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القرينة عند األصوليين وأثرها في إفادة الخبر العلم

م .د .رغد حسن علي السراج

م .د .عقيل رزاق نعمان السلطاني

كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد

الملخص:

 .1مجا ااأث ر ا ا الق يما ااث قل ا ا ي ا ااص يي ا ا لل لك ا ا
مع ى مقص م ّ
 .2ر س ا ا ا قل ا ا ا ي ا ا ااص يي ا ا ا لل ي ا ا ااى سا ا ااأ

ر ا ا م ا ا قصل  ,صقج ا ا اا ا ا ش ا ا

ا ااقي  ,الا ااأ

.

.

محصصة صقج اا ش ّ
 .3إ ا ااقج ر ا ا واا ااق مر ا ا رق ا ا  :إرأصرا اال
ا فسل ,ال اق

ظلفرها ا ااأ :إ ا ا ااى ققل ا ا ا يا ا ااأقر  ,ققل ا ا ا مال ا ا ا  ,ققل ا ا ا
ع اا

قئ ر ذ ك والرأً اعض يي لل .

 .4ل سا ا ا وا ا ااق عح ا ااأص ي ا ااص ييا ا ا لل ي ا ااى س ا ااأ
آحأص غلق محر
 .5لفل ا ا ااص وا ا ا ااق
ايص ق .

المقدمة

الحمددددد

ا ااق قخ م ا ا مجا ااقص
قل ا ا ا

واا ااأق ,خ ا اال لفلا ااص ع ا ا

م رق ا ا ا ا ا اال إ ا ااى :آح ا ااأص محرا ا ا

ا ا ااقئ ,

ا قئ .
ح ا ا ااص محرا ا ا ا

ا ا ا ااقئ

رع العددددالمين ,وصددددل ا

الطيبين الطاهرين ,وأصحاب الغر الميامين.

ع ا ا ا ا اي ا ا ااص ق ,

وا ا ا ااق

ح ا ا ااص غل ا ا ااق محرا ا ا ا

لفل ا ا ااص ظا ا ا ا

علدددد سدددديدنا محمددددد صددددادق الوعددددد ا مددددين ,وآلدددد

أما بعد:

تعد حجية السنة المطهرة عند األصوليين من المصادر األصلية ستنباط األحكام الشرعية,
ّ
ومن الضروريات التي غن عنها ,إ أن مجا ت ا ستفادة منها موقوفة عل ركائز أخر ,وقد
نكون في غن عن هذه الركائز لو كان عل عهد المعصوم ( ,)2ولددينا مدن المدتهات البيانيدة مدا
يرفعنا إل فهم كلمات وا ستفادة منها ,وتتجل أهمية الموضوع في بعدنا الذي ولدد لندا بحوثدا

بد من اعتمادها ركيزة من ركائز ا ستنباط األساسية بعد دراستها والخروج منها بالثمرة المتوخاة,

ومن أهم هذه البحوث هدو البحدث فدي الطرائدق والوسدائل المثبتدة للسدنة والموصدلة إليهدا ,وسدبع
اختيارنا للموضوع أن القدرائن لهدا دور كبيدر فدي إثبدات السدنة المعتمددة مدن عددمها ,لدذا رأيندا أن

نضدده هددذه الق درائن عل د طاولددة المددنها العلمددي لبيددان أثرهددا فددي حجيددة بعددخ األخبددار الموصددلة

للسنة ,إمدا خطدة البحدث فقدد كاندت علد مقدمدة ومبحثدين همدا :األول :القريندة عندد األصدوليين,
والثاني :الخبر عند األصوليين ,وقد بيندا مدن خدال ذلدر اثدر القريندة فدي إفدادة الخبدر العلدم ,وا
ولي التوفيق.
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المبحث األول

القرينة عند األصوليين:

القريندددة فدددي اللغدددة :فَعيلدددة بمعنددد مفاعلدددة ,وهدددي مدددذكر قدددرين ,ومعناهدددا الدددتازم والتصددداحع
دديّ :أي زمددد وصددداحب  ,ومنددد قولددد تعدددال َ  :و َمدددن َي ععددد
دديّ ال ّ
يقولدددون :قدددارن ال ّ
شد َ
شد ي
شيطنا فَ يه َو لَ ي قَرين ,)1(أي مازم ومصاحع(.)1
ذ عكر َّ
الر عح َمن ينقَ ِّيخ لَ ي ع

َعدددن

القرينددددة فددددي ا صددددطاح :تطلددددق القرينددددة عنددددد البيددددانيين والباغيددددين فيقصدددددون بهددددا معندددد ,
وعندددد الفقهددداّ والقدددانونيين فيقصددددون بهدددا آخدددر ,وعندددد األصدددوليين فيقصددددون معنددد ثالثدددا(,)2

وان كاندددددت هدددددذه المعددددداني

المطلوع))(.)1

تخدددددرج عدددددن المعنددددد العدددددام لهدددددا ,وهدددددو(( :أمدددددر يشدددددير إلددددد

ولمددددا كددددان مدددددار عمددددل القرينددددة عنددددد األصددددوليين هددددو الدددد ّنص الشددددرعي ,وهددددو مددددا يميددددز
ّ
ا جتهدددداد التشددددريعي عددددن التحليددددل اللغددددوي الددددذي يتعامددددل مدددده كددددل ملفددددو مفهددددوم المعندددد ,

()6
عرفهدددا أحدددد البددداحثين فدددي علدددم األصدددول ب نهدددا(( :مدددا يشدددار
شدددرعيا كدددان أم غيدددر شدددرعي ّ ,
بهدددا إلددد درجدددة ثبدددوت الدددنص الشدددرعي ,أو المعنددد المدددراد مدددن الددد ّنص ,مدددن غيدددر أن يكدددون

مستقا في ذلر المعن ))(.)7

ويفدددداد مددددن التعريدددد  :إن مجددددال تدددد ثير عمددددل القرينددددة فددددي الدددد ّنص الشددددرعي يكددددون فددددي

موردين هما-:

( .1درجددددة ثبددددوت الددددنص الشددددرعي) ,أي تحقيددددق نسددددبة الدددد ّنص ,أو الخبددددر الشددددرعي إلدددد

قائلدددد  ,وبيددددان ثبوتدددد مددددن عدمدددد  ,ومدددددح صدددداحيت لاحتجدددداج ,وهددددذا هددددو محددددور

البحث.

( .2المعندددد المددددراد مددددن الدددد ّنص) ,أي تحقيددددق د لددددة الدددد ّنص* ,أو بيددددان مددددراد ا
الحقيقي من النصوص.

