــــــــــْ  َأَف ــــــــــــــــــِه ُق  ِللَّ
  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةاقرارهي مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةيهي فةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحتج (88)

 دمةةةةواهي ثةةةةي ، الكةةةةل فةةةةي هلل بيةةةةةبالربو  أقةةةةروا إذ وجعفهةةةةي ،العمةةةةوي مفةةةةى هلل ذلةةةةك بةةةةأن
َوَلـِئْ  َسـَأْلَتُهْم َمـْ  َخَلـَق السَّـَماَواِت  : تعةالى وقوله،  مقل  ال مسحورين الخصو 

َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُل َّ اللَُّه َفَأنَّى ُيْؤَفُكو َ   صةرفوني   كيع يعني  (89)َواأْلَْرَض َوَسخَّ
  :تعةالى وقةال ،شةريكا هلل فيةدمون،  أقةروا مةا عةدب ، اهلل هةو الةرم بةأن االقةرار مةن

ُر اللَّْيَ  َعَلى النََّهارِ  َ ِلُكُم اللَُّه َربُُّكـْم  :قوله إلى  َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحقِّ ُيَكوِّ
ُِ ال ِإَلـــَه ِإالَّ ُهـــَو َفـــَأنَّى ُتْصـــَرُفو َ   فيةةةه هيأنظسةةة ألزمةةةوا ممةةةا ذلةةةك وأشةةةبا   (90)َلـــُه اْلُمْلـــ

 منةد يكةن لةي ولةو ، المعقةول خةلع مفةى يةاهر  خةلعذلةك  وجعةل ، بعمومةه االقرار
 حجةة العمةوي بمقتًةى إقةرارهي فةي يكن لي ، مفيها معترب غير حجةا  الياهر   العرم
(( مفيةةةه يعتةةةرب ممةةةا لةةةيس أنةةةه مفةةةى فةةةدل ،ذلةةةك خةةةلع مفةةةى األمةةةر لكةةةن ، مفةةةيهي

لةةةى...)).(91)  تشةةةعم مةةةن المةةةذاهم وأربةةةام لخصةةةويا بةةةين ينشةةةأ مةةةا تةةةر  فأنةةةت هةةةذا وا 
يةةةراد ، االسةةةتدالالت  منةةةدهي تجةةةد ال حتةةةى ، االحتمةةةاالت بت ريةةةق مفيهةةةا االشةةةكاالت وا 
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 المسةةةةائل إلةةةةى األمةةةةر هةةةةذا انجةةةةر بةةةةل،  نياا س ةةةة وال قرآنيةةةةاا  ال يعتمةةةةد دلةةةةيلا  ذلةةةةك بسةةةةبم
 اديةةةم أمةةور مفةةى منهةةا كثيةةر لبنةةا  والسةةنية القرآنيةةة األدلةةة فيهةةا رحوافةةا ل  ،االمتقاديةةة

َضــَرَ  َلُكــْم َمــَثال  ِمــْ  َأْنُفِســُكْم َهــْ  َلُكــْم ِمــْ  َمــا َمَلَكــْت َأْيَمــاُنُكْم ِمــْ  ُشــَرَكاءَ   :كقولةةه
(92) 

َأَلُهـــْم َأْرُجـــ   َيْمُشـــوَ  ِبَهـــا  :وقولةةةه ا يةةةة
 مقةةةدمات مفةةةى وامتمةةةدوا،  ذلةةةك وأشةةةبا  (93)

 لألمةةور العقةةل فةةي يت ةةرق احتمةةال مةةن هربةةاا ، البديهةةة مةةن قريبةةة وال بديهةةة غيةةر مقفيةةة
 وهةةةي ، بهةةةا لفعةةةرم مهةةةد ال مباحةةةث ونشةةةأت ،وافةةةر   منةةةه ممةةةا أشةةةد فةةةي فةةةدخفوا ،العاديةةةة

 التةي م البهي في وباحثوهي ،أنيارهي في الظلسظة فخال وا،  بالشريعة أوالا  المخا بون
 كفةةةه ذلةةةك وأصةةةل خبةةةاالا  إال فيهةةةا البحةةةث يزيةةةد وال ، بظسةةةاد الةةةدين مفةةةى بهةةةا الجهةةةل يعةةةود ال

 . (94) ((الوجود في الجارية ومعانيها،  العبارات في العادات مجاري من االمراب
 

 الثاني : اإلستقراء المعنوي 
 

المسةةألة إسةةتقرا ا تامةةاا معنويةةاا ،     -رحمةةه اهلل تعةةالى  -إسةةتقرا  االمةةاي الشةةا بي 
 يحتمةل ال،  السةند متةواترة جةا ت نصوصةاا  تكةون أن إمةا،  النقفيةة األدلةإذ قال: ))إنل 

 أهةةةةل ينقفهةةةةا ولةةةةي كانةةةةت أو نصوصةةةةاا  تكةةةةن لةةةةي فةةةةان، ال أو ،حةةةةال مفةةةةى التأويةةةةل متنهةةةةا
فةةادة ،الق ةةع يظيةةد ال صةةظته هةةذ  مةةا ألن ، إليهةةا هةةذا مثةةل اسةةتناد يصةة  فةةل ،التةةواتر  وا 
ن ، الم فةةةوم هةةةو الق ةةةع  فهةةةذا ، السةةةند ومتةةةواترة التأويةةةل تحتمةةةل ال نصوصةةةاا  كانةةةت وا 
 يوجةد ال بأنةه ر  قلةم   بوجةود  والقائل، العفما  بين وجود  فى ازعمتن أنه إال،  لفق ع مظيد
 ولةةةي،بعب دون المواًةةةع بعةةةب فةةةى يوجةةةد بةةةل ،الشةةةريعة فةةةى تظةةةرب مسةةةألة كةةةل فةةةى

 فةةى وجةةود  بعةةدي والقائةةل، ق عةةي دليةةل فيهةةا جةةا  التةةي المواًةةع مةةن مسةةألتنا أن يتعةةين
 ماتمقةةد   مفةةى موقةةوع   اترةا متةةو  كانةةت إذا النقفيةةة بالةةدالئل التمسةةك إن :يقةةول،  الشةةريعة
 تتوقةع فانهةا ،ينيةاا  يكون أن بد ال اليني مفى والموقوع ،ينية منها واحدة كل   مشر
 الشةةرمي النقةةل ومةةدي ،المجةةاز ومةةدي،  االشةةتراك ومةةدي، النحةةو وآرا  الفغةةات نقةةل مفةةى

 ومةةدي، لفم فةةق التقييةةد ومةةدي ، لفعمةةوي التخصةةي  ومةةدي ،االًةةمار ومةةدي،  أوالعةةادي
 .              ينية أمور ذلك وجميع،  العقفي المعارب ومدي ،والتأخير التقديي ومدي،   الناس
 لكنهةا ، ق عةاا  تظيةد ال أنظسةها فةي الةدالئل بةأن امترع من بوجود  المعترفين ومن   
 أن مفةى ق عاا  يدل ال وهذا،  اليقين تظيد فقد منقولة أو مشاهدة قرائن بها اقترنت إذا
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ال ، دليةل لكل الزمة غير لفيقين المظيدة القرائن ألن،  القبيل هذا من مسألتنا دليل  وا 
ذا ، باتظةةاق كةةذلك ولةةيس ، ق عيةةة كفهةةا الشةةرع أدلةةة تكةةون أن لةةزي  - تفةةزي ال كانةةت وا 
 مةةةع سةةةيما وال، معةةاا  والداللةةةة المةةتن أو الداللةةةة ينيةةةة الشةةرمية األدلةةةة أكثةةر وجةةةدنا ثةةي

 القةةةرائن اجتمةةةاع أن مفةةةى ذلةةةك دل - قةةةديت مةةةا جميةةةع فةةةي النيةةةر إلةةةى األدلةةةة افتقةةةار
 قةةةول مفةةةى موجةةةود وغيةةةر،  بةةةذلك ينالمقةةةر   قةةةول مفةةةى نةةةادر واليقةةةين لفق ةةةع المظيةةةدة

 التعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةألة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  دليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل أن فثبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت،  ا خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين
 .  (96).... (95)ا  متعين غير 

 

 ومةةةا ، والجزئيةةةة الكفيةةةة أدلتهةةةا فةةةي والنيةةةر ، الشةةةريعة اسةةةتقرا  ذلةةةك ودليةةةل...))   
 يثبةةت ال الةةذي المعنةةوي االسةةتقرا  حةةد مفةةى،  العامةةة األمةةور هةةذ  مةةن مفيةةه ان ةةوت
ةة ًةةاع    م بأدلةةة بةةل ، خةةا  بةةدليل  ً  بحيةةث،  األغةةراب مختفظةةة، بعةةب إلةةى هابع
 منةةد ثبةةت مةةا حةةد مفةةى،  األدلةةة تفةةك مفيةةه تجتمةةع واحةةد أمةةر مجمومهةةا مةةن ينةةتيي
ةي - مفةي   وشةجامة،  حةاتي جود   العامة  يعتمةد ففةي،  ذلةك أشةبه اومة - منةه اهلل ًر
 مفةةى وال ، مخصةةو  دليةةل مفةةى القوامةةد هةةذ  فةةي الشةةارع قصةةد إثبةةات فةةي النةةاس
 والم فقةةةةات ، والعمومةةةةات اليةةةةواهر مةةةةن ذلةةةةك لهةةةةي حصةةةةل بةةةةل،  مخصةةةةو  وجةةةةه

