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 هـ)١٦/٠٧/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر يف  

إّن دراسة العقيدة تكون لجانبي الدالئل والمسائل، ومما هو معلوم بالضـرورة أنـه  المستخلص:

ال توجد مسألة عقدية إال وقد دلت عليها األدلة الشرعية نقلية كانت أو عقلية، وال يمكـن أن يتصـور 

ون دليل الثبوت ودليـل النفـي يف العملية االستداللية على مسائل العقيدة أن تتناقض أدلتها، أو أن يك

مجتمعين للمسألة الواحدة؛ ألن هـذا محـال تصـوره، وعلـى وضـوح هـذه الحقيقـة إال أنَّ هنـاك مـن 

ا يف عمليـة  جانبها، وكان هذا نتيجة االعتماد على األدلة العقلية المحَدثـة التـي أحـدثت خلـًال منهجيـ�

األدلـة عنـد المتكلمـين؛ ليبـين مفهومهـا، االستدالل العقدي، وهذا البحث يدور حول مسألة تكـافؤ 

ونشأهتا، والمسائل العقدية التي قيل فيها بتكافؤ األدلة، وآثار ذلك، وفـق مـنهج اسـتقرائي، تحليلـي، 

نقدي، وقد خلصت بدراستي بنتائج عدة، منها: بأّن تكافؤ األدلة محال أن يكون يف مسـائل العقيـدة؛ 

لحيــرة والتنــاقض، وهــذا مــا ال يتصــور يف أدلــة العقيــدة لمــا يــؤول إليــه مــن مــآالت، منهــا الشــك وا

المحكمة التي تورث اليقين، ومما أوصي به: ضرورة االهتمام بالعملية االستداللية لمسائل العقيـدة 

ا، بحًثا وتدريًبا، عسى ربي أن يهدينا سواء السبيل.  تأصيًال وتقعيًدا، ونقًدا ورد�

 .المتكلمين ،العقيدة ،التكافؤ ،االستدالل ،األدلةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: The study of the creed encompasses two aspects: the proofs and the 
issues. It is well known that there is no doctrinal issue that has not been indicated by 
Sharia's proofs, whether narrative-based or mental-based evidence. It is inconceivable 
in proving the creed-related issues that there is contradictory evidence, or that the 
evidence of proof and disproof are the same for one issue. Despite the clarity of this 
fact, there are those who left it aside, which was the result of relying on recent 
mental-based evidence causing a systematic imbalance in proving creed-related 
issues.  

Following an inductive, analytical, and critical approach, this research deals with 
the subject of the equivalence of proofs among Mutakallimīn, with the aim of 
clarifying its concept and origin, the doctrinal issues on which it has been argued that 
there are equaling proofs, and the implications of that. 

Several conclusions have reached through this study, including: The equivalence 
of evidence in the creed-related issues is impossible, because of its consequences, 
including uncertainty, suspicion and contradiction. 

From what I recommended, the need to pay attention to the evidentiary process of 
creed-related issues in terms of rooting, normative, criticism, refutation, research and 
training. 

Keywords: proofs, evidentiary, equivalence, creed, mutakallimīn. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعـده، إنَّ العقيـدة اإلسـالمية 

اشتملت على مسائل ودالئل، وال يمكن أن تنفـك الدراسـة فيهـا عـن هـذين األصـلين 

 اللذين متى ما أحكمت دراستهما تأصيًال وتقعيًدا أنتجـت الثمـرة المرجـوة منهـا، وإنَّ 

دوث الخلل يف دراسة هـذين األصـلين كـان ناتًجـا مـن عـدم ضـبطهما، فالمـدونات ح

العقدية التأصيلية اهتمت ببيان هذين األصلين، والسجاالت العقديـة الكالميـة قـديًما 

وحـديًثا كانـت تـدور يف فلـك هـذين األصـلين، فحـدوث أّي خلـل يف تصـور أحـدهما 

 قة المحكمة.ينعكس سلًبا على اآلخر؛ لما بينهما من العال

مـن جانبهـا حيـال خلـالً وعلى وضوح هذه الحقيقة من جهة التنظيـر، إالَّ أنَّ هنـاك 

ــرد علــى المخــالف، وقــد حــدث ذلــك الخلــل يف االســتدالل علــى بعــض  ــق وال التطبي

المسائل حيال تصدي المتكلمين للرد على المالحدة الذين كانوا ينكرون وجود الرب، 

ة استحدثوها للرد علـى المالحـدة، ولـم يسـتدلوا باألدلـة فاستدل المتكلمون بأدلة عقلي

النقلية (القرآن والسنة) ألن المالحدة ال يؤمنون هبا، ثم اطَّردت الـدالالت العقليـة التـي 

استحدثها المتكلمون على بـاقي مسـائل العقيـدة؛ فسـبب ذلـك إشـكاالت واعرتاضـات 

ين أنفسهم القـائلين هبـا، حتـى وتناقضات عديدة يف الدالئل والمسائل، بل لدى المتكلم

أصبح من العسير تطبيق ما دونوه أو تصوره، ولم يكن األمـر قاصـًرا علـى علـم العقيـدة، 

بل تعداه إلى علوم أخرى كأصول الفقه؛ ذلك ألن بعض كبار المتكلمـين كـانوا يـدونون 

  فيه، فظهرت شوائب انحراف المدرسة الكالمية فيما دونوه من علوم.

واالستقراء لمدونـة المتكلمـين وقفـت علـى دعـوى القـول بتكـافؤ  وحيال التتبع
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األدلة؛ إذ ال يمكن فيها تميز دليل على دليل، فتتسـاوى األدلـة نفًيـا وإثباًتـا يف المسـألة 

 الواحدة، واستعمال هذا القول يف االستدالل على مسائل العقيدة له مآالت خطيرة.

ين دراسة تحليلية نقدية) بالدراسة ولم يحَظ موضوع (تكافؤ األدلة عند المتكلم

 والبحث المستقل على أهميته؛ لذا تتبعته باالستقراء للكتابة البحثية فيه.

 أهداف البحث وأسباب الكتابة فيه:* 

 يهدف البحث إلى:

بيان مفهوم تكافؤ األدلة يف العقيدة لدى المتكلمين، ونشأته، وصلته بالعلوم  -١

 األخرى.

ــة إيضــاح الفــرق يف اســ -٢ تخدام تكــافؤ األدلــة يف مدونــة أصــول الفقــه، ومدون

 أصول الدين.

 بيان المسائل التي قيل فيها بتكافؤ األدلة يف العقيدة. -٣

 إيضاح آثار تكافؤ األدلة يف العقيدة ويف القائلين به. -٤

 مشكلة البحث:* 

يعــالج البحــث دعــوى القــول بتكــافؤ األدلــة وإشــكالياته يف االســتدالل بــه علــى 

 ئل العقيدة لدى المتكلمين القائلين به.مسا

 منهج البحث: * 

ــة يف المــدونات  اســتخدمت المــنهج االســتقرائي الســتقراء القــول بتكــافؤ األدل

العقدية عامة، وعند المتكلمين خاصة، والمنهج التحليلي لتحليل القول بتكافؤ األدلة 

لنقـد القـول بتكـافؤ من جهة استعماله يف العقيـدة لـدى المتكلمـين، والمـنهج النقـدي 

 األدلة يف العقيدة وبيان آثاره، وأعقب به مباشرة بعد كل مسألة ضمنًا. 
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 خطة البحث: * 

 وقد بينت فيها أهمية الموضوع، ومشـكلة البحـث، وأهدافـه، ومنهجـه،  :المقدمة

 وخطته.

 :تكافؤ األدلة المفهوم والنشأة. المبحث األول 

 :لة بالعلوم األخرى.صلة القول بتكافؤ األد المبحث الثاين 

  :تكافؤ األدلة التطبيقات واآلثار.المبحث الثالث 

 .الخاتمة 

 .ثبت المراجع 

ما دون يف هذه الدراسة ما هو إال محاولة لكشف الخلل الذي تسرب إلى مسائل 

العقيدة ودالئلها من جهة القول بتكافؤ األدلة لدى المتكلمين، وهناك بحـث آخـر لـي 

األديان، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فما توفيقي إال بـه،  بعنوان تكافؤ األدلة يف

 عليه توكلت وإليه أنيب.

* * * 
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 المبحث األول

 تكافؤ األدلة المفهوم والنشأة

 

 أوًال: مفهوم تكافؤ األدلة:

يدور معنى التكـافؤ يف اللغـة: علـى التسـاوي والتماثـل يف الشـيئين، يقـال: تكافـأ 

 .)١(الشيئان؛ أْي تماثال

والمعنى اللغوي للتكافؤ ورد يف السنة النبوية، ففي دمـاء المسـلمين يقـول النبـي 

 :)ويف العقيقة )٣(ومعنى تتكافأ دماؤهم؛ أْي: تتساوى )٢()المسلمون تتكافأ دماؤهم .

 .)٥(؛ أْي: معناه متساويتان يف القدر والسن)٤()شاتان متكافئتان(: يقول النبي 

، وقـد والدليل يف اللغة هو: األم الُّ لِيل الـدَّ ارة يف الشيء، وهو ما ُيْسَتَدلُّ بـه، والـدَّ

ــه َداللــة وِداللــة وُدلولــة، وهــو المرشــد والهــادي للمطلــوب ــه علــى الطريــق َيُدلُّ ، )٦(َدلَّ

                                           
)، والمحكـم ٥/١٨٩ينظر: معجم مقاييس اللغـة: أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا (  ) ١(

)، ولسـان العـرب ٧/٩١( والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي

 ).١/١٣٩منظور األفريقي المصري ( محمد بن مكرم بن

)، وأبـو داوود يف ٤٢١٢)، والنسائي يف سننه (٧٠١٢أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل يف مسنده (  ) ٢(

 ).٢٠٣٥سننه (

)، وشـرح ٢٤/٤٠٠ينظر: التوضـيح لشـرح الجـامع الصـحيح: البـن الملقـن عمـر بـن علـي (  ) ٣(

 ).٧/٢٤٤( البن بطال علي بن خلف :يصحيح البخار

 ).٢٥٢٣أخرجه أبو داوود يف سننه (   )٤(

 ).٣/٩١٣ينظر: الميسر يف شرح مصابيح السنة: فضل اهللا بن حسن التُّوربشتي (  ) ٥(

 =)١١/٢٤٧)، ولســان العــرب (٢/٢٥٩)، ومقــاييس اللغــة (٤/٤٣٦ينظــر: هتــذيب اللغــة (   )٦(
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، واالستدالل هو طلب الداللة، ويكون )١(فالدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

 .)٢(ل عنها، والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجتهبالنظر والرؤية، وقد يكون بالسؤا

 وهبذا يتبين أنَّ معنى تكافؤ األدلة: تساويها، وتماثلها، وتعادلها. 

