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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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املـُصَادَرةُ عَلى ا َملطْلُوبِ وَأَثَرُها فِي مُناقشَاتِ ا ُألصُولِيّني
Petitio Principii and Its Influence on the
Debates of the Scholars of Usool
][Fundamentals of Jurisprudence
إعداد:
د .عَبدُ العَزيزِ بن يَحيى املولُود الشّنقيطي
األستاذ املاشاك قسم صول افقس قلية افاشيعة لااجاعة اسإسماعة
افربعد اسإفلرتوينa.y.algakany@iu.edu.sa - algakany123@hotmail.com :

ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

املستخلص

َِ
ميهد
عتناو هذا افبحث علضلعاً عهماً يف عماق صول افقس
لااجد واملنطق ،إذ ّ
لافتةيعف لاملغافطات املنطسة و مبلان عي صول افقس وعماقت وأتثُِّيِه لافةيلم األخيى و عناعت
ِ
لاألدف ووح اف ّدفةل وقلة احلُ ّج و افربهان ،وترتكز عادة افبحث وفُبّ عيى إحدى صه ّ
املغافطات املنطسة ااجاكع يف نسض االستدال وهي املصادكة عيى املطيلب األو  ،عن حةث
املياد عنها ،عع افتمثةل فلقلع هذه املغافط املنطسة يف افتّةيعقات و قةض احلجج يف خمتيف
ِ
ونسضها فماستدال .
املمائل اخلمافة يف صول افقس  ،وإشاكة افةيماء إىل دفلعات هذه املغافط
تمهل
كما عيتزم افبحث لااجلانب افقنة املةيوف يف افبحث
افةيميُ ،
وُيتت ققهاكس ّ
ّ
االستقادة عن .
كلمات دالليّة :صول فس  .جد  .عنطق .عغافط  .عصادكة عيى املطيلب .دوك.
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Abstract
The paper discusses a very important topic related to the relationship
between Usool Al-Fiqh [Principles of Jurisprudence]: and logic and [the
science of] arguments. It introduces logical fallacies, and the importance of
Usul Al-Fiqh and its relationship with other fields of knowledge and their
influence of on it and its concern for proofs and their authenticity and the
strengths of legal reasoning.
The paper is centered on petitio principii (the fallacy of begging the
question), a very important fallacy in determining the strength of arguments.
A definition of this fallacy was given, followed by examples of the
occurrence of this fallacy in some definitions and proofs of various issues of
controversy in Usuul Al-Fiqh, including the scholars' mention of the ways
of avoiding this fallacy and debunking the reliance on it as a proof.
The paper is in compliance with the standard technical features of a
scholarly research, and it ended with a bibliography.
Key Words:
Usuul Al-Fiqh, argument, logic, fallacy, petitio principii, cycle (dawr).
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

املقدمة:
ُ ِ
ِ
ِ
افسلمي
وعيفنا دعن
من ّ
َ
احلمد هلل افذي َ
افاشيع مبنسل وعةسل احلُ َججّ ،
صثبت فنا ُح َ
ِ
فةُخيجنا عن ظُ ُ ُّ
خري ُكسي  ،حممدا ويى هللا عية وعيى
افقيج ،وصكسل فنا َ
يمات افيجج إىل نلك َ
وقةد:
كل سقمط ٍ وصقاعلا كل ِع َلجُ ،
آف ووحب افذعن ذقّلا عن حةاض اف ّدعن ّ
فإ ّن عي صولِ افقس عن صوىل ِ
ط األحلام،
افةيلم لافتقضةل وافتحصةل ،إذ ق ِ تُمتنب ُ
َ
ِ
عمائل هذا افةي ااجيةل تتاشاكُ عع قةض افقنلن و
ةيف احلما ُ عن احليام ،وملا كانت
وعُ ُ
ُ
كثري عن صساط ِ
ااجد وآداب
اعد َ
ني هذا افةي قل َ
افةيلم املختيق يف فحلاها وحمتلاها ،تناو َ ٌ
افبحث واملناظية يف عؤفقاهت ؛ ملا هلا عن تةيُّ ٍق قتصحةح األدفّ وعدفلالهتا واألفقاظ ودالالهتا،
ِ
ِ
مملع عن
تبني ُعمتسة افربهان عن افمسة  ،و متةّزت األسئي ُ وافسلاد ُح امل َ
فبِتيل َُ افسلاعد َّ
احلق عن املُلاقية ،كما صظهيت علان َ افسلاعد ااجدفةّ افيت مل عمتغ ِن
امليدودة ،وظهي طيب ّ
ناظي.
انظي وال ُع ٌ
عنها ٌ
ات
ونظياً فتة ّدد املاشا ِكب واآلكاء ظهيت قني صوحاب املذاهب املختيق املناظي ُ
ِ
خصم فةما ذهب
تصحةح قلف وإقطا قل
افنسلد ،وسةى كلٌّ إىل
ِ
دود ،واالعرتاضات و ُ
افي ُ
وّ
إفة .
فن
وال ّ
لاب افسدح يف األدف واملغافطات افيت ُ
شك ص ّن َ
تيد عيةها عن صه صقلاب ّ
قةض األولفةني ممن
تطيق هلا -كما سبست اسإشاكة إفة ُ -
املناظية وآداهبا ،والسةّما صنّ قد ّ
غيبت عيةه افصنة افلماعة يف عس ّدعات كتبه  ، ،قل ع ّدها قةض افقسهاء عن صوج ِ افقس ِ
ّ
ُ
ّ
وخصص هلا لالاً.
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
كيه وُزك َن صعيه دعاين إىل افتّةيعف أبحد صه ّ املغافطات افيت تيُد عيى
ُّ
كل عا سبق ذ ُ
االستدال وهي "املُصادكة عيى املطيلب األو " وافتمثةل هلا أبقيز األعثي يف ِ
نسض احلدود
وافتةيعقات صو دفع استدالالت األولفةني يف خمتيف املمائل.
ِ
افسصد وهل َحميب وعية صتلّك ُل.
وهللاُ عن وك ِاء
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أهدافُ البحثِ:
جانب ااجد و ِ
أوالً :دكاس ُ ٍ
األوليل.
اخلماف
جانب عه ٍ يف ِ َ
ّ
ِ
قلجلد املغافط فة  ،وقةان صوج
جاج
كد األولفةني فماستدال واحلِ ِ
اثنياً :قةا ُن كثية ّ
صوج ِ االستدال عن خما ِ ِ
قةض األعثي يف صُولِ افقس .
تةيف احلُ َج ِج وتسةة ُ
ّ
ِ
اثلثاً :افلاشف قدكاس ِ
املغافطات يف اخلماف يف عمائل صول افقس ِ عن عدى أتثُِّيهِ
ُ
لافةيلم األُخيى وعماقت هبا.
فةل و ُ ِ ِ
رابعاً :افتنبة ُ إىل عناع ِ ُعيماء صول افقس ِ قصح ِ اف ّد ِ
افربهان ،وقنائهما قناءً
وحةحاً ،وقةان صثي ذفك يف شحذ اف ّذهن وافتاشجةع عيى افتقلري
افنسدي افصائب ،تسلع ً
َ
ّ
صي وتمدعداً فقلية املتق ّلي.
فبصرية املتب ّ
املسل – قبةان أتثري افقنلن األخيى عيى
خامساً :إثياءُ امللتب األُولفةّ – وفل جبهد ّ
صول افقس وطيق االستنباط افصحةح .
أهميةُ املوضوعِ وأسبابُ اختيار ِه:
تةلد صسباب اختةاكي هلذا امللضلع وصمهةت إىل مجي عن األعلك صقيزها:
أوالً :علان ُ عي صول افقس وشيف ُعتةي ِس ِ وصمهة عةيف جانب ااجد واملناظية فة ؛
وفِما يف تطبةق هذه افسلاعد – السةما عا كان خافصاً عن شلائب افاشُّب ِ
افقيم ِقةّ  -عيى
َ
َ
عمائي عن إكماب املتةيّ دكق ً عيى عةيف علاضع ِ
افغيط يف ُح َجج خصم  ،وتصحةح
افمية عيى وحت  ،صو وح ال ِزِع ِ ،وقطمان نسةض وغري ذفك.
عذهب إبقاع اف ّدفةل ّ
عند
اثنياً :عةيف ُ املغافطات ااجاكع يف استدالالت األولفةني تُةني يف
ِ
افرتجةح َ
اخلماف.
اثلثاً :تلاشف هذه املغافطات صوج االستدال افصحةح وصسافةب اف ّدفع ِ
فيح َجاج
ُ
وتةيفنا جلهي احلُ ّج املسبلف .
ّ
رابعاً :قةا ُن افةماق قني صول افقس وغريه عن افةيلم ال سةما املنطق وآداب افبحث
واملناظية.
األوليل ،إذ إ ّن عةيف
األوليل
األثي افلبري فةي ااجد واملناظية يف اخلماف
خامساًُ :
ّ
ّ
املغافط عُسصي احلج افباطي عن ساح ااجدا وعلاشف زعقها وعلضع اخليل فةها.
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

سادساً :حاج ُ امللتب األولفة إىل عز ٍ
املتخصص افتطبةسة يف
عد عن افدكاسات
ّ
جانب افيدود وافنّ ِ
ااجد ِ ودف ِع االعرتاضات.
سلد و َ
سابعاً :كثية ِ
وكود املصادكة عيى املطيلب يف عناقاشات األولفةني فيتةيعقات واالستدال .

الدّراسات السابقة:
صثي املغافطات يف عناقاشات األولفةني
مل عمبق – حمب حبثي واطماعي – صن ُحب َ
ث ُ
لااجمع استسماالً كغ تناو كث ٍري عن كتب املتليمني يف صول افقس هلا يف عسدعاهت املنطسةّ ،
عظاّنا -عن حةث األول – يف كتب املنطق وااجَد وآداب افبحث واملناظية.
لاسإضاف إىل ّ
ٍ
صسباب اختةاكه،
خطة البحث :عنسم افبحث إىل عسدع
وعدخل يف صمهةّ امللضلع و ُ
افماقس مث ثماث ُ عباحث تتبةها خامت .
واف ّدكاسات ّ
املبحث األولِ :ف املغالطات ،وفيه مطلبان:
األو  :عةىن املغافط فغ ً واوطماحاً.
املطيب ّ
ولِك املغافطات املنطسةّ ااجاكع يف افبحث واملناظية.
املطيب افثاينُ :
صقيز ُ
املبحث الثاين :امل ـُصادرة على املطلوب ،وفيه مطلبان:
ِ
املطيلب.
األو  :عةىن املصادكِة عيى
املطيب ّ
ِ
فماد اف ُمصادكة عيى املطيلب.
املطيب افثاين :وج
ِ
ناقشات األصوليني وفيه
أثر املصادرة على املطلوب ِف ُم
املبحث الثّا ُ
ُ
لثُ :
مطلبان:
عقات واحلدود املنتسدة لاشتماهلا عيى اف ّدوك.
األو  :افتةي ُ
املطيب ّ
صقيز صعثي املصادكة عيى املطيلب يف نسض االستدال عند األولفةني.
املطيب افثاينُ :
مث خامت أبه افنتائج وافتلوةات.
منهج البحث:
عتيخص عنهجي يف افبحث يف االستسياء افتحيةيي فيملضلع وفق اآليت:
عظاّنا
 استسياء املمائل اخلمافة يف صول افقس ومجع قةض األعثي هلذه املغافط عن ّ
افصنة افلماعةّ .
يف ثنااي عناقاشات األولفةني ال سةما افلتب افيت غيبت عيةها ّ
 عدم افتلسع يف ذكي صول املمأف األولفة واالكتقاء قةنلاّنا ،مث اسإشاكة إىل افسل
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اعرتض عيةها قبةان املغافط  ،عياعةا يف تيتةب األعثي
املُمتد ق يف احلج افيت ُ
(األحلام افاشيعة صوالً ،مث اف ّدالالت افيغلع  ،مث األدفّ  ،مث االجتهاد وافتسيةد).
قةا ُن وج املغافط لاملصادكة عيى املطيلب -حمل افبحث ،-عيى اف ّدفةل املذكلك وعدم
افتّةيض ألنل ِاع املغافطات األخيى.
ِ
ِ
احلدود افيت جييي عيةها اف ّدوك؛ فدخلهلا يف عسصلد افبحث
تضمني األعثي افتةيعقات و َ
وتيتةبها حمب حيوف اهلجاء صفِف لائةاً.
تلثةق األقلا واألدفّ عن عصادكها األوةي .
ٍ
ختيعج عا عيد عن
حدعث ،صو صث ٍي عن افصحةحني صو صحدمها -إن كان فة  ،-وإالّ
فمن كتب افمنّ األخيى عع اسإشاكة إىل احلل عية قَ ْدك االستطاع .
وعزوها إىل عصادكها.
نمب ُ األقةات افاشةيعّ إذا َوَكَدت إىل قائيةهاُ ،
ش ي ُح افليمات افغيعب  ،واملصطيحات األولفةّ وافقسهةّ وغريها إبجياز.
االفتزام قةماعات افرتقة وضبط عا عُاشلل عن افليمات.
افرتمج فألعمام غري املاشهلكعن افلاكدة صمساؤه يف افبحث لاختصا ٍك.
تمهل االستقادة عن .
خدع افبحث ققهاكس ّ
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