 امةبة كةل فةي،  مختفظة ووقائع،  مختفظة أميان في،  الخاصة والجزئيات ،والمقيدات
 مفةةى دائةةرة كفهةةا الشةةريعة أدلةةة او  ظَةةل  أ حتةةى ، مةةهأنوا مةةن نةةوع وكةةل،  الظقةةه أبةةوام مةةن

 وغيةةةر منقولةةة أحةةوال قةةرائن مةةن ذلةةك إلةةى ًةةةاعي مةةا مةةع هةةذا،  القوامةةد تفةةك حظةةي
 .منقولة
 لكةان المخبرين آحاد فيه امتبر لو إذ ، العفي التواتر خبر   أفاد السبيل هذا ومفى    

 يعةةود اجتمةةامهي يكةةون فةةل ، لفيةةن   مظيةةداا  مدالتةةه فةةرب ىمفةة مةةنهي واحةةد كةةل إخبةةار
 مظيةد واحةد فخبةر   : لإلفتةراق ليسةت خاصةية لإلجتمةاع لكن ، الين   إفادة مفى بزيادة
، حتةةةى آخةةرو  آخةةةر خبةةر   وهكةةذا ، اليةةةن قةةوي آخةةةر   إليةةه انًةةاع فةةةاذا ، مةةثلا  لفيةةن

 بينهمةةا فةةرق ال يحصةةل بةةالجميع الق ةةع الةةذي ال يحتمةةل النقةةيب ، فكةةذلك هةةذا ، إذ
 .  (97)((األخبار تًمنته الذي المعنىب العفي إفادة جهة من
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 :الترجيح
 غيةةةةةةَر أهةةةةةةل لهةةةةةةذا الكةةةةةةلي لكةةةةةةن مةةةةةةن بةةةةةةام العفةةةةةةي والةةةةةةتعفي ال غيةةةةةةر، كنةةةةةةتوان     
ان الداللةةة الفظييةةة تظيةةد اليقةةين إن  اقترنةةت  -وبةةاهلل التوفيةةق أقةةول: إن القةةائفين بقةةول 

ا المشةةاهدة أي إن  اقترنةةت بهةة -بهةةا قةةرائن مشةةاهدة أو منقولةةة بةةالتواتر، هةةو الةةراج  
كانةةةت بحةةةقل مةةةن  قةةةاي بالمشةةةاهدة يقينيةةةة، ألنةةةه شةةةاهدها بنظسةةةه، مفةةةى سةةةبيل المثةةةال : 

ومشةاهدتك إياهةا ، فةان هةذ   –صفى اهلل مفى سةاكنها  –ذهابك إلى المدينة المنورة 
أي الةةذي سةةمع بهةةا ولةةي   –المشةةاهدة يقةةين فةةي حةةق مةةن  شةةاهدها ، أمةةا لغيةةر  فةةل  

 . - يشاهدها
ت قرينة التةواتر أي يأتيةك شةخ  فيقةول: ان المدينةة المنةورة موجةودة إال إذا جا    

فةةي مكةةان كةةذا، وجةةا  ا خةةر أكةةد مةةا يقةةول األول وجةةا  الثالةةث أكةةد مةةا يقةةول الثةةاني 
 -قرينةةةة النقةةةل المتةةةواتر فةةةي االخبةةةارأي ب –ونحةةةو ذلةةةك، فهنةةةا يحصةةةل مفةةةي اليقةةةين 

 .، من دون الت رق إلى االحتماالت المشاهدة 
انقلساي المسألة إلى ق عية في حق المشاهد، وينية بحق غير المشةاهد إال بدليل    

 إذا أكدها الك ث ر.
أي التلةَيقن القةا ع  –وهذا االنقساي يترتم مفيه أن يكون الحكي حكمان مختفظان     

 لمةةةةةةةةةن  شةةةةةةةةةاهَد المدينةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةورة، ومةةةةةةةةةدي التةةةةةةةةةيقن للمةةةةةةةةةن  لةةةةةةةةةي  يشةةةةةةةةةاهدها أي اليةةةةةةةةةن
 -مةةةةةةةا تعفمتةةةةةةةه مةةةةةةةن مشةةةةةةةايخي جةةةةةةةزاهي اهلل خيةةةةةةةراا وأحةةةةةةةم أن أقةةةةةةةول هنةةةةةةةا  – بةةةةةةةدليل

صةفى اهلل  – َأنل َرس ةوَل الفلةهل الةذي رو  حةديث )(  مبادة بن الصةامت )أن الصحابي  
تكةةةةون قةةةةرا ة ))  (98) (اَل َصةةةةَلَة للَمةةةةن  لةةةي َيق ةةةةَرأ  بلَظاتلَحةةةةةل ال كلتَةةةةامل  :قةةةةال  -مفيةةةه وسةةةةفي 

ةةاا، لكةةون الةةدليل بالنسةةبة إليةةه ق  عيةةاا، الشةةبهَة فيةةه، أمةةا مةةن ورا  ، الظاتحةةة منةةد  فًر
ممن ن قل إليه حديث الظاتحة نظسه، فتكون الظاتحة بالنسبة إليه واجبة فةي الصةلة ال 

ةةاا، وذلةةك لوجةةود شةةي   مةةن االحتمةةال فةةي الةةدليل مفيهمةةا....   ((فًر
، وكمةةا هةةو (99)

 معفةةةةةوي مةةةةةن خةةةةةلع العفمةةةةةا  فةةةةةي هةةةةةذ  المسةةةةةألة، وترتةةةةةم األثةةةةةر مفةةةةةى اخةةةةةتلفهي ، 
تعةةالى أمفةةي وأكةةري . وختامةةاا أحمةةد  اهلل تعةةالى مفةةى إنهةةا  البحةةث، فةةان كةةان فيةةه  واهلل

 فادموا هلل لي أن يغظر زالتي ،إذ الكمال هلل تبارك وتعالى وحد . نق  أو زلل ،
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 الخاتمة
 

إن لكةةل بدايةةة نهايةةة ، ونهايةةة ممفةةي هةةذا هةةو مةةا خفصةةت إليةةه فةةي هةةذا البحةةث، ان    
 ة الفظيية ، اتجاهات ثلثة :لألصوليين في مسألة الدالل

: هةةةةو الةةةةذي تبنةةةةا  المعتزلةةةةة، وأكثةةةةر الشةةةةافعية، والحشةةةةوية، ذهبةةةةوا إلةةةةى : ان  األو    
 الداللة الفظيية تظيد اليقين م فقاا .

: هو ما نقفه االماي الرازي في تقرير  لهةذ  المسةألة ، إذ ذهةم أصةحام هةذا  الثاني   
، ومةةةةدي إفادتهةةةةا اليقةةةةين ، ألن التمسةةةةك بهةةةةا ، االتجةةةةا  ،  إلةةةةى ينيةةةةة الداللةةةةة الفظييةةةةة 

موقوع مفةى أمةور مشةرة  ، وكةل واحةد منهةا ينةي ، والموقةوع مفةى الينةي   ينةي، 
 واألمور، هي: 

ال فيكظةةةةةي التةةةةةواتر       مصةةةةةمة رواة مظةةةةةردات ألظايهةةةةةا إن ن قفةةةةةت ب ريةةةةةق ا حةةةةةاد ، وا 
صةي   واالًةمار وصحة إمرابها وتصريظها   ومدي االشتراك فيهةا   والمجةاز  والتخ

  والتقديي   والتأخير ونحوها ، مما يوجم حمةل الفظةي مفةى غيةر المعنةى اليةاهر منةه 
 بانظراد    واالحتمال مع النظس المتًادان   ومدي التعارب العقفي .

ظهاني، ن مب ةاد األصة، وابةتبنا  أكثر العفما  مةنهي الةرازي، والقرافةي : وهو ماالثالث    
، التظتةةازاني، إذ ذهبةةوا إلةةى أن الداللةةة الفظييةةة وصةةدر الشةةريعة، والشةةا بي، والزركشةةي

، وهو الراج  لما مر بيانةه ، أو منقولة بالتواتريقين إن اقترنت بها قرائن مشاهدةتظيد ال
 واهلل تعالى أمفي .