فالقول بتكافؤ األدلة يبحث يف عالقة األدلة ببعضها، حيال تعارضها؛ إذ ال يمكن 

 .)٣(الجمع بينها، وال ترجيح أحدها؛ ألهنا متساوية ومتماثلة ومتعادلة

 الحظته حيال دراستي لمفهوم تكافؤ األدلة بشكل عام: ومما

o  أنني لم أجد تعريًفا اصطالحي�ا لهذا المفهوم يف المـدونات القديمـة، وأقصـى

ما وجدته حيال البحث والتنقيب للمفهـوم االصـطالحي تعريفـات اجتهاديـة لبـاحثين 

 معاصرين، تتميز بتقارب معناها. 

o  ا، ولم ُينَّظر له بالدراسة.أّن مفهوم تكافؤ األدلة ُطبق عملي� 

o   أّن البحث يف عالقة األدلة الشرعية عنـد التقابـل والتعـارض يجـدها الباحـث

متفرقــة، ال مجتمعــة؛ إذ لــم تحــَظ بــالجمع والتنظــيم، فلعــل المطبقــين لتكــافؤ األدلــة 

 وجدوا الغنية يف تطبيقه؛ لذا لم يعرفوه.

o كـن أن يعـرب عنـه بــتعارض أّن مصطلح تكافؤ األدلـة ُيعـرب عنـه صـراحة، ويم

التعادل يعني تساوي الدليلين المتعارضين من كل وجه، فال «األدلة، وتعادل األدلة، فـ

                                           
=.(  مادة (دلَّ

 ).٢/٢٩٢ينظر: كشاف اصطالحات الفنون؛ للتهانوي (   )١(

 .)١٧ص(ينظر: األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد: د. سعود العريفي    )٢(

)، وشرح الكوكب المنير: ابـن النجـار ٨/٤١٢٨ينظر: التحبير على شرح التحرير المرداوي (   )٣(

 ).٢/١١١٤وإرشاد الفحول: للشوكاين ( ،)٦٠٦، ٤/٦٠٥(
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يبقى ألحدهما مزية على اآلخر، فينسـد بـاب الرتجـيح، وينتقـل إلـى التوقـف، أو إلـى 

، وظنيـة األدلـة، وال تكـافؤ مـع إمكانيـة )١( »تساقط الدليلين وطلب الحكم من غيرهمـا

، وحــــل اإلشــــكاالت )٢(رتجــــيح، وال تكــــافؤ بــــين قطعيــــين، والوجــــود الشــــبهيال

، ويأيت بمعنى التوقف يف الحكم على الشيء، فـال ُينفـى )٤(، وتعدد الحق)٣(باإلشكاالت

 . )٦(، ويأيت بمعنى منهج الشكاك)٥(الحكم وال يثبت

لمختلفة ويمكنني تعريف تكافؤ األدلة يف العقيدة اصطالًحا بأنه: تساوي األدلة ا

أو تعادلها يف مسألة من مسائل العقيدة، دون ترجيح أو اختيار أو توفيق أو جمع بينهـا، 

ال يمكن نصر مذهب على مذهب، وال تغليب مقالة على مقالة، حتـى يلـوح «وعليه فـ

الحق من الباطل ظاهًرا بينًا ال إشكال فيـه، بـل دالئـل كـل مقالـة مكافئـة لـدالئل سـائر 

                                           
الفقهيـة دراسـة نظريـة تطبيقيـة: محمـد تعارض العمـومين عنـد األصـوليين وأثـره يف األحكـام    )١(

 ).٢١المين زيان خوجة. رسالة ماجستير جامعة الجزائر كلية الشريعة، (ص

 .)٦١ص( ،فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة   )٢(

)، والمنقذ من ١٢٣ينظر: هتافت الفالسفة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، (ص   )٣(

 ).١٩٢محمد الغزالي الطوسي، (صالضالل: أبو حامد محمد بن 

ينظــر: األصــول والفــروع حقيقتهمــا والفــرق بينهمــا واألحكــام المتعلقــة هبمــا دراســة تطبيقيــة    )٤(

 ).٤٥٣نظرية: د. سعد الشثري، (ص

)؛ ١/١٧٩؛ والسنة: ألحمد بن حنبـل ()٣٤٢، ١٠٢ص(ينظر: الرد على الجهمية: للدارمي،   ) ٥(

ـــالل ( ـــنة: للخ ـــة ()؛ د١٣٢-٤/١٢٩والس ـــن تيمي ـــارض: الب ـــعينية ٣/٣٨٣رء التع )؛ والتس

 ،)١١٦-٥/١١٣محمـــد العجـــالن (. )، تعليـــق المحقـــق، د٢)، الهـــامش (٢١٢-٢/٢١١(

 ).٣/٣١٦)؛ والخطط المقريزية: للمقريزي (١٦/٣٩٩(

 ).١/١٧٩ينظر: السنة: لعبد اهللا بن أحمد بن حنبل (  ) ٦(
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، فدالئل كل قول لكل فرقـة أو )١( »ثبت بالجدل فإنه بالجدل ينقض المقاالت، وكل ما

 ملة أو نحلة متساوية، فليس هناك قول أصح من قول.

، وهـو يتضـمن خلـط )٢(فمفهوم تكافؤ األدلة ال يرادف وال يحمل معنـى التوسـط

الحق بالباطل، والجمع بين القول ونقيضه، وتعدد الحـق مـن جهـة أّن القـول ونقيضـه 

 ، وهذا مما ال يمكن عقًال.يمتلكه

 ثانًيا: نشأة القول بتكافؤ األدلة.

؛ ألنه قول يتعلق بالعديد مـن العلـوم ـ )٣(يصعب تحديد أول من قال بتكافؤ األدلة

كما سيأيت بيانـه يف المبحـث التـالي ـ والمهـم إيضـاحه هنـا هـو بيـان نشـأته وتشـكله يف 

وجه الجملة إلى بعـض القـائلين بـه،  العقيدة لدى المتكلمين؛ إذ يمكنني اإلشارة على

مع بيان السبب، وذلك من خالل التتبع واالستقراء لما وقفت عليه، وهـذا سيسـاعدين 

 على بيان نشأته، وإيضاح تطورات استعماالته.

  وممــا الحظتــه حيــال التتبــع واالســتقراء لنشــأة القــول بتكــافؤ األدلــة يف العقيــدة 

 ما يلي:

                                           
 ).٥/٢٥٣الفصل يف الملل والنحل (  ) ١(

مـن يـرى بـأن القـول بتكـافؤ األدلـة هـو التوسـط بـين األقـوال، وهـذا فيـه مجانبـة لمعنـى هناك   ) ٢(

  المفهــوم مــن جهــة اللغــة واالصـــطالح. ينظــر: المــذهب األشــعري: أساســياته ومقاصـــده 

 هـ.١٢/٣/١٤٤٢سحب بتاريخ  https://cutt.us/ixAG1عبدالوهاب بيطار . د

هناك من ذهب إلى أن القول بتكافؤ األدلة ظهـر يف منتصـف القـرن الثالـث. ينظـر: المرجـع يف    )٣(

) وهو محل نظر، ويحتاج إلى أدلـة تـربهن علـى صـحته، وبحسـب مـا ١/٢٢١تاريخ الكالم (

 سأورده فإن القول بتكافؤ األدلة ظهر قبل ذلك.
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 ـــْمنِيةإّن القـــول بتكـــافؤ األدلـــة كـــ ، )١(ان يســـتعمل بمنزلـــة المـــنهج لـــدى السُّ

، والسـبب يف هـذا يعـود إلـى تـأثرهم بالفلسـفة اليونانيـة، فهـم )٣(، والشـكاك)٢(والعناديـة

يرون أن ما من قضية بدهية أو نظرية إال ولها معارضة ومقاومة بمثلها يف القوة والقبول 

 .)٤( عند األذهان

 ٦(، ويتبـين هـذا لـدى بعـض المعتزلـة)٥(تأثر بعض الفرق الكالمية بمن سبقهم( 

الذين قالوا بتكافؤ األدلة، على خالٍف بينهم يف سبب القول هبـا، ومنشـأ القـول بتكـافؤ 

لجهلهم بمعاين الفقه وطرقه الصحيحة الدالة على الحـق الفاصـلة «األدلة لديهم يعود 

                                           
بقـدم العـالم، يعتمـدون علـى المـنهج السمنية: يذهبون إلى نفي النظر واالستدالل، ويقولـون    )١(

الحســي، فــأنكر أكثــرهم المعــاد والبعــث بعــد المــوت، وقــال فريــق مــنهم بتناســخ األرواح يف 

الصـور المختلفـة، إلــى غيـر ذلــك مـن أقــوالهم الباطلـة. ينظــر: الفـرق بــين الفـرق: البغــدادي، 

 .)١٤٩ص(والتبصير يف الدين: لألسفراييني،  )،٢٧١ -٢٧٠ص(

موسـوعة كشـاف  ة: تنكر حقائق األشياء، ويزعمون أّنها أوهام وخيـاالت باطلـة. ينظـر:العنادي   )٢(

اصــطالحات الفنــون والعلــوم: محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محّمــد صــابر 

 ).٢/١٢٣٩الفاروقي الحنفي التهانوي (

اإليجـاب بقـوة الشكاك: يتوقفون عن إصدار حكم ما استناًدا إلى أن كل قضية تقبـل السـلب و   )٣(

 .)١١١ص( ،متعادلة. ينظر: الفلسفة ومشكالهتا: محمد جالل شرف

 ،)، تلخـيص المحصـل: لنصـير الـدين الطوسـي١/٤٣الفصل يف الملل والنحل: البن حـزم (   )٤(

 .)٥٥ص(

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيـة عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد اهللا البغـدادي    )٥(

 .)١١٣ص(سفراييني، أبو منصور، التميمي اإل

 سيأيت ذكرهم مفصال يف الفقرة التالية: بعض القائلين بتكافؤ األدلة.   )٦(
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ن طريـق، وال أمـارة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة، فقالوا ليس فيها طريق أولى مـ

أقوى من أمارة، والجميع متكافئون، وكل من غلب على شيء حكم به، فحكموا فيما 

ال يعلمون؛ وليس مـن شـأهنم؛ وبسـطوا بـذلك شـبه نفـاة القيـاس مـنهم ومـن غيـرهم؛ 

الذين يقولون ال يصح القياس واالجتهـاد ألن ذلـك إنمـا يصـح مـن طريـق تـؤدي إلـى 

 هـذه األصـول مـا يـدل علـى حكـم الحـوادث علًمـا وال العلم أو إلى الظـن، ولـيس يف

 .)١(»ظن�ا

  ــاك نقــض ــة، فهن ــين الفــرق الكالمي ــة محــل خــالف ب إنَّ القــول بتكــافؤ األدل

 . )٢(للمعتزلة على المعتزلة القائلين بتكافؤ األدلة

   إّن القول بتكافؤ األدلة يعود إلى إشكال يف طرق الفهم واالستدالل وآلياهتما

به، فهو ال يعود إلى المسائل والدالئل نفسها؛ ألنـه غيـر ممكـن بـإطالق، لدى من قال 

، فال يجـوز أن تتكافـأ األدلـة يف األمـر نفسـه عنـد )٣(وأما من جهة نظر المجتهد فممكن

 .)٤(الجمهور لكن تتكافأ يف نظر الناظر، أو يف األذهان

                                           
 ).١٠٤٩-٢/١٠٤٨شرح اللمع: الشيرازي، (   )١(

ينظــر: الفهرســت: أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الــوراق البغــدادي ابــن النــديم،   ) ٢(

 .)٣٠٠ص(

يم بـن موسـى الشـاطبي، ت: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان ينظر: الموافقات: إبراه  ) ٣(

)؛ والحاوي الكبير: علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي، الشـهير ٥/٣٤٢(

)، والبحر المحيط يف أصول الفقـه: بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهللا بـن ١٦/١٥١بالماوردي (

 ).٧/٥٩هبادر الزركشي (

 =يف أصـول الفقـه: أبـو عبـد اهللا بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهللا بـن هبـادر ينظر: البحر المحـيط  ) ٤(
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 بعض القائلين بتكافؤ األدلة: 

o أبـي الحـر العنـربي البصـري ممـن قـال  عبيد اهللا بـن الحسـن بـن الحصـين بـن

، وسبب قوله يعود إلى دعواه بأن القرآن يدل علـى االخـتالف، فـالقول )١(بتكافؤ األدلة