تعددددال

أقسام القرينة:

للقريندددة عندددد األصدددوليين أقسددداما متعدددددة ,بحسدددع ا عتبدددار الدددذي يبنددد عليددد تقسددديمها,

والير بعضا من أقسامها-:

أولا :أقسام القرينة من حيث مصادرها( ):
تنقسم القرينة من حيث مصدرها ال ثاثة أقسام ,هي:

 -2القريندددة الشدددرعية ,وهدددي التدددي أقامهدددا الشدددارع للد لدددة علددد أمدددر اتصدددل بهدددا ,سدددواّ
أكانت ّنصية أم اجتهادية ,وهي تنقسم بدورها عل قسمين:
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أ -القريندددة الشدددرعية النصدددية ,وهدددي التدددي ندددص عليهدددا فدددي القدددران الكدددريم أو فدددي السدددنة
المطهدددرة للد لدددة علددد شددديّ مدددا اتصدددل بهدددا ,ويلحدددق بهدددا أفعدددال النبدددي (صدددل ا

عليددد وآلدددد وسدددلم) وتقريراتدددد  ,فإنهدددا قددددرائن تبددددين كثيددد ار ممددددا أجملددد القددددران الكددددريم,
َما َنتَددد ي,) (
ددتِّد الَّدددذي ع
ضدد يكم َب ععضدددا َف عل يي َ
اتتيم َ
ومددن أمثلتهدددا قولدد تعدددال  :فَددإ عن أَمد َ
ددن َب عع ي
ددن أ َ
ددد عين إلَدد
ددد َاينتيم ب َ
آم ينددواع إ َذا تَ َ
َهددا الَّددذ َ
فإندد قرينددة نصددية اقترنددت بقولدد تعددال َ  :يددا أَي َ
ين َ

()21
أن فعددددل األمددددر فددددي قولدددد  :فَددددا عكتييبوهي يدددددل علدددد
سدددد تم فَددددا عكتييبوهي , ذلددددر ّ
أَ
َجددددل َم َ
وجدددددددوع كتابدددددددة الددددددددين ,إ إن القريندددددددة المدددددددذكورة صدددددددرفت مدددددددن الوجدددددددوع إلددددددد

ا ستحباع.

ع -القريندددددة الشدددددرعية ا جتهاديدددددة ,وهدددددي التدددددي يسدددددتنبطها المجتهدددددد مدددددن ال ّنصدددددوص
الشرعية للد لة عل شيّ اتصل بها*.

 -1القرينددددة العقليددددة ,وهددددي عبددددارة عددددن زم عقلددددي للدددددليل الددددذي اتصددددل بهددددا ,بحيددددث

ددددي يك عم
يسدددددتنتجها العقدددددل فدددددي كدددددل وقدددددت ,ومدددددن أمثلتهدددددا قولددددد تعدددددال   :يحِّرَمد ع
ددددت َعلَد ع
()22
دددإن األحكددددام تتعلددددق
أ َّ
يم َهدددداتي يك عم , فإنهددددا مددددن بدددداع الحددددذ بقرينددددة د لددددة العقددددل ,فد ّ
باألفعال دون األعيان.

 -1القريندددة العرفيدددة ,والتدددي تكدددون ناتجدددة مدددن العدددر الغالدددع ,ومدددن أمثلتهدددا :إذا حلددد
حدددال

ي كدددل بيضدددا ,فانددد

يحندددث إ بمدددا يعتددداد النددداض أكلددد مدددن بددديخ الطيدددور,

وأمدددا نحدددو بددديخ السدددمر فدددا يحندددث ب كلددد

اليمين.

ن قريندددة العدددر أخرجتددد عدددن عمدددوم

ثانيا :أقسام القرينة من حيث المقال والحال(:)21

ييقسم األصوليون القرينة من حيث المقال والحال ال قسمين هما:
ددددم أيضدددددا القريندددددة اللف يدددددة ,وهدددددي التدددددي تتعلدددددق بدددددالكام
 -2القريندددددة المقاليدددددة ,وتسد ّ
وتستفاد من  ,وهذه تنقسم بدورها عل قسمين-:

أ -القرينددددة المقاليددددة المتصددددلة ,وهددددي التددددي تددددرد مدددده الددددنص المددددراد كشددددف فددددي سددددياق

ددن
لف دددي واحدددد ,ومدددن أمثلتهدددا قولددد تعدددال  :إ َّن َّ
ددن َ
ددعائر اللَّددد فَ َمد ع
الصدددفَا َوا عل َمد عددرَوةَ مد ع
شد َ
()21
ددددعائر
َح َّ
َن َيطَّ َّ
ددددو َ به َمددددا , فكلمددددة َ 
دددداح َعلَ عيدددد أ ع
ددددا ا عل َب عي َ
ددددت أَو ع
ددددر فَددددا يج َن َ
ش َ
اعتَ َم َ
أن السدددددعي بدددددين الصدددددفا
قريندددددة مقاليدددددة اقترندددددت با يدددددة ,وتضدددددمنت فيهدددددا ,ف فدددددادت ّ
والمدددروة مددد مور بددد  ,ومدددا كدددان ل يدددة أن تفيدددد هدددذا المعنددد لدددو هدددذه القريندددة المقاليدددة

المتصلة.
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ع -القريندددة المقاليدددة المنفصدددلة ,وهدددي عبدددارة عدددن ألفدددا خارجدددة عدددن الكدددام المدددراد بيدددان

معنددداه أو بيدددان درجدددة ثبوتددد  ,ومدددن أمثلتهدددا قولددد تعدددال  :فَدددإ عن طَلَّقَ َهدددا فَدددا تَحددد َل لَددد ي
()22
دداق
مد ع
ددد َحتَّددد تَددد عنك ََ َز عوجدددا َغ عيد َددرهي , قريندددة علددد أن المدددراد بقولددد تعدددال  :الطَّد ي
ددن َب ععد ي

َم َّرتَدددددان ,)21(الطددددداق الرجعدددددي ,ولدددددو هدددددذه القريندددددة لكدددددان الطددددداق منحصددددد ار فدددددي

الطلقتين.