الشةةريعة،  ن مب ةةاد األصةةظهاني، وصةةدرابةة المةةدافعين لهةةذا االتجةةا  مةةن أشةةد   ان مفمةةاا    
 بعةةب الحقةةائق انقةةرر ي   القرافةةي، والشةةا بي، فكانةةا أمةةا (تنويةةه) والزركشةةي، والتظتةةازاني  

بي نتهةةا فةةي  كةةان  ريقهةةا اليةةن، مةةن االحتمةةاالت الينيةةة، لكونهةةا قةةد تكةةون ق عيةةة، وان
 .البحث 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.              
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 الهوامش
 

                                                           

 .   33( ينير: البحث الداللي مند األصوليين ، لخالد مبود ، وزينة جفيل :   1)
( ينيةةر: أصةةول األحكةةاي و ةةرق االسةةتنبا  فةةي التشةةريع االسةةلمي، د. حمةةد مبيةةد الكبيسةةي : 2)

 19. 
 . 247/ 11( ينير: لسان العرم، البن منيور، مادة )دلل( : 3)
 .14( أصول الظقه في نسيجه الجديد ، ألستاذي أ.د. مص ظى الزلمي :  4)
 .14، وأصول الظقه في نسيجه الجديد :  108( التعريظات، لفجرجاني: 5)
ع له لغةةا أو مرفةاا أو شةرماا أو قانونةاا أو فةي أي اصة ل  6) ( وهي أن يدل لظي مفى معنى ًو

 لرو  =آخر كداللة لظي االقتلا مفى إزهاق ا
ةةع لةةه ولكةةن تكةةون الداللةةة بمقتًةةى ال بيعةةة ، كةةةداللة 7) ( وهةةي أن يةةدل لظةةي مفةةى معنةةى لةةي يًو

 أنين المريب أو المجرو  أو المصام بمصيبة مفى ا الي الذاتية والنظسية = 
نمةةا مةةن  ريةةق 8) ةةع وال بةةال بع وا  ( وهةةي أن يةةدل لظةةي ا أو كةةلي ا مفةةى المعنةةى ال بسةةبم الًو

نسان يحكي بان تًارم ألظاي الشاهد وتعارب أقواله يدل مفةى مةدي صةدقه العقل ، فعقل اال
ومدي أمانته في أدا   شهادته أماي القًا  ، إال أن هذ  الداللة ينيةة قابفةة الثبةات العكةس   

، وأصول الظقه في نسيجه الجديد  108ينير : التعريظات :     – 7 – 6 – 5هامش  –
  :15 . 

الوسي  ، إبراهيي مص ظى ، المعجي 601زي ، مادة )لظي( :   ( مختار الصحا  لفرا9)
 . 832مادة )لظي( :   وآخرون،

 .193( التعريظات، لفجرجاني :  10)
ةةوع مفةةى أنةةه لةةي 11) ( وهةةو كةةل لظةةي لةةي تًةةعه العةةرم ق عةةاا ، وال يةةدل إال مفةةى أنةةه غيةةر مًو

ةةع لةةه اسةةي ، فأسةةما  حةةروع الهجةةا   مةةثلا ، مةةدلوالتها هةةي مينهةةا ،  فمةةدلول األلةةع )آ( يًو
ةوع لهةذا الشةكل )م(  ةع بةازا  شةي  ، فالبةا  مًو والبا  )م( وهكذا ، وهذ  المدلوالت لي تًو

 وهو مهمل ال معنى له إال انه يدل لظيه مفى شكفه )م( فق  . =
ةعته العةرم، أي ان لةه قوانةةين فةةي 12) ( وهةو الفظةي الةذي يكةون غيةر مهمةل أي هةةو كةل لظةي ًو

كي مفيها بأنهةا ليسةت بعربيةة ، كتقةديي الصةفة الفغةة العربية ال يج وز تغييرها ، ومتى غ يرت ح 
ينير: معجي مص ف  األصول ،   -4 -3هامش  –أو معمولةها مةفى المةوصةول وغيرها   

 .267لهيثي هلل :  
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( هي  ائظة أتباع واصل بن م ا  الذي خالع أسةتاذ  الحسةن البصةري فةي بعةب المسةائل، 13)
تخذ له مجفساا خاصاا ، فقال الحسن : امتزل واصل مجفسنا فسموا المعتزلة وامتزل مجفسه وا

 .  2، ينير: كتام المعتزلة ، لفزهري حسن جار اهلل:   
 .494/ 2( ينير: الكاشع من المحصول في مفي األصول، البن مبلاد االصظهاني: 14)
 –أكثر أصحابناا  ، وقال ابن مب اد: اوهو مذهم494/ 2( ينير: الكاشع من المحصول :15)

 .-أي الشافعية 
صةفى اهلل مفيةةه  -( وهةي جمامةة أدخفةوا األحاديةةث التةي ال أصةل لهةا مةةع أحاديةث رسةول اهلل 16)

 وما بعدها. 111/ 1ينير: المفل والنحل ، لفشهرستاني :  -وسفي 
( هو االماي فخر الدين محمد بن ممر بن حسين بن الحسن بن مفي الرازي القرشي التيمي 17)

بكري الشافعي ، من مصنظاته : االمحصول في مفي األصولا ، وانهاية العقول في أصول ال
 الدينا وغيرها ، 

هة ، ينير : الوفيات ، البن خفكان : 606سنة :  –رحمه اهلل تعالى رحمة واسعة  –توفي 
3/381 ، 

 . 81/ 8و بقات الشافعية ، لفسبكي:
ر رأيةه المختةار فةي آخةر المسةألة، إذ قةال: )) وامفةي إن تقرير  هذا ال يدل مفةى رأيةه، بةدليل ذكة -

أن االنصةةاع أنةةه ال سةةبيل إلةةى اسةةتظادة اليقةةين مةةن هةةذ  الةةدالئل الفظييةةة، إال إذا اقترنةةت بهةةا 
قةةةرائن تظيةةةد اليقةةةين، سةةةوا  كانةةةت تفةةةك القةةةرائن مشةةةاهدة، أو كانةةةت منقولةةةة إلينةةةا بةةةالتواتر (( ، 

  وبةةدليل قةةول الزركشةةي وهةةو متةةأخر 176-1/175المحصةةول فةةي مفةةي األصةةول ، لفةةرازي : 
أي بالرأيين المخالظين وهما في نقفه االتجا  الثاني، ورأيه الصري  في االتجا   -منه :)) وبه 

يعفي غف  من نقل منه اختيةار المنةع  -الثالث الذي سيأتي قريباا، لكونهما موجودان في كتبه 
شةي  نجةي الةدين ال ةوفي إلةى أن الخةلع م فقاا، نعةي: كلمةه فةي االمعةاليا يقتًةيه، وأشةار ال

لظيةةي، فةةان مةةا احتجنةةا فيةةه إلةةى اليقةةين فقةةد قةةرر القةةرآن نواهيةةه العقفيةةة كأدلةةة التوحيةةد والمعةةاد 
ن لةي تظةد  وغيرهمةا، ومامةدا ذلةك فهةو منةدنا مةن االجتهاديةات، واألدلةة الفظييةة تظةي باثباتةه، وا 

ال ؟ والياهر أن الخلع معنوي  ومن فوائد  اليقين فاندفع منا إفادة الدليل الفظيي اليقين أي 
إذا تعةةةارب السةةةمع ومةةةا أدركةةةه العقةةةل مةةةن أحكةةةاي العقائةةةد، فأيهمةةةا يقةةةدي ؟ ... أ.هةةةة . ينيةةةر: 

 .  159 – 158/ 1تشنيع المسامع بجمع الجوامع، لفزركشي: 
فيةة إذا لرب ما كلي الرازي المقصةود فةي المسةائل العقديةة، هةو: ))امفةي أن الةدالئل الق عيةة العق -

قامت مفى ثبوت شي  ثي وجدنا أدلة نقفية يشعر ياهرها بخلع ذلك فهناك ال يخفةو الحةال 
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من أحد أمور أربعة إما أن يصدق مقتًى العقل والنقل فيفةزي تصةديق النقيًةين وهةو محةال 
مةةا أن يصةةدق اليةةواهر النقفيةةة ويكةةذم  مةةا أن يب ةةل فيفةةزي تكةةذيم النقيًةةين وهةةو محةةال وا  وا 

قفيةةة وذلةةك با ةةل ألنةةه ال يمكننةةا أن نعةةرع صةةحة اليةةواهر النقفيةةة إال إذا مرفنةةا اليةةواهر الع
صةفى اهلل  -بالدالئل العقفية إثبات الصانع وصظاته وكيظية داللة المعجزة مفى صةدق الرسةول

ولةةو جوزنةةا القةةد  فةةي  -صةةفى اهلل مفيةةه وسةةفي -ويهةةور المعجةةزات مفةةى محمةةد  -مفيةه وسةةفي
ار العقل متهمةا غيةر مقبةول القةول ولةو كةان كةذلك لخةرا أن يكةون الدالئل العقفية الق عية ص

ذا لةي نثبةت هةذ  األصةول خرجةت الةدالئل النقفيةة مةن كونهةا  مقبول القةول فةي هةذ  األصةول وا 
نةه با ةل ولمةا  مظيدة فثبت أن القد  لتصحي  النقل يظًي إلى القةد  فةي العقةل والنقةل معةا وا 

ق ع بمقتًى الدالئل العقفية القا عة بةأن هةذ  الةدالئل ب فت األقساي األربعة لي يبق إال أن ي
النقفية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال إنها صحيحة إال أن المراد منها غيةر يواهرهةا 
ن لةةي  ثةةي إن جوزنةةا التأويةةل واشةةتغفنا مفةةى سةةبيل التبةةرع بةةذكر تفةةك التةةأويلت مفةةى التظصةةيل وا 

ةنا العفةي بهةا إلةى اهلل  تعةالى فهةذا هةو القةانون الكفةي المرجةوع إليةه فةي جميةع يجز التأويل فًو
 ؛130المتشةةةابهات، وبةةةاهلل التوفيةةةق(( ينيةةةر: أسةةةاس التقةةةديس فةةةي مفةةةي الكةةةلي ، لفةةةرازي : 

ي  ، ينير:     من البحث . 18 – 17ولفمزيد من التًو
 (  أي االحتماالت العشرة التي سيأتي بيانها قريباا .18)
، وكةةةةذلك فةةةةي  71/    9/ ا  3ة مةةةةن العفةةةةي االلهةةةةي ا : ي (  ينيةةةةر : ا الم الةةةةم العاليةةةة19)

عين :  . 147/ 7 – 52/ 2كتابه ا التظسير الكبيرا في مًو
 .494/ 2، والكاشع من المحصول :  152/ 1(  المحصول : 20)
مفماا انه يقرر بعب الحقائق مةن االحتمةاالت قةد  -  1117/ 3( ينير: نظائس األصول : 21)

ريقهةا اليةن، بوجةود القةرائن، وسةيأتي إن شةا  اهلل تعةالى بيانهةا منةد تكون ق عية، ولو كةان  
 ذكر رأيه . 