بالقدر صحيح، وله أصل يف الكتاب، والقول باإلجبار صحيح، وله أصـل يف الكتـاب، 

ومــن قــال هبــذا فهــو مصــيب؛ ألن اآليــة الواحــدة ربمــا دلــت علــى وجهــين مختلفــين، 

حتملت معنيين متضـادين. وسـئل يومـا عـن أهـل القـدر وأهـل اإلجبـار، فقـال: كـلٌّ وا

مصيب، هؤالء قوم عظموا اهللا، وهؤالء قـوم نزهـوا اهللا. ويف كالمـه هـذا مـن التنـاقض 

 .)٢(والخلل

                                           
)، ومجمـوع الفتـاوى: البـن تيميـة ١/٤٣٦)، واالستقامة: البـن تيميـة (٨/١٢٥الزركشي (=

 .)١٦٢ص()، ومعيار العلم يف المنطق: الغزالي، ١٠/٤٧٧(

ل القرن الثالث، وهـذا يـدل علـى هـ؛ أْي أن القول بتكافؤ األدلة ظهر قب١٦٨تويف العنربي سنة   ) ١(

مخالفة من قال بأن تكافؤ األدلة ظهر يف وسط القرن الثالث. ينظـر: المرجـع يف تـاريخ الكـالم 

). وينظر لرتجمة العنربي يف تقريب التهذيب: أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقالين، ١/٢٢١(

حمد بـن حجـر ، وينظر: هتذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ)٦٣٧ص(

 ).٧/٨العسقالين (

-٩٥ص(ينظر: تأويل مختلف الحـديث: أبـو محمـد عبـد اهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري،   ) ٢(

وهـذا «. تنبيه: علق الدكتور بشار معروف عواد على قـول عبيـد اهللا بتكـافؤ األدلـة بقولـه: )٩٦

تقريـب التهـذيب للحـافظ تحريـر ». غيُر قادح يف عدالته؛ ألنه من باب العقائـد المختلـف فيهـا

أحمد بن علي بن حجـر العسـقالين: الـدكتور بشـار عـواد معـروف، الشـيخ شـعيب األرنـؤوط 

) قلُت: ويف هذا القول نظر، وسبق أن بينت أن القول بتكافؤ األدلة يكـون يف الفـروع ٢/٤٠٣(

 ال األصول، ومسألة القدر مما هو متفق عليها عند أهل السنة والجماعة.
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o ١(أبو إسحاق النصيبي؛ إبراهيم بن علي بن سعيد بن علي، المـتكلم المعتزلـي( 

ب قولـه مبنـي علـى شـبه المتكّلمـين اّلـذين يقولـون: ال ، وسـب)٢(ممن قال بتكافؤ األدلة

يجوز أن يعتقد شيء بالتقليد، وال بّد من دليل، ثم يدّللون ويختلفون، ثم يرجعون إلى 

 .)٣(القول بأّن األدّلة متكافئة

o  ابن البّقال؛ علـي بـن يوسـف، يكنـى أبـا الحسـن، شـاعر، وكـان يقـول بتكـافؤ

قوله يعود إلى دعواه بأنه وجد األدّلـة متدافعـة يف  ، وسبب)٤(األدلة، وهو بئس المذهب

أنفسها، ورأى أصحاهبا يزخرفوهنا ويمّوهوهنا لتقبل منهم، وكانوا كأصـحاب الّزيـوف 

اّلذين يغّشون النّقد لينفق عندهم، وتدور المغالطة بيـنهم. فهـو يعـرف بـأّن الحـّق حـّق 

يتبّين أحدهما من اآلخر؛ أي  والباطل باطل جملة من غير أن تمّيز بالتفصيل، ولكن ال

يلتــبس الحــّق بالباطــل والباطــل بــالحق، فتكــون األدّلــة عليهمــا ولهمــا متكافئــة، وإهنــا 

 . )٥(موقوفة على حذق الحاذق يف نصرته، وضعف الّضعيف يف الّذّب عنه

o  أبو سعيد الحضرمّي، وكان من حذاق المتكّلمـين ببغـداد، وهـو الـذي تظـاهر

  .)٦(بالقول بتكافؤ األدّلة

                                           
 .)٣٧٨ص(طبقات المعتزلة: للقاضي عبد الجبار،  ينظر:  ) ١(

 .)١٩٤ص(ينظر: المقابسات: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس،   ) ٢(

 .)٣٩٤ص(ينظر: اإلمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس،   ) ٣(

د اهللا الرومــي الحمــوي ينظــر: معجــم األدبــاء: شــهاب الــدين أبــو عبــد اهللا يــاقوت بــن عبــ  ) ٤(

 .)٢١٠-٢٠٩ص()، وذيل تاريخ بغداد: البن النجار، ٥/٢٠٥٣(

 .)٣٩٥ص(ينظر: اإلمتاع والمؤانسة،   ) ٥(

 .)٣٩٦ص(، المرجع السابقينظر:   ) ٦(
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o ١(الصاحب بن عباد ممن قالوا بتكافؤ األدلة(. 

o  أبو حفص الحداد، من المعتزلـة لـه كتـاب الجـاروف يف تكـافؤ األدلـة، نقضـه

 . )٢(عليه أبو علي الجبائي والخياط والحارث الوراق

o  إبراهيم النظام من المعتزلـة القـائلين بتكـافؤ األدلـة، والسـبب يف قولـه بتكـافؤ

زمان شبابه قـد عاشـر قوًمـا مـن الثنويـة وقوًمـا مـن السـمنية القـائلين كان يف «األدلة أنه 

 ، كان أول من نفى القياس واالجتهاد يف أحكام الحوادث. )٣(»بتكافؤ األدلة

o ٤(أبو الحسن البصري األشعري، قال بتكافؤ األدلة، وهـو مـن بقايـا االعتـزال( ،

، والتي أعلن فيها خروجه عـن وكان سبًبا لتوبته، جاء يف خطبته الشهيرة بجامع البصرة

نظرُت فتكافأْت عندي األدلة، ولم يرتجح عندي حـقٌّ علـى باطـل، «مذهب المعتزلة: 

 .)٥(»فهداين وال باطل على حّق، فاستهديُت اهللا 

o  ،٦(»بقي مدة يف الوقائع وتكـافؤ األدلـة وأطـراف المسـائل«أبو حامد الغزالي( ،

                                           
ينظر: أخالق الوزيرين، أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بـن العبـاس، حققـه وعلـق عليـه:   ) ١(

 .)١٦٦ص(محمد بن تاويت الطنجي، 

ينظر: الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمـد الـوراق البغـدادي المعتزلـي الشـيعي   ) ٢(

 ، وقد بحثت عن كتاب الجاروف ونقضه فلم أقف عليه.)٣٠٠ص(المعروف بابن النديم، 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد اهللا البغـدادي    )٣(

 .)١١٣ص(تميمي األسفراييني، أبو منصور، ال

 ).٢/١٠٤٨شرح اللمع: الشيرازي، (   )٤(

 .)٣٩ص( ،ينظر: تبيين كذب المفرتي   )٥(

تبيين كذب المفرتي فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري: أبو القاسم علي بـن الحسـن    )٦(

 .)٢٩٥ص(بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر، 
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 ثم نقضها.

o ثـم )١(زي ممن ذهبوا إلـى القـول بتكـافؤ األدلـةفخر الدين محمد بن عمر الرا ،

 نقضه.

* * * 

                                           
/أ)؛ ٢/١٤٤/ب)؛ مخطــــــوط، وهنايــــــة العقــــــول، (ل/١١٣(ل: ينظــــــر: الملخــــــص:   ) ١(

ــة ١٦١/ل/٢( ــان تلبــيس الجهمي ــرازي، يف بي ــن ال ــة ع ــك ابــن تيمي ــى ذل ــار إل /أ، ب). وأش

)؛ معـــالم أصـــول الـــدين، ١/٩١)؛ وموافقـــة المنقـــول لصـــريح المعقـــول (٣١٣-٥/٣١٢(

 حكـى والتفتـازاين)، ٣/١٤١(، )١مج(؛ والمطالب العالية، )١٨٧ص(، المحصل، )٦٦ص(

 .)٤٧ص(هذا االتجاه عن الرازي، يف شرح سعد الدين التفتازاين على العقائد النسفية، 
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 المبحث الثاين

 صلة قاعدة تكافؤ األدلة بالعلوم األخرى

 

ذكــرُت يف المبحــث الســابق حيــال الحــديث عــن نشــأة القــول بتكــافؤ األدلــة يف 

ة العقيدة أنَّ من الصعوبة بمكان تحديد نشأته لتعلقه بعلوم أخرى، فالقول بتكافؤ األدل

استعمل يف علوم أخرى، فهو ليس قاصًرا علـى العقيـدة فقـط، ومـن هـذه العلـوم علـى 

 سبيل الذكر ال الحصر:

o  ،وهــو يبحــث ضــمن مباحــث تعــارض األدلــة تكــافؤ األدلــة يف أصــول الفقــه

والرتجيح بينها، واستصـحاب حكـم اإلجمـاع يف محـل الخـالف، وتخصـيص العلـة، 

 .)١(سة هذه القاعدةوهناك دراسة علمية أصولية اعتنت بدرا

o ،وهو يبحث يف إبدال الحروف وإدغامها، وهناك رسالة  تكافؤ األدلة يف اللغة

علميــة لنيــل درجــة الــدكتوراه يف اللغويــات بعنــوان تكــافؤ األدلــة وأثــره يف النحــو 

 . )٢(والصرف

واألقرب صلة للقول بتكافؤ األدلة يف العقيدة هو القول بتكـافؤ األدلـة يف أصـول 

ما بين العلمين من صلة وثيقة، مع التأكيد على اختالف التطبيق للقول بين أدلة الفقه؛ ل

هناك من فصل القول بتكافؤ األدلة، وفرق يف إحالتها وإمكاهنا بين عـدد مـن العلمين، ف

 أنواع األدلة، منها:

o  التكافؤ بين أدلة األصول وأدلة الفروع، ففي أدلة األصول محال التكافؤ، ويف

                                           
 مصطفى الجبور.. د و ،منعم السنون. قاعدة تكافؤ األدلة تطبيًقا وتأصيًال: د  ) ١(

   هـ.١٤٤٠رسالة دكتوراه يف اللغويات، جامعة الملك عبد العزيز، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،   ) ٢(
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 ممكنة. أدلة الفروع

o  ،التكافؤ بين األدلة القطعية واألدلة الظنية، فالتكافؤ يف األدلة القطعيـة ممنـوع

ويف األدلة الظنية جائز؛ ألن التكافؤ بين الدليلين القطعيين المتنافيين ممتنع اتفاًقا سواء 

كانـا عقليــين، أم نقليـين، وكــذلك بـين القطعــي والظنــي لتقـدم القطعــي؛ ألنـه لــو وقــع 

 .)١(نقيضان أو ارتفعاالجتمع ال

o  التكافؤ بين األدلة الضرورية واألدلـة الممكنـة، وهـو مـن جـنس التفريـق بـين

 القطعي والظني، ووجه التفصيل جاء إجابة عن السؤال التالي:

هل األدلة تتكافأ؛ حتى يوجد للشيء ونقيضه دليل قوي؛ ويكون دليل الشـيء يف 

 القوة والصحة كدليل نقيضه أم ال؟ 

 هذه مسألة إذا أجبت بال مطلقة أو بنعم مطلًقا فإن ذلك غير صواب.«الجواب: 

واألولى أن نقسم األمور، وننظر هل هي يف ذلـك المعنـى بحكـم واحـد، أم هـي 

 مختلفة الحكم؟

فنقول: إن األمور منهـا ضـرورية ومنهـا ممكنـة، وال يوجـد لألمـور قسـم ثالـث، 

 حصورة هبذين.وجميع العلوم مبناها على أحد هذين، وهي كلها م

ــهورات  ــه علــى المش ــول في ــى الق ــإن مبن ــن ف ــة الممك ــان مــن جمل ــأي شــيء ك ف

 والمقنعات والظنون الحسنة والتقليدات وما يشبهها مما هو يف حيز الممكن. 