((وهددددذه القرينددددة وان كانددددت مددددذكورة فددددي سددددياق ذكددددر الطلقتددددين إ أنهددددا جدددداّت فددددي

آية أخرح فلهذا جعلت من قسم المنفصلة))(.)26

 -1القرينددددة الحاليددددة ,وهددددي حددددال المددددتكلم ,أو هددددي(( :هيئددددة صددددادرة عددددن المددددتكلم عنددددد
كامدددد ))( ,)27كمددددا فددددي حددددديث األعرابددددي الددددذي جدددداّ يضددددرع صدددددره وينتدددد
ويقول :هلكت وأهلكت واقعت أهلي في شهر رمضان( .)2

شددددعره

فحدددال األعرابدددي التدددي كدددان عليهدددا مدددن الضدددرع والنتددد  ,قريندددة علددد أن الجمددداع

المددددذكور فددددي نددددص الحددددديث ,كددددان عمدددددا ,ومددددن ثمددددة فيلددددزم بدددد مددددا يلددددزم بالجمدددداع
المتعمد في شهر رمضان وهو الكفارة( .)2

ثالثا :أقسام القرينة من حيث قوتها(-:)11

تتفدداوت القريندددة فدددي الد لدددة علددد مددددلولها الدددذي اتصدددلت بددد

فقدددد تصدددل فدددي الد لدددة

عليددد إلددد حدددد القطددده ,وقدددد تقتصدددر علددد إفدددادة ال دددن ,وبنددداّ عليددد
حيث قوتها عل قسمين ,هما-:

فإنهدددا تنقسدددم مدددن

 -2القريندددة القطعيدددة ,وهدددي التدددي تفيدددد العلدددم بمددددلولها ,ومدددن أمثلتهدددا مدددا ذكدددره الغزالدددي
فدددي مراتدددع صددديا الوقددد

للوقددد  ,فدددان أضدددا

قدددائا(( :الرتبدددة الثالثدددة قولددد  :تصددددقت ,وهدددو لددديض بصدددريَ

إليددد قريندددة قاطعدددة ,كقولددد  :تصددددقت بصددددقة محرمدددة متبددددة

تباع و توهع تعين ل ))(.)12

 -1القرينة ال نية ,وهي تنقسم بدورها عل قسمين هما-:

أ -القريندددة ال نيدددة الضدددعيفة ,وهدددي القدددرائن التدددي تفيدددد ندددا ضدددعيفا ,بحيدددث
اإلفادة ,ولكنها تصلَ في الترجيَ بين المحتمات.

تسدددتقل فدددي

ومدددددن ذلدددددر مدددددثا :د لدددددة ا قتدددددران ,فإنهدددددا مدددددن القدددددرائن الضدددددعيفة عندددددد مع دددددم

األصوليين ,ولكنها

تخلو من قدرة عل البيان(.)11

ع -القريندددة ال نيدددة القويدددة ,وهدددي القدددرائن التدددي تفيدددد ندددا قويدددا ,حتددد تسدددتقل باإلفدددادة
أحيانا ,و يحتاج معها إل سواها ,إ أن يكون بقصد استفاد العلم.
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عليددد والددد وسدددلم) مدددن فعدددل شددديّ

أو قولدد  ,فددان ذلددر قرينددة حددال قويددة وكافيددة للحكددم بجددواز ذلددر الشدديّ ألندد (صددل ا
علي وال وسلم)

يستحسن ما هو ممنوع من (.)11

رابعا :أقسام القرينة من حيث و يفتها(-:)12

وربمدددا
 -2القريندددة الصدددارفة ,وهدددي القدددرائن التدددي تصدددر اللفددد مدددن معنددد إلددد معنددد ّ ,
س ّميت مانعة ألنها تمنه من إرادة الحقيقة.
ي
سددتي يم
فهددي تصددر اللف د عددن الحقيقددة إل د المجدداز ,كمددا فددي قول د تعددال  :أ عَو َ َم ع
()11
ِّ
المدض إلد المجداز
س َ
الن َ
اّ , فقد ذهع بعخ الفقهداّ إلد اند مصدرو عدن حقيقدة ّ
دوه َّن ,)16(فدان المدراد
دوه َّن مدن قَ عبدل أَن تَ َم َ
الذي هدو الجمداع لقولد تعدال َ  :وان َ
س ي
طلَّ عقتي يم ي
بالمض في ا ية الجماع با تفاق(.)17
ّ

 -1القريندددة المبيندددة ,أو قريندددة البيددددان ,والبيدددان عندددد األصددددوليين وهدددو(( :إ هدددار المددددراد
( )1
َّق بددد
بدددالكام الدددذي يفهدددم المدددراد إ بددد ))  ,ومدددن ذلدددر قولددد تعدددال  :فَ َمد ع
صدددد َ
ددن تَ َ
َّ
دددارة لَدددد ي ,)1 (فقددددد ذهددددع بعددددخ الفقهدددداّ إلدددد إن هددددذه ا يددددة قرينددددة مبينددددة
فَ يهد َ
دددو َكفد َ

َن َّ
ض
يهدددا أ َّ
بالتخصددديص لعمدددوم مدددا قبلهدددا ,وهدددو قولددد تعدددال َ  :و َكتَ عب َندددا َعلَ ع
ددديه عم ف َ
الدددن عف َ
بد َّ
وح
السد َّ
السد ِّ
ددددن ب ِّ
دددداألي يذن َو ِّ
دددداألَ عن َو عاألي يذ َن بد ع
ددددي َن بدددددا عل َع عين َو عاألَ عنددددد َ بد ع
ددددالن عفض َوا عل َعد ع
ددددر َ
ددددن َوا عل يجد ي
صددداص ,)11(فدددان الكدددافر – وهدددو داخدددل فدددي عمدددوم ا يدددة – تكفدددر صددددقت عنددد
ق َ

شيئا ,فد ّل عل ان غير مراد بالعموم بتلر القرينة(.)12
أ -القريندددة المحددددددة لدرجددددة الثبددددوت ,وهدددي التددددي تفيددددد أثدددد ار فدددي تقويددددة ثبددددوت األخبددددار,
ومددن ذلددر :تلقددي األمددة لخبددر مددن األخبددار بددالقبول ,هددو قرينددة تفيددد فددي ثبددوت الخبددر
ثبوتا قد يصل إل درجة القطه.