املبحث األول :يف املغالطات ،وفيه مطلبان:

املطلب األوّل :معنى املغالطة لغةً واصطالحاً.
املغالطة ِف اللغة :عقاعي ٌ عن افغيَ ِط ،حميٌ  ،وهل :ص ْن تةةا ِلا ِ
ََ ّ
َ
فاشيء فما تةيف وج َ
ّ
()1
افصل ِ
اب فة .
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجة َل قةضه (غيط) لافطاء خاص
وافق
ةل َغي َط عَ ْغيَ ُ
ط لافطاء وقةل لافتاءَ ،
ُ
ِ
مبةىن(.)2
لاملنطق ،و(غيت) ،لافتاء :يف احلماب ،وقةضه جيةيها فغتني ً
افلمام عُغيَط فة .
واألُغيلطَ ُ ،املَ ْغيَط ُ:
ُ
اح :األغيلط ُ :عا عُغيّط ق عن املمائل ،وّنى -عية افممام -عن
ويف افص َح ِ
األغيلطات( ،)3عةين شداد املمائل ِ
ووةاهبا.
()4
وعن قلهل  :حدثت حدعثاً فةس لاألغافةط.
ِ
ةاب ِ
املنطق) .عيعد :املمائل افدقةس افغاعض (.)5
وعن قل اقن عمةلد( :صنذكتُل و َ
ط :لافلمي :كثري افغيط عن ِّ
افيجا .
واملِْغما ُ
وعن قل قا ُكؤق (:)6
( )1عيي قن إمساعةل قن سةده" ،احملل واحملةط األعظ "( ،ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة 1421،ه )
.453:5
( )2إمساعةل قن محاد ااجلهيي" ،افصحاح اتج افيغ ووحاح افةيقة "( .ط ،4قريوت :داك افةي فيمماعني
1987م).1147:3 ،
ِ
( )3صخيج صقل داود -وغريه -يف كتاب افةي  ،لاب افتلقّي يف اف ُقتةا ،عن حدعث عةاوع -كضي هللا
عن  -قيقظ :صن افنيب -ويى هللا عية وسي ّ(( -نى عن افغَيُلطات)) ،وحل عية األفباين وغريه
لافضةف ،عنظي :ضةةف ااجاعع افصغري وزايدت ( ،ط ،امللتب اسإسماعي).869:1،
(.1147:3 )4
( )5افبغلي" ،شيح افمن " .حتسةق شةةب األكانؤوط( ،ط ،2دعاشق :امللتب اسإسماعي1403ه) .308:1
افذهيب" :كان كصسا يف افيغ  ،وكان صقله قد مسع عن
افتمةمي ،افياجز ،قا عن
اج
افة ّج ِ
قن َ
( )6هل ُكؤق ُ ُ
ّ
ّ
صيب هيعية" ،تليف سن 145ه .
سمام" ،طبسات فحل افاشةياء" .حتسةق حمملد حممد شاكي( ،جدة :داك
عنظي يف تيمجت  :حممد قن ّ
املدين).761:2 ،
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وافلغ ِل ذي افنّمةم ِ املِخ ِ
ماط.
َ

ض اخل ِي ِ
ف املِْغ ِ
ماط
ئس ع ُّ َ
فب َ
ط :صن تسل ف  :غيطت.
 ....وافتغية ُ
ِ ()1
وصغيَط ُ إِغماطاً ،كغيّط تغيةطاً :صوقَة ُ يف افغَيَط.
متةمل فقظ املُغَافِط يف :املُ َيا ِوِغ ،افباكِع يف ااجَ َد ِ (. )3()2
وعُ
ُ
ِ ()5
)
4
(
اخلَطَأُ ِيف افْب يه ِ
ان ألجل عادتِِ ص َو ِ
لكت .
واملغالطةُ اصطالحاً :هي ْ
ُْ َ
ألجل ُ
وَ
ِ
افصحةح ،
وقةباكةٍ صوضح :هي صمنا ٌ
عظهي احلُجج ّ
ط عن احلُجج افباطي افيت تتّخ ُذ َ
( )1عنظي :اقن عنظلك حممد قن عليم مجا افدعن "،فمان افةيب"(ط ،3قريوت :داك وادك1414،ه )،
 ،364:7وحممد افزقةدي" ،اتج افةيوس" .حتسةق جمملع عن افباحثني (ط ،2افللعت :حللع
افللعت2001،م) ،افزقةدي ،اتج افةيوس .517:19
ِ
وعياجة افلمام.
(َ )2
ااجد ُ يف افيغ ُ :
اعتداد اخلُصلع ُ
عنظي :صمحد قن فاكس "،عساعةس افيغ " حتسةق عبد افممام هاكون (ط ،داك افقلي1979م)433:1،
ِ
األدب كما قا
احلق ،ولاستةما
ويف افاشيع جاء عيى عةنةني ،صحدمهاٌ :
حمملد وهل عا كان يف تسيعي ّ
عذعلم وهل عا كان قملء ٍ
صدب صو ٍ
جبهل صو يف نصية
تةاىل( :وجادهل لافيت هي صحمن) ،وافثاين:
ٌ
لاطل ،قا تةاىل ( :وجادفلا لافباطل فةدحضلا ق احلق).
قا افنلوي -كمح هللا :-واجملادف عساقي احلُ ّج لاحلُ ّج  ،وتللن ٍ
ٍ
ولاطل ،وصويها اخلصلع
حبق
ّ
افاشدعدة ،وعممى جدالً أل ّن كل و ٍ
احد عنهما ُُي ِل ُخصلعت صو ُح ّجت إِحلاعاً قيةغاً عيى قَ ْد ِك
ُ ّ ََ
طاقت ِ تاشبةهاً جبد احلب ِل وهل إحلام فَتيِ ِ.
َْ
ُ
افمن "( ،ط ،2قريوت :داك اقن
عُنظي :د .محد افةثمان" ،صول ااجد واملناظية يف افلتاب و ُّ
حزم2004م) ،ص.11
( )3صمحد خمتاك وآخيون "،عةج افيغ افةيقة املةاوية"(.ط ،1عامل افلتب1429ه ).1532:2
( )4وافسةاس صعضاً عيى افصحةح.
عنتج فنتةج قطةةّ .
قةاس ٌ
عؤفف عن عسدعات قطةةّ ٌ
وافربهان :احلُّج واف ّدالف  ،وعند املناطس  :هل ٌ
افلقلي" ،افليةات" .حتسةق عدانن دكوعش( ،ط ،قريوت :عؤسم افيساف )،
انظي :صعلب قن علسى
ّ
ص  ،248وزكياي األنصاكي "،املطيع شيح إعماغلجي"( ،ط قلالق1282ه ) ص ،26وإقياهة
افباجلكي" ،حاشة عيى سيّ األخضيي"( ،ط قلالق 1297ه) ،ص.91
ّ
( ) 5حمملد األوقهاين" ،قةان املختصي شيح خمتصي اقن احلاجب" .حتسةق حممد عظهي قسا( ،ط،1
افمي يف املنطق" ص.47
افمةلدع  :داك املدين1406،ه ) ،144:1 ،وحمن افسلعمين" ،شيح عنت ُّ
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ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

لكي.
ميلن كاش ُقها يف عميةّ تسةة ِ االستدال ِ غ ِري ُّ
افص ّ
و ُ
وعرب عنها قةضه أب ّّنا :استدال ٌ زائف واستدال ٌ خاطئ عسع فة امليء قدون ٍ
قصد
ّ
()2
إىل تضيةل غريه.
ٍ
ممى غيطاً ،وإذا كان عسصلداً؛
وعيى ُ
قةض افةيماء صنّ اخلطأ إذا كان غري عسصلد ،عُ ّ
()3
عن صجل افتملع ِ عيى اخلص ِ  ،فةممى ٍ
حةنئذ عغافط ً.
ّ
ُ ّ
()4
ِ
ني هي قةةنها صُسيلب احللة  ،وافةماق قةنهما ظاهيةٌ.
واملغافط ُ ع َ
ند افبةانةّ َ
()1

املطلبُ الثّاني :أب َرزُ صُورِ املغالطاتِ املنطقيّة اجلارية يف البَحثِ واملــُناظَرَةِ.
ولك املُغافطات كثريةٌ ،ختتيف حبمب عمتةميها وعا عمتةميها فة ( ،)5فمنها
ُ
مجع فطائق عن صول املغافطات
عغافطات فقظةّ  ،وعنها
ٌ
ٌ
غري فقظة  ،وفةما عيي ٌ
عغافطات ُ
املاشهلكة عملعاً:
أوالً :اسإخما ُ إبحدى ضل ِ
اقط افسةاس.
ف صحدمها إال إذا
ةي ُ
اثنياً :تماوي املس ّدعات يف املةيف فينتةج كاملتضاعقني افيذعن ال عُ َ
عُيف اآلخي.
اثلثاً :املُصادكة عيى املطيلب(.)6
افصلكي"( ،ط ،1افساهية" اجمليس األعيى
( )1عاد عصطقى " ،املغافطات املنطسة فصل يف املنطق غري
ّ
فيثساف 2007م).17 ،
( )2صمحد خمتاك وآخيون "،عةج افيغ افةيقة املةاوية".1532:2.
ايضي"( ،ط ،3افساهية :علتب افنهض املصيع 1968،م)،
( )3عبد افيمحن قدوي "،املنطق
ّ
افصلكي وافي ّ
ص .241
اكي(ت626ه ) األسيلب احللة ،
افاشةخ عبد افساهي ااجيجاينُّ(ت471ه ) عغافط ً ،ومساه افم ّل ُّ
( )4مسّاهُ ُ
وهل عن خماف املستضى لافقتح ،صي عستضى افظاهي .ا ه وتقصةي يف عي افبماغ .
عنظي :صمحد قن عيي افمبلي" ،عيوس األفياح يف شيح تيخةص املقتاح" .حتسةق افدكتلك عبد احلمةد
هنداوي( ،ط ،1قريوت :امللتب افةصيع فيطباع وافناشي 1423 ،ه  2003 -م) .284:1
( )5عُنظي :زكياي األنصاكي" ،املطيع شيح إعماغلجي" ،ص.26
( )6وهي حمل افبحث وسةأيت تقصةل املياد هبا وصعثيتها إبذن هللا تةاىل.
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ِ
املطيلب وإقاع اف ّدفةل عيى غري املُّد َعى.
جتاهل
رابعاً:
ُ
خامساً :افتّحيعف يف افيقظ صو املةىن.
()1
ِ
افقاسد.
سادساً :افتّةمة
()2
االحتلام إىل ااجهل.
سابعاً:
ُ
إثبات افتّايل "قةلس افسضةّ افاشيطةّ " صو "إعهام علس افمازم".
اثمناًُ :
ِ ()3
اتسعاً :املَناشئةّ .
عاشراً :افتّةيةل افقاسد.
املطيلب قةةن .
مجع املمائل ،فما عتمةّز
ُ
حادي عشرُ :