ويف مثل هذه فإنـه لـيس مـن المحـال أن تتكافـأ األدلـة حتـى يوجـد دليـل الشـيء 

كـان الـذي يوازيـه ويكافيـه دليـل والحجة على إثباته من القوة والصـحة والحسـن بالم

 نقيضه والحجة عليه.

                                           
 ).  ٨/١٢٥ينظر: البحر المحيط يف أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن هبادر الزركشي (  ) ١(
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وأما ما كان من المسائل والعلوم يف حيـز الضـرورة، فـإن مبناهـا ومعولهـا يكـون 

علــى األمــور التــي توجــد ضــرورة أو ال توجــد ضــرورة؛ وحينئــذ يكــون دليــل الشــيء 

 .)١(»ضعيًفا صحيًحا وقوي�ا وكذلك الحجة عليه. وأما الدليل على نقيضه فواهًيا باطًال 

o ال يجــوز تكــافؤ األدلــة يف أدلــة «التكــافؤ بــين أدلــة األصــول وأدلــة الفــروع، فـــ

التوحيــد وصــفات اهللا وأســمائه والقضــاء والقــدر. وأمــا دالئــل الفــروع مثــل الصــالة 

 .)٢(»والصيام والحج الزكاة وغير ذلك فيجوز أن تتكافأ

 (العقيدة) ما يلي: والسبب يف منع وإحالة القول بتكافؤ األدلة يف األصول

 ٣(ألن كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابًتا منتفًيا ال يقوله عاقل(. 

 ٤(كل ما استلزم تكافؤ األدلة فهو باطل(. 

 ٥(القول بتكافؤ األدلة وتعارضها يف األصول هو خالف موضوع الشريعة(. 

 ٦(إلى علمه ألنه ال يجوز أن يتعبد اهللا العباد بما لم يجعل لهم طريًقا توصلهم( . 

                                           
 .)١٠٢ص(رسالتان فلسفيتان: للفارابي،    )١(

 .)٤٤٩، ٤٤٨ص (المسودة: آلل تيمية،   ) ٢(

 ).١/٤٣٦ينظر: االستقامة: البن تيمية (  ) ٣(

 ).٩/١٠٢ينظر: مجموع الفتاوى (  ) ٤(

  ينظــر: العــدة يف أصــول الفقــه: القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف   ) ٥(

 ).٥/١٥٣٨ابن الفراء (

ينظــر: الحــاوي الكبيــر: علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير   ) ٦(

ــاوردي ( ــل ١٦/١٥١بالم ــن عقي ــد ب ــن محم ــل ب ــن عقي ــي ب ــه: عل ــول الفق ــح يف أص )، الواض

)، والبحر المحيط يف أصول الفقه: بدر الـدين محمـد بـن عبـد اهللا ٥/٣٠١فري (البغدادي الظ

 ). ٧/٥٩بن هبادر الزركشي (
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 المبحث الثالث

 تكافؤ األدلة التطبيقات واآلثار

 

 أوًال: تطبيقات القول بتكافؤ األدلة يف العقيدة.

:  بعد التتبع واالستقراء لتطبيقات القول بتكافؤ األدلة يف العقيدة، وجدت أنَّ

o .أهل السنة والجماعة لم يستعملوا القول بتكافؤ األدلة يف العقيدة 

o ل بتكافؤ األدلة كان لدى بعض المتكلمين، وليس كل المتكلمـين تطبيق القو

 قالوا به، ولبعض المتكلمين ردود عليه، وبعضهم تراجع عنه.

o  ،القول بتكـافؤ األدلـة لـدى بعـض المتكلمـين كـان يف بعـض مسـائل العقيـدة

 وليس كلها.

o قضـة القول بتكافؤ األدلة يف مسائل العقيدة مبني على الجمع بين األدلة المتنا

 يف المسألة الواحدة.

o .القول بتكافؤ األدلة مبني على منهج التوقف الشكي الذي ينعدم معه اليقين 

o  األدلــة التــي يقــع فيهــا التكــافؤ يف مســائل العقيــدة هــي أدلــة عقليــة مــن نتــاج

ــي )١(المتكلمــين ــة الت ــة العقلي ــل اإلمكــان، وغيرهــا مــن األدل ، كــدليل الحــدوث، ودلي

 االستدالل على المسائل العقدية.  استعملها المتكلمون يف

o  منطلــق القــول بتكــافؤ األدلــة يف مســائل العقيــدة عنــد المتكلمــين ناشــئ عــن

تناقض األدلة، وعدم إمكان التعارض بـين األدلـة القويـة مـن وجهـة نظـرهم؛ ذلـك أن 

                                           
 سبق يف المبحث األول بيان أن تكافؤ األدلة يعود للنظر.   ) ١(
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األدلــة المتناقضــة تســاوت وتعادلــت وتكافــأت يف المســألة الواحــدة، فــال يمكــن نفــي 

قضة؛ ألهنا حق، وال يمكن إثبات أحدها، ونفـي اآلخـر؛ ألن الحـق فيهمـا األدلة المتنا

 جميًعا، فال بد من القول هبا جميًعا، وهذه هي صورة تكافؤ األدلة.

o  مدار شبهة القائلين بتكافؤ األدلة راجع إلى اعتقادهم أن ليس يف النصوص ما

 هذا األمر الجلل، يقطع بأحد األمرين، ومن ثم ساغ لهم أن يرتضوا الشك والحيرة يف

 .)١(بل ربما استحسنوا ذلك وطلبوه

o  ــدى ــدة ل ــائل العقي ــن مس ــدة م ــألة الواح ــة والقويــة يف المس ــة المتناقض األدل

لذا يمكن الجمع بينها بالتوقف، والقـول بتكـافؤ  -كما يدعون  -المتكلمين كلها حق 

 األدلة. 

 من مسائل العقيدة التي قيل فيها بتكافؤ األدلة:

 افؤ األدلة يف مسـألة القـدر، واألسـماء واألحكـام، ومـا حـدث بـين القول بتك

فالقول ونقيضه يجتمعان يف أدلة هذه المسائل، وُبني هـذا القـول علـى  ،الصحابة 

إلحاق األصول بالفروع، وبأن كل مجتهد يف األصول مصيب، وليس يف األصول حـق 

تكـافؤ األدلـة عنـد «يـدل علـى االخـتالف، فــ -على حسب زعمهم  -متعين، فالقرآن 

عبيداهللا بن الحسن يظهر يف: أنه كـان يقـول: إن القـرآن يـدل علـى االخـتالف، فـالقول 

بالقدر صحيح، وله أصل يف الكتاب، والقول باإلجبار صحيح، وله أصـل يف الكتـاب، 

ومــن قــال هبــذا فهــو مصــيب؛ ألن اآليــة الواحــدة ربمــا دلــت علــى وجهــين مختلفــين، 

ن. وسـئل يوًمـا عـن أهـل القـدر وأهـل اإلجبـار، فقـال: كـلٌّ واحتملت معنيين متضـادي

                                           
 ).٥/١٧٦ينظر: مجموع الفتاوى، (  ) ١(
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ــول يف  ــذلك الق ــال: وك ــوا اهللا. ق ــوم نزه ــؤالء ق ــوا اهللا، وه ــوم عظم ــؤالء ق ــيب، ه مص

األسماء؛ فكل من سمى الزاين مؤمنًا فقد أصاب، ومن سماه كـافًرا فقـد أصـاب، ومـن 

فق لـيس بمـؤمن قال: هو فاسق، وليس بمؤمن وال كافر فقد أصاب، ومن قال: هو منـا

وال كافر فقد أصاب، ومن قال: هو كـافر ولـيس بمشـرك فقـد أصـاب، ومـن قـال: هـو 

كافر مشرك فقد أصاب؛ ألن القرآن قد دل على كل هذه المعاين. قال: وكذلك السـنن 

المختلفة، كالقول بالقرعة وخالفه، والقول بالسعاية وخالفه، وقتل المـؤمن بالكـافر، 

بأي ذلـك أخـذ الفقيـه فهـو مصـيب. قـال: ولـو قـال قائـل: إن وال يقتل مؤمن بكافر، و

القاتل يف النار كان مصيًبا. ولو قال: هو يف الجنة كان مصيًبا، ولو وقف فيه وأرجأ أمره 

كان مصيًبا؛ إذ كان إنما يريد بقوله إن اهللا تعالى تعبده بذلك، وليس عليه علم المغيب. 

 .)١( »تالهما له: إن ذلك كله طاعة هللا تعالىوكان يقول يف قتال علي لطلحة والزبير وق

 وهذا القول قد احتوى على التناقض والخلل من أوجه عدة، منها:

  الجمع بين القول ونقيضه، واالدعاء بأن كليهما حق، وهذا محال عقًال؛ إذ ال

 يمكن أن يجتمع القول ونقيضه يف المسألة الواحدة.

 ،بل ال بد أن يكون الحـق متعينًـا يف  الحق ال يمكن أن يكون يف القول ونقيضه

 . )٢(أحد القولين

  أّن هذا القول أثبت الحقائق، ثم جعلها تابعة لالعتقادات، فهـو شـر مـن قـول

 السوفسطائية الذين نفوا حقائق األشياء. 

  ،اعتقــاد الشــيء علــى خــالف مــا هــو بــه جهــل، والجهــل بــاهللا حــرام مــذموم

                                           
 .)٩٦-٩٥ص(ي، تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينور  ) ١(

 ).١/٣٥٦المغني: القاضي عبد الجبار (   )٢(
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ء واألحكـام، هـو جهـل بـاهللا، وجهـل بـدين فالجهل بمسائل القضاء والقدر، واألسـما

اهللا، فهو حرام. ومهما كان الحق يف نفسـه واحـًدا متعينًـا كـان أحـدهما معتقـًدا للشـيء 

 على خالف ما هو عليه فيكون جاهًال. 