واالمةةاي ابةةن مبةةاد االصةةظهاني هةةو: شةةمس  -  2/505(  ينيةةر: الكاشةةع مةةن المحصةةول : 22)
الدين أبو مبد اهلل األصظهاني محمد بن محمود بن محمد بن مبةاد العجفةي، العةالي األصةولي 

كةان إمامةاا فةي المن ةق والكةلي واألصةول والجةدل، فارسةاا ال يشةق  المتكفي، قال منةه السةبكي:
غبار ، متديناا، ورماا، نزيهاا ذا همة مالية، كثير العبادة والمراقبة، حسن العقيدة  من تصانيظه: 
االكاشع من المحصول في مفي األصولا واالقوامدا فيه مقدمة في أصول الظقه ومقدمةة فةي 

ن ةةق ومقدمةةة فةةي الجةةدل، وغيةةر ذلةةك، تةةوفي بالقةةاهرة فةةي رجةةم أصةةول الةةدين ومقدمةةة فةةي الم
 وما بعدها. 2/199هة ، ينير:  بقات الشافعية، لقاًي شهبة: 688سنة 
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ي  لمتن التنقي  في أصول الظقه ، لصدر الشريعة : 23)  241/ 1(  ينير : التفوي  مفى التًو
. 

وتجةةدر االشةةارة إلةةى انةةه  -   38/ 2(  ينيةةر: الموافقةةات فةةي أصةةول الشةةريعة ، لفشةةا بي : 24)
أيًةاا يقةةرر بعةةب الحقةةائق مةةن االحتمةةاالت قةةد تكةون ق عيةةة ولةةو كةةان  ريقهةةا اليةةن، بتةةوافر 

 القرينة، وسيأتي إن شا  اهلل تعالى بيان ذلك قريباا.
واالماي الزركشي هو محمد بن بهادر بن مبد  -   157/ 1(  ينير: تشنيع المسامع : 25)

 اهلل الزركشي 
المصري الشافعي، له من مؤلظاته: اأملي الساجد بأحكاي المساجدا، واالبحر  بدر الدين

 794سنة:   -المحي  في األصولا، واالبرهان في مفوي القرآنا وغير ذلك، توفي رحمه اهلل 
، وهدية العارفين أسما  المؤلظين وآثار المصنظين، 3/167هة، ينير:  بقات الشافعية: 

 .6/174لفبغدادي:
واالمةةةةاي التظتةةةةازاني هةةةةو: سةةةةعد الةةةةدين  -  129/ 1ر: شةةةةر  المقاصةةةةد ، لفتظتةةةةازاني : (  ينيةةةة26)

مسعود بن ممر بن مبد اهلل التظتازاني، ومن مؤلظاته: اشر  التفوي ا، واشر  العقائد النسظيةا، 
، البةدر 2/285هة ، ينير: بغية الوماة، لفسةيو ي: 791سنة:  -رحمه اهلل  –وغيرها، توفي 
 .2/203اني: ال الع، لفشوك

 وما بعدها. 155/ 1(  ينير: المحصول : 27)
 .71/  9/ ا3(  ينير: الم الم العالية : ي28)
( االشتراك،مند األصوليين :هةو لظةي يتنةاول أفةراداا مختفظةة الحةدود مفةى سةبيل البةدل، أو هةو 29)

ةةةةاع متعةةةةددة  الةةةةوجيز فةةةةي أصةةةةول الظقةةةةه،أ.د مبةةةةد الكةةةةريي  ةةةةع لمعنيةةةةين أو أكثةةةةر بأًو لظةةةةي ًو
 .326دان: زي
أقةةول: مثةةال ذلةةك لظةةي )العةةين( قةةالوا: هةةو مشةةترك بةةين العةةين الباصةةرة مةةين الشةةي  نظسةةه ،  -

ومين المتاع خيار  ،وأميان القوي أشرافهي ،وأيًا العةين الجاسةوس ،وأيًةا أصةابة العةين هةو 
إذا نير إليه مدو أو حسود فأثرت فيه فمرب فهو معين ومعيةون ، إذن ليسةت داللتهةا مفةى 

المعنةةةى أقةةةو  مةةةن داللتهةةةا مفةةةى المعنةةةى ا خةةةر ، فأصةةةبحت داللتهةةةا متأرجحةةةة بةةةين هةةةذ  هةةةذا 
المعاني ، وبهذا ال يمكن لنا قسي المعنى الم فةوم ، الفهةي إال إذا دل مفةى هةذا دالئةل أخةر  
 كالسياق وغير  ، وهذا خارا مما نرا  فيه ، فنحن هنا نبحث من الفظي من حيث هو هو . 

الحقيقةةة ًةةد المجةةاز ، والحقيقةةة أيًةةا : مةةا يحةةق مفةةى الرجةةل أن يحميةةه ، ( الحقيقةةة لغةةة : 30)
 .62وفلن حامي الحقيقة ، ويقال: الحقيقة :الراية. ينير:مختار الصحا : مادة )حق(  



 

 23 

 االحتماالت الـعشـرة املـؤثـرة علـى قطعيـة داللـة األلفـاظ

اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

                                                                                                                                                                      

ومه ، وقيل : ما استعمل فيما  واص لحاا: هي ما بقي في االستعمال من األشيا  مفى مًو
 . 77/  1مهيد ، ألبي الخ ام الكفوذاني : اص ف  مفيه من المخا بة. ينير: الت

ةةةع سةةةفكه وسةةةار فيةةةه يجةةةوز جةةةوازا ، وأجةةةاز  خفظةةةه وق عةةةه . 31) ( المجةةةاز لغةةةة : مةةةن جةةةاز المًو
 .  15/75، وتاا العروس  49ينير: مختار الصحا  :مادة )جاز(   

ومه . ينير : التمهيد :    – 77/  1واص لحاا :هو ما تجوز وتعد  به المتجوز من مًو
78. 

أقةةول: مثةةال ذلةةك لظةةي )األسةةد( يةةدل فةةي حقيقتةةه مفةةى الحيةةوان المظتةةرس، لكةةن قةةد يةةراد بةةه  -( 32)
الرجل الشجاع مجازاا، وحين نقول )جا  األسد ( فمن الممكن أن يراد به الحيوان المظتةرس أو 
الرجةةل الشةةجاع، صةةحي  أن الفظةةي إذا تةةردد بةةين الحقيقةةة والمجةةاز يؤخةةذ بالحقيقةةة، ومةةن هةةذا 

 القول بعدي ق عية الدالئل الفظيية من ناحية الحمل ال غير...!يمكن 
 .71/  9/ ا3( الم البة العالية : ي33)
 .151( األنعاي/ 34)
ع نصم بدالا من اماا ، أي: أتل  مفيكي تحةريَي 35) ( قال النحاس: يجوز أن  تكون اأنا في مًو

 تقتفةةوا ، ينيةةر: إمةةرام القةةرآن،  االشةةراك ، واختةةار الظةةرا  أن تكةةون االا لفنهةةي، ألنل بعةةد : وال
، والجةةةامع ألحكةةةاي القةةةرآن والمبةةةيلن لمةةةا تًةةةمنه مةةةن السةةةنة وآي الظرقةةةان ، 106/ 2لفنحةةةاس: 
 .105/ 9لفقر بي : 

 .71/  9/ ا3، والم الم العالية : ي154/ 1( المحصول : 36)
 .1( القيامة/ 37)
 لشامر:( قاله ابن مباس ، وابن جبير، وأبو مبيدة ، ومثفه قول ا38)

 فكاد صميي  القفمل ال ينق ع    تذكرت  ليفى فامتفتني َصبابة  
 .404/ 21، والجامع ألحكاي القرآن : 150/ 6ينير: النكت والعيون، لفماوردي :   
 .95( األنبيا / 39)
ع ةةوَن((، فقيةةل، هةةي صةةفة، روي ذلةةك مةةن ابةةن 40) ( اخت فةةع فةةي )ال( فةةي قولةةه تعةةالى: : ))ال َير جل

  ابو مبيد، أي: وحراي مفى قرية أهفكناها ان يرجعوا بعد الهةلك، وقيةل ليسةت مباس، واختار 
نمةةةا هةةةي ثابتةةةة ، ويكةةةون الحةةةراي بمعنةةةى الواجةةةم، أي: َوَجةةةم مفةةةى قريةةةة، كمةةةا قالةةةت  بصةةةفة، وا 