المبحث الثاني

الخبر عند األصوليين

الخ َبددددار ,وهددددي األرخ الرخددددوة
الخبددددر فددددي اللغددددة :النبدددد  ,وهددددو مشددددتق مددددن َ
الفائدة ,كما تثير األرخ الغبار(.)11

ن الخبددددر يثيددددر

الخبر في ا صطاح :لعل أقدم من عر الخبر هدم :علمداّ المنطدق ,إذ ذكدروا فدي تعريفد ب ند :

((ما احتمل الصدق والكذع لذات *))(.)11
ومن علم المنطق امتد هذا التعريد

 -وربمدا بشديّ قليدل جددا مدن التغييدر عندد الدبعخ -

إل علم أصول الفق  ,فقد عرف بعخ األصوليين ب ن (( :ما صَ في الصدق أو الكذع))(.)12
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ويشددترط األصددوليون فددي الكددام ليكددون خبد ار :أن يقصددد اإلخبددار بد مددن قبددل المخبددر ,يقددول

المحقق(( :و بد من كون المخبر مريدا حت تكون الصيغة مستقلة في فائددتها ,ألن الصديغة قدد
توجد غير خبر))(.)11

والسبع في ذلر هو :إن الجملة الخبرية في اللغة العربية قد تستعمل لإلخبار ,وقدد تسدتعمل

لإلنشاّ ,وقد تستعمل
أقسام الخبر:

إل هذا ,و إل ذار ,والذي يحدد مراد المتكلم هو القصد(.)16

ينقسم الخبر عند األصوليين عل أساض وفرة الرواة عل قسمين أساسين هما-:

أو  :الخبر المتواتر:

تعريف  :وهو خبر جمه عن جمه تحيل العادة تواطتهم عل الكذع(.)17

شددروط  :يشددترط األصددوليون إلفددادة الخبددر المت دواتر العلددم شددروطا اختلف دوا فددي تعددددها ,ويمكددن

انتزاعها جميعا من التعري

نفس عل النحو ا تي( -:)1

األول :أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلد محسدوض ,إذ لدو أخبرندا الجدم الغفيدر عدن حددوث
العالم وعن صدق األنبياّ ,لم يحصل لنا العلم بخبرهم.

الثاني :أن يستوي طر الخبر ووسط في هذه الصدفة وفدي كمدال العددد ,ن كدل عصدر يسدتقل
بنفس فا بد من وجود الشروط في  ,وألجل ذلر لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مه كثرتهم في

نقلهم عن موس (علي السام) تكذيع كل ناسخ لشريعت .

الثالث :في العددد الدذي يحصدل بد التدواتر واختلد

النداض فيد  ,فمدنهم مدن قدال :يحصدل بداثنين,

ومنهم من قال :يحصل ب ربعة ,وقال قوم :بخمسة ,وقال قوم :بعشدرين ,وقدال آخدرون :بسدبعين,

وقيل :غير ذلر ,والصحيَ أن ليض ل عدد محصور.

كيفية حصول العلم بالتواتر :يتفق األصوليون عل أن الخبر المتواتر يفيد العلم بمخبره ,إ أنهدم

مختلفون في كيفية حصول العلم عل أقوال ,أهمها:

األول :ان علم ضروري ,ونسع هذا القول إل جمهور األصوليين( .)1

الثاني :ان علم ن ري ,والي ذهع أبو القاسم البلخي( ,)21والشيخ المفيد( ,)22والغزالي(.)21

الثالث :التفصديل بدين المتدواترات ,فمنهدا مدا يحصدل العلدم بهدا ضدرورة كالمشداهدات ,وضدروريات
الدددين وأمثددال ذلددر ,ومنهددا مددا هددو مسددبوق بددالن ر كددالعلم بمعجدزات النبددي (صددل ا

عليد والد

وسلم) ,والمسائل العلمية التي بد من حصول التتبه فيها من جهة ماح ة الكتدع وماقداة أهدل

العلم وهكذا(.)21
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بيدنهم هدو أن الخبدر المتدواتر هدل يحتداج إلد بعدخ المقددمات التدي تجعلد

ن ريا كالعلم بعدم تعمدهم الكذع أم أن

يحتاج إليها أصا ,أم ان فدي بعضدها يحتداج إلد مثدل

هذه المقدمات دون بعضها ا خر ,ومن هنا نتجت األقوال الثاثة(.)22
ويعلق الدكتور عبدد الهدادي الفضدلي علد الخدا

قدائا(( :ﻭﺍلمس لة  -في ﻭﺍقعها  -تقوﻡ

عل ﺃساﺱ مﻦ بحث ﺍلخبﺮ ﺍلمتوﺍتر بشكل مطلﻖ ,ﻭﺃن ﺇخباﺭ عﻦ حوﺍﺩﺙ ﺍجتماعية.
ولكن عندما نبحث عﻦ ﺇفاﺩﺓ ﺍلتواتدر ﺍلعلم بصدﻕ صدﻭﺭ ﺍلخبﺮ عﻦ ﺍلمعصوﻡ

عﻦ مدلﻮل

ﻭمﺆﺩﺍه ألﻥ ﺍلبحث في ﺍلمدﺍليﻞ ﻭﺍلمﺆﺩياﺕ حت لﻮ كاﻥ مﻦ نﻮﻉ ﺍلبديهياﺕ نحددددو (ﺍلكددددل ﺃع ددددم
مﻦ الجزّ) فان يحتاﺝ ﻭلﻮ ﺇل قليﻞ مﻦ ﺍلخلفياﺕ ﺍلثقافية.

ﺃما ﺃﻥ نبحث ﺃﻥ هددددددددددذا ﺍلمخبﺮ صاﺩﻕ في نقل ﺍلخبﺮ عﻦ ﺍلمعصوﻡ ,ﻭﺃﻥ ﺍلخبﺮ صاﺩﺭ عﻦ

ﺍلمعصوﻡ فهدددو مدددن الضدددروريات التدددي

تحتددداج إلددد خلفيدددات ثقافية ألنها ليست مﻦ ﺍلمفاهددديم

ﺍلعلمية ,ﻭﺇنما هي  -في حقيقتها  -مﻦ ﺍلمفاهدديم ﺍ جتماعية ﺍلتي يتعامﻞ معها كﻞ ﺇنساﻥ ,ﻭﺇﻥ
تﺮتع عليها ,ﻭبخاصة في مجال الد لة ﺁثاﺭ علمية.

ﻭفي ضﻮئ  :نستطيه ﺃﻥ نقﻮل ﺇﻥ ﺍلعلﻢ ﺍلحاصﻞ للسامه مﻦ ﺍلحديث المتواتر علم ضروري

ن ري))(.)21

اثددر القرينددة فددي إفددادة الخبددر المت دواتر العلددم :اختل د

األصددوليون فددي العلددم الحاصددل مددن الخبددر

المتدواتر ,هددل يسددتفاد مددن مجددرد اإلخبددار ,أم اند مسددتفاد ممددا يحتد
قولين هما:

بددالخبر مددن القدرائن علد

األول :إن الخبر المتواتر يفيد العلم من مجرد اإلخبار ,والي ذهع جمهور األصوليين(.)26

الثاني :إن الخبر المتواتر يفيد العلم مدن طريدق القدرائن التدي تحتد
كالجويني( ,)27والغزالي( .)2

وال اهر من تتبه عبارات األصوليين في هذه المسالة ,إن الخا

بدالخبر ,واليد ذهدع آخدرون
بينهم لف ي ,وذلر إن ما

سدماه أصدحاع المدذهع الثداني قدرائن ,إنمدا هدي مدن قبيدل قيدود التعريد  ,التدي
متوات ار ,إ إذا اشتمل عليها.