  أنه لو فرض بأن أدلة هذه المسائل غامضة، إال أن غموض األدلة لم ينتِه إلـى

، فالحق أدلته قاطعة، ومحال أن يجتمع القـول حد ال يمكن فيه تمييز الحق من الباطل

 .)١(ونقيضه لغموض أدلته

  .القول بتكافؤ األدلة يف مسألة حدوث العالم 

مسألة حلـول الحـوادث التـي جعلتهـا الجهميـة مـن المعتزلـة ومـن اتـبعهم مـن «

األشــعرية وغيــرهم أصــًال عظيًمــا يف تعطيــل مــا جــاء يف الكتــاب والســنة فــإهنم ادعــوا 

واهر واألجسام، ومضمون عموم كالمهم يقتضي أهنم ادعوا حدوث كـل حدوث الج

موجود، لكن لم يقصدوا ذلك، وإنما هو الزم لهم، ومعلوم أن هـذا باطـل، والدهريـة 

لكن صار كل من الفريقين  - أيًضا –ادعوا قدم السماوات، وال شك أن هذا كفر باطل 

قولين باطـل، فتكـون حجـتهم يعارض اآلخر بحجج تبطل حجج نفسه؛ ألن كال� من ال

باطلة فيمكن إبطالها، ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكـافؤ األدلـة يف هـذه المسـألة 

 . )٢(»ونحوها، ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة

 .القول بتكافؤ األدلة يف مسألة الصفات 

 ؛ ألهنـم)٣(يذهب بعض األشاعرة إلى القول بتكافؤ األدلة يف إثبات صـفات زائـدة

                                           
 .)٣٥٠-٣٤٧ص(محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  المستصفى: أبو حامد   )١(

 ).١/١٦٤)، والدرء (١/٢٠١التسعينية: البن تيمية (   )٢(

 أي عن الصفات السبعة التي يثبتها األشاعرة. وجميع هؤالء من متكلمة الصفاتية.  ) ٣(
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 .)١(لم يقر عندهم دليل على نفيها وال إثباهتا، وهو اختيار الرازي واآلمدي وغيرهما

 لقول بتكافؤ األدلة يف دخول أهل القبلة النار.ا 

ال يدري هل يدخل النار أحـد مـن أهـل القبلـة أم ال؟ وهـم طائفـة مـن األشـعرية 

 .)٢(الذين توقفوا لتكافؤ األدلة لديهم

 ون القرآن مخلوًقا أو غير مخلوق.لقول بتكافؤ األدلة يف كا 

الشكاك الـذين يقولـون: ال نقـول القـرآن مخلـوق وال غيـر مخلـوق، فهنـاك مـن  

 . )٣(توقف يف القولين لتكافؤ األدلة لديه

 لقول بتكافؤ األدلة يف إثبات رؤية اهللا ونفيها.ا 

زم فالحكم بجواز الرؤية أو امتناع حصولها مما يتوقف العقل فيه، وال يمكن الج

 .)٤(به، ال بالنفي وال باإلثبات، بل األقوال فيه متكافئة

إنَّ القول بتكافؤ األدلـة يف المسـائل العقديـة السـابقة قـد احتـوى علـى التنـاقض 

 والخلل من جهة منهج االستدالل، ويتبين من أوجه عدة، منها:

o  ـــنهج ـــو إال م ـــا ه ـــدة م ـــألة الواح ـــة يف المس ـــة المتناقض ـــافؤ األدل ـــول بتك الق

                                           
؛ وينظر: )١١١، ٨٢-٧١، ٣٢()، شرح األصفهانية، ٣/٣٨٣ء تعارض العقل: البن تيمية (در  ) ١(

 ).١٧/١٠٦)، (١٦/٤٠٧مجموع الفتاوى (

 ).٤٦٣-٣/٤٦٢ينظر: منهاج السنة: البن تيمية (  ) ٢(

، ضمن عقائد السلف؛ السنة: لعبد اهللا بن )٢٤٧-٢٤٦ص(ينظر: اختالف اللفظ: البن قتيبة،   ) ٣(

؛ والشـريعة: لآلجـري )٣٤٢ص()، والرد على الجهمية: للـدارمي، ١/١٧٩( أحمد بن حنبل

 ).٣٦٤-٤/٣٥٧مج/٢مج)؛ وشرح اعتقاد أهل السنة: لاللكائي، (٥٣١-١/٥٢٦(

 ).٢/٨٣ينظر: المطالب العالية (  ) ٤(
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السفســطة يف «، فمنتهــى هــؤالء المعرضــين عــن الكتــاب المعارضــين لــه: )١(ائيسوفســط

العقليــات والقرمطــة يف الســمعيات، يتــأولون كــالم اهللا وكــالم رســوله بتــأويالت يعلــم 

باالضطرار أن اهللا ورسـوله لـم يردهـا بكالمـه، وينتهـون يف أدلـتهم العقليـة إلـى مـا يعلـم 

فضالء هم يتفطنون لما هبم من ذلـك فيصـيرون  فساده بالحس والضرورة العقلية، ثم إن

 .)٢(»يف الشك والحيرة واالرتياب وهذا منتهى كل من عارض نصوص الكتاب

o  إنَّ سبب قول بعض المتكلمين بتكافؤ األدلة يف المسألة الواحـدة مـن مسـائل

العقيدة إنما نتج عما اعـرتى مـنهجهم االسـتداللي مـن شـبه وإشـكاالت عسـر علـيهم 

أن ال حل لها أصًال، ولم يحملوا ذلك على قصور نظرهم وضاللتهم وقلة  حلها فظنوا

 .)٣(درايتهم بطرق االستدالل والنظر

o  إّن حقيقة القول بتكافؤ األدلة يف بعض مسائل العقيـدة مـن بعـض المتكلمـين

  كان نتيجة لغياب منهج االستدالل الشامل والمتكامل للمسائل.

o ــد ــائل العقي ــى مس ــتدالل عل ــألة إنَّ االس ــا يف المس ــا وإثباًت ــة نفًي ــافؤ األدل ة بتك

الواحدة، هو مـن المحـاالت؛ ألنـه جمـع بـين القـول ونقيضـه، وبـين الحـق والباطـل، 

، فـإن أدلـة الحـق وشـبه )٤(فعملية االستدالل من جهة منهجية غير منتجة، وهـي محالـة

                                           
 .)١٦١ص(معيار العلم يف المنطق: للغزالي، ينظر:   ) ١(

 ).٥/٢٥٦درء التعارض (  ) ٢(

 .)١٦٢ص(العلم يف المنطق: للغزالي،  معيار ينظر:  ) ٣(

، والضروري يف أصول الفقه: أبو الوليد محمد بن رشد )١٨ص(محك النظر: للغزالي، ينظر:   ) ٤(

، شـرح )٩٣ص(م، ١٩٩٤، ١ن: دار الغرب اإلسالمي بيروت، ط:ت: جمال الدين العلوي، 

 ).٢/٤٠٢مختصر الروضة للطويف، (
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أنــتن الباطــل ال تتكافــأ حتــى يتكافــأ الضــوء والظــالم، والبيــاض والســواد، والمســك و

 .)١(الجيف

o ــالمنفي ــت ب ــل، والثاب ــق بالباط ــه الح ــتبه في ــة يش ــافؤ األدل ــول بتك ، ويف )٢(إنَّ الق

، فـالحق ال )٣(االستدالل على مسائل العقيدة ال بد أن يكون الحق متعينًا يف أحـد القـولين

ا/ثابتة/صـحيحة)  يمكن أن يكون يف القول ونقيضه، بل ال يمكن لمسألة أن تكـون (حق�

نفية/خاطئــة) يف الوقــت ذاتــه، فــإذا كــان هنــاك افرتاضــان ينــاقض أحــدهما و(باطلة/م

وبرهنَّا على خطأ أحـدهما أو اسـتحالته فـإن اآلخـر يكـون صـحيًحا، والعكـس  اآلخر،

بــالعكس. فإمــا أن تكــون المســألة صــحيحة وإمــا أن تكــون خاطئــة، وإذا توصــلنا إلــى 

ري أن تكون فرضية واحدة استنتاج خاطئ يف طريقة االستدالل الصحيح، فمن الضرو

 على األقل من الفرضيات المتقدمة خاطئة، واألخرى صحيحة.

 ثانًيا: آثار القول بقاعدة تكافؤ األدلة.

إنَّ للقــول بتكــافؤ األدلــة يف مســائل العقيــدة آثــاًرا عديــدة يف عمليــة االســتدالل، 

 وفيمن قال هبا، منها:

                                           
 ).٣/٨٤٣الصواعق المرسلة (  ) ١(

ا أو باطًال فما أشبه الحق فال يخلو «يقول ابن حزم متحّدًثا عن الحقيقة الفقهية:    )٢( ال نعلم إال حق�

ا فال يجوز أن يقال يف الحق  ا أو باطًال، فالباطل ال يحل الحكم به وإن كان حق� إّما أن يكون حق�

أن يقـال فيـه يشـبه إنه أشبه طبقته ونظرائه، ولكن يقـال يف الحـق إنـه حـق بـال شـك، وال يجـوز 

. وهــذا الــذي يقولــه ابــن حــزم عــن الحقيقــة )٧/٤٤٤(. اإلحكــام يف أصــول األحكــام »الحــق

 الفقهّية هو عين ما يقوله المعتزلي واألشعري والشيعي عن الحقيقة الكالمية. 

 ).١/٣٥٦المغني: القاضي عبد الجبار (   )٣(
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o تداخل األدلة واختالط الدليل  ينتج عن القول بتكافؤ األدلة يف مسائل العقيدة

 بما يشبه الدليل وليس دليًال. 

o  ،وجود التناقض يف االستدالل على مسائل العقيدة يؤدي إلـى عـدم الثقـة فيـه

وسبب ذلك جعل ما ليس بمعقول معقـوًال، وإال فـالمعقوالت الصـريحة ال تتنـاقض، 

 والمنقوالت الصحيحة عن المعصوم ال تتناقض.

o  األدلة يف مسائل العقيدة هـو الشـك والـرتدد وعـدم الجـزم، مآل القول بتكافؤ

وقائل رابع لقي «وهو مما ينايف اليقين والجزم الذي هو عمدة االعتقاد، يقول الغزالي: 

أهل التعليم فيقول: الحق مشكل، والطريق متعسرة واالختالف فيه كثير، وليس بعض 

ة برأي أهل الرأي. والـداعي المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فال ثق

، ويقـول ابــن تيميــة: )١(»إلـى التعلــيم مـتحكم ال حجــة لــه، فكيـف أدع اليقــين بالشــك؟

من سمات أهل الكالم، ويف مقدمتهم  -خاصة يف المسائل الكبار  -فالشك والحيرة «

أعالم األشاعرة، وقد استخدم شـيخ اإلسـالم يف منهجـه وردوده علـيهم هـذه الطريقـة 

أن كل من أعرض عن كتاب اهللا وسنة رسوله فهذا مآله ومنتهاه، كما أهنا تدل  التي تبين

 .)٢(»على حقيقة هؤالء األعالم المشهورين الذين يقتدى هبم فئام وفئام من الناس

o  القول بتكافؤ األدلـة فـتح بـاب الحيـرة والشـك علـى المتكلمـين، وسـد بـاب

أعظـم «ابـن تيميـة عـن المتكلمـين: ، يقـول )٣(اليقين عنهم، ولهذا قل تـألههم وتنـزههم

                                           
، وينظر: التفسير )١٩٢ص(ي الطوسي، المنقذ من الضالل: أبو حامد محمد بن محمد الغزال   )١(

 .)١/٦٧(، )١مج(الكبير: للرازي، 

 ).٣/٦٨)، وانظر: منهاج السنة (٤/٢٨)، ومجموع الفتاوى (٢٦-٢٥نقض المنطق، (ص  ) ٢(

 .)٢٣٧ص(المقابسات   ) ٣(
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ا واضـطراًبا، وأضـعف النـاس علًمـا ويقينًـا تجـد أهـل الكـالم «، ويقـول: )١(»الناس شك�

أكثر الناس انتقاًال من قول إلى قول، وجزًما بالقول يف موضع، وجزًما بنقيضه وتكفيـر 

 .)٢(»قائله يف موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين

o ما كان عليه وتعويلهم علـى الكتـاب والسـنة فيـه رجوع كثير من المتكلمين ع

 .)٣(داللة قوية على بطالن ما كانوا عليه

o  :ثـم مـن «تناقض األدلة العقلية عند القـائلين بتكـافؤ األدلـة، يقـول ابـن تيميـة

جمع منهم بين هذه الحجج أداه األمر إلى تكافؤ األدلة، فيبقـى يف الحيـرة والوقـف أو 

هنا قوًال، ويقول هنا قوًال يناقضه، كما تجده من حال كثيـر إلى التناقض وهو أن يقول 

من هؤالء المتكلمين والمتفلسفة، بل تجد أحدهم يجمـع بـين النقيضـين أو بـين رفـع 

النقيضين، والنقيضان اللذان هما اإلثبـات والنفـي ال يجتمعـان وال يرتفعـان، بـل هـذا 

اقضـين اإلثبـات والنفـي، كمـا يفيد صاحبه الشك والوقف فيرتدد بين االعتقادين المتن

يرتدد بين اإلرادتين المتناقضتين وهذا هو حال حذاق هؤالء كأبي المعالي وأبي حامد 

 .)٤(»والشهرستاين والرازي واآلمدي

o  األدلة التي يسـتدل هبـا القـائلون بتكـافؤ األدلـة هـي نفسـها األدلـة التـي يعـول

 عليها نفاة القياس.