( )1هل تةمة األحلام استنتاجاً عن حاالت خاو صو عاكض  .عنظي :عبدافيمحن املةداين" ،ضلاقط
املةيف وصول االستدال واملناظية"( ،ط ،4دعاشق :داك افسي 1414ه1993م) ،ص.304
( )2عةناه دعلى وح شيء وصن حق لافضيوكة عادام صح ٌد مل عربهن عيى خماف ذفك.
( )3املياد لاملناشأ :استخدام ِ
عصدك اعتساده وعناشأه كما فلكان دفةماً عيى ودق ووحت .
امليء
َ
عنظي يف تقاوةيها :عاد عصطقى" املغافطات املنطسة " ،ص.217 ،51 ،41
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املبحثُ الثّاني :املـُصادرةُ على املطلوبِ ،وفيه مطلبان:
املطلبُ األوّل :معنى املصادرةِ عَلَى املطلوبِ.
ِ
املطيلب" ،صو املصادكةُ عيى املطيلب األوِ "(: )1
املصادكةُ عيى
فةل إحدى عس ِّد ِ
عات اف ّدفةل قتغة ٍري يف ِ
فتله ِ
جةل نتةج افد ِ
هي
افيقظ علل ُن سبباً ُّ
ُ
ُ
()2
املُغاعيةِ قني افنّتةج ِ واملس ّدع .
()3
فافتمية
،
عات عتلقق عةيفتها عيى عةيف ِ افنتةج
وقةباكة صخيى :صن تللن املُس ّد ُ
ُ
ٍ
لاملمأف املطيلب افربهن ُ عيةها عن ِ
قاشلل
صجل افربهن عيةها لافرتاض وح افسضةّ ووضةها
ضمين يف إحدى عس ّدعات االستدال فتصبح افنتةج ُ عسدع ً ،واملاشلي ُ حماا
عح صو
وي ٍ
ٍّ
()4
عني املصادكة .
وافدعلى دفةماً ،هل ُ
افدائيي( ،)5فهل ولكةٌ عن ولك املصادكة.
وعدخل يف هذا املةىن االستدال ُ
ّ
ني لاالستدال ِ
حمل
وعدخل فةها صعضاً عا عُةرب َعن ُ كثرياً ِع َ
ند األولفةّ َ
مبحل افنزاع صو ّ
ّ
اخلماف.
وقد صشاك األخضيي(- )6كمح هللا -يف ُسيّم إىل املُصادكة عيى املطيلب وع ّدها
ةرب عنها قةض افةيماء ،واملةىن واحد.
( )1هلذا عُ ِّ
ايضي" ،ص .241
عنظي :قدوي "،املنطق
ّ
افصلكي وافي ّ
( )2حممد األعني افاشنسةطي" ،آداب افبحث واملناظية" .حتسةق ،سةلد افةيعقي (ط ،1جممع افقس
اسإسماعي إبشياف افاشةخ قلي صقلزعد -داك عامل افقلائد) ص.272
( )3املةداين" ،ضلاقط املةيف وصول االستدال واملناظية" ،ص.307
( )4عُنظي :املصدك افماقق ،وعاد عصطقى " ،املغافطات املنطسة ".17 ،
(ُ )5يىي قن علسى افيهلينّ"،حتق املمؤو يف شيح خمتصي عنتهى افمل " .حتسةق د .اهلادي قن احلمني
شبةيي ،وعلسف األخضي افسة ( ،ط ،1ديب :داك افبحلث فيدكاسات اسإسماعة  1422ه ).282:1 .
افصغري األخضيي ،صقل زعد :افقسة افةماع افاشةخ افصاحل احملسق
( )6هل عبد افيمحن اقن افاشةخ حممد ّ
افقهاع املتقنن يف افةيلم ،ف آتفةف عاشهلكة ،عنها :عنظلع يف افميل  ،وافمي يف املنطق نظم وهل
ّ
اقن إحدى وعاشيعن سن  ،تليف-كمح هللا -سن 953ه  .عنظي يف تيمجت  :حممد خميلف" ،شجية افنلك
افزكة يف طبسات املافلة "( ،ط ،1فبنان :داك افلتب ،فبنان  2003م) .412:1
وانظي افبةتني يف" :افمي املنلكق – عع شيح إعضاح املبه " فياشةخ صمحد افدعنهلكي( ،-ط،
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ِ
افربهان قسلف :
صوج ِ اخلطأ يف
َ
صحد ُ
ٍ
ِ
بتدا
و
ِيف َع
ث ُوِج َدا
لكةٍ فامل ُ َ
يهان حة ُ
َادة ص َْو ُ
وخط أُ افب ُ
َ
إىل صن قَا َ :
صَو َانت ٍج إِح َدى امل َس ِّدع ِ
ِ
ات
افةَيض ي كاف ذايت
َكمثْ ِل َج ْة ِل َ
ُ َ
ِ
املطيلب ،عا عيي:
وعن صشه ِي صعثي ِ املُصادكة عيى
كل ٍ
ِ
فةث).
 قل
فةث) ،عنتج( :هذا ٌ
صسد ٌ
افسائل( :هذا صس ٌد ،و ُّ
افصغيى افيت هي (هذا صس ٌد)؛ إذ ال فيق قني (هذا صسد)
وهذه افنتةج هي نقس ُّ
()1
و(هذا فةث)؛ فرتادف افيةث واألسد.
 قل ُ ِ
كل نُ ْسيٍَ حيك ٌ ،عنتج :هذه حيك ٌ) ،فافنتةج إِحدى
افسائل( :هذه نُ ْسيَ ٌ ،و ُّ
()2
املس ّدعتني.
ِ
ِ
افللن عقمي ِقس ِ
ِ
دم
فيخافق؛ أل ّن وجلد
وجلد
 قل ُ املماحدة-وافةةاذُ لاهلل( :-ال َ
ُ ُ
املادة ،وال ِعيّ فألحداث إال احليك افةاشلائةّ افذاتةّ ).
ّ
ِ
ِ
ِ
ف افتمية ُ ق عيى إثبات عدم وجلد اخلافق صوالً؛ فتلققت
عع افةي أب ّن هذا عتلقّ ُ
()3
عةيف اف ّدفةل عيى عةيف املُّدعى افذي عُياد إقاع اف ّد ِ
فةل عية .
()5
ِ ()4
ِ
افاشاعي افظيعف:
 وعن املصادكة قلهل  :وفَ ّمَي املاءَ قةد ااجهد لاملاء  ،وقل ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افساهية :افبايب احلييب1342 ،ه ) ص.19
( )1افسلعمةين" ،شيح افمي "ص ،47وافاشنسةطي" ،آداب افبحث واملناظية" ،ص.272
افدعنهلكي "إعضاح املبه شيح افمي " ،ص.19
()2
ّ
( )3عُنظي :املةداين" ،ضلاقط املةيف وصول االستدال واملناظية" ،ص.308
جيهد ّصاي ًعا
صقام ُ
( )4شطي عن افبمةط و ّ
افيةل فليتَ ُ ،كما كوي و َ
فيصدك كواعتان مها :وظل ُ
عسدح طل َ َ
افذكوي.
افصدك افثانة فةيي قن
َكوع تَ ُ .وعنمب افبةت قيواع ّ
ّ
( ) 5هلذا ووقله ،عنظي :د .إميةل قدعع عةسلب" ،املةج املقصل يف شلاهد افةيقة "( ،ط  ،1قريوت:
داك افلتب افةيمة )1996 ،م).547:12 ،
عيي اقن حج احلملي" ،خزان األدب وغاع األكب" .حتسةق
وعنظي فماستزادة يف قصت وعا كوي حلهلاّ ،
عصام شسةل (ط :قريوت :داك افبحاك2004،م).400:1 ،
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

كأنّن ا وامل اءُ ِع ن َحلفِن ا
ِ
املطيلب ثماث ُ صنل ٍاع:
وعية فاملصادكةُ عيى
املطيلب قةةن عسدع ً يف اف ّدفةل.
افنلع األو  :صن عؤخ َذ
ُ
افنلع افثاين :صن عللن املطيلب عماواي ملس ّدع اف ّدفةل يف اخلقاء واملةيف كأخذ ِ
صحد
ُ
ً
املتضاعقني يف قةان اآلخي.
()2
املطيلب ،صخقى عن املس ّدع املذكلكة يف اف ّدفةل.
افنلع افثافث :صن عللن
ُ
()1

ق ٌ
لم جي ٌ
لس ح لهل ع اءُ

املطلبُ الثّاني :وجهُ فسادِ الـمُصادرة على املطلوب.
"عغافط " فهي عيدودةٌ ،و فذا ع ّدها افةيماء عن صوج
املغافطات عملعاً عن امسها ُ
()4
افاشافةي(ت 926ه) -كمح هللا-
اخلطأ يف افربهان( ،)3وعيّل ذفك افاشةخ زكياي األنصاكي
ّ
()5
افاشك وافاشُّبه .
جميد ّ
قللّنا ال تُ ُ
قةد عسةناً قل ّ
ِ
األخضيي-كمح هللا:-
افسةاس صن عللن ُعنتجاً ،كما قا
األول يف
تسيك ص ّن
ّ
وملا ّ
َ
( )1حممد قن حمني اهلمذاين" ،افلاشلل " .حتسةق حممد افنميي( ،ط ،1قريوت :داك افلتب
افةيمة 1418ه )261:1
( ) 2عنظي :صقل عبد هللا حممد افتيمماين" ،عثاكات افغيط يف األدف "( ،عع :عقتاح افلول إىل قناء افقيوع
عيى األول ) ،حتسةق حممد عيي فيكلس (ط ،1عل املليع  :امللتب امللة  -عل املليع 1419
ه ) ص.748
"افيدود وافنّسلد شيح خمتصي اقن احلاجب" .حتسةق ضةف هللا افةميي و
( )3انظي عثماً :حممد افباقييتّ ،
افدعنهلكي "إعضاح املبه
تيحةب افدوسيي( ،ط ،1افيايض :علتب افيشد 1426،ه ) ،200:1 ،و
ّ
افميّ " ،ص.19
شيح ُّ
املصيي افاشافةي ،صقل ُيىي :شةخ اسإسمامٍ .
عقمي،
نةلي
( )4زكياي قن حممد قن صمحد األنصاكي ُّ
ّ
قاض ّ
ّ
افم ّ
عن حقاظ احلدعثّ ،واله افميطان قاعتباي ااجيكمي ( )901 - 826قضاء افسضاة ،في عسبي إال
قةد عياجة  ،تصانةق كثرية عنها :شيح إعماغلجي يف املنطق ،وشيح صفقة افةياقي يف عصطيح
احلدعث ،غاع افلول يف صول افقس  ،وغريها ،تليف -كمح هللا -سن 926ه .
افغزي "،افللاكب افمائية أبعةان املئ افةاشية" ،حتسةق خيةل املنصلك (ط،1
عنظي يف تيمجت  :جن افدعن ّ
فبنان :داك افلتب افةيمة 1997م)198:1 ،
( )5زكياي األنصاكي "،املطيع شيح إعماغلجي" ،ص.26
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ِ ِ
ِ
ِ
آخ يا
و ِّلكا
ُع ْم تَ ْي ِزعاً ِلاف ذات قَ ْلالً َ
اس ع ْن قَض ااي ُ
إن افسة َ
ُ .....ح ِل عيى املصادكة خبصلوها لافقماد عن جه صن افنّتةج فةمت عغاعيًة فيمسدعتني
()2
في ُيصل عي ٌ زائ ٌد عيةها.
شيط اسإنتاج هل قُطب كحى ِ
فةملن افسل إذن إ ّن فلات ِ
فماد املُصادكة عيى
َ
املطيلب.
ةل عا هل صوضح عبنةاً عيى عا هل صخقى.
وال ُجي ُ

األخضيي " ،افمي املنلكق عع شيح افمي فيسلعمةين"ص.30
()1
ّ
( )2إعضاح املبه " فياشةخ صمحد افدعنهلكي( ،-ط ،افساهية :افبايب احلييب1342 ،ه ) ص.19
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()1

ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

املبحثُ الثّالثُ :أثرُ املصادرة على املطلوب يف مُناقشاتِ األصوليني وفيه مطلبان:
املطلب األوّل( :)1التعريفاتُ واحلُدود املنتقدة باشتماهلا على الدّور (:)2
ِ
اهلجاء صفف لائةاً ،كما سبست اسإشاكة إفة يف املنهج.
حمب حيوف
افتزعت تيتةبها
()1
ُ
َ
ِ
( )2افدوك يف اوطماح املنطسةني :تلقف افاش ِ
افاشيء عيى نقم ،
يء عيى عا عتلقف عية  ،صو هل تلقف
ّ
ُ
وهل ثماث صنل ٍاع:
افلجلدي :افذي عُذكي يف األدف افةسية  ،صن ال عللن هذا حىت عللن هذا ،وال
ّ
األو  :اف ّد ُ
وك افللينّ
عقصل إىل
عللن هذا حىت عللن هذا ،وطائق عن افنّظاك كانلا عسلفلن :هل ممتنع ،وافصحةح صن ّ
عةي.
يي .ب-
دوك ٌّ
نلعني :ص -دوك قَ ْب ٌّ
ٌ
ممتنع ،وهل افذي عُذكي يف افةيل ،ويف افقاعل ،واملؤثي ،وحنل ذفك ،عثل صن عُسا :
يي ٌ
ْ
فافسب ّ
كل عن افاش ةئني فاعماً فآلخي؛ ألن عُقض ي إىل اف ّدوك ،وهل صن عللن هذا قبل ذا
ال جيلز صن عللن ٌ
وذا قبل هذا صي ساقساً ف .
األقلةُ إال عع
و ُّ
املةي ٌ
مملن ،وهل دوك افاش يط عع املاش يوط ،وصحد املتضاعقني عع اآلخي ،عثل صال تللن ّ
ِ
األقلةِ.
افبنلة ،وال تللن افبنلةُ إال عع ّ
افثاين :افدُّوك احلمايب :وهل تلقف افةي ٍ
قلل عن افاش ةئني عيى اآلخي ،وعُطيب حي لاحلماب وااجرب
واملساقي .
ِ
وعلي عيةها
كل حل ٍ صدى ثبلت إىل نقة  ،فةدوك عيى نقم
احللمي
افثافث :افدوك
افقسهي :صو هلُّ :
ُّ
ُّ
ّ
ومسي حلمةاً فتةيس لاألحلام.
لافبطمانُ ،
وهذا األخري ونّف فة اسإعام افغزايل عصنقا صمساهّ( :ناع افغلك يف دكاع افدوك) ،نمب إفة شةخ
اسإسمام زكياي األنصاكي -كمح هللا -يف ّناع اهلداع .
كما صفيد فة شةخ اسإسمام اقن تةمة عؤفقاً صعضا وفلن عقسلد.
وافذي عظهي ع ن ك مام افةيم اء  -كمحنا هللا وإايه  -يف هذه األنلاع صن ال خماف يف ثبلت دوك
املةةّ ؛ فةدم استحافت  ،وألن ال دوك فة عيى احلسةس .
احللمي ،واألكثيون عيى عنة .
يي عن ممتنع ،فبسي اختمافه يف
واتقاقه عيى صن ْ
ّ
افسب ّ
وافذي عُقه عن كماعه  -وافةي عند هللا تةاىل  -صن عنة قائ ٌ عيى استحافت افةسية  ،وتضمن
فإلهبام افذي نُِّزهت افاش يعة احملمدع عن  ،كما صن إىل احملا صقيب عن إىل افصحةح عن املسا .
عبد هللا قن حممد اقن افتيمماين" ،شيح املةامل يف صول افقس " ،حتسةق عاد عبد امللجلد ،وعيي
عةلض( ،ط ،1قريوت :عامل افلتب 1419ه ) ،470:1 ،وتسي افدعن صمحد قن تةمة " ،جمملع
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 )1االجتهاد.
افطليف -كمح هللا  -االجتهاد فغ ً:
قا
ّ
افي َحى ال يف محل َخ َيدف ٍ.
شاق ،فةسا  :اجتهد يف
قذ ااجهد يف فةل ّ
محل ّ
شيعي(. )2
واوطماحاً :قذ ااجهد سإدكا حل
ّ
()3
دوك.
ونبّ ُ
قةض األولفةني إىل صن استةماف فليم " :ااجهد" يف تةيعف االجتهاد فة ٌ
 )2االستثناء.
()4
اهلندي -كمح هللا :-و ّصعا ح ّده :فأقيب عا قةل فة :
افصقي
قا
ّ
ّ
اج قةض ااجمي عن ااجمي قيقظ" :إِّال" ،صو عا صقة عساع .
ص ّن االستثناءَ إخي ُ
نظي :ألن إن صكاد قسلف " :صو عا عسلم عساع " ،صن عسلم عساع يف اسإخياج
وفة ٌ
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افقتاوى"( ،ط :جممع امليك فهد فطباع املصحف افاشيعف1416،ه ) ،116:9 ،وُيىي قن علسى
افيهلين " ،حتق املمؤو يف شيح خمتصي عنتهى افمل " .حتسةق د اهلادي شبةيي وعلسف األخضي
(ط ،1ديب :داك افبحلث فيدكاسات  -ديب ،اسإعاكات  2002م)  ،35:4و عيي ااجيجاين
"افتةيعقات"( ،ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة 1983م) ،ص ،105و افاشنسةطي "آداب افبحث
واملناظية" ،ص.63-62
( ) 1سيةمان قن عبد افسلي قن افليمي افطليف افصيويي ،صقل افيقةع ،جن افدعن افقسة احلنبيي ،عن
افةيماء ،وفد 657ه  ،عن آتفةق افبيبل يف صول افقس وشيح اختصي ق كوض افناظي القن قداع
املسدسي ،تليف -كمح هللا -سن 716ه .
ّ
عنظي يف تيمجت  :عبد احلي اقن افةماد" ،شذكات افذهب يف صخباك عن ذهب" .حتسةق حمملد
األكانؤوط( ،ط:1دعاشق :داك اقن كثري  1986م) .71:8
( )2سيةمان قن عبد افسلي افطليف" ،شيح خمتصي افيوض " .حتسةق ،عبد هللا افرتكي( ،ط ،1عؤسم
افيساف  1407ه) .576:3
( )3حمملد املنةاوي " ،افتمهةد  -شيح خمتصي األول عن عي األول "( ،ط ،1قريوت :امللتب
افاشاعي  2011م) ،ص121
( ) 4حممد قن عبد افيحة قن حممد األكعلي اهلندي :فسة صوليل ،وفد لاهلند ،وزاك افةمن ،وحج ،ودخل
عصي وافيوم .واستلطن دعاشق وتليف هبا -كمح هللا -سن 715ه  .وقف كتب قداك احلدعث األشيفة ،
عن عصنقات ّ" ،ناع افلول إىل عي األول " .عنظي يف تيمجت  :اقن افةماد "،شذكات افذهب"،
.68:8
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

فةنتسض مبثل قل افسائلِ :
صكيم افةيماءَ وال تليم زعداً عنه  ،فإن عسلم عسام قلف  :صكيم
افةيماء إال زعداً يف اسإخياج عع صن فةس لاستثناء.
دوك.
وإن صك َاد ق صنّ ُ
عسلم عساع يف االستثناء ،فهل ٌ
وفل قد قلف " :صو عا عسلم عساع " قسلف " :صو صحد صخلاهتا" ،حىت عصري هلذا:
قيقظ" :إِّال" صو ِ
قةض ااجمي ِ عن ااجمي ِ ِ
صحد صخلاهتا" ،اندفع
ُ
"االستثناء عباكةٌ عن إخي ِاج ِ ُ
()1
اسإشلا املذكلك.
 )3اإلكراهُ امللجئ.
ُاجِئ إفة كاملي َسى عن ٍ
شاهق
يجأ َوُهل َعن عَد ِكي وال عن ُد َ
قافل املُ َ
وح َ ف عما ص ْ َ
ٍ
لع َعيَة ِ.
عيى
وح َ ف ُ عن افلقُ ِ
شخص عستُيُ ُ ال ُ
عند َ
)
2
(
قلف  " :عما ص ِْ ِ
ُاجِ َئ إفَْة ِ" ِيف
اب َع ِم َريةُ أبن ذكي قلف ِ" :ص ْ
اعرتض ِّ
افاش َه ُ
ُاج َئ إفَْة "َ ،
ّ
ٍ
ِ ِ
َوج عنها :صَن افْ ُم ْي َجأَ لاملةىن
اقن قاس
تةيعف املُيجأ فة َد ْوٌكَ ،
ودفَ َة ُ
افةبادي ِأب ُ
ّ
ُ
()3
ِ ِ
لي.
االوطماح ِّي ،صَي :افاش ُ
خص املةيوف هبذا االس ِ و "صُ ْاج َئ إفة " لاملةىن افيُّغَ ِّ
 )4األ َْم ُر.
ح ّده كثريون أبنّ  :افسل ُ املستضي طاع َ املأعلك ِ
ققةل املأعلك ق .
()4
عاشتق عن األعي ،وأب ّن افطاع َ علافس ُ األع ِي ،ومها َد ْوٌك.
املأعلك ٌ
وكّد :أب ّن َ
ُ
( ) 1عنظي :حممد قن عبد افيحة األكعليّ " ،ناع افلول يف دكاع األول " .حتسةق د .واحل افةلسف و
د .افملعح( ،ط ،11عل املليع  :امللتب افتجاكع  1996م).1508:4 ،
افاشافةي ،شهاب افدعن امليسب قةمرية :فسة ٌ عن صهل افزهد وافلكع ،انتهت افة
( )2صمحد افربفّمي املصيي
ّ
دكس وصفيت حىت صواق افقاجل وعات كمح هللا ق سن  957ه .ف
افيايس يف حتسةق املذهب
افاشافةي ّ
ّ
ّ
حاشة عيى شيح عنهاج افطافبني فيمحيي ،وغريها.
عنظي يف تيمجت  :جن افدعن افغزي " ،افللاكب افمائية أبعةان املئ افةاشية" .حتسةق خيةل املنصلك،
(ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة  1418،ه) 72:2
( )3حمن افةطاك" ،حاشة افةطاك عيى شيح ااجما احمليي عيى مجع ااجلاعع"( ،ط :قريوت داك افلتب
افةيمة ب ط).100:1 ،
( )4عنظي :حممد قن عقيح "صول افقس " .د فهد قن حممد افم َد َحان( ،ط ،1افيايض :علتب
افةبةلان 1420ه ) ،652:2 ،حممد افباقييت" ،افيدود وافنسلد شيح خمتصي اقن احلاجب" .حتسةق،
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ٍ
لاطل؛
األعي هل ُ
طيب افقةل عيى وج عُة ّد فاعيُ ُ عطةةاً ،وهل صعضاً ٌ
وعنه عن قا ُ :
ملا فة عن تةيعف األعي لافطّاع املتةيس لافقةل ،وافطاع ُ املتةيس لافقةل ال تُةيف إال مبلافس
()1
األعي؛ وهل دوك ممتنع صعضاً.
خصيص.
 )5التّ
ُ
ِ
فيخص ِ
ةص هل:
قِةل ِيف ح ِّده :افتخصةص هل :تةيعف ص ّن افةملم
ُ
لص ،صي افتخص ُ
قةض َها.
قةَا ُن صن افيقظ
امللضلع اجمةع األفياد صُِك َ
عد عن ُ
َ
َخ َذ ِيف تةي ِ
ص ِ
ِ
لص .ومها عباكاتن
عف افت
وصوكد عيى هذا افتةيعف صن قد ص َ
خصةص ،لاخلُ ُ
احد؛ فتةيعف ِ
عن عة ٍرب و ٍ
صحدمهَا لاآلخي َد ْوٌك.
ُ
َُ
ي ،وقد صخذ يف ح ّدِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ةص افيغَل ُّ
وصُجةب أبن املياد لاخل ُ
تةمل يف احل ّد :افتخص ُ
صلص املُم َ
()2
وطماحي؛ فما دوَك.
افتخصةص اال
ِّ
 )6اخلَََب.
دق و ِ
قةل يف حسةست  :هل امل حتَ ِمل فيص ِ
افلذب فذات .
ّ
ُْ
()3
صوكد سؤاالً عقاده :ص ّن افتصدعق وافتلذعب نلعان عن
مث
هللا
كمح
قاف افسيايف
َ
ةيف إال قةد عةيف ااجِْن ِ
افصدق وافلذب
اخلرب ،وافنلع ال عُ ُ
س ،فتةي ُ
عف ااجنس ق َد ْوٌك و ّ
نمبتان قني اخلرب وعتةيس  ،وافنمب قني افاشةئني ال تةيف إال قةد عةيفتهما ،فتةيعف اخلرب
()4
عف افاشيء مبا ال عُ ْةيف إال قةد عةيفت  ،فهذا َد ْوٌك.
هبما تةي ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضةف هللا افةميي وتيحةب افدوسيي (ط ،1افيايض :علتب  2005م).28:2 ،
( ) 1عيي قن صيب عيي اآلعدي" ،اسإحلام يف صول األحلام" .حتسةق عبد افيزاق عقةقي( ،ط امللتب
اسإسماعي).140:2 ،
افناشي:
( ) 2حمملد األوقهاين" ،قةان املختصي شيح خمتصي اقن احلاجب" .حتسةق ،حممد عظهي قسا،
(ط ،1افمةلدع  :داك املدين1406 ،ه ).235:2 ،
عتقنن عن عيماء املافلة نمبت إىل قبةي ونهاج ،
( )3صمحد قن إدكعس شهاب افدعن افصنهاجي افسيايفٌ ،
وهل عصييّ امللفد واملناشأ وافلفاة ،قيع يف عيلم كثرية ،و ف عصنقات جيةي يف افقس واألول  ،عنها
"افقيوق" و "افذخرية" وغريها ،تليف -كمح هللا – سن 684ه  .عنظي يف تيمجت  :خميلف" شجية افنلك
افزكة ".270:1 ،
( ) 4صمحد قن إدكعس افسيايف" ،شيح تنسةح افقصل " .حتسةق ط عبد افيؤوف( ،ط ،1شيك افطباع افقنة
- 501 -

ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

افصدق وافلذب صو
وصشاك إىل هذا املةىن شةخ اسإسمام -كمح هللا -فسا  :إدخا ّ
افتصدعق وافتلذعب يف ح ّد اخلرب ال عصيح؛ ألّنما نلعا اخلرب ،وتةيعقهما إمنا ميلن لاخلرب
فيل عُِّيف اخلرب هبما فزم اف ّدوك(. )1
وك أب ّن حسةس اخلرب عةيلع لافضيوكة ،فلن عن مل عةي االس امللضلع
و ُدفع هذا اف ّد ُ
()2
عيف مبا ذكيه؛ فهل تةيعف فماس وال دوك .
هلا ّ
ش ْرط.
 )7ال ّ
ط عباكةٌ عما ال علجد املاشيوط عع عدع  ،فلن ال عيزع صن علجد وجلده (. )3
افاشي ُ
ّ
)
4
(
عف لاألخقى؛ أل ّن املاشيوط عاشتق عن  ،إذ عتلقف عة ِيفَ ُ املاشيوطِ
دوك ،وتةي ٌ
ُ
ُ ٌ
وهل ٌ
ُ
ِ ()5
عيى عة ِيفَِ افاش ِ
يط ،وقد صُ ِخذ املاشيوط يف تة ِي ِ
عف افاشيط
َ
ُ
ِ
 )8العلم.
قةل ال ميلن حتدعده فةُميه ،وهلج كثريٌ عن املتسدعني فة قسلهل  :عةيف ُ املةيلم عيى عا
هل ق .
دوكي ،أل ّن فقظ "املةيلم" عاشتق عن "افةي " ،فما قد عن عةيفت ،
وانتُ ِسد أبن تةيعف ٌّ
دوك.
وحةنئذ ُيتاج يف عةيف افةي إىل عةيف افةي  ،وهل ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"افيدود وافنّسلد شيح خمتصي اقن احلاجب":
املتحدة 1393ه ) ،ص .346وعنظي صعضاً :افباقييتّ ،
 ،603:1وفاشةخنا صمحد حمملد عبد افلهاب افاشنسةطي" ،خرب افلاحد وحجةت "( .ط ،1املميل
افةيقة افمةلدع  :عمادة افبحث افةيمي لااجاعة اسإسماعة 1422ه ) ص.20
"افيد عيى املنطسةني"( ،ط لاكمتان :داك تيمجان افمن 1391ه) ،ص81
( )1تسي افدعن صمحد اقن تةمة ّ ،
األكَعلي " ،افتحصةل عن احملصل " .حتسةق :د عبد احلمةد صقل زنةد،
( )2عنظي :سياج افدعن حمملد ْ
(ط ،1قريوت :عؤسم افيساف 1408ه).92:2 ،
( )3حممد قن حممد افغزايل" ،املمتصقى" .حتسةق حممد عبد افاشايف( ،ط ،1قريوت :داك افلتب
افةيمة 1413ه ) ،ص.261
( )4اقن عقيح" ،صول افقس " .936:3 ،وعنظي صعضاً :األكعلي "ّناع افلول " ،814:3،وحممد قن
محزة افقناكي" ،فصل افبدائع يف صول افاشيائع" .حتسةق حممد إمساعةل( ،ط ،1قريوت :داك افلتب
افةيمة  2006،م).135:2 ،
( )5األوقهاين" ،قةان املختصي".296:2 ،
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ِ
ب ملن قام ق ِ كلن عاملاً.
وقا قةضه  :افةي ُ عا َ
صوج َ
ِ
ِ
ِ
قام
ب ملن َ
دوكي صعضاً ،ألن افةاملَ عن قام ق افة ْي ُ ،فةصري افتّسدعي :افةي ُ :عا َ
وهل ٌ
صوج َ
()1
عسلم ق افةي ُ.
ق صن َ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
تص ُّلِكِه ،فما َد ْوَك.
ف ُّ
ةب أبن تلقُّ َ
تصلِك غري افةي ِ عيى حصل افةي قغريه ،ال عيى َ
وصُج َ
 )9ال ُقرآن.
افيوض ( )3وغريها -عتاقة ملن قبيه  :-وهل عا نُسل إِفةنا قني دفّيت املُصحف تلاتياً.
قا يف
ّ
()4
ِ
ِ
ِ
دوك.
ع ُّ
ُ
اتي في ُ
وض ّةف أب ّن َ
تصلِكِه فهل ٌ
عدم نسي ال ُُي ُ
سل وافتّل َ
يج ُ عن حسةست  ،وأبن افنّ َ
القياس.
)10
ُ
هل محل عةيلم عيى عةيلم ملماوات يف عي حلم عند احلاعل وإن خص لافصحةح
حذف األخري.
وقافلا :مل عذكي قد املةيلم (األول) و(افقيع) كما عرب ق اقن احلاجب( )5؛ فيفع
إعهام كلن افقيع واألول وجلدعني ،وفةس ٍ
ع إمنا عةسمان قةد عةيف
قاشيط ،مث إ ّن
األول وافقي َ
َ
دوك.
افسةاس ،فتةيعف افسةاس هبما ٌ
نة يف افتةبري لاألول وافقيع فائدة ،وهي خيوج عا فل كان صحدمها فةس صوما
فآلخي فما عللن قةاسا كافرب وافاشةري املتماوعني يف عي حيع افيلا فإن صحدمها فةس صوما
()6
فآلخي.
( )1عنظي :افطليف" ،شيح خمتصي افيوض " ،169:1 .وعنظي صعضاً :عماء افدعن عيي امليداوي" ،افتحبري
شيح افتحيعي يف صول افقس " .د .عبد افيمحن ااجربعن و د .علض افسيين ،و د .صمحد افمياح (ط،1
افيايض :علتب افيشد1421ه ) .220:1
( )2عنظي :األوقهاين" ،قةان املختصي" .39:1
( )3عةين اقن قداع -كمح هللا ،-عنظي :كوض افناظي وجن املناظي يف صول ( ،ط ،2عؤسم افيّاين
فيطباع وافناشي وافتلزعع 1423ه).199:1 ،
( )4اقن عقيح" ،صول افقس "307:1 ،
( )5عُنظي :األوقهاين" ،قةان املختصي شيح خمتصي اقن احلاجب".12:3 .
( )6قدك افدعن حممد هبادك افزككاشي" ،تاشنةف املماعع جبمع ااجلاعع" .حتسةق د سةد عبد افةزعز و د عبد
هللا كقةع( ،ط ،1علتب قيطب فيبحث افةيمي  1998م) ،151:3 ،وعُنظي صعضاً :اآلعدي،
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كاشي -كمح هللا – عن قةضه يف افسةاس صعضاً:
َ
ونسل افزك ّ
ِ
ِ
إثبات حل املسةس عية فيمسةس.
ُ
املسةس واملسةس عية عاشتّسان عن افسةاس،
كةك؛ فإ ّن
قا  -صعين افزككاشي :-وهل ك ٌ
َ
()1
دوك.
فتةيعف افسةاس هبما ٌ
 )11املطلق واملقيد.
()2
قةض األولفةّني أبنّ  :عا َد ّ عيى احلسةس
وعيف
ُ
املسةّد يف افيغ  :عساقل املطيق ّ ،
قسةد .صي علس املطيق :عا د عيى احلسةس قما ٍ
ٍ
قةد.
عف فة
جيةل افتةي َ
وعؤخ ُذ عيى افتةيعف (صنّ ُ)3استخدم يف تةيعف املسةّد كيم (قةد) مما ُ
دوك ،واألوىل صن ِ
نةد عنها.
ٌ
ِ
الوصف امل ـُناسب.
)12
ُ
عصيح صن
ط ،عيزم عن تيتةب احلل عيى وفس حصل عا
هل
ظاهي عنضب ٌ
ٌ
ووف ٌ
ُ
علل َن عسصلداً عن شيع ذفك احلل نقةاً صو إثبااتً.
ِ()4
لاملناسبَ .
ةيف إال:
ونسض :لاف ّدوك ،إذ تيتةب ُ عيى وفس ِ ال عُ ُ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"اسإحلام يف صول األحلام" ،190:3 .وعبد افيحة اسإسنليّ" ،ناع افمل شيح عنهاج
افلول "( .ط 1،قريوت :داك افلتب افةيمة 1999م) ،190:3،وصمحد قن عبد افيحة افةياقي" ،
افغةث اهلاعع شيح مجع ااجلاعع" .حتسةق حممد حجازي( ،ط ،1قريوت :داك افلتب
افةيمة 2004م) ،ص514
( )1حممد قن هبادك افزككاشي " ،افبحي احملةط يف صول افقس " .حتسةق مجاع عن افباحثني( ،ط ،1عصي:
داك افلتيب1414ه 1994 -م).9:7 ،
( )2اقن عنظلك" ،فمان افةيب".226:10
( )3حمملد قن حممد املنةاوي" ،افتمهةد  -شيح خمتصي األول عن عي األول "( ،ط /1عصي امللتب
 1432ه  2011 -م) ،ص.60
( ) 4وقي افدعن حممد قن عبد افيحة قن حممد األكعلي" ،افقائق يف صول افقس " .حتسةق حمملد نصاك،
(ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة  ،قريوت1426،ه ) ،265:2وعنظي صعضاً :صمحد عبد افلهاب
افاشنسةطي" ،افلوف املناسب فاشيع احلل " ص.175
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املطلب الثاني :أبرزُ أمثلة املصادر ِة على املطلوب يف نَقضِ االستدالل عندَ األُصوليِّنيَ.
ِ
وسع.
)1
ُ
وقت األداء ،والواجب املُ ّ
نسل افباجي – كمح هللا -عن قةض املافلة  :صن وقت ِ
األداء هل عا عةةّن املليف
ُّ
َ
ّ
َ
ِ
فألداء ال تةةني ف غري ذفك.
واحلنقة قافلا :إن وقت ِ
وجلب ِ
ِ
افق ِ
ةل
األداء هل اآلخي عن افلقت املختاك النتقاء
َ
ّ
()1
قبيَ ُ.
ِ
قا َ افةيلي – كمح هللا  -يف ناش ِي افب ِ
قم ِ
افاشيء قِنَ ِ
نلد :وفة ِعندي استدال ٌ عيى
َ ُ
ّ
ِ
ِ
ٍ
عند ِ
صهل ااجَ َد ؛ فإن قُ ّدم عية أبَ ْن فُة َل قبي يف افلقت
صاد َكةُ وهي غريُ عسبلف َ
وذفك هل املُ َ
كتةجةل افّزكاة قبل وجلهبا ،وافذي حلاه اقن ِ
اجب ع ِ
احلاج ِ
ِ
ب عن
طف،
مس ٌ
فتةجةل فيل ِ ُ
ُ ُ
ُ
ِ
حةح عنده وهل قل ااجمهلك عنه افسل
عناب افقيض ،و ّ
انب َ
احلنقةّ صنّ ُ نَ ْق ٌل َ
افص ُ
كاشي وغريه عنه  ،وكد عيةه يف شيح افتنسةح أبن إذا عجل مل
لافلاجب امللسع كما نسي افزك ّ
()2
عقةل افلاجب عيى قلهل وصجزاء غري افلاجب عن خماف األول وافسلاعد.
ور بِ ِه.
 )2هل املن ُد ُ
وب َم ُأم ٌ
اختَيقلا ِيف ِ
كلن امل ُ ِ
لكا قِِ.
ندوب َع ُأع ً
ٍ
وعن كصى صن عأع ِِ
وب طاع ٌ ،وك ُّل عا هل طاع ٌ فهل
لك ق استد قلجله عنها :صن املند َ
ٌَُ
عأعلك قِِ؛ فاملندوب عأعلك قِ ِ.
ُ ٌ
ٌ
ِ
ِ
صعا ُّ
غيى فباسإمجاع ،و ّصعا اف ُلربى؛ فألن افطاع تُساق ُل املةصة َ ،واملةصة ُ :خمافََق ُ
افص َ
ِ
لكا قِِ.
األع ِي ،فافطاع اعتثَا ُ األَع ِي؛ وهلذا عسا ُ فما ٌن ُعطَ ُ
اع األع ِي فةلل ُن ُ
عأع ً
فافصغيى ُع َمي َم ٌ ،واف ُلربى
صكدُت لافطاع  :عا عُتلقّ ُع افثلاب عيى فةي ُّ ،
وقةل عية  :إن ُ
َممنُلع ٌ؛ ألن افطاع هبذا املةىن ال تساقِل ِ
املةصةَ َ؛ ألن اتكك ُ َال عَمتَ ِح ُّق افذم.
َ
ُ
افصغيى ممنلع ؛ ألن حةنئذٍ
صكدُت ِلافط ِ ِ
ِ
املأعلِك قِ  ،فاف ُل َربى ُعميم ٌ ،فلن ُّ
وإن ُ
َ
ُ
ةل ُ
اع ف َ
( )1مشس األئم حممد قن صمحد افميخمي" ،صول افميخمي"( ،ط ،1قريوت :داك املةيف ).34:1
( )2عبد هللا قن إقياهة افةيلي" ،ناشي افبنلد عيى عياقي افمةلد"( ،ط عطبة فضاف لاملغيب)188:1 ،
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