 الخنسا :
ن َحَراماا ال أَر  الدله َر َباكلياا  رل   وا  و ل إالل بكيت  مفى َصخ   مفى َشج 
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كلفة  ، ومن أحسن ما قيل فيها وَأَجفِّه هو : َوَجم أنهي ال يرجعون ،  وقال النحاس : ا ية م ش 
 .  285/ 14، والجامع ألحكاي القرآن :  79/ 3ينير: إمرام القرآن: 

 .57( الكهع/ 41)
( بسبم كظرهي ، أي : نحةن َمَنع نةا االيمةاَن مةن أن يةدخَل قفةوبهي وأسةمامهي ، ينيةر: الجةامع 42)

 .13/313ألحكاي القرآن:
 .176( النسا / 43)
ةف وا ، ينيةر: الجةامع ألحكةاي القةةرآن: 44) ًل / 7( وهةو قةول الكسةائي، بمعنةى: يبةين اهلل لكةةي للةئل ت

241 . 
 .72/  9/ ا3( الم الم العالية : ي45)
 .72/  9/ ا3، والم الم العالية : ي155/ 1( ينير: المحصول : 46)
 .102( األنعاي/ 47)
 .72/  9/ ا3والم الم العالية : ي ،155/ 1( ينير: المحصول : 48)
( وقال االماي الرازي أيًاا : في نظي الم َعاربل العقفيل ، فانه لةو قةاي دليةل قةا ع  مقفةي  مفةى 49)

، والم الةم 155/ 1نظي ما أشةَعَر بةه يةاهر  النقةل ، فةالقول بةه محةال    ينيةر: المحصةول: 
 .72/  9/ ا3العالية : ي

، شةر  المقاصةد، لفتظتةازاني  72/  9/ ا3م الةم العاليةة : ي، وال155/ 1( المحصول : 50)
 :1 /132. 

 ، وما بعدها .71/  9/ ا3، وما بعدها ، والم الم العالية : ي155/ 1( المحصول : 51)
، ومةةةةةةا بعةةةةةةدها 71/  9/ ا3،ومةةةةةةا بعةةةةةةدها ،والم الةةةةةةم العاليةةةةةةة: ي155/ 1( المحصةةةةةةول:52)

 ،بتصرع يسير . 
ود( مةةا بةةين موافةةق ومخةةالع لةةبعب االحتمةةاالت  وكةةذلك أقةةروا أقصةةد بكفمةةة )رد إسةةتدراك:(  53)

 بامكانية الق ع في الداللة الفظيية إذا كان هناك تواتر في نقل المشاهدة .
( هو االماي العلمة أحمد بن إدريس بن مبد الةرحمن، أبةو العبةاس شةهام الةدين الصةنهاجي 54)

وتنقةةي  الظصةةول وغيرهةةا، تةةوفي المةةالكي المشةةهور القرافةةي، مةةن مصةةنظاته: شةةر  المحصةةول، 
، شةجرة النةور الزكيةة 1/236هةة ، ينيةر: الةديباا المةذهم : 682رحمه اهلل في المدينة سنة: 

 .188، لمخفوع :   
 .1117/ 3( ينير: نظائس األصول : 55)
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ي اهلل منه قال، قال: رسول اهلل 56) )إن  أحَدكي  -صفى اهلل مفيه وسفي -( من أبي هريرة ًر
ي جا  الشي ان  ففبلَس مفيه حتى ال يدري كي صفلى، فاذا وجد ذلك أحد كي إذا قاي يصف

 ففيسجد سجدتين وهو جالس(
  ومسفي في  104/ 4( : 1232متظق مفيه ، أخرجه البخاري في صحيحه، برقي ) 

 . 1/397( : 389صحيحه ، برقي )
 .1118/ 3( ينير: نظائس األصول : 57)
 . 82/ 1ي المراسيل، ألبي سعيد العلئي : ( ينير: جامع التحصيل في أحكا58)
 (  من البحر السريع .59)
 .1/152، والمحصول : 12رجاني :   (  ينير: الوسا ة بين المتنبي وخصومه ، لفج60)
 ( ومنه في ذات القصيدة قوله :61)

َتحقلم   لل   فاَليوَي أش َرم  َغيَر م س  َن اهللل واَل واغل  إثماا مل
 غير جازي .  مسكن ) أشرم  ( من    

فت لنةا كتةم النقةد األدبةي أشةعاراا مغفو ةة كثيةراا  وقد م دل هذا من أغالي  الشعرا  الظحول ، وقد سج 
 . 

 .1118/ 3( ينير: نظائس األصول : 62)
 . 152/ 1( ينير: المحصول : 63)
 . 2( المجادلة / 64)
ي مفى االمساك ، والو   ، (  قال أبو حنيظة ومالك والشافعي : معنا  يعودون لما قالوا بالعز 65)

 فمتى مزي مفى ذلك لزمته الكظارة  فق أو ماتت.
قال الشافعي : العود الموجم لفكظارة أن يتمسك مةن  لقهمةا بعةد اليهةار ، ويمًةى بعةد  زمةان 

 يمكن أن ي فقها فيه فل ي فق .
تهي، ثةةةي وقةةةال قةةةوي: المعنةةةى والةةةذين ييةةةاهرون مةةةن نسةةةائهي فةةةي الجاهفيةةةة، أي: كةةةان اليهةةةار مةةةاد

 يعودون إلى ذلك في االسلي. 
  

قال األخظش : فيه تقديي وتأخير ، والتقدير: فتحرير رقبة لما قةالوا ، وقةول لةيس بشةي ،ألنةه يظسةد 
 نيي ا ية فتحرير رقبة ، والياهر أنه يجزئ م فق رقبة ،فتجزئ الكافرة.
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اليةاهر إجةزا  المكاتةم ، ألنةه وقال مالك والشافعي : شةر ها االسةلي كالرقبةة فةي كظةارة القتةل ، و 
مبد مةا بقةى مفيةه درهةي ، وبةه قةال أبةو حنيظةة وأصةحابه، وان متةق نصةظي مبةدين ال يجةزئ، 

 .  232/ 8وقال الشافعي: يجزئ . ينير: البحر المحي  ألبي حيان : 
 .1128/ 3( ينير: نظائس األصول : 66)
 . 152/ 1( ينير: المحصول : 67)
 .1128/ 3( ينير: نظائس األصول : 68)
 . 152/ 1( ينير : المحصول : 69)
 .1129/ 3( ينير: نظائس األصول : 70)
 . 29( الظت  /71)
 . 185( البقرة / 72)
 .47( البقرة/ 73)
 ، وما بعدها بتصرع .1117/ 3، ومن  1130/ 3( ينير: نظائس األصول : 74)
بةةةن صةةةدر  ( هةةةو مبيةةةد اهلل صةةةدر الشةةةريعة األصةةةغر ابةةةن مسةةةعود بةةةن تةةةاا الشةةةريعة محمةةةود75)

الشريعة احمد بن جمال الدين أبي المكةاري مبيةد اهلل بةن إبةراهيي بةن احمةد ابةن مبةد المفةك بةن 
مميةةر بةةن مبةةد العزيةةز بةةن محمةةد بةةن جعظةةر بةةن خفةةع بةةن هةةارون بةةن محمةةد بةةن محبةةوم بةةن 
ةةي اهلل منةةه( األنصةةاري المحبةةوبي، ومةةن أشةةهر مصةةنظاته  الوليةةد بةةن مبةةادة بةةن الصةةامت )ًر

هةة( ، ينيةر: صةدر 747األصول وشرحه له توفي رحمه اهلل فةي هةراة سةنة: )التنقي  في مفي 
ةةةي  لحةةةل غةةةوامب التنقةةةي  فةةةي أصةةةول الظقةةةه ا د.صةةةال   الشةةةريعة ومنهجةةةه فةةةي كتابةةةه ا التًو

 .12محمد النعيمي :  
 . 3( األنبيا  /76)
ي  المثال، كتام سيبويه : 77)  وما بعدها . 1/19( ينير مفى سبيل تًو
ي : ( ينير: شر  ال78)  .1/240تفوي  مفى التًو
( قةةةال االمةةةاي البةةةزودي : التةةةواتر يوجةةةم مفةةةي ال مأنينةةةة ال يقةةةين، ينيةةةر: كشةةةع األسةةةرار : 79)

2/363. 
 . 75(  األنظال /80)
ي  : 81)  .1/241( شر  التفوي  مفى التًو



 

 27 

 االحتماالت الـعشـرة املـؤثـرة علـى قطعيـة داللـة األلفـاظ

اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ  

                                                                                                                                                                      

( هةةو االمةةاي المحقةةةق المةةدقق أبةةةو إسةةحاق إبةةراهيي بةةةن الفخمةةي الغرنةةةا ي المةةالكي المعةةةروع 82)
 بي ، مةةن أشةةهر مؤلظاتةةه: الموافقةةات فةةي أصةةول الظقةةه ، واالمتصةةاي ، تةةوفي رحمةةه اهلل بالشةةا