* * * 

                                           
 ).٤/٢٧مجموع الفتاوى (  ) ١(

 ).٤/٥٠( المرجع السابق  ) ٢(

 ).١/١٦٤ارض ()، ودرء التع٢٠١انظر: التسعينية (ص  ) ٣(

 ).١/٢٩٤شرح الصفدية (  ) ٤(
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 الخاتمة

 

 وآخـًرا، ظـاهًرا وباطنًـا، والصـالة والسـالم علـى رسـول اهللا، بعـد الحمد هللا أوًال 

االنتهاء من هذه الدراسة البحثية التي كانـت عـن تكـافؤ األدلـة عنـد المتكلمـين؛ أدون 

 التي توصلت إليها من خالل البحث: أبرز النتائج

 ال يمكن االستدالل على مسائل العقيدة بتكافؤ األدلة. -١

 بب للحيرة والشك.تكافؤ األدلة س -٢

ــدة  -٣ ال يمكــن أن يجتمــع الحــق والباطــل، والنفــي واإلثبــات يف مســائل العقي

 وأدلتها.

 لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بتكافؤ األدلة يف مسائل العقيدة. -٤

ذهب بعض المتكلمين إلى القول بتكـافؤ األدلـة، وهنـاك مـن رد علـيهم مـن  -٥

 المتكلمين أنفسهم.

 ألدلة من األدلة التي ليست محل اتفاق بين القائلين هبا.تكافؤ ا -٦

 التي أوصي هبا يف خاتمة بحثي: ومن التوصيات

ا. -١  ضرورة العناية بعملية االستدالل العقدي تقعيًدا وتأصيًال، نقًدا ورد�

 تكثيف الدراسات عن منهج االستدالل العقدي لمسائل العقيدة وطرقه. -٢

 ية التي ُتعنى بمنهج االستدالل العقدي.عقد الدورات التدريب -٣

 هذا البحث نواة لمشروع علمي لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه. -٤

                            . 

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

اآلمـدي. ن: مكتبـة ومطبعـة محمـد  اإلحكام يف أصول األحكام. علي بـن أبـي علـي بـن محمـد - 

 هـ. ١٣٨٧علي صبيح وأوالده. ط: 

هــ. ضـمن مجمـوع ٢٧٦ت: البـن قتيبـة. االختالف يف اللفـظ والـرد علـى الجهميـة والمشـبهة: - 

 عقائد السلف.

أخالق الوزيرين، أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، حققه وعلق عليه: محمد بن  - 

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ار صادر ـ بيروت، ط: تاويت الطنجي، ن: د

سعود عبد العزيز العريفي. ن: دار عـالم الفوائـد. . األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد. د - 

 هـ.١٤١٩. ١:ط

  إرشـاد الفحــول إلـى تحقيــق األصـول. محمــد بــن علـي الشــوكاين. ت: محمـد ســعيد البــدري.  - 

 هـ.١٤١٢. ١ن. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. ط

 دار الهـدي النبـوي. ن: محمـد رشـاد سـالم.. د االستقامة: أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة. ت: - 

 هـ.١٤٢٠. ١:ط

  األصــول والفــروع حقيقتهمــا والفــرق بينهمــا واألحكــام المتعلقــة هبمــا دراســة تطبيقيــة نظريــة:  - 

 هـ. ١٤٢٦، ١:كنوز إشبيليا، الرياض، ط سعد الشثري، ن: .د

تاع والمؤانسة: أبـو حيـان التوحيـدي، علـي بـن محمـد بـن العبـاس، ن: المكتبـة العصـرية، اإلم - 

 هـ.١٤٢٤، ١بيروت، ط: 

  البحر المحيط يف أصول الفقه: أبو عبد اهللا بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهللا بـن هبـادر الزركشـي،  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ن: دار الكتبي. ط: 

عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن هبادر الزركشي، ت: محمد الربهان يف علوم القرآن: أبو  - 

م. ن: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي ١٩٥٧ -هـــ ١٣٧٦، ١أبــو الفضــل إبــراهيم، ط: 

 الحلبي وشركائه.
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تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ن: المكتب اإلسالمي  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ ،، مزيدة ومنقحة٢اق. ط: امؤسسة اإلشر

تبيين كذب المفرتي فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري: أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن  - 

 .٣بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر، ن: دار الكتاب العربي. بيروت، ط: 

مشقي الصالحي الحنبلي. التحبير شرح التحرير يف أصول الفقه: علي بن سليمان المرداوي الد - 

ن: مكتبة الرشد، السعودية /  ت: د. عبد الرحمن الجربين، د. عوض القرين، د. أحمد السراح.

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١الرياض ط: 

تحريــر تقريــب التهــذيب للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين: الــدكتور بشــار عــواد  - 

ة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، معــروف، الشــيخ شــعيب األرنــؤوط. ن: مؤسســة الرســال

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١لبنان. ط: 

  محمـد بـن إبـراهيم العجـالن. . د :التسعينية: أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة. دراسـة وتحقيـق - 

 هـ.١٤٢٠. ١:ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. ط

هية دراسة نظرية تطبيقية: محمد المين تعارض العمومين عند األصوليين وأثره يف األحكام الفق - 

 زيان خوجة. رسالة ماجستير جامعة الجزائر كلية الشريعة.

. ١:ن: دار الكتب العلميـة. بيـروت. ط مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازي. = التفسير الكبير - 

 هـ. توزيع. عباس أحمد الباز. ١٤٢١

، ت: أبـو األشـبال صـغير أحمـد شـاغف تقريب التهذيب: أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقالين - 

 الباكستاين. ن: دار العاصمة. ط:ب.

تكافؤ األدلة يف النحو: صالح باخضر رسالة دكتوراه يف اللغويات، جامعـة الملـك عبـد العزيـز،  - 

 هـ. ١٤٤٠كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

هتافت الفالسفة: أبو حامد محمد بن محمـد الغزالـي الطوسـي، ت: الـدكتور سـليمان دنيـا، ن:  - 

 .٦مصر، ط: –دار المعارف، القاهرة 
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هتذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقالين. ن: مطبعـة  - 

 هـ.١٣٢٦، ١دائرة المعارف النظامية، الهند. ط: 

  ير: علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي، الحاوي الكب - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤. ١ن: دار الكتب العلمية، ط: 

ن: دار صـادر.  الخطط واآلثـار المعـروف بـالخطط المقريزيـة: أبـي العبـاس أحمـد المقريـزي. - 

 بيروت.

 محمد رشاد سالم. ط:ب.د.  ت:درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية.  - 

 هـ.١٤٠٢. ٤:ط الرد على المنطقيين: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. ن: ترجمان السنة. - 

 هـ. ١٤٠٧، ١رسالتان فلسفيتان: للفارابي، ت: جعفر آل ياسين، ن: دار المناهل: ط: - 

لبغـدادي. ت: د. محمـد السنة: أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشـيباينّ ا - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بن سعيد بن سالم القحطاين. ن: دار ابن القيم ـ الدمام. ط: األولى، 

ل البغـدادي الحنبلـي. ت: د. عطيـة الزهـراين:  -  السنة: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخـالَّ

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١الرياض. ط:  –دار الراية 

 هـ.١٤١٦. ١:د الخالدي. ن: مكتبة دار الباز.طسنن أبي داوود. ت: محم - 

هــ. ن: مؤسسـة الرسـالة. ٣٠٣السنن الكربى: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسـائي. ت:  - 

 هـ. ١٤٢١. ١بيروت. ط: 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مـن الكتـاب والسـنة وإجمـاع الصـحابة والتـابعين مـن  - 

أحمد سعد الحمدان. . ابن الحسن بن منصور الاللكائي. تحقيق: د بعدهم: أبي القاسم هبة اهللا

 هـ.١٤٢٣. ٨ن: دار طيبة. ط: 

 .شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاين. ن: ديوباند. الهند.ط:ب - 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعـروف بـابن النجـار  - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨. ٢الزحيلي ونزيه حماد. ن: مكتبة العبيكان. ط: الحنبلي. ت: محمد 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة حتليلية نقدية« تكافؤ األدلة عند املتكلمني

٧٩٢  

شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطـويف الصرصـري، ت: عبـد اهللا بـن  - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١المحسن الرتكي. ن: مؤسسة الرسالة. ط:  عبد

  عبــد اهللا الــدميجي. . حقيــق: دهــ. ت٣٦٠الشـريعة: أبــي بكــر محمـد بــن الحســين اآلجــري. ت:  - 

 هـ.١٤٢٠. ٢ن: دار الوطن. ط: 

الصفدية: أحمد بن عبدالحليم بن تيميـة. تحقيـق: محمـد رشـاد سـالم. ن: دار الهـدي النبـوي.  - 

 هـ.١٤٢١. ١ودار الفضيلة. ط: 

الصــواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة: محمــد ابــن أبــي بكــر ابــن القــيم. حققــه وخــرج  - 

. ٣علي بن محمد الدخيل اهللا. ن: دار العاصمة. الريـاض. ط: . علق عليها وقدم له: دأحاديثه و

 هـ.١٤١٨

الضروري يف أصول الفقه: أبو الوليد محمد بن رشد ت: جمال الـدين العلـوي، ن: دار الغـرب  - 

 م. ١٩٩٤. ١اإلسالمي بيروت، ط: 

ن محمد بن خلف ابن الفراء، ت: العدة يف أصول الفقه: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين ب - 

جامعــة  -بـن علــي بـن سـير المبــاركي، األسـتاذ المشـارك يف كليــة الشـريعة بالريـاض  أحمـد د.

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠. ٢الملك محمد بن سعود اإلسالمية، ن: بدون ناشر. ط: 

بغـدادي الفرق بين الفرق وبيـان الفرقـة الناجيـة عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد اهللا ال - 

 .١٩٧٧، ٢بيروت. ط:  –التميمي األسفراييني، أبو منصور، ن: دار اآلفاق الجديدة 

الفصل يف الملل واألهـواء والنحـل: محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلسـي. ن:  - 

 القاهرة. ط: ب. –مكتبة الخانجي 

النديم، ضـبطه وشـرحه  الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي ابن - 

 يوسف الطويل، ن: دار الكتب العلمية.. د :وعلق عليه

فيصل التفرقة بين اإليمان والزندقة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي الطوسـي.ت: سـليمان  - 

 ط:ب. دنيا. ن: دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.

 هـ.١٤٣٠مصطفى الجبور، عام  .د و ،منعم السنوند.  قاعدة تكافؤ األدلة تطبيًقا وتأصيًال: - 
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 كشاف اصطالحات الفنون: محمد علي التهانوي. ن: دار صادر. بيروت. - 

 .١لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، ن: دار صادر، ط:  - 

عة ن: دار الكتب العلمية. ط: الطب اللمع يف أصول الفقه: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. - 

 هـ.١٤٢٤ -م ٢٠٠٣ ،الثانية

مجموع الفتـاوى: أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة. جمـع: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم  - 

 هـ.١٤١٨النجدي. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ب. 