عللن عصادكًة عيى املطي ِ
لب.
ُ

()1

شروع فيه:
لزوم املندوب ابل ّ
ُ )3
ِ
ب
واحب مجع ااجلاعع -عيى ص ّن
فةني -عنه
نص كثريٌ عن األول َ
ّ
َ
املندوب َال َجي ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إمتاع ؛ ألَن
ِلافاش ِ
لز تيك َوتيُ إمتاع املبط ُل ملا فُة َل عن ُ تيٌ
املندوب جي ُ
َ
ُّيوع فة صَي ال َجي ُ
ف ِ ،خ َمافًا ِألَِيب حنةق َ يف قلف ِ قِلج ِ
لب إمتاع ِ فِسلف ِ تةاىل :ﱣﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱢ
ُ
[حممد.]33:
)
2
(
افاشلل األَوِ
حماشة ( :قلف  :ألن املندوب إخل) إشاكةٌ ٍ
فسةاس عن ّ
وقا ّ
صشاك ف ُل َرباهُ
ّ
َ
قِسلفِِ "أل ّن املندوب إخل) و فِص ْغياه قسلف " :وتَيُ إِمتاع " ،ونظ افسةاس هلذا :تيُ إِ ِ
متام
ُ َُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جائز ،عنتج :تيُ إمتام املندوب جائٌز.
املندوب تيٌ فيمندوب وتيُ املندوب ٌ
ث فة  :أب ّن تيَ ِ
ٍ
خاص ،وهل تيُ عا أييت وإقطا
إمتام املندوب تيٌ ف عيى وج
ُ
وحب َ
افرت ُ ااجائز صكعد ق افرت اقتداءً مل عتحد افلسط أل ّن احملللم ق يف افصغيى تيُ
عا عضى ،و ّ
اسإمتام ،وإِ ْن صُكعد عا هل صع ّ فما نُمي جل َازهُ ألن فيةبادة قةد افتيبّ ِ
س هبا عن احلُيع عا فةس
هلا قَ ْب يَ ُ.
()3
ِّ
فظهي
حدعث افصائ
فةل عيى جلازه
ُ
اب لاختةاك ِّ
وااجل ُ
املتطلع َ ،
افاشق افثّاين ،واف ّد ُ
تقصةيي
نسض
ٌّ
ص ّن افبحث عع تلياك احل ّد افلسط عيى تسدعي صو افلربى عيى تسدعي آخي فهل ٌ
فلكوده عيى عسدع عةةن صعا وكوده عيى افلربى فظاهي.
ِ
افسةاس ،واملسدع عنده
ط يف وح إنتاج
تليك احلد افلسط فأل ّن تليكه شي ٌ
و ّصعا ُ
عنع ّ
عا عتلقف عية وح افدفةل فهي شاعي ٌ فاشيوط إنتاج وصن ااجلاب إثبات فيمسدع املمنلع
وي ّح ق وال افلربى فسط ،وعيد عيى افسةاس
وهي افلربى ،وصن فةس املمنلع افصغيى كما ُ
( )1األوقهاين" ،قةان املختصي شيح خمتصي اقن احلاجب"394:1 ،
( )2افةماّع حمن افةطّاك ت 1250ه .
حدعث عن ِّصم هانئ -كضي هللا عنها ،-ص ّن كسل هللا -ويى هللا عية وسي  -كان ،عسل :
( )3عةين
َ
ِِ
ِّ
وام ،وإن شاءَ صفطََي)) صخيج احلاك وغريه .عنظي : :صقل عبد
صعري نَقم  ،إن شاءَ َ
املتطلعُ ُ
((افصائ ُ
افنةماقلكي" ،املمتدك عيى افصحةحني" .حتسةق عصطقى عطا( ،ط ،1قريوت :داك
هللا احلاك
ّ
افلتب افةيمة  1411ه)594:1 ،
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يوع فة "
فزوم املُصادكة أل ّن اف ُلربى الزع ٌ فيم ّدعي ،إذ قلفنا "املندوب ال جيب ُّ
لافاش ِ
صعضا ُ
()1
جائز وقد ُجةِل كربى افسةاس.
عيزع ص ّن تيك ٌ
 )4صيغةُ "افعل" للوجوب.
اجمليدة " افةل" فيلجلب أبدف ٍ عنها:
استد عن عيى ص ّن افصةغ ّ
ص ّن اتكَ املأعلِك ق
ود ِد افةذاب فتاكُ
خمافف فذفك األعي ،وخمافف ذفك األعي عيى َ
ٌ
ِ
افةذاب؛ فسلف تةاىل :ﱣﭐ ﱽﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂﲃ
املأعلك ق عيى ودد

خمافف األع ِي لاحل َذك عن افةذاب ،واحل َذ ُك عن إِمنا علل ُن
ﲄﲅﲆﲇﲈﱢَ ،صعَي
َ
قةام ِ
قةد ِ
عصح األعي لاحل َذ ِك عن افاشيء قدون وجلد املستضى ف .
قدفةل صنّ ُّ
املستضي فلقلع ؛ َ
ٍ
قلي غري عائل :احذك صن ع َس َع
صال تيى صنّ ُ عسبُ ُح صن عُسا َ ملن جيس حتت سسف ّ
ِ
عيةك ،وال عسبح صن عسا ذفك ملن جيس حتت سسف ٍ
عةيض افلقلع ،وعا ذفك إال
عائل يف
ألن املستضي فيلقلع قائ فة فيل مل علن تي املأعلك ق عستضةا فلقلع افةذاب ملا َح ُم َن
األعي لاحلذك عن افةساب وال عةىن فسلفنا :إ ّن األعي عستضي افلجلب إال ذفك.
و ُِ
ض عية لافتمية صن قلف "فيةحذك" صعي املخافقني لاحل َذ ِك ،وصن ال ضمري يف
اعرت َ
اآلع  ،فلن مل قيت إنّ ُ علجب احلذك؟ وهل غاع ذفك إّال وكود األعي ق واقتضاء األع ِي
()2
حمل افنزاع واالستدال مبا ذكيمتله عصادكة عيى املطيلب.
افلجلب هل ّ
ِ
كرار.
 )5داللةُ صيغة األمر على الت َ
ِ
لجلهٍ عنها:
ْ
لي َاك ق ُ
األعي عستضي افت َ
احتَ ّج عن عيى صن َ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
عستضي
فةيزم صن
لي َاك؛ ُ
هي َعن ض ّده عستضي افت َ
َ
صَن األَعي لافاشيء َّن ٌي َعن ض ّده ،وافن ُ
األعي افتلَْي َاك.
وصُجةب عن قةدم افتمية صن األعي لافاش ِ
يء ّن ٌي عن ض ِّد ِه.
ِ
ِ
افض ِ
لي َاك؛ ألن اقتِضاءَ افنه ِي
وعيى تسدعي افتمية ِ  ،ال نميّ ُ صن افنّهي ِّ
مين عَستضي افت َ
مين افتلي َاك فيعٌ عيى اقتِ َ ِ ِ
لي َاك.
ِّ
ضاء األعي افت َ
افض ِِّ َ
( )1عنظي :حمن افةطاك" ،حاشة افةطاك عيى شيح ااجما احمليي عيى مجع ااجلاعع".129:1 ،
( )2افمبلي " ،اسإهباج شيح املنهاج".31:2 ،
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

فما عُمتَ َد ُّ قتليا ِك افنه ِي ِّ ِ
ص َاد َكًة عيى
ين عيى تَليا ِك األع ِي ،وإِال كا َن ُع َ
افض ْم ِّ
ِ
املطيلب(. )1
افصةغ ِ طيب حسةس ِ
ِ
ِ
افق ِ
خاكجان
لي ُاك
واحتج قةضه ً
صعضا أبن عدفُل َ ّ
ُ
ةل ،واملَية وافت َ
عن حسةست فلجب صن ُيصل االعتثَا ق ِيف صعِِّه َما ُوِج َد وال عتسةّد أبحدمها.
و ُِ
ض عيى هذا :أبن ُ استِدال ٌ ِ
عنه عن عسل ُ  :هي احل ِسة َس ُ
اعرت َ
مبحل افنّز ِاع ،فِإن ُ
ّ
()2
ِ
ِ ِ
ليا ِك.
املسةّدةُ ّ
لاملية ،وع ُنه عن عسل ُ  :هي احلسة َس ُ املسةّ َدةُ لافت َ
امر به؟
 )6األمر ابألمر ابلشيء هل هو ٌ
ن ِمب فبةض افاشافةة ص ّن األعي ِلاألع ِي ِلا ِ
افاشيء(.)3
ُ
ذفك ّ
ّ
صعي قِ َ
ّ
فاشيء ٌ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
اقن عُمي طيق زوجتَ وهي حائض
واستُد ّ هلذا اف َسل أبدفّ عن صمهّها :عا َ
وكَد ص ّن َ
عمي  -كضي هللا عن  -افيسل -ويى هللا عية وسي  ،-فسا ُ (( :عيه فيرياجةها)) .
َ
فأخرب ُ
احلدعث ،وكوي قيقظ(( :صن اقن عمي طيق زوجت وهي حائض فأعيه افنيب ويى هللا عية
وسي صن عياجةها)) وافسص واحدة .
وج افدالف  :ص ّن ْصعَي افيسلِ -ويى هللا عية وسي ُ -فة َمي صن َأي ُعَي اقنَ ُ لاملياجة ِ ُع ّد
صعي كسل ُ هللاِ اقن عمي صن عياجع
صعياً القن()4عمي لاملياجة ؛ فذا كوي احلدعث قيقظَ ((:
ِ
صعي ملا عُد ذفك صَعياً القن ُع َمي عن
األعي لاألع ِي ٌ
زوجت )) .ألن افسص واحدة ،وفلال ص ّن َ

( )1عنظي :األوقهاين" ،قةان املختصي شيح خمتصي اقن احلاجب"  ،36:2وتسي افدعن صيب قلي ااجياعي،
"شيح خمتصي صول افقس " .حتسةق د عبد افةزعز افساعدي ،ود عبد افيمحن احلطاب ،د .حممد كواس،
(ط ،1افللعت :فطائف فناشي افلتب 2012م) 365:2
( )2عنظي :حممد قن عيي افاشلكاين" ،إكشاد افقحل إىل حتسةق احلق عن عي األول " .افاشةخ صمحد عزو،
(ط ،1داك افلتاب افةييب1419ه ).257:1 ،
( )3عُنظي :افاشلكاينّ" ،إكشاد افقحل "273:1 ،
( )4عنظي يف وةغ  :حممد قن إمساعةل افبخاكي "ااجاعع املمند افصحةح املختصي عن صعلك كسل هللا
ويى هللا عية وسي وسنن وصايع " =وحةح افبخاكي .حتسةق حممد زهري (ط ،1داك طلق افنجاة
1422ه  ،عصلكة عن افميطانة إبضاف تيقة حممد فؤاد عبد افباقي)  ،41:7وعمي قن احلجاج
افساشريي " ،املمند افصحةح املختصي قنسل افةد عن افةد إىل كسل هللا ويى هللا عية وسي "
حتسةق حممد فؤاد عبد افباقي(ط قريوت :داك إحةاء افرتاث افةييب) ،1093:3 ،و صقل احلمن عيي قن
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افنيب -ويى هللا عية وسي -
افيسل ويى هللا عية وسي  ،وملا َ
و ّحت كواع ُ عن كوى ص ّن ّ
اقن ُع َمي لاملياجة .
صعي َ
َ
وصُجةب عن :
ِ
جيب عيى اقن عمي صن عُي ِاج َع
حل افنّز ِاع فما عَ ّ
صح؛ أل ّان نسل  :ال ُ
ص ّن هذا استدال ٌ مب (ّ)ِ1
زوجتَ ُ مبُستضى هذا افنّص.
َ

 )7األمر غري اإلرادة خالفاً للمعتزلة.
األعي لافاشيء هل إِك َادةُ فِةي ِ ،وقا صكثي األولفةني عن
َذ َهبت املُةتزف(َ ُ )2إىل ص ّن َ
ٍ
ٍ
افاشافةة وعن وافسه  ،قل هل غريها ،فاملةّت عيى ُكق ِيه ٌ
عأعلك لاسإميان قما شك ،وهل غريُ
عد عن مل عتخيّف ،كذا ّقيكه قةضه .
عي ٍاد عن  ،إذ فل صُك َ
ِ
املطيلب؛ ألّن عسلفلن :ع َس ُع غري املي ِاد ،وعُياد عا ال عسع!
صادكةٌ عيى
و ُ
اعرتض أبنّ ُ ُع َ
فمْب ِق افةي افسدمي
تةاىل هللا عن جهيه  ،فاألوىل تسدعي ص ّن اسإميان غري عياد عنه أبن ٌ
ممتنع َ
ِ
غري عي ٍاد لاالتقاق(.)3
لانتقائ  ،واملمتنع ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمي افداكقطين " افمنن" .حتسةق شةةب االكنؤوط ومجاع  ( ،ط ،1قريوت :عؤسم افيساف
2004م).15:5
ِ
مع افقسة َ جهي "( .ط ،1افيايض :افتدعيع 1426 ،ه )،
( )1عةاض ُّ
افميَمي "،صول ُ افقس افذي ال عَ ُ
ص .252
( )2كصي األشاعية.
( )3عنظي :ويل افدعن صمحد قن عبد افيحة افةياقي " ،افغةث اهلاعع شيح مجع ااجلاعع" .حتسةق حممد اتعي
حجازي( ،ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة 2004م) ص.234
عةيلم عن عذهب احلق وافلسط عذهب صهل افمن وااجماع .
واملمأف فةمت عيى إطماقها كما هل ٌ
فهذا اخلماف مل عيد عيى حمل واحد ،وافقيعسان صخطآ عةا؛ حةث إ ّن اسإكاد َة نلعان:
إكادة كلنة قدكع  :وهذه هي افيت ال قد عن وقلع عتةيّسها فةصح صن عسا  :عا صكاده هللا ال قد صن عسع،
مبةىن عا صكاد هللا وقلع إكادة كلنة قدكع  ،صي عا قدك وقلع وقع ،واألشةيع نظيوا إىل هذا افنلع عن
اسإكادة فلجدوا صن هللا أيعي أبشةاء مث ال تسع فسافلا إذاً هل مل عيد وقلعها مبةىن مل عسدك يف األز وقلعها.
وافنلع افثاين :اسإكادة افاشيعة  :وهي مبةىن احملب  ،وهذه تللن عع األعي ال تقاكق  ،فما صعي هللا ق عباده
فهل ُيب صن عسع ،وفلن قد عسع فةما صوال عسع تبةا فتسدعي هللا وإكادت افللنة  ،وهذه هي افيت نظي
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