يكدون المتدواتر

والقائلون بان المتواتر يفيد العلم بنفس من غير افتقار للقدرائن ,اعتبدروا أن القدرائن التدي

يفتقدر التدواتر إليهدا ,هددي مدن قبيدل القدرائن المنفصددلة عدن الخبدر ,والتدي تنفددر عند بحيدث يكددون

متوات ار بغيرها ,كاحتفدا

خبدر مدوت إنسدان مدا ,بشدق الجيدوع والبكداّ ,واحضدار الكفدن والدنع ,

فمثل هذه القرائن ,قرائن زائدة,

يتوق

التواتر عليها( .)2
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مشروعيت  :شر ﺇﻥ مجال ﺍلبحث عﻦ األدلة ﺍلشﺮعية إنما هﻮ في علدم ﺃصﻮل ﺍلفق  ,ﻭفي علدم

ﺃصﻮل ﺍلفق لدددم تبحدددث مشﺮﻭعية ﺍلتﻮﺍتﺮ بشكدددل خاﺹ وذلدددر إلفاﺩت ﺍلعلﻢ ,ف ﺩخﻞ لهدددذا تحدددت
عنﻮﺍﻥ مشﺮﻭعية ﺍلعلﻢ.

ﻭالعلم بهذه ﺍلرتبة  -ﻭهي ﺃعل ﺭتبة ل  -يعني في حقيقت ﺍنكشا

والمكل د

ﺇل لتﻜش
ﺃمام

ﺍلﻮﺍقه ﺃماﻡ ﺍلمكل ,

عندددما يستخدددﻡ ﻭسيلة ا جتهدداد ﻭﻭسيلة ا سددتد ل ﺇنما يسددتخدمها ليتخددذ منها ﻃﺮيقا
ل عن الواقه فيتعﺮﻑ بهذا عل ﺍلحكم ﺍلشﺮعي المطلدوع ,ﻭعنددما ينﻜشد

يحتاﺝ ﺇل ﺍستخدﺍﻡ الوسائﻞ األخرح المساعدة عل كش

ﺍلﻮﺍقه.

ﺍلﻮﺍقه

ﻭهﺬﺍ يعني ﺃﻥ ﺍلتﻮﺍتﺮ إلفاﺩت ﺍلعلﻢ يصبَ ا عتقددددددداد بصددددددددق ﺍلخبﺮ ﻭصحة صدددددددددوره عﻦ

ﺍلمعصﻮﻡ مما
بالمعاينة(.)11

يحتاﺝ ﺇل ﺇقامة ﺩليﻞ يﻜشﻒ عند  ,ﻭمﻦ هنا قددالوا :إن الثابدت بددالتواتر كالثابددت

ثانيا :الخبر ا حاد:

تعريفد  :وهددو خبدر واحددد أو جماعدة

القرينة(.)12

حدد التدواتر ,سدواّ أفدداد ال دن ,أو العلددم بمسدداعدة
يبلغددون ّ

أقسام  :ينقسم الخبر ا حاد عل قسمين أساسين هما:

أ  -الخبر المقترن :وهو الذي تصحب قرينة تدل عل القطه بصدوره عن المعصوم.

ع  -الخبددددر غيددددر المقتددددرن :وهددددو المجددددرد عددددن القرينددددة المفيدددددة للقطدددده بصدددددوره عددددن

المعصوم(.)11

اثر القرائن في إفادة الخبر ا حاد العلم :اختل

القرائن في ذلر عل ثاثة أقوال:

األصوليون في إفدادة الخبدر ا حداد العلدم ,وتد ثير

األول :ويرح أصحاب أن خبر الواحد يفيدد ال دن مطلقدا ,واحتفافد بدالقرائن
والي ذهع بعخ األصوليين(.)11

يجعلد مفيددا للعلدم,

الثاني :ويرح أصحاب أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا ,والي ذهع اإلمدام احمدد ,وابدن خويزمندداد
من المالكية ,وأكثر ال اهرية(.)12

الثالث :ويرح أصحاب أن خبر الواحد يفيدد العلدم بمدا يحتد
األصوليين(.)11

بد مدن قدرائن ,واليد ذهدع كثيدر مدن

أقول :الذي يستفاد من عبارات األصوليين أنهم متفقون عل أن للقرائن أثد ار كبيد ار فدي إفدادة خبدر

الواحد العلم.
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فالقائلون بان خبر الواحد مفيد للعلم ,لم يقصددوا اند مفيدد للعلدم بنفسد  ,بدل بمدا يحتد

من قرائن.

والقائلون بان خبر الواحد

يفيد العلدم حتد مده القدرائن معللدين ذلدر بد ن القدرائن

عﻦ كﻮنها نتائا ﺍجتهاﺩية يقول بها ﺍلفقي ﻭفﻖ ﺍجتهاﺩه(.)16

بد
تخﺮﺝ

ﺍلقﺮﺍئﻦ التي تفيد العلم في الخبر ا حاد :بعد ا ستقراّ في كتع علم أصدول الفقد وعلدم الحدديث
يمكننا حصر القرائن التي تفيد العلم في الخبر ا حاد عل النحو ا تي:
 .2مطابقة الخبر ل اهر القرآن الكريم,
 .1مطابقة الخبر للسنة المتواترة,
 .1مطابقة الخبر لألدلة العقلية,

 .2مطابقة الخبر لشاهد من العر ,
 .1إجماع األمة عل العمل بمفاده,

 .6تكرار الخبر في كتع متعددة ومعتمدة,

 .7كون الراوي مما يتمن من الكذع عادة,
 .عدم وجود معارخ ل من أخبار أخرح,

 .اتصال الخبر بالرواة الحفا المتقنين(,)17

وهذه القرائن يكاد أن يتفق علي األصوليون من جميه المذاهع اإلسامية ,وهنار قرائن

تنفرد بها بعخ ا تجاهات األصولية والحديثية ,فقد أضا

اإلمامية القرائن ا تية:

.21

بعخ األصدوليين والمحددثين مدن

إجماع علماّ اإلمامية عل العمل بمفاده,

وجود الخبر في كتاع من كتع األصول األربعمائة المجمه عليهدا ,أو فدي كتداع

.22

احد الثقات,

.21
.21
.22
.21

وجود الخبر في احد الكتع األربعة,

وأضا

مشروعيت :

وجود الخبر في كتاع لراو من أصحاع اإلجماع( ,)1

بعخ األصوليين من المذاهع اإلسامية األخرح ا تي:

وعد من ذلر وجود الخبر في احد الصحيحين,
تلقي األمة للخبر بالقبولّ ,
كون الخبر مشهو ار أو مستفيضا( .)1
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بقدرائن توجدع القطده بصددوره ,فدا شدر عندد القدائلين بدذلر اند

مفيد للعلم ,ﻭﺍلعلم حجيت ﺫﺍتية ,و(( شر في ﺃﻥ مثﻞ هذا حجة ,ﻭهذا

بحث لندا في  ,ألند مه

حصﻮل ﺍلعلم تحصﻞ ﺍلغاية ﺍلقصﻮﻯ ,ﺇﺫ ليض وراّ ﺍلعلم غاية في ﺍلحجية ﻭﺇلي تنتهي حجية كﻞ

حجة))(.)61

واذا كان خبر الواحد غير محت

بمدلول

بقرائن توجع القطه بصدوره ,ف قص ما يفاد من هو ال دن

ولذلر اخذ األصوليون عل أنفسهم التماض األدلة عل حجيت (.)62
الهوام

()2

سواّ أكان نبيا أم إماما عند أصولي اإلمامية إذ أن سنة اإلمام المعصوم عندهم تعتبر مدن مصدادر التشدريه

اإلسامي ,وعند غير اإلمامية هو النبي (صل ا
()1

والمصادر

علي وال وسدلم) فقدط ,ين در :الحكديم ,السديد محمدد تقدي,

األصول العامة للفق المقارن ,ط  ,2المتسسة الدولية ,بيروت2211 ,هد.2 1-222:
سورة الزخر  :ا ية (.)16

()1

ابددن من ددور ,أبددو الفضددل جمددال الدددين محمددد ابددن مكددرم األفريقددي(ت722ه) ,لسددان العددرع ,ط  ,دار صددادر,

()2

ين ر :الخيمي ,محمد ,القرينة عند األصوليين وأثرها في القواعدد األصدولية ,ط ,2متسسدة الرسدالة ناشدرون,

()1

الجرجدداني ,السدديد الشددري

علددي بددن محمددد (ت  26هددد) ,التعريفددات ,ط ,1دار الكتددع العلميددة221 ,هددد ,

()6

الدريني ,محمد فتحي ,المناها األصولية في ا جتهاد بالرأي في التشريه اإلسامي ,ط ,2متسسة الرسدالة –

()7

الخيمي ,القرينة عند األصوليين.11:

( )

ين ر :الغزالي ,أبي حامد محمد بن محمد (ت 111هدد) ,المستصدف مدن علدم أصدول الفقد  ,ط ,2دار الفكدر,

*

بيروت2171,هد2 11,م.116/21:

بيروت – لبنان2212 ,هد 1121-م.11-27:
7

2م.111:

بيروت7 ,

2م.1:

يراد بالنص هنا معناه العام ,دون معاني ا صطاحية األخرح.
بيروت(,د ت)/1:

 ,السرخسي ,أبو بكر محمد بن احمد بدن أبدي سدهل (ت 2 1هدد) ,أصدول الفقد  ,تحقيدق

أبي الوفا األفغاني ,ط ,دار الكتاع العربي ,مصدر 2171هدد2 12 ,م ,2 1/2:السدمرقندي ,عداّ الددين أبدو

بكر محمد بدن أحمدد (ت  11هدد) ,ميدزان األصدول فدي نتدائا العقدول ,تحقيدق :د .عبدد الملدر السدعدي ,ط,2
الخلدود ,بغددداد2217 ,هددد7 ,

2م ,211 :ا سددنوي ,علددي بددن عبددد الكددافي (ت 716هددد) ,نهايددة السددتل فددي

شددرح منهدداج األصددول ,ط ,عددالم الكتددع ,بيددروت( ,د ت) ,172/2:الفتددوحي ,محمددد بددن احمددد بددن عبددد العزيددز

(ت 71هددددد) ,شددددرح الكوكددددع المنيددددر ,تحقيددددق د .محمددددد الزحيلددددي ,ط  ,دار الفكددددر  ,دمشددددق 2211هددددد -

1

2م ,26 /1:الزركشي ,بدر الددين محمدد بدن بهدادر (ت 7 2هدد) ,البحدر المحديط فدي أصدول الفقد  ,ط,

وزارة األوقا

والشتون اإلسدامية فدي الكويدت221 ,هدد,

2 2

2م ,22 /2:الصددر ,السديد محمدد بداقر (ت
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 2211هد) ,دروض في علم األصول ,ط ,1شريعت ,قم المقدسة2211 ,ه ,117/2:البهادلي ,الشديخ احمدد
كددا م ,مفتدداح الوصددول إل د علددم األصددول ,ط ,2دار المددترا العربددي ,بيددروت2211 ,ه1111 ,م,116/2:

ا سطل ,محمد قاسم ,القرينة عند األصوليين وأثرها في فهدم النصدوص ,ﺭسالة ماجستيﺭ في ﺃصﻭل ﺍلفق مﻥ

( )

كلية ﺍلشﺭيعة في ﺍلجامعة ﺍإلسامية بغﺯﺓ1112 ,م.17-11:
سورة البقرة.)1 2( :

()21
*

سورة البقرة.)1 2( :

وتنقسم القرينة الشرعية ا جتهادية بدورها عل ثاثة أقساما هي :القرينة المستنبطة من النصدوص الشدرعية,
والقرينددة الفقهيددة ,والقرينددة القضددائية ,ان ددر تعدداري
وأثرها في فهم النصوص.11-12:

()22
()21

هددذه األقسددام وأمثلتهددا ,ا سددطل ,القرينددة عنددد األصددوليين

سورة النساّ.)11( :

ين ر :البصري ,أبو الحسين محمد بن علي بن الطيع المعتزلي (ت 216هد) ,المعتمد في أصدول الفقد  ,ط,

دار الكتددع العلميددة ,بيددروت( ,د ت) ,1 1/2:الجددويني ,عبددد الملددر بددن عبددد ا

بددن يوس د

(ت 27هددد),

البرهددان فددي أصددول الفق د  ,تحقيددق :د .عبددد الع دديم الددديع ,ط  ,2دار األنصددار ,القدداهرة2211 ,هددد,162/2:

التفتازاني ,سعد الدين عمر ابن مسعود (ت 7 1هد) ,التلويَ علد التوضديَ ,ط ,محمدد علدي صدبيَ ,مصدر,
2167هد , 1- 1/2:الم فر ,الشديخ محمدد رضدا (ت 21 1هدد) ,أصدول الفقد  ,ط  ,دار التعدار  ,بيدروت,
2211ه1112,م ,212/2:الصدر ,دروض في علدم األصدول ,216/2:البهدادلي ,مفتداح الوصدول,126/2:
الخيمي ,القرينة عند األصوليين.11-27:

()21

سورة البقرة.)21 ( :

()22

سورة البقرة.)111( :

()26

الزركشي ,البرهان في علوم القران.127/1 :

()21

سورة البقرة.)11 ( :

()27

السددبكي ,علددي بددن عبددد الكددافي (ت 716هددد) ,اإلبهدداج فددي شددرح المنهدداج ,ط ,دار الكتددع العلميددة ,بيددروت,

( )2

البخدداري ,محمددد بددن إسددماعيل ,صددحيَ البخدداري ,ط ,دار بددن كثيددر ,بيددروت  2217هددد ,116 :احمددد ,بددن

( )2

ين ر :الخيمي ,القرينة عند األصوليين.11 :

2212هد2 ,

2م.121/2 :

حنبل ,المسند ,تحقيق احمد محمد شاكر ,ط ,دار المعار  ,مصر2171هد2 11,م.71 1:

()11

ين ر :الغزالي ,المستصف /1:

 ,ا مدي ,سي

الدين علدي بدن محمدد (ت  612هدد) ,األحكدام فدي أصدول

األحكام ,ط ,دار الكتع العلمية ,بيروت( ,د ت) ,212/1:الخوئي ,مصدباح األصدول ,1/1:ا زدي :حداتم عبدد

الكريم محمدد ,القدرائن عندد األصدوليين وأثرهدا فدي اخدتا

الفقهداّ ,أطروحدة دكتدوراه مقدمدة إلد مجلدض كليدة

العلوم اإلسامية في جامعة بغداد ,61:ا سطل ,القرينة عند األصوليين.12:

()12

الغزالي ,أبي حامد محمد بن محمد (ت 111هد) ,الوسيط ,تحقيق :احمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تدامر,

ط ,2دار السام ,القاهرة2227 ,هد 7 -

2م.121/2 :

2 1
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()11

الشددوكاني ,محمددد بددن علددي بددن محمددد (ت 2111هددد) ,نيددل ا وطددار فددي شددرح منتقدد األخبددار ,ط ,2دار

()11

الزركشي ,البحر المحيط.11 /2 :

الحديث ,القاهرة7 ,

()12

2م.121/2 :

ين ر :الغزالدي ,المستصدف  ,116/2:ا مددي ,اإلحكدام ,2 /1:الصددر ,السديد محمدد بداقر (ت  2211هدد),

بحددوث فددي علددم األصددول ,بقلددم السدديد محمددود الهاشددمي ,ط ,1متسسددة دائددرة معددار الفق د اإلسددامي ,قددم

المقدسدددددة2216 ,هدددددد ,211/2:ا زدي :القدددددرائن عندددددد األصدددددوليين ,2 1-212 :الخيمدددددي ,القريندددددة عندددددد
األصوليين.1 -16:

()11

سورة المائدة.)6( :

()17

ين ددر :القرطبددي ,أبددو عبددد ا

()16

سورة البقرة.)117( :

محمددد بددن احمددد األنصدداري ,الجددامه ألحكددام الق درآن ,ط ,دار إحيدداّ الت دراث,

بيروت2 61,م.211/1 :

( )1

الزركشي ,البحر المحيط.17 /2 :

()11

سورة المائدة.)21( :

( )1

سورة المائدة.)21( :

()12

ين ر :الخيمي ,القرينة عند األصوليين.16:

()11

*

ين ددر :الفيددروز آبددادي ,مجددد الدددين محمددد بددن يعقددوع ,القدداموض المحدديط ,ط  ,دار ليبيددا2 66 ,م :مددادة

(خبر).16/1 ,

ويريدون بقيد (لذات ) " ما يحتملهما  -أي الصدق والكذع  -بدالن ر (لد ) بنفسد  ,مده قطده الن در عدن قائلد ,
احت ار از عن كام ا

واألنبيداّ ونحدوهم ,ممدا شدر فدي (صددق) أخبداره ,فاند

يحتمدل الصددق والكدذع ,ولكدن

باعتبار قائل " : ,د .محمد رمضان ,علم المنطق ,ط ,دار الحكمة -بغداد( ,د ت).21:

()11
()12

الرازي ,تحرير القواعد المنطقية.17 :

ين ر :المرتض  ,السديد أبدو القاسدم علدي بدن الحسدين (ت 216هدد) ,الذريعدة إلد أصدول الشدريعة ,تحقيدق:

الددددكتور أبدددو القاسدددم كرجدددي ,ط  ,طهدددران2126 ,هدددد ,277/1:الطوسدددي ,أبدددو جعفدددر محمدددد بدددن الحسدددن

العدة في أصول الفق  ,ط ,ستارة  -قم2227 ,هد ,62/2 :ا مدي ,اإلحكام.111/2:
(ت261هد)ّ ,

()11

المحقق الحلي ,نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن (ت  676هد) ,معدارج األصدول ,ط ,2الشدهداّ ,قدم,

2211هد.21 :

()16

ين ددددددر :الفضددددددلي ,د .عبددددددد الهددددددادي ,دروض فددددددي أصددددددول فقدددددد األماميددددددة ,ط ,2متسسددددددة أم القددددددرح,

()17

 :ا مدي ,اإلحكام ,11 /2:القمي ,المير از أبو القاسم (ت 2112هدد) ,القدوانين المحكمدة ,ط ,حجريدة( ,د

2211هد.171/2:

ت) ,111/2:الحكيم ,األصول العامة للفق المقارن:

.2
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( )1

ين ددر :المقدسددي ,عبددد ا

بددن أحمددد الدمشددقي (ت 611هددد) روضددة النددا ر ,تحقيددق :د .عبددد العزيددز عبددد

الدددرحمن ,ط ,1جامعدددة محمدددد بدددن سدددعود ,الريددداخ,
المقارن:

م 2216هـ

21هدددد ,12-11:الحكددديم ,األصدددول العامدددة للفقددد

.2

( )1

ين ددر :الشدديرازي ,أبددو إسددحاق إب دراهيم بددن علددي (ت 276هددد) ,التبصددرة فددي أصددول الفق د  ,ط ,2دار الكتددع

()21

ين ر :المعتمد في أصول الفق . 2/1:

العلمية ,بيروت2211 ,هد1 ,

()22

ين ر :المفيد ,أوائل المقا ت:

2م ,1 1:ا مدي ,اإلحكام ,117/1:القمي ,قوانين األصول.211/2:
.