محصـل أفكـار المتقـدمين والمتـأخرين مــن العلمـاء والحكمـاء والمتكلمـين: للـرازي. وبذيلــه  - 

وقــدم لـه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد.  ن الطوســي. راجعــهكتـاب تلخــيص المحصــل: نصــير الـدي

 ب.ط:

المحكم والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي. ت: عبـد الحميـد  - 

 م.٢٠٠٠هنداوي، ن: دار الكتب العلمية، ط: 

سـحب  https://cutt.us/ixAG1عبـد الوهـاب بيطـار، د.  المذهب األشعري: أساسياته ومقاصده - 

 هـ.١٢/٣/١٤٤٢بتاريخ 

أســامة شــفيع. ن: مركــز نمــاء  .د المرجــع يف تــاريخ الكــالم، تحريــر: زابينــه شــميتكه. ترجمــة: - 

 .١للدراسات والبحوث. ط:

المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. ت: محمد عبد السـالم عبـد الشـايف،  - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١العلمية، ط:  ن: دار الكتب

مسـند اإلمــام أحمــد بـن حنبــل. رقــم أحاديثـه: محمــد عبــد السـالم عبــد الشــايف. ن: دار الكتــب  - 

 هـ.١٤١٣. ١العلمية. بيروت. ط: 

المسـودة يف أصــول الفقــه: آل تيميــة: بــدأ بتصــنيفها الجــّد: مجــد الــدين عبــد الســالم بــن تيميــة،  - 

حليم بن تيمية، ثم أكملها االبن الحفيد: أحمد بن تيمية. ت: محمد وأضاف إليها األب: عبد ال

 الحميد. ن: دار الكتاب العربي. ط:ب. محيي الدين عبد
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ــه: محمــد  -  ــرازي. ضــبطه وخــرج آيات ــن عمــر ال ــة مــن العلــم اإللهــي: محمــد ب المطالــب العالي

 هـ.١٤٢٠. ١عبدالسالم شاهين. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 

لم أصول الدين: محمد بن عمر الرازي. راجعه وقدم له: عبد الرؤوف طـه سـعد. ن: مكتبـة معا - 

 الكليات األزهرية. ط: ب. 

ــرى، ت: د -  ــخة أخ ــر. ط: . نس ــاب للنش ــز الكت ــازي. ن: مرك ــامي حج ــايح ود: س ــد الس . ١أحم

 م.٢٠٠٠

وي، ت: إحســان معجـم األدبــاء: شــهاب الـدين أبــو عبــد اهللا يـاقوت بــن عبــد اهللا الرومـي الحمــ - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١عباس، ن: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت: عبد السالم محمد هارون. ن:  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، ط: 

 .معيار العلم: للغزالي. ت: سليمان دنيا. ن: دار المعارف. القاهرة. ط. ب - 

أحمـد . المغني يف أبواب التوحيد والعدل: إمالء القاضي أبـي الحسـين عبـد الجبـار. تحقيـق: د - 

طه حسـين. ن: وزارة الثقافـة واإلرشـاد . إبراهيم مدكور. إشراف: د. فؤاد األهواين. مراجعة: د

 هـ.١٣٨٢. ١القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والرتجمة والطباعة والنشر. ط: 

لمقابسات: أبو حيـان التوحيـدي، علـي بـن محمـد بـن العبـاس. ت: حسـن السـندوبي. ن: دار ا - 

 .١٩٤م. ص١٩٩٢، ٢سعاد الصباح. ط: 

المنقذ من الضالل: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. الدكتور عبد الحليم محمود،  - 

 ن: دار الكتب الحديثة، مصر.

 هـ.١٤٠٩. ٢مد رشاد سالم. طمح. منهاج السنة: البن تيمية. ت: د - 

الموافقات: إبراهيم بن موسى الشاطبي، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ن: دار ابن  - 

 م. ١٩٩٧ - هـ١٤١٧. ١عفان، ط: 

 نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيـد فيمـا افـرتى علـى اهللا  - 

ن: مكتبـة الرشـد للنشـر  الد بن سـعيد الـدارمي السجسـتاين.من التوحيد: عثمان بن سعيد بن خ

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨. ١ت: رشيد بن حسن األلمعي. ط:  والتوزيع.
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هنايــة العقــول يف درايــة األصــول: محمــد بــن عمــر الــرازي. مخطــوط. مصــور مــن دار الكتــب  - 

 . علم كالم.٧٤٨المصرية. رقم 

مـد بـن عقيـل البغـدادي الظفـري، ت: الـدكتور الواضح يف أصول الفقه: علي بن عقيـل بـن مح - 

لبنان،  –بن عبد المحسن الرتكي، ن: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  عبداهللا

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ط:

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة حتليلية نقدية« تكافؤ األدلة عند املتكلمني

٧٩٦  

List of Sources and References 
 

 - Al-Iḥkām fī Usūl Al-Aḥkām. ‘Ali bin Abī ‘Ali bin Muḥammad Al-Āmidī, 
Muḥammad ‘Ali Sabeeḥ and Sons Bookshop and Press, 1387 AH. 

 - Al-Ikhtilāf fī Al-Lafẓ wa Ar-Radd ‘alā Al-Jahmiyyah wa Al-Mushabbiha by Ibn 
Qutaibah (d. 276 AH), In Majmū‘ ‘Aqāid As-Salaf. 

 - Akhlāq Al-Wazīrain, Abū Ḥayyān At-Tawhīdī, Alī bin Muḥammad bin Al-
‘Abaas. Investigated and annotated by: Muḥammad bin Tāwīt At-Tanjī, Dār Sādir 
– Beirut, with the permission of: The Arabic Academic Council in Damascus, 
1412 AH – 1992. 

 - Al-Adillah Al-‘Aqliyyah An-Naqliyyah ‘alā Usūl I‘tiqād. Dr. Su‘ud Abdul Azeez 
Al-Arifi, Daar ‘Aalam Al-Fawaaid, 1st ed., 1419 AH. 

 - Irshād Al-Fuhūl Ilā Taḥqeeq Al-Usūl. Muḥammad bin Ali Ash-Shawkaani. 
Investigation: Muḥammad Sa‘eed Al-Badri. Muassasah Al-Kutub Ath-
Thaqaafiyyah, Beirut: 1st ed., 1412 AH. 

 - Al-Istiqāmah, Ibn Taimiyyah. Investigation: Dr. Muḥammad Rashaad Saalim, 
Daar Al-Hadiyy An-Nabawi, 1st ed., 1420 AH. 

 - Al-Usūl wa Al-Furū‘ Haqīqatuhumā wa Al-Farq Baynahumā wa Al-Aḥkām Al-
Muta‘alliqah Bihima Diraastatan Tatbeeqiyyah Naẓariyyah. Dr. Sa‘ad Ash-
Shathri. Kunūz Ishbīliyyah, Riyadh, 1st ed., 1426 AH. 

 - Al-Imtā‘ wa Al-Muaanasah, Abu Hayyān At-Tawhīdī, Alī bin Muḥammad bin Al-
‘Abaas. Al-Maktabah Al-‘Unsuriyyah, Beirut: 1st ed., 1424 AH. 

 - Al-Baḥr Al-Muḥeet fī Usūl Al-Fiqh. Abū Abdillāh Badruddeen Muhammad bin 
‘Abddillaah bin Bahaadir Az-Zarkashi, Dār Al-Kutubī, 1st ed., 1414 AH – 1994. 

 - Al-Burhān fī ‘Ulūm Al-Qurān: Abū ‘Abdillāh Badruddeen Muḥammad bin 
‘Abdillāh bin Bahādir Az-Zarkashī. Muḥammad Abul Fadl Ibrahim. 1st ed., 1376 
AH – 1957. Dār Iḥyā Al-Kutub Al-‘Arabiyyah ‘Isā Al-Bābī and co. 

 - Tahwīl Mukhtalaf Al-Hadīth: Abu Muḥammad Abdillaah bin Muslim bin 
Qutaibah Ad-Dainūrī. Al-Maktab Al-Islaami, Muassasah Al-Ishrāq. 2nd ed., 
Muzayyadah wa Munaqqaha, 1419 AH – 1999. 

 - Tabyīn Kadhib Al-Muftarī Fīmā Nusib Ila Al-Imam Abī Al-Ḥassan Al-Ash‘arī: 
Abū Al-Qāsim ‘Alī bin Al-Ḥassan bin Hibbatullāh known as Ibn ‘Asākir. Daar 
Al-Kitaab Al-‘Arabi – Beirut, 3rd ed. 

 - At-Taḥbīr Sharh At-Taḥrīr fī Usūl Al-Fiqh: ‘Alī bin Sulaimaan Al-Murdaawi Ad-
Dimashqi As-Saalihi Al-Hambali. Dr. Abdur Rahmaan Al-Jibreen and Dr. ‘Awad 
Al-Qarni, Dr. Ahmad As-Saraah. Maktabah Ar-Rushd – Saudi Arabia/ Riyadh, 1st 
ed., 1421 AH – 2000. 

 - Tahreer Taqreeb At-Tahdeeb by Al-Haafiẓ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-
‘Asqalaani: Dr. Bashaar ‘Awaad Ma‘ruuf, Sheikh Shu‘aib Al-Arnaout. Muassasah 
Ar-Risaalah for Printing and Publication and Distribution, Beirut – Lebanon, 1st 
ed., 1417 AH – 1997.  



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. سامية بنت ياسني البدري

  

٧٩٧ 

 - Tahreer Taqreeb At-Tahdeeb by Al-Haafiẓ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-
‘Asqalaani: Dr. Bashaar ‘Awad Ma‘ruuf, Sheikh Shu‘aib Al-Arnaout. Muassasah 
Ar-Risaalah for Printing and Publication and Distribution, Beirut – Lebanon, 1st 
ed., 1420 AH. 

 - At-Tis‘eenaat: By Ibn Taimiyyah. Study and Investigation: Dr. Muhammad bin 
Ibrahim Al-‘Ajlaan. Maktabah Al-Ma‘aarif for Publication and Distribution, 
Riyadh, 1st ed., 1420 AH. 

 - Ta‘aarud Al-‘Umuumayn ‘Inda Al-Usuuliyyeen wa Atharihi fee Al-Ahkaam Al-
Fiqhiyyah Diraasatan Nazariyyatan Tatbeeqiyyah: Muhammad Al-Ameen Ziyaan 
Khuujah. Master's thesis at Algerian University, Faculty of Shari‘ah. 

 - At-Tafseer Al-Kabeer = Mafaatih Al-Gayb by Fakhuruddeen Ar-Raazi. Daar Al-
Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st ed., 1421 AH, Distribution: Abaas Ahmad Al-
Baaz. 

 - Taqreeb At-Tahdeeb: Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalaani, Abu Al-Ashbaal 
Sageer Ahmad Shaagif Al-Baakistaani. Daar Al-‘Aasimah. 

 - Tahaafut Al-Falaasifa: Abu Haamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazaali At-
Tuusi, Investigation: Dr. Sulaiman Dunya. Daar Al-Ma‘aarif, Cairo – Egypt, 
6th ed. 

 - Tahdeeb At-Tahdeeb: Abu Al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Hajar Al-
‘Asqalaani. Matba‘a Daairah Al-Ma‘aarif Al-Uthmaaniyyah, India, 1st ed., 
1326AH. 

 - Al-Haawi Al-Kabeer: Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habeeb Al-Basri 
Al-Bagdaadi known as Al-Maawardi. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1st ed., 1414 – 
1994. 

 - Al-Khutat wa Al-Aathaar known as Al-Khutat Al-Muqreeziyyah: by Abul ‘Abaas 
Ahmad Al-Muqreezi. Daar Saadir, Beirut. 