 )8حكم االستثناء إِذا تع ّقب مجالً.
افة ْلَد إىل ااجمي األخرية كأيب حنةق -كمح هللا -وعن وافس عيّيله لاف ُسيب وألن
عن كجح َ
()1
صقيب افةاعيني ،وألن علده إىل اف ُل ِّل عاشلل ٌ فما عُيفع افةملم املتةسن.
ٌ
عتةسن كإعما َ
ِ
ِ
حاول قبل متام افلمام فهل
وصُوكَد عية  :ص ّن "تة ّسن املةيلم" يف ااجُمل؛ إن صكدُت صنّ ُ
ٌ
"ممنلعٌ".
وإن صكدُت صنّ قةد متام افلمام؛ فافلمام "إمنا عت لاالستثناء" وقةد االستثناء ال عبسى
ك ممتنةاً ،إال عيى قلفل  :إِنّ ُ عتةيق لااجمي األخرية،
لافاش ِّ
افةملم عتةسناً حىت عللن كفةُ ُ ّ
()2
فلن هذا عصري استدالالً مبحل افنّزاع فما عُممع.
وعبسى افةملم فةما قبيهاّ ،
عرف ِبه اجملاز:
 )9ما يُ ُ
املمتةمل يف غ ِري عا ُو ِضع ف صوالً يف االوطماح افذي ق افتّخاطب؛ ملا
ُ
اجملاز هل (ُ )3
قةنهما عن افةماق .
ةيف اجملاز قصح ِ
افنقي يف نقس األعي.
قا األولفةّلن :عُ ُ
ّ
ِّ
بق افةِي ِ لاجملا ِز.
دوك؛ ألنّ عيزم َس ُ
وقةلٌ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إفةها املةتزف فسافلا عن شيط األعي اسإكادة.
وتبني عن هذا صن خطأ افقيعسني جاء عن جه ظنه صن إكادة هللا واحدة ال تنسم إىل هذعن
افسممني.
وميلننا صن نصحح عا قاف األشةيع عن صن األعي فةس عن شيط إكادة اآلعي؛ صعا اسإكادة افللنة فلاضح
عدم افتمازم قةنها وقني األعي ،وصعا اسإكادة افاشيعة فهي اتقة فألعي ،فاألعي عمتيزم اسإكادة افاشيعة
وعد عيةها ،فما تللن شيطا يف تممةت صعيا؛ ألن افاشيط عنبغي صن عةي تسدع عيى املاشيوط ،وألن
افاشيط يف افيغ افةماع  ،واسإكادة خقة ال نةيفها إال لاألعي فما عصح جةيها شيطا يف وح األعي.
عنظي :افميمي " ،صول افقس افذي ال عمع افقسة جهي " ،ص.218
( )1افاشنسةطي" ،عذكية صول افقس " ،ص ،28وعنظي صعضاً يف عذهبه  :حممد قن حممد املةيوف لاقن
صعري حاج" ،افتسيعي وافتحبري"(ط ،2قريوت :داك افلتب افةيمة 1403ه ).251:1،
( )2افطليف" ،شيح خمتصي افيوض ".621:2 ،
( )3عنظي :عظقي افدعن اقن افماعايت " ،قدعع افنظام (صوّ :ناع افلول إىل عي األول ) .حتسةق
سةد قن غيعي قن عهدي افميمي (ط جاعة صم افسيى).35:1 ،
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املمتةمل ال نقي افل ِ
ِ
ِ
اضع .وقةل :هل حل ٌ.
نقي
وإمنا عيزم اف ّدوك إن صكعد ُ
 )10حجيةُ َخَب الو ِ
احد:
ُّ
َ
كلن خرب افل ِ
لافمنّ ِ ،فإن  -عية ِ
احتج قةض األولفةني عيى ِ
احد علجبًا فِ ِ
يةمل ُّ
ُ
()2
ِ
ِ
مام  -قَبِل خرب قيعية يف اهلدااي وخرب سيما َن يف اهلدع وافص َدقَ َ ِ
افصماةُ وافم ُ
حني صُيتَ
َ
()3
ِ ٍ
صعي صوحاقَ لاأل ِ
كل ،وكان عيِس ُل األفي َاد
قطبق ُكطَب فسا " :هذا ودق ٌ" في أيكل عن ُ و َ
جياب قَب ِ
عن صوحاقِِ إىل اآل ِ
فاق فتَبيِةِ األح َل ِام ،وإِ ِ
لهلَا عيى األانِم.
ُ
اعرتض عية  :أب ّّنا صخباك آح ٍاد فلةف عثبت هبا كل ُن خرب افل ِ
احد ُحج ً؟ (.)4
َ ُُ
و ُِ َ
ُ َ
()5
دوك ممتنع.
قا
اآلعدي :هل ٌ
ّ
()1

الظن.
 )11إفادة خَب اآلحاد ّ
ِ
افةد ِ  ،ال عُقةد إال افظن ،واستدفلا عيى
ذهب مجهلك األولفةّ َ
خرب افلاحد َ
ني إىل صن َ
َ
ذفك أبعلٍك عنها:
صنّ فل صَ ِ
اجاز نمخ ِ
افسيآن واألخبا ِك املتلاتية ق ؛ فللن مبنزفتها يف إفادة افةي .
َ
فاد افةي َ ُ َ ،
ِ
و ُِ
مبحل افنّزاع ،حةث إ ّن عن افةيماء عن قا أب ّن َخ َرب افلاحد
اعرت َ
ض :أبنّ استدال ٌ (ِّ)6
افمنّ َ املتلاتيةَ.
مخ افسيآ َن و ُّ
افةد ِ عَْن ُ
َ

ُ )12ح ّجية اإلمجاع.
ذكي قةض األولفةني يف ِ
مجاع :ص ّّن – صي امل ِ
جمةلن-صمجةلا
األدفِّ عيى ُح ِّجة ا ِسإ ِ
ُ
ّ
ُ
ِ
عيى اف َسطْ ِع قتخطئ امل خاف ِ
افةد َد
ف
ِ
افةاد َة حتل أب ّن هذا َ
فإلمجاعَ ،
فد ّ عيى صنّ ُح ّج ٌ؛ فإ ّن َ
ُ
افقناكي" ،فصل افبدائع يف صول افاشيائع".110:1
( )1اقن عقيح" ،صول افقس " ،77:1وانظي صعضاً:
ّ
( )2صخيج افبخاكي ،يف افصحةح" ،لاب افصدق عيى علايل صزواج افنيب -ويى هللا عية وسي  .-قيق .1493
( )3صقل عبد هللا صمحد قن حنبل" املمند" .حتسةق شةةب األكنؤوط ومجاع (ط ،1قريوت :عؤسم
افيساف  1421ه  2001 -م) .103:38
( )4سةد افدعن عمةلد افتّقتازاين" ،شيح افتيلعح عيى افتلضةح"(ط ،علتب وبةح مبصي).7:2
( )5اآلعدي " ،اسإحلام يف صول األحلام".66:2،
( )6عنظي :صمحد عبد افلهاب افاشنسةطي" ،خرب افلاحد وحجةت " ،ص.119
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ات األ ِ
ش ِ
ادرةُ عَلى املَطْلُ ِ
شنقيطي
العزي ِز بن ََيىي املولُود ال ّ
وب َوأَثَـ ُرها ِِف ُمناق َ
صَ
ُصوليّني ،دَ .عب ُد َ
ُ
املـُ َ

افلثري عن افةيماء احملسسني ال ُجيمةلن عيى افسطع يف شيعي مبجيد تلاطؤ صو ٍّ
ظن ،قل ال
َ
ّ
ٍ
نص قاط ٍع قيغَ َه يف ذفك فةللن عستضاه،
ب احلل قلجلد ّ
عللن قطةه إال عن قاطع؛ َ
فلج َ
وهل :خطأ املخافف ف ح ًسا ،وهل عستضي حسةّ عا عية اسإمجاع ،وهل املطيلب.
نص قاط ٍع يف ختطئ ِ املُخافف
وقةل فة  :إ ٌ
ثبات فإلمجاع لاسإمجاع ،قةل :اسإمجاع د ّ عيى ٍّ
قنص عتلقف عيى اسإمجاع وال ُيقى عا فة عن املصادكة عيى املطيلب.
وصثبت اسإمجاع ٍّ
نص قاطع ،د
ُكد :أب ّن املُد َعى كل ُن اسإمجاع حج  ،وافذي ثبت ق ذفك هل وجلد ٍّ
افنص ،سلاءٌ قينا :اسإمجاع
عية وجلد ولكة عن اسإمجاع ميتنع عادة وجلدها قدون ذفك ّ
حج صم ال ،وثبلت هذه افصلكة عن اسإمجاع ودالفتها افةادعّ عيى وجلد افنّص ال عتلقف
دفةما عيى حجة اسإمجاع ال عتلقف عيى
عيى كلن اسإمجاع حج  ،فما ُجةِل وجلده ً
()1
وك.
حجةت  - ،ال وجلده وال دالفت  -فاندفع اف ّد ُ
ط انقر ِ
العص ِر ِف اإلمجاع.
 )13اشرتا ُ
اض َ
اسإمجاعٍ ،
قدفةل خماوت  :صن فل مل
فصح
ِ
استد ّ افسائيلن لاشرتاط انسياض افةصي ّ
اتقاق امل جمةني عيى ِ
صحد افسلفني يف املمأف قةد اختمافه
افة ْ
عُاشرتط انسي ُ
اض َ
صي ملا كان ُ ُ
لاطل ،إذ إ ّن اختمافه يف عمأف عيى
عيزم عن
فةها ً
ُ
إمجاعا؛ إذ ُ
تةاكض اسإمجاعني ،وهل ٌ
قلفني إمجاعٌ عنه عيى تملعِ اخلماف ،فإذا كجةلا إىل صحد افسلفني واتقسلا عية  ،واك ذفك
إمجاعا عيى عدم تملعِ اخلماف ،قل حصيوا احلل يف صحد افسلفني ،فصاك اسإمجاع افثاين
ً
وتةاكض اسإمجاعني لاطل ،ألن ا
كما عنهما قاطع ،وافسلاطع املةصلع
عةاكضا فإلمجاع األو ،
ً
ُ
ال تتةاكض ،فلن اتقاقه عيى صحد افسلفني قةد اختمافه يف املمأف إمجاع وحةح ،وال عيزم
عن حما  ،وقد وقع ،كاتقاق افصحاق عيى قتا عانةي افزكاة ،وعيى صن األئم عن قيعش
قةد اختمافه فةهما ويف صعثاهلما.
اسإمجاع ُت يف قةض
وعْنع ذفك؛ -قناءً عيى تةاكض اسإمجاعني -عنبين عيى صن
َ
َ
( )1عنظي :شيح افةضد – عع حاشة افتقتازاين وااجيجاين عيى اقن احلاجب .-حتسةق حممد امساعةل
(ط ،1قريوت داك افلتب افةيمة 2004م) .319:2وحمملد األوقهاين" ،قةان املختصي شيح خمتصي
اقن احلاجب".521:1
- 512 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين
()1

دفةما عية ؟.
حمل افنّزاع ،فلةف ُجيةل ً
افةصي ،وهل ُّ
َ
ظر ِف ِ
نقل ا ِإلمجاع إىل من ََيتُّ بِ ِه.
 )14النّ ُ
نسل افاشلكاين – كمح هللا -عن افسائيني قذفك صّن قافلا :فل سيّمنا إعلا َن ِ
ثبلت
ّ
عمتحةل؛ أل ّن طيعق نسي إعا
اسإمجاع عند افنّاقيني ف فلان نسيُ ُ إىل عن ُيتج ق عن قةده
ٌ
كل و ٍ
ِ
احد عن
صهل افتلات ِي ُّ
سل تلاتياً؛ فبةد صن عُاشاهد ُ
حتةل افنّ َ
افتلاتي صو اآلحاد ،وافةادةُ ُ
اجملتهدعن شيقاً وغيلاً وعممةلن ذفك عنه  ،مث عنسيلن إىل عدد عتلاتي ممن قةده  ،مث كذفك
يف كل طبس إىل صن عتصل قنا.
اآلحاد :فغريُ عةملٍ ق يف ِ
نسل اسإمجاع.
وصعا
ُ
ضيوكي؛ فيسطع إبمجاع ِ
كل عص ٍي
تاشلةك يف
جةب :أبنّ
ٌ
ٍّ
قا -كمح هللا -وصُ َ
صهل ِّ
عيى تسدمي افساطع عيى املظنلن ،وال ُيقا َ عا يف هذا ااجلاب عن املصادكة عيى املطيلب.
ِ
كل ِّ
وصعضا كلن ذفك عةيلعاً فةس عن جه ِ
عتاشيع ال
نسل اسإمجاع عية  ،قل عن جه كلن ِّ
فيحج افضةةق ِ عيى احلُّج
افظين عيى
عس ِّد ُم افدفةل
إعثاك ّ
افسطةي ،وال جيلز عن ذفك؛ ألن ٌ
ّ
ّ
()2
افسلعِّ ،وكل ٍ
عاقل ال عصدك عن ذفك.