 . 46هة ، ينير: نيل االبتهاا بت ريز الديباا ، ألحمد التنبكتي :   790تعالى سنة:
( ينيةةةةر: الثابةةةةت والمتغيةةةةر فةةةةي فكةةةةر االمةةةةاي أبةةةةي إسةةةةحاق الشةةةةا بي، لمجةةةةدي محمةةةةد محمةةةةد 83)

 -أقةةول : -اسةةتظدت منةةه فةةي البحةةث ، وبهةةذ  المسةةألة    ومةةا بعةةدها، وقةةد 198ماشةةور:   
بةةةأن لفةةةةرازي رأيةةةين: أحةةةدهما يقةةةةول:  -رمةةةا  اهلل  -ادمةةةى الباحةةةث السةةةيد: ا مجةةةةدي محمةةةد ا 

وما  –بالينية   وا خر يقول:  بالق عية مع القرائن، ويذكر تعجبه واستغرابه مما قاله الرازي 
أيةاا واحةداا مظةاد ، ان الةدالئل الفظييةة تكةون ينيةة مةن أن االماي الرازي ليس له إال ر  –أرا  هنا 

حيةث هةةي هةةي، وتتحةول إلةةى ق عيةةة بواسةة ة القةرائن، هةةذا مةةن جانةم، ومةةن جانةةم آخةةر، إن 
ذكر  للحتماالت كةان مةن حيةث ان الةدالئل الفظييةة ينيةة إذا كانةت لةذاتها، وكةذلك ان تقريةر  

ال لمةةاذا جةةا  مصةةرحاا  برأيةةه فةةي ق عيةةة الداللةةة الفظييةةة منةةد  لمسةةألة مةةا ال يةةدل مفةةى رأيةةه، وا 
اقترانهةةا بقةةرائن المشةةاهدة والتةةواتر، هةةذا ممةةا ي ةةدلل مفةةى انةةه لةةيس لفةةرازي فةةي هةةذ  المسةةألة قةةول 

 ثان، فل دامي ألي استغرام وال تعجم.
أما إذا اقترنت بما ينقفها من الينية إلى الق عية، فل يمانع الرازي في إم ائها الق عية،    

فاذا أ فقت بل قرائن فاننا ال  ،ك : لظي )اليد( فان لها معنى حقيقي وآخر مجازيمثال ذل
ندري أ ي راد بها المعنى الحقيقي أي المجازي، لذلك فهي في هذ  الحالة ينية الداللة مفى 

معناها، أما إذا اقترن بها ما يدل مفى المراد منها، سوا  كانت الحقيقة أي المجاز، فان هذ  
َوالسلارلق  َوالسلارلَقة  َفاق َ ع وا   وصفنا إلى الحكي من الينية إلى الق عية ، فقوله تعالى: القرينة ت
َيه َما ( دلت القرائن مفى ان المراد من اليد هو العًد المعروع بقرينة 38)المائدة/  َأي دل

صفى اهلل  –النبي  السياق أوالا، وبداللة الحديث الوارد بق ع يد السارق وهو: )من َمائلَشَة َأنل 
َرَأة   -مفيه وسفي   َقَ َع َيَد ام 

َفع  َحاَجَتَها إلى النبي  َفَتاَبت   -صفى اهلل مفيه وسفي  –قالت َمائلَشة : َوَكاَنت  تَأ تلي َبع َد ذلك َفَأر 
َبت َها (،  َوَحس َنت  َتو 

 .  2493/ 6(: 6415أخرجه البخاري في صحيحه، برقي ) -
يهلي  عالى: أما في قوله ت   َق َأي دل ( فان اليد هنا مرادها المجاز ق عا  10)الظت /  َ  َيد  الفلهل َفو 

 بقرينة، قوله تعالى:
    ير يع  الَبصل ث فلهل َشي    َوه َو السلمل ( وانه مخالع لفحوادث ، واهلل تعالى 11)الشور /  َلي َس َكمل

 أمفي .
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 .240/ 4/ا2ا بي : ي( ينير: الموافقات في أصول الظقه، لفش84)
(  والحةديث أخرجةةه ابةةن حبةةان فةةي صةةحيحه اصةحي  ابةةن حبةةان بترتيةةم ابةةن بفبةةانا :  بةةرقي: 85)

3791  ،9/101 ، 
َحام النلبليِّ صفى اهلل مفيه وسفي  َفف َنا َأص  ا َلي َس  -)َمن  َجابلرل ب نل َمب دل الفلهل َقاَل َأه  بلال َحجِّ َخاللصا

ةةل َفَأَمَرَنةا النلبلةي  صةفى اهلل مفيةه َمَعه  َشي    َغي ر     جل ي ال حل ةن  ذل ةت  مل ًَ ةب َ  َرابلَعةة  َم َنا َمكلةَة ص  م  َفقَةدل
َرةا َفَبَفَغه  َمنلا َأَنا َنق ول  َلملا َلي  َيك ن  َبي َنَنا َوَبي َن َمرَ  -وسفي  َعف وَها َمم  ف وا َواج  لل َقاَل َأحل فَةَة إلال َأن  َنحل

ةةا َأمَ  سا ةةَن ال َمنلةةيِّ َفقَةةاَي النلبلةةي  صةةفى اهلل مفيةةه َخم  َنا َتق   ةةر  مل ناةةى َوَمةةَذاكلير  و   إللَةةى مل ةةلل َنةةر  َرَنةةا َأن  َنحل
، َولَةةول  -وسةةفي  ، َوا لنِّةةي أَلَبةةر ك ي  َوَأت قَةةاك ي،  َولَةةو ال ال هَةةد ي  َلَحَفف ةةت  ي ق ف ةةت ي  يباةةا َفقَةةاَل: قَةةد  َبَفَغنلةةي اللةةذل  َخ ل
ةَتق َبف   َفف ةَت قَةةاَل اس  ةَن ال ةةَيَمنل َفقَةاَل بلةَي َأه  َي َمفلةي  مل ، قَةةاَل: َوقَةدل ةَدي ت  ، َمةا َأه  ت  َبر  ةَتد  ةرلي َمةةا اس  ةن  َأم  ت  مل

ةا َكَمةا َأن ةَت قَةاَل َوقَةاَل لَةه    -صفى اهلل مفيه وسةفي  -بلَما َأَهَل بلهل النلبلي   ك ةث  َحَراما قَةاَل َفاه ةدل َوام 
( .س َراَقة : َيا رَ  َنا َأي  للأَلَبدل َقاَل َفَقاَل: َبل  للأَلَبدل َرت َنا َهذل ل للَعامل  س وَل الفلهل م م 

ي اهلل منها قال: تل   -صفى اهلل مفيه وسفي  -( أي بقول النبي 86) وهو ا من مائشة ًر
 رسول اهلل 

ت ه  هو ال ي أنز  عليِ الكتا  منه آيات محكماهذ  ا ية ) -صفى اهلل مفيه وسفي  -
أم الكتا  وأخر متشابهات فأما ال ي  في قلوبهم زيغ فيتبعو  ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 

وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخو  في العلم يقولو  آمنا به ك  م  عند 
رأيت ( ، قالت : قال : رسول اهلل صفى اهلل مفيه وسفي  )فاذا ربنا وما ي كر إال أولو األلبا 

الذين يتبعون ما تشابه منه  فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروهي( ، أخرجه البخاري في 
 . 1655 /4( ، 4273) :صحيحه ، برقي 

 .241/ 4/ا2( ينير: الموافقات : ي87)
 .  85 - 84( المؤمنون /88)
 .  61( العنكبوت / 89)
 . 6-5( الزمر /90)
 .241/ 4/ا2( ينير: الموافقات : ي91)
 . 28ي /( الرو 92)
 . 195( األمراع /93)
 .242/ 4/ا2( ينير: الموافقات : ي94)
 . 38/  2/ا1( ينير: الموافقات: ي95)
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))ان تجرد الخبر من القرائن، فان العفةي ال يسةتند إلةى  -نكت: ذهم االماي الغزالي إلى: -( 96)
اقترنت به قرائن  مجرد العدد، ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر األشخا  واحدة، أما إذا

تةةةدل مفةةةى التصةةةديق، فهةةةذا يجةةةوز أن تختفةةةع فيةةةه الوقةةةائع واألشةةةخا ، وأنكةةةر القاًةةةي ذلةةةك ولةةةي 
ةي ألن مجةرد األخبةار يجةوز أن يةورث العفةي  يفتظت إلى القرائن ولي يجعل لها أثرا ،وهذا غير مًر

ن لةةي تكةةن قرينةةة ومجةةرد القةةرائن أيًةةاا قةةد يةةورث العفةةي، و  ن لةةي يكةةن فيةةه منةةد كثةةرة المخبةةرين ، وا  ا 
أخبار فل يبعد أن تنًي القرائن إلى األخبار، فيقوي بعب القرائن مقاي بعب العدد من المخبرين 
 ، وال ينكشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا إال بمعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة معنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائن ، وكيظيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة داللتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ......