 - Darh Ta‘aarud Al-‘Aql wa An-Naql: by Ibn Taimiyyah, Investigation: 
Muhammad Rashaad Saalim. 

 - Ar-Radd ‘ala Al-Mantiqiyyeen: by Ibn Taimiyyah, Turjumaan As-Sunnah, 4th ed., 
1402 AH. 

 - Risaalataan Falsafiyyaan: by Al-Faaraabi, Investigation: Ja‘far Aal Yaasin, Daar 
Al-Manaahil, 1st ed., 1407 AH. 

 - As-Sunnah: Abu ‘Abdir Rahmaan Abdullaah bin Ahmad Ash-Shaybaani, 
Investigation: Dr. Muhammad bin Sa‘eed Al-Qahtaani. Daar Ibn Al-Qayyim –
Dammam, 1st ed., 1406 AH- 1986. 

 - As-Sunnah: Ahmad bin Muhammad bin Haaroun, Investigation: Dr. Atiyyah Az-
Zahraanayn: Daar Ar-Raayah – Riyadh, 1st ed., 1410 AH – 1989. 

 - As-Sunan Al-Kubra: by Abu Abdir Rahmaan Ahmad bin Shu‘aib An-Nasaai. 
Muassasah Ar-Risaalah, Beirut, 1st ed., 1421 AH. 

 - Sharh Usuul I‘tiqaad Ahl As-Sunnah wa Al-Jamaa‘a min Al-Kitaab wa As-
Sunnah wa Ijmaa‘ As-Sahaabah wa At-Taabi‘een min Ba‘dihim: by Abu Al-
Qaasim Hibbatullaah Ibn Al-Hassan bin Mansour Al-Laalakaai. Investigation: Dr. 
Ahmad Sa‘ad Al-Hamdaan, Daar Taibah, 8th ed., 1423 AH. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة حتليلية نقدية« تكافؤ األدلة عند املتكلمني

٧٩٨  

 - Sharh Al-Kawkab Al-Muneer: Muhammad bin Ahmad bin Abdil Azeez Al-
Futuuhi known as Ibn Najaar Al-Hambali. Investigation: Muhammad Az-Zuhayli 
and Nazeeh Hammaad. Maktabah Al-‘Ubaikaan. 2nd ed., 1418 AH – 1997. 

 - Sharh Mukhtasar Ar-Rawdah: Sulaiman bin Abdil Qowiyy bin Abdil Kareem At-
Tuufi As-Sarsari, Investigation: Abdullaah bin Abdil Muhsin At-Turki, 
Muassasah Ar-Risaalah, 1st ed., 1407 AH – 1987. 

 - Ash-Sharee‘ah: by Imam Abu Bakr Muhammad bin Al-Hassan Al-Aajurri. 
Investigation: Dr. Abdullaah Ad-Dameeji, Daar Al-Watan, 2nd ed., 1420 AH. 

 - As-Safadiyyah: by Ibn Taimiyyah. Investigation: Muhammad Rashaad Saalim. 
Daar Al-Hudaa An-Nabawi and Daar Al-Fadeelah, 1st ed., 1421 AH. 

 - As-Sawaa‘iq Al-Mursalah ‘ala Al-Jahmiyyah wa Al-Mu‘atillah: by Ibn Al-
Qayyim, Investigation and Takhreej and Commentary and Introduction: Dr. Ali 
bin Muhammad Ad-Dakheellullaah, daar Al-‘Aasimah, Riyadh, 3rd ed., 1418 AH. 

 - Ad-Daruuri fee Usuul Al-Fiqh: Abu Al-Waleed Muhammad bin Rushd, 
Investigation: Jamaaluddeen Al-‘Alawi, Daar Al-Garb Al-Islaami, Beirut, 1st ed., 
1994. 

 - Al-‘Udda fee Usuul Al-Fiqh: Al-Qadi Abu Ya‘la, Muhammad bin Al-Husain bin 
Muhammad bin Khalaf Ibn Al-Faraa, Dr. Ahmad bin Ali bin Siyar Al-Mubaaraki, 
Associate Professor at the Faculty of Shari‘ah in Riyadh – Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University, 2nd ed., 1410 AH – 1990. 

 - Al-Farq bayna Al-Firaq wa Bayaan Al-Firqa An-Naajiyah. Abdul Qaahir bin 
Taahir bin Muhammad bin Abdillaah Al-Bagdaadi. Daar Al-Aafaaq Al-Jadeedah 
– Beirut, 2nd ed., 1977. 

 - Al-Fisal fi Al-Milal wa Al-Ahwaa wa An-Nihal: Muhammad Ali bin Ahmad bin 
Sa‘eed bin Hazm Al-Andaluusi, Maktabah Al-Khaanji – Cairo. 

 - Al-Fihrast: Abu Al-Faraj Muhammad bin Ishaq bin Muhammad Al-Warraaq Ibn 
An-Nadeem, Corrected and explained and annotated by Dr. Yusuf At-Taweel, 
Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 

 - Faisal At-Tafriqah bayna Al-Eemaan wa Az-Zandaqah: Al-Gazaali, Investigation: 
Sulaiman Dunya. Daar Ihyaa Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, Cairo. 

 - Qaa‘idah Takaafuh Al-Adillah Tatbeeqan wa Tahseelan: Dr. Mun‘im As-Sanuun 
and Dr, Mustafa Al-Jubuur, 1430 AH. 

 - Kashf Istilaahaat Al-Funuun: Muhammad Ali At-Tahaanawi. Daar Saadir, Beirut. 
 - Lisaan Al-‘Arab Muhammad bin Makram bin Manzuur Al-Ifriqi, Daar Saadir, 

1st ed. 
 - Al-Luma‘ fee Usuul Al-Fiqh: Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Sheeraazi. Daar Al-

Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2nd ed., 2003 – 1424 AH. 
 - Majmuu‘ Al-Fataawa: Ibn Taimiyyah, Compilation: Abdur Rahmaan bin 

Muhammad bin Qaasim An-Najdi. Muassasah Ar-Risaalah, 1418 AH. 
 - Muhassal Afkaar Al-Mutaqaddimeen wa Al-Mutahakhireen min Al-‘Ulamaa wa 

Al-Hukamaa wa Al-Mutakallimeen: by Ar-Raazi, with Kitaab Talkhees Al-
Muhassal: Li Naseer Deen At-Tuusi. Reviewed and introduced by: Taaha Abdur 
Rauf Sa‘ad. 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. سامية بنت ياسني البدري

  

٧٩٩ 

 - Al-Muhakkam wa Al-Muheet Al-A‘dham: Abu Al-Hassan Ali bin Isma‘il bin 
Seedah Al-Mursim Investigation: Abdul Hameed Hindaawi, Daar Al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah, 2000. 

 - Al-Madhab Al-Ash‘ari: Asaasiyyaatuhu wa Maqaasidihi, Dr. Abdul Wahaab 
Baitaar, https://cutt.us/ixAG1, retrieved on: 12/3/1442 AH. 

 - Al-Marji‘ fee Taareekh Al-Kalam, written by: Zaabeenah Shameetakah, 
Translation: Dr. Usaamah Shafee‘, An-Namaa Center for Studies and Researches, 
1st ed. 

 - Al-Mustasfa: Abu Haamid Muhamamd bin Muhammad Al-Gazaali. Investigation: 
Muhammad Abdus Salaam Abdush Shaafi, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1st ed., 
1413 AH – 1993. 

 - Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, Numbered by: Muhammad Abdus Salaam 
Abdush Shaafi. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut: 1st ed., 1413 AH. 

 - Al-Maswaddah fee Usuul Al-Fiqh: Aal Taimiyyah, started by the grandfather: 
Majduddeen Abdus Salaam bin Taimiyyah, and added to by the father: Abdul 
Haleem bin Taimiyyah, then completed by the grandson: Ahmad bin Taimiyyah. 
Investigation: Muhammad Muhyiddeen Abdul Hameed, Daar Al-Kitaab Al-
‘Arabi.  

 - Al-Mataalib ‘Aaliyyah min Al-‘Ilm Al-Ilaahi: Ar-Raazi. Correction: Muhammad 
Abdus Salaam Shaaheen. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st ed., 1420 AH. 

 - Ma‘aalim Usuul Ad-Deen: by Ar-Raazi. Revised and introduced by: Abdur Raud 
Taaha Sa‘ad. Maktabah Al-Kulliyyaat Al-Azhariyyah. 

 - Another Cipy with the investigation of Dr Ahmad As-Saayih and Dr Saami 
Hijaazi. Markaz Al-Kitaab for Publication, 1st ed., 2000 

 - Mu‘jam Al-Udabaa: Shihaabuddeen Abu Abdillaah Yaaqout bin Abdillaah Ar-
Ruumi Al-Hamawim Investigation: Ihsaan Abbas. Daar Al-Garb Al-Islaami, 
Beirut: 1st ed., 1414 AH – 1993. 

 - Mu‘jam Maqaayees Al-Lugha: Abu Al-Husain Ahmad bin Faaris bin Zakariyyah, 
Investigation: Abdus Salaam Muhamamad Haaroun, Daar Al-Fikr, 1399 AH – 
1979. 

 - Mi‘yaar Al-‘Ilm: by Al-Gazaali, Investigation: Sulaiman Dunya. Daar Al-
Ma‘aarif, Cairo. 

 - Al-Mugni fee Abwaab At-Tawheed wa Al-‘Adl: Dictation by Kadi Abu Al-
Husain Abdul Jabbar. Investigation: Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwaani, Review: Dr. 
Ibrahim Madhkuur. Supervision: Dr. Taaha Husain. Ministry of Culture and 
National Guidance, Al-Muassasah Al-Misriyyah Al-‘Aamah li At-Tahleef wa At-
Tarjamah wa At-Tibaa‘a wa An-Nashr, 1st ed., 1382 AH. 

 - Al-Muqtabasaat: Abu Hayyaan At-Tawheedi, Alibin Muhammad bin Abbas. 
Investigation: Hassan As-Sanduubi. Daar Su‘ad As-Sabaah, 2nd ed., 1992. 

 - Al-Munqid min Ad-Dalaal: Abu Haamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazaali 
At-Tuusi. Dr. Abdul Haleem Mahmuud, Daar Al-Hadeetha, Egypt. 

 - Al-Muwaafaqaat: Ibrahim bin Musa Ash-Shaatibis, Investigation: Abu Ubaidah 
Mashoor bin Hassan Aal Salman, Daar Ibn Affaan, 1st ed., 1417 AH – 1997. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة حتليلية نقدية« تكافؤ األدلة عند املتكلمني

٨٠٠  

 - Naqd Al-Imam Abi Sa‘eed Uthman bin Sa‘eed Ali Al-Mureesi Al-Jahmi Al-
‘Aneed feema Iftara ‘ala Allaah ‘Azz wa Jall min At-Tawheed: Uthman bin 
Sa‘eed bin Khaalid bin Sa‘eed Ad-Daarimi As-Sijistaani, Maktabah Ar-Rushd for 
Publication and Distribution, Investigation: Rahseed bin Hassan Al-Alma‘I, 1st 
ed., 1418 AH – 1998. 

 - Nihaayat Al-‘Uquul fee Diraayah Al-Usuul: by Ar-Raazi, manuscript by Daar Al-
Kutub Al-Misriyyah. 

 - Al-Waadih fee Usuul Al-Fiqh: Ali bin Aqeel bin Muhammad bin Aqeel Al-
Bagdaadi Az-Zufairi. Investigation: Dr. Abdullaah bin Abdul Muhsin At-Turki, 
Muassasah Ar-Risaalah for Printing and Publication and Distribution, Beirut – 
Lebanon, 1st ed., 1420 AH – 1999. 

* * * 

 

 