()21

ين ر :الغزالي ,أبي حامد محمد بدن محمدد (ت 111هدد) ,المنخدول ,تحقيدق :الددكتور محمدد هيتدو ,ط ,1دار

()21

ين ر :الطوسي ,العدة ,72/2:القمي ,قوانين األصول.212/2:

الفكر المعاصر ,بيروت222 ,هد,

2م.116:

()22

ين ر :العاملي ,أكرم بركات ,دروض في علم الدراية ,ط ,2منشورات سعيد بن جبير -قم.1 :

()26

ين ر :السمرقندي ,ميزان األصول ,61 /1:الزركشي ,البحر المحيط.112/2:

( )2

ين ر:الغزالي ,المستصف .116/2:

()11

ين ر :ا مدي ,اإلحكام ,11 /2:الفضلي ,أصول الحديث. 77:

()21

ين ر :الفضلي ,أصول الحديث.7 :

()27

ين ر :الجويني ,البرهان.111/2:

( )2

ين ر :الخيمي ,القرينة عند األصوليين.22 :

()12

ين ر :الحلي ,أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوس

(ت 716هدد) ,مبداد الوصدول إلد علدم األصدول,

تحقيق :عبد الحسين البقال ,ط ,1اإلعام اإلسامي2212 ,هد ,111:الم فر ,أصول الفق .6 /1:

()11

ين ددر :المفيددد ,أبددي عبددد ا

()11

ين ر :البصري ,المعتمد , 1/1:الفتوحي ,شرح الكوكع المنيدر ,12 /1:العداملي ,الشديخ زيدن الددين سدعيد

محمددد بددن محمددد (ت 221هددد) ,التددذكرة ب صددول الفقد  ,تحقيددق :الشدديخ مهدددي

نج  ,ط ,1دار المفيد للطباعة والنشر ,بيروت2222 ,هد1 ,

2م.22:

بددن جمددال الدددين الحسددن نجددل الشددهيد الثدداني (ت 2122هددد) ,معددالم الدددين ومدداذ المجتهدددين ,تحقيددق :لجنددة
النشر اإلسامي ,ط ,متسسة النشر اإلسامي ,قم المقدسة( ,د ت) ,121:الفضلي ,أصول الحديث.7 :

()12

ين ر :ابن حزم ,علي بن احمد بن سعيد (ت216هد) ,اإلحكام في أصول األحكام ,تحقيق الشيخ أحمد محمد

شاكر ,ط /2دار ا فاق الجديدة -بيروت 2211هد1 -
البحر المحيط.161/2:

()11

2م ,221/2:ا مدي ,اإلحكدام ,172/2:الزركشدي,

ين ددر :البصددري ,المعتمددد , 1/1:المرتضدد  ,الذريعددة ,127/1:الطوسددي ,العدددة ,21 -22 /2:الغزالددي,

المستصدددف  ,11 /2:ا مددددي ,اإلحكدددام ,172/2:الزركشدددي ,البحدددر المحددديط ,161/2:الفضدددلي ,دروض فدددي
أصول فق اإلمامية.172/2:

()16

ين ر :الفضلي ,أصول الحديث , 2- 1:الخيمي ,القرينة عند األصوليين.211:
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, ا ستبصدار,)هدد261 أبو جعفر محمدد بدن الحسدن (ت, , الطوسي,22:  التذكرة ب صول الفق, المفيد:ين ر

)17(

 أبدو, ابدن الصداح,21 -22 /2: والعددة, خطبدة المقدمدة:م1111-هد2216  بيروت, متسسة األعلمي,ط
,21:هدد2212, بيدروت- دار الكتدع العلميدة, ط, مقدمة ابدن الصداح,)هد621عمرو عثمان الشهرزوري (ت
,)ه2212 الحدر (ت
 محمدد بدن الحسدن ي, العداملي,221/1 : المحصول, الرازي,116/2:  المستصف,الغزالي
, 6- 1/11:ه21 2  بيروت-  دار إحياّ التراث العربي,2 ط,وسائل الشيعة إل تحصيل مسائل الشريعة

, ط, أرشداد الفحدول إلد تحقيدق الحدق مدن علدم األصدول,)هدد2111  محمد بن علي بدن محمدد (ت,الشوكاني
.2 7: القرائن عند األصوليين, ا زدي, 1-7 : أصول الحديث, الفضلي,2 /2:) (د ت, بيروت,دار الفكر

 أصدددددول, الفضدددددلي, 6- 1/11: وسدددددائل الشددددديعة, العددددداملي,21 -22 /2: العددددددة, الطوسدددددي:ين دددددر

)1 (

وأبند شدهاع الددين عبدد الحلديم

)1 (

. 1-7 :الحديث

 مجد الدين عبدد السدام بدن عبدد ا, آل تميمة,21: اللمه, الشيرازي:ين ر

,هد21 2 , مصر, المدني, ط, محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق,  المسودة في أصول الفق,وأبن أحمد

.11-2 : إرشاد الفحول, الشوكاني,12 -121:م2 62
.61/1:  أصول الفق:الم فر

.12 -171/2: دروض في أصول فق اإلمامية, الفضلي:ين ر

)61(
)62(

Context when fundamentalists and their impact on the science
news briefing
Abstract
The Authentic year when fundamentalists necessities However, the areas to take
advantage of them suspended to discuss ways and means for the year installed and
connected to it, and what was the evidence of a significant impact in it, I saw that I put
these clues on the table of the scientific method to demonstrate its impact on the
.Authentic conductive some news for the year
As the impact of the work context when fundamentalists have in suppliers, the degree of
.forensic evidence of the text, a statement of the intended meaning of the text
The presumption confronted with it when fundamentalists are divided on the basis of
their function: to baffle presumption, the presumption set out, and the presumption of
.specific degree of proof text
However, the most correct in frequent news is his testimony necessary than just science
news, any that benefit science itself, not a trace of evidence that, contrary to some
.fundamentalists
Yes to the presumption of effect on the Sundays when news fundamentalists, as divided
on the basis of: individual Mahtf the Baqraún, individual Mahtf the Baqraún
and The single non Mahtf news ,Thus, The one Mahtf news Baqraún benefit science
.stated conjecture

2