أي منةةدما .... نشةةهد الصةةبي يرتًةةع مةةرة بعةةد أخةةر   –وربمةةا يسةةأل سةةائل ويقةةول كيةةع هةةذا  - 
ن لةي نشةاهد الفةبن فةي الًةرع ألنةه مسةتور وال فيحصل لنا  مفي ق عي بوصول الفةبن إلةى جوفةه وا 

مند خروجه فانه مستور بالظي ولكن حركةة الصةبي فةي االمتصةا  وحركةة حفقةه تةدل مفيةه داللةة 
ما مع أن ذلك قد يحصةل مةن غيةر وصةول الفةبن لكةن ينًةي إليةه أن المةرأة الشةابة ال يخفةو ثةديها 

متةه مةن ثقةم وال يخفةو الصةبي مةن  بةع بامةث مفةى االمتصةا  مسةتخرا من لةبن وال تخفةو حف
ن لي يكن غالبا لكن إذا انًي إليه سةكوت الصةبي مةن بكائةه  لفبن وكل ذلك يحتمل خلفه نادرا وا 
مةع أنةةه لةي يتنةةاول  عامةا آخةةر صةار قرينةةة ويحتمةل أن يكةةون بكةاؤ  مةةن وجةع وسةةكوته مةن زوالةةه 

ن كنةا نلزمةه فةي أكثةر األوقةات ومةع هةذا فةاقتران ويحتمل أن يكون تناول شيئا آخر ل ي نشةاهد  وا 
 . 109/ 1هذ  الدالئل كاقتران األخبار وتواترها(( ، ينير:المستصظى: 

 .40 - 39/  2/ا1( ينير :الموافقات: ي97)
 . 1/263،  723( أخرجه البخاري في صحيحه : برقي: 98)
 .   208( أصول األحكاي :   99)

 المصادر و المراجع 
 

 -بعد القرآن الكريي :وهي مرتبة حسم الحروع الهجائية 
 . القرا  الكريم 

ن محمةةةد بةةةن ممةةةر بةةةن فخةةةر الةةةدي بةةةي مبةةةد اهللأل ،أســـاس التقـــديس فـــي علـــم الكـــالم .1
 –مؤسسةةة الكتةةم الثقافيةةة ،  ي1995 ،هةةة  1415، سةةنة : 1،  / الحسةةين الةةرازي

 .بيروت
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 ، د. حمةةد مبيةةد الكبيسةةيالميأصــو  األحكــام وطــرق االســتنباط فــي التشــريع اإلســ  .2
 دمشق. -ي ، دار السلي 2008 -هة 1429،سنة ال بع 

، تحقيةق  هةة(483بةي سةهل السرخسةي ) ت:أ، لمحمةد بةن احمةد بةن أصو  السرخسـي .3
 المعةةةةةةةةةةةةةارع  الحيةةةةةةةةةةةةةا م بعةةةةةةةةةةةةةة الفجنةةةةةةةةةةةةةة العفميةةةةةةةةةةةةةة  ،الوفةةةةةةةةةةةةةا األفغةةةةةةةةةةةةةاني أبةةةةةةةةةةةةةو: 

 بالهند. –النعمانية 

 بةةع  10. مصةة ظى إبةةراهيي الزلمةةي  /ألسةةتاذنا د، أصــو  الفقــه فــي نســيجه الجديــد .4
 بغداد. -في شركة الخنسا  لف بامة المحدودة 

ي،م بعةة 1988،تحقيق:د.زهير غةازي زاهةر ،سةنة: لنحاسألبي جعظر ا،إعرا  القرآ  .5
 مالي الكتم .

، سةنة 1زينة جفيل مبد ،  / –، لخالد مبود حمودي  البحث الداللي عند األصوليي  .6
العةراق هيئة إدارة واستثمار أمةوال الوقةع السةني،  ي ، م بعة 2008 -هة 1429:
   بغداد . –

 .الرياب –نشر مكتبة وم ابع النصر الحديثة ،2 / ، ألبي حيان، البحر المحيط .7

 محمةةةةد بةةةةن مفةةةةي الشةةةةوكانيل ، البــــدر الطــــالع بمحاســــ  مــــ  بعــــد القــــر  الســــابع .8
 هة ، م بعة السعادة ، مصر .1348، سنة  1هة ( ،  1250) ت  

 جةةةةةةةةلل الةةةةةةةةدين السةةةةةةةةيو ي ل ،وعــــــــاة فــــــــي طبقــــــــات اللغــــــــويي  والنحــــــــاةبغيــــــــة ال .9
ي، 1965-هةةةةة1384: محمةةةةد أبةةةةو الظًةةةةل إبةةةةراهيي، سةةةةنة: قيةةةةقهةةةةة(، تح911)ت: 

 م بعة ميسى البابي الحفبي/ القاهرة.

 لإلمةةاي بةدر الةدين محمةد بةةن بهةادر بةن مبةةد اهلل ،تشـني  المسـامع بجمــع الجوامـع .11
 لحسةةةةةةةةةةةيني بةةةةةةةةةةةن ممةةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةة(، تحقيةةةةةةةةةةةق:أبي ممةةةةةةةةةةةرو ا794)ت: لفزركشةةةةةةةةةةةي

 بيروت . –دار الكتم العفمية  هة،1420،سنة: 1مبد الرحيي، /

هةةةة(، تحقيةةةق: إبةةةراهيي 816، لعفةةةي بةةةن محمةةةد بةةةن مفةةةي الجرجةةةاني )تالتعريفـــات .11
 بيروت. –هة، دار الكتام العربي 1405، سنة ال بع: 1االبياري،  /

ي ، م بعةةةة  2000، سةةةنة:1هةةةة( ،  /606، لإلمةةةاي الةةةرازي )ت: التفســـير الكبيـــر .12
 بيروت .  –دار الكتم العفمية 
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ــي أصــو  الفقــه .13 ــد ف  الخ ةةام الكفةةوذاني يمحظةةوي أحمةةد بةةن الحسةةن أبةةل ، التمهي
 ، 1/،   : د. مظيةةةةةةةةةةةةةةد محمةةةةةةةةةةةةةةد أبةةةةةةةةةةةةةةو ممشةةةةةةةةةةةةةةة ( ، تحقيةةةةةةةةةةةةةةق هةةةةةةةةةةةةةةة510 :ت ) 

    .  جدة   -ي(، م بعة دار المدني1985 –هة 1406سنة ) 

 سةعيد يخفيةل بةن كيكفةدي أبةسعيد بةن  يبأل ،جامع التحصي  في أحكام المراسي  .14
  هةةةةةةةةةة1407 سةةةةةةةةةنة:، 2 / ، تحقيةةةةةةةةةق : حمةةةةةةةةةدي مبةةةةةةةةةد المجيةةةةةةةةةد السةةةةةةةةةفظي ، العلئةةةةةةةةةي

         بيروت . –ي، م بعة مالي الكتم 1986 -

،لإلمةةاي أبةةي الجــامع ألحكــام القــرآ  والمبــيَّ  لمــا تضــمنه مــ  الســنة وآي الفرقــا  .15
 قيةةةةةةق:هةةةةةةة( ، تح671)ت: لقر بةةةةةةيمبةةةةةةد اهلل محمةةةةةةد بةةةةةةن احمةةةةةةد بةةةةةةن أبةةةةةةي بكةةةةةةر ا
هةةة ، مؤسسةةة الرسةةالة 1427، سةةنة: 1د.مبةةد اهلل بةةن محسةةن التركةةي، وآخةةرون،  /

   .بيروت -

بةن إبةراهيي بةن  برهةان الةدين، لفقاًةي الديباج الم ه  في معرفـة أعيـا  العلمـاء .16
   : محمةةةةد قيةةةقهةةةة( تح799المعةةةروع بةةةابن فرحةةةةون المةةةالكي )ت:  ،اليحمةةةري مفةةةي 

  .ي،  بع دار التراث، القاهرة1974 -هة1394النور ، سنة:  وأب األحمدي

 ، هةةة1349، سةةنة ال بةةع: 1، لمحمةةد بةةن ممةةر مخفةةوع،  /شــجرة النــور الزكيــة  .17
  م بعة االوفسيت. 

سةعد الةدين  لإلمةاي، الفقـه أصـو شرح التلويح على التوضيح لمت  التنقيح فـي   .18
، دار 1هةةةةةة(، تحقيةةةةةق: الشةةةةةي  زكريةةةةةا مميةةةةةرات،  /792التظتةةةةةازاني الشةةةةةافعي )ت: 

 بيروت. –م العفمية الكت

،لإلمةةةةاي مسةةةةعود بةةةةن ممةةةةر بةةةةن مبةةةةد اهلل الشةةةةهير بسةةةةعد الةةةةدين  شــــرح المقاصــــد  .19
 -هةةةةةة 1422،سةةةةةنة: 1هةةةةةة (،تعفيةةةةةق:إبراهيي شةةةةةمس الةةةةةدين ، /793التظتةةةةةازاني )ت:

 بيروت . –دار الكتم العفمية  ي ، 2001

محمةةةد بةةةن حبةةةان بةةةن أحمةةةد حةةةاتي  يبةةةأل ،صـــحيح ابـــ  حبـــا  بترتيـــ  ابـــ  بلبـــا  .21
 ،ي1993 -هةةة 1414، سةةنة : 2،  / البسةةتي، تحقيةةق: شةةعيم األرنةةؤو التميمةةي 

 .بيروت  -مؤسسة الرسالة 
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صـلى   رسـو  اهلل  أمـورالجامع المسند الصحيح المختصـر مـ  ) صحيح البخاري  .21
 الجعظةةةةةي إسةةةةةماميلمبةةةةةد اهلل محمةةةةةد بةةةةةن  ألبةةةةةي(، وأيامـــــهوســـــننه اهلل عليـــــه وســـــلم 

،  ي1987-هةةة1407: ، سةةنة3 / د. مصةة ظى ديةةم البغةةا،  هةةة(، تحقيةةق:256)ت: 
 اليمامة.-م بعة دار ابن كثير

الحسةةةةين مسةةةةفي بةةةةن الحجةةةةاا القشةةةةيري  ألبةةةةي(، الجــــامع الصــــحيح) صــــحيح مســــلم  .22
 -التةراث العربةي إحيا هة(، تحقيق: محمد فؤاد مبد الباقي، دار 261النيسابوري )ت: 

 بيروت.

يح فـي أصـو  صدر الشريعة ومنهجه في كتابـه " التوضـيح فـي حـ  ضـوامض التنقـ .23
ي ، مؤسسةةةة صةةةوت القفةةةي 2007، سةةةنة: 1 / ، صةةةال  محمةةةد النعيمةةةي د. ، الفقـــه "
 مصر. –العربي 

تحقيةق:  مةد بةن محمةد بةن ممةر بةن قاًةي شةهبة،بكةر بةن أح يبةأل ،طبقات الشافعية .24
 .بيروت -مالي الكتمم بعة  1/  ،هة 1407 ، سنة:د. الحافي مبد العفيي خان

 الشةةةةةيرازي  آبةةةةةاديبةةةةةن مفةةةةةي بةةةةةن يوسةةةةةع الظيةةةةةروز  ييإبةةةةةراه، البةةةةةن طبقـــــات الفقهـــــاء  .25
     لبنان.-بيروت-هة(، مراجعة: خفيل الميس، دار القفي476ت: )

ي ،م بعةة  2003 -هةة 1423سةنة: ،لفشةي  مبةد الوهةام خةلع ، علم أصـو  الفقـه .26
  القاهرة . –دار الحديث 

 مبلةادبةن بةي مبةد اهلل محمةد بةن محمةود ، ألالكاش  ع  المحصو  في علـم األصـو  .27
والشةةي   -هةةة( ،تحقيق:الشةي  مةادل احمةةد مبةد الموجةود 688الع جفةي األصةظهاني )ت:
 بيروت . –هة،دار الكتم العفمية 1419،سنة:1مفي محمد معوب، /

البشةةر ممةةرو بةةن مثمةةان بةةن قنبةةر سةةيبويه، تحقيةةق: مبةةد السةةلي  يبةةأل ،كتــا  ســيبويه .28
 . بيروت –دار الجيل  ،1 / محمد هارون ،

 مةةةةل  الةةةةدين االمةةةةاي:تةةةةأليع،البــــزدوي اإلســــالمفخــــر  أصــــو عــــ   راألســــراكشــــ   .29
حواشةةيه مبةةد اهلل محمةةود محمةةد هةةة(، وًةةع  730مبةةد العزيةةز بةةن احمةةد البخةةاري )ت:

 .بيروت -ار الكتم العفميةد، ي1997 -هة1418،سنة ال بع:1ممر، /
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 منيةةةةةةةةور نيةةةةةةةةور جمةةةةةةةةال الةةةةةةةةدين محمةةةةةةةةد بةةةةةةةةن مكةةةةةةةةري بةةةةةةةةنالبةةةةةةةةن م،لســــــــا  العــــــــر  .31
 بيروت. -ي، دار الصادر1955 -هة1374: سنة ،1 /هة(،711)ت:

 لإلمةةةةةاي محمةةةةةد بةةةةةن ممةةةةةر بةةةةةن الحسةةةةةين الةةةةةرازي  ،فـــــي علـــــم األصـــــو  لمحصـــــو ا .31
، سةةةةةةةةةةنة ال بةةةةةةةةةةع: 3هةةةةةةةةةةة(، تحقيةةةةةةةةةةق:  ةةةةةةةةةةه جةةةةةةةةةةابر فيةةةةةةةةةةاب العفةةةةةةةةةةواني،  /606)ت: 
 و بعة أخر  ... . -بيروت –مؤسسة الرسالة م بعة ،  ي1997هة،1418

 بةةةةةن الحسةةةةةين الةةةةةرازي  محمةةةةةد بةةةةةن ممةةةةةر لإلمةةةةةاي، المحصـــــو  فـــــي علـــــم األصـــــو  .32
، سةةةةةةةةةةةنة ال بةةةةةةةةةةةع: 1،  /محمةةةةةةةةةةةد مبةةةةةةةةةةةد القةةةةةةةةةةةادر م ةةةةةةةةةةةا :عفيةةةةةةةةةةةق، ت هةةةةةةةةةةةة(606ت: )

 بيروت. –دار الكتم العفمية م بعة ، ي1999هة،1420

، سةةنة  هةةة(666، لمحمةةد بةةن أبةةي بكةةر بةةن مبةةد القةةادر الةةرازي )ت:  مختــار الصــحاح .33
 بيروت. –ي، دار العربي 1981 –هة  1406ال بع: 

ــــم األ .34  هةةةةة(  505)ت: لغزالةةةةيلإلمةةةةاي أبةةةةي حامةةةةد محمةةةةد ا،صــــو المستصــــفى مــــ  عل
 بيروت .  –ي ، دار صادر 1995، سنة :1، بامتنا  د. محمد يوسع نجي ،  /

،لإلمةةةاي فخةةةر الةةةدين محمةةةد بةةةن ممةةةر الةةةرازي  المطالـــ  العاليـــة مـــ  العلـــم اإللهـــي .35
 -هةة 1420، سةنة: 1هة( ، تخةريج وًةب  : محمةد مبةد السةلي شةاهين ، /606)ت:

 بيروت .      –دار الكتم العفمية م بعة  ي ،1999

 بيروت. – لهة، دار الجي1424،سنة:1،  /لهيثي هلل ،معجم مصطلح األصو  .36

ـــ  والنحـــ  .37 هةةةة( 548) ت:لفشهرسةةةتاني لإلمةةةاي أبةةةي الظتةةةو  محمةةةد بةةةن مبةةةد الكةةةريي،المل
ي 1996 -هةةةةة 1416،سةةةةنة: 5ومفةةةةي حسةةةةن فةةةةامور ، / –،تحقيةةةةق:أمير مفةةةةي مهنةةةةا 

 بيروت . –، بع دار المعرفة 

ـــي أصـــو  الشـــريعة   .38 ـــات ف لإلمةةةاي إبةةةراهيي بةةةن موسةةةى الفخمةةةي الغرنةةةا ي  ، الموافق
 بعةة دار هةة( ،تحقيةق : الشةي  مبةد اهلل دراز، 790)ت: شةا بيالمالكي المعةروع بال

 ، و بعة أخر  ... . .بيروت –المعرفة 

مةةالكي لإلمةةاي إبةةراهيي بةةن موسةةى الفخمةةي الغرنةةا ي ال،الموافقــات فــي أصــو  الشــريعة .39
،  3هةةة( ،تحقيةةةق : الشةةي  مبةةد اهلل دراز، وآخةةةرون ، /790)ت: شةةا بيالمعةةروع بال

 بيروت . –دار الكتم العفمية  ي،2003-هة 1424سنة:
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ــي شــرح المحصــو  .41 ــائس األصــو  ف ،لإلمةةاي شةةهام الةةدين أبةةي العبةةاس احمةةد بةةن  نف
 هةةةة( ،684إدريةةةس بةةةن مبةةةد الةةةرحمن الصةةةنهاجي المصةةةري ، المعةةةروع بةةةالقرافي )ت:

والشةةةةةةةةةي  مفةةةةةةةةةي محمةةةةةةةةةد معةةةةةةةةةوب  -تحقيق:الشةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةادل احمةةةةةةةةةد مبةةةةةةةةةد الموجةةةةةةةةةود
 الرياب . –ي،م بعة نزار مص ظى الباز ، مكة 1997 -هة 1418،سنة:2، /

،تحقيق:السةةةيد بةةةن مبةةةد المقصةةةود بةةةن مبةةةد الةةةرحيي ، بةةةع  ، لفمةةةاورديالنكـــت والعيـــو  .41
 ودار الكتم العفمية . –مؤسسة الكتم الثقافية 

العباس احمةد بةن احمةد بةن ممةر المعةروع ببابةا  ألبي، الديباج ني  االبتهاج لتطريز  .42
 ،  هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة1351، سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة ال بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع: 1هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(،  /1032التنبكبتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي )ت: 

 م بعة المعاهد القاهرة.

ي 1996هةةةة ،1417، سةةنة: 5أ.د.مبةةد الكةةريي زيةةدان  / الــوجيز فــي اصــو  الفقـــه ، .43
 بيروت . –،مؤسسة الرسالة 

ألبةي العبةةاس شةمس الةدين احمةةد بةن محمةد بةةن ، وفيـات األعيــا  وأنبـاء أبنــاء الزمـا  .44
 ي، 1968هةةةةةةةةة(، تحقيةةةةةةةةق: د.إحسةةةةةةةةان مبةةةةةةةةاس، سةةةةةةةةنة ال بةةةةةةةةع: 681أبةةةةةةةةي بكةةةةةةةةر )ت:

 بيروت. -دار الثقافة

 