صحة اإلمجاع مل يثبت ابإلمجاع ،وما ال يتوقف عليه
 )15قاعدة :ما توقّف عليه ّ
ت به).(3
صحةُ اإلمجاع يثبُ ُ
وح ُ اسإمجاع
ك لا ِسإ ِ
قا اقن عقيح – كمح هللا :-ال ُّ
عصح افتّ ُّ
مم ُ
مجاع فةما تتلقف ّ
ِ
ٍ
ِ
دوك.
كلجلد
خماف،
عية قما
افيساف َودالف املةجزة؛ ألن ٌ
افباكي )4وو ّح ّ
(
وعصح فةما ال عتلقف.
ُّ
تتلقف عية وح اسإمجاع ،مل جيُز إثبات ذفك األعي
قةّن افطليف قسلف  :كل صع ٍي
ُ
لاسإمجاع ،ألن اسإمجاع فيعُ ذفك األع ِي ،فتلقُِّق ِ عية  ،فيل صثبتنا ذفك األعي لاسإمجاع ،فلان
( )1عُنظي :اقن قداع " ،كوض افناظي".424:1 ،
( )2عنظي :افاشلكاين" ،إكشاد افقحل " .197:1
( )3افطليف " ،شيح خمتصي افيوض ".131:3 ،
( )4عنظي :اقن عقيح" ،صول افقس ".454:2
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ذفك إثباات فألول لافقيع وهل دوك.
عتلقف عيى ثبلت افيساف  ،فتلقق عيى عا ودك عنها عن ٍ
كتاب
عثاف  :صن اسإمجاع
ٌ
ّ
ٍ
وك لافطيعق املذكلك.
وسن  ،فما عصح ُ
ُ
إثبات افنُّبلة لاسإمجاع ،فئما عيزم اف ّد ُ
ِ
اسإمجاع فةس فيعاً،
لاسإمجاع ،ألن
فةصح إثبات
و ّصعا عا ال تتلقّف وح ُ اسإمجاع عية ،
ِ
ُّ
َ
عيزم عن إثباتُ ُ لاسإمجاع دوك حمذوك ،وال غريه.
فما ُ
وح ُ ا ِسإمجاع ،فةجلز افتّممك
عثاف  :افلحدانةّ ،
ُ
وحدوث افةاَِمل ،ال عتلقف عيةهما ّ
()1
يف إثباهتما لاسإمجاع.
 )16اعتبار اجملتهد املـُبتدع ِف اإلمجاع.
هل عُةترب يف اسإمجاع اجملتهد املبتدع ،إذا كانت قدعت تستضي تلقريه؟
ٍ
األع
قةل :ال عُةترب يف اسإمجاع .قا ّ
عممى ّ
كاشي :قما خماف فةدم دخلف يف ّ
افزك ّ
ِ ()2
ِ
قي نَقم .
املاشهلد هل لافةصم وإن مل عَ ْةي هل ُك َ
اهلندي :فل ثبت فلا َن ال ميلن االستدال إبمجاعنا عيى كقيه ،قمبب
افصقي
قا
ّ
ّ
ذفك االعتساد؛ ألن إمنا عنةسد إمجاعنا وحده عيى كقيه فل ثبت كقيه ،وإثبات كقيه إبمجاعنا
دوك.
وحده ٌ
كقي فحةنئذ عثبت كقيه؛ أل ّن قلف عةتربٌ يف
وصعا إذا وافسنا هل عيى صن عا ذهب إفة ٌ
كافي ،ال سإمجاعنا وحده.
اسإمجاع عيى صن ٌ
()3
وصعا إذا اعتسد عا ال عستضي افتلقري ،قل افتّضيةل وافتبدعع فاختيقلا فة عيى صقلا .
ميلن صن تياجع يف حميّها.
ُ
ِ
القياس.
 )17حجيّةُ

حجةّت قسلف تةاىل :ﱣﭐ ﲰ ﲱ
احتج مجاهري املثبتني فيسةاس عيى ّ
ّ

وعبَ َي افنهي واملةرب ملا عةرب
ت عية َ
ﲲ ﱢ [احلاشي ]2:واالعتباك عن افةبلك ،عسا َع َرب ُ
( " )1شيح خمتصي افيوض ".131:3 ،
( )2انظي تقصةل املمأف يف " :افبحي احملةط".418:6
( )3افاشلكاين" ،إكشاد افقحل ".212:1 ،
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افة ْربة :اف ّدعة  ،وعرب افيؤاي :صي جاوز عنها إىل عا عمازعها؛
عية  ،واملةرب عا عةرب فة  ،و َ
عبلك عن حل األول إىل حل ِ افقيع.
وافسةاس ٌ
ازي -كمح هللا تةاىل -يف
واعرتض افساضي األكعلي -كمح هللا -عيى جلاب ا ِسإعام افي ّ
ممى صن هذا عصادكة عيى املطيلب ،ألن إثبات
جةل االعتباك ً
عاعا فرتتب احلل عيى املُ ّ
فيسةاس لافسةاس؛ وذفك ألن ثبت احلل قلجلد عيّ يف كل ولكةٍ عن ولك االعتباك ،وهذا
هل افسةاس.
وقد صُ ِجةب عن هذا االعرتاض أبنّ فةس عن افسةاس يف ٍ
شيء؛ أل ْن شيط افسةاس كلن
َ
فيعا ،وهنا فةس كذفك وافسةاس ال عتحسق قدون
قةض صفياد االعتباك ً
صوما وافبةض اآلخي ً
()1
قةاسا.
ذفك وجميد افتةيةل ال عممى ً

 )18التعبّد ابلقياس.
عم احلل فمنع افسةاس عنصلص افةي
املانةلن فلقلع افتةبد لافسةاس عنه عن ّ
صعضا ،وعنه عن اقتصي عيى عنع افسةاس غري عنصلص افةي وجلز عنصلص افةي .
ً
واالستدال مبا تلاتي عن افتنصةص عيى عيل األحلام ألجل افسةاس لافنمب إىل
األوفني عصادكة عيى املطيلب؛ ألن كلن هذه افةيل ألجل افسةاس علقلف عيى جلاز افسةاس
وإال اجاز صن عللن جمليد افةي لاحللم .
ولافنمب إىل اآلخيعن نصب افدفةل يف غري حمل افنزاع ألّن إمنا عنازعلن يف غري
()2
عنصلص افةي وهذه األقةم عنصلو افةي وال نزاع هل يف وحتها.
 )19داللةُ ا ِإلهلام.
افيوع قطيعق اف َق ِ
ةض.
ُ
اسإهلام :عا عُيسى يف ّ
ِ
ٍ
وقع يف افسيب عن عي  ،وهل عدعل إىل افةمل عن غري استدال آبع  ،وال
وقةل :عا َ
نظي يف ُح ّج  ،وهل فةس حبج ٍ عند افةيماء ،إال عند افصلفةني.
األكعلي" ،افتحصةل عن احملصل " .حتسةق عبد احلمةد صقلزنةد( ،ط،1
( )1انظي :سياج افدعن حمملد
ّ
اسإسنليّ" ،ناع افمل .12:3
قريوت :عؤسم افيساف  1988م) ،162:2و
ّ
( )2افةضد وافتقتازاين" ،حاشة اقن احلاجب".458:3 ،
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وافقيق قةن وقني اسإعمام :صن اسإهلام صخص عن اسإعمام؛ ألن قد عللن قطيعق
()1
افلمب ،وقد عللن قطيعق افتنبة .
عةىنَ ،ونمأ ُ افسائل هبذا عن
ثبت
قا اف َسقا ُ  :فل تَ ُ
ُ
افةيلم ِلاسإهلام مل علن فينظي ً
ض قلفَ .
دفةي  ،فإن احتج قغري ا ِسإهلام فسد انقَ َ
ِ
ُيص ُي األدف يف اسإهل ِام ،حىت عَ ُللن
اب عن هذا افلمام :أبن ُعدعي اسإهلام ال ُ
َوُجيَ ُ
ِ
ضا فسلفِِ.
استدالف قغري ا ِسإهلام ُعنَاق ً
ص َاد َكةٌ عيى املطيلب؛ ألن ُ
نة إن استَ َد عيى إِثبات ا ِسإهلام ِلا ِسإهلام ،كان يف ذفك ُع َ
ِ ِ
حل افنَِّز ِاع.
استَد عيى َحم ِّل افنَّزاع مب ِّ
ُمث عيى ِ
تسدع ِي االستدال فثبلت ا ِسإهلام ِمبثل عا تسدم عن األدف  ،عن صعن فنا صن دعلى
هذا افقيد ِحلصل ا ِسإهل ِام ف ِ
ةح ٌ؟ ،وعا افدفةل عيى صن قيب ُ عن افسيلب افيت فةمت
َ
َ
ُُ
وح َ
()2
ِمبَُلس ِل َس ٍ وال مبتماهي ؟ .
 )20طلب غلبة الظّن للمجتهد ِف اجتهاده:
دفةما :فبِ َ عيفت صنّ فةس قدفةل؟
افظن ً
قةل :إذا مل علن ّ
()3
وعيزم عن انتقاء ذفك :انتقاء اف ّدفةل عيى صنّ فةس ٍ
قدفةل.
َ
دفةما :اف ّدفةل عيى صن افظن فةس ٍ
قدفةل ،وذفك
افظن ً
عةناهُ :صنّ عيزم عن انتقاء كلن ّ
دوك.
االنتقاء ال ُ
ُيص ُل إال ِلافظّ ّن ،وذفك ٌ

( )1ااجيجاين "افتةيعقات" ،ص.34
( )2افاشلكاينّ " ،إكشاد افقحل ".201:2 ،
( )3انظي :اقن قداع " ،كوض افناظي" .366:2
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خامتة البحث
ٍ
تطبةسات ملغافط
وققت عية عن
ُ
احلمد هلل صوالً وآخياً ،وقةد هذا افةيض امللجز فةما ُ
ناقاشات األُولفةني ،نُ ِ
ِ
نتائج افبحث
املُصادكة عيى املطيلب األو يف ثنااي ُع
لجز صه ّ ِ
َ
وتلوةات يف افنساط افتافة :
ِ
ميلن
عظهي احلُجج ّ
افصحةح  ،و ُ
 املغافطات صمنا ٌط عن احلُجج افباطي افيت تتّخ ُذ َ
لكي.
كاش ُقها يف عميةّ تسةة ِ االستدال ِ غ ِري ُّ
افص ّ
عات عتلقق عةيفتها عيى عةيف ِ افنتةج  ،فافتمية ُ لاملمأف املطيلب افربهن ُ
 كل ُن املُس ّد ُ
صجل افربهن عيةها لافرتاض وح افسضة ووضةها ٍ
عيةها عن ِ
ضمين
قاشلل وي ٍ
عح صو ٍّ
يف إحدى عس ّدعات االستدال فتصبح افنتةج ُ عسدع ً ،واملاشلي ُ حماا وافدعلى
عني املصادكة.
دفةماً ،هل ُ
 املغافطات ال تنحصي ألّنا قناءٌ عسيي ،شأّنا شأن وسائل افدفع احلمةّ .
نلع عصادكة.
افدوك يف افتةاكعف واحلدود ُ
ُ 
 املصادكة عيى املطيلب علثي وكودها يف عةيض ِ
نسد احلدود وافتّةيعقات ويف عناقاش
األوليل.
األوليل
األدفّ يف اخلماف
ّ
ّ
 يف عةيف املغافطات يف االستدال -السةما عن عصنّقات احمل ّسسني -فائدة عظةم يف
افيدود قناءً سيةماً.
كاشف طيق االستدال افصحةح وقناء افنسلد و ّ
يزم عن قطمان االستدال وتلج املغافط صو افسادح فيدفةل عدم وح املُمتَ َد ِّ
 ال ع ُ
ف  ،وهذه عن ااجلانب املهم يف تطبةق افسلاعد ااجدفة عيى األدفّ افاشيعة  ،فما قد
عُ ُّ
افاشيع عثماً.
ةد تناقضاً عنطسةّاً قد عللن ختصةصاً يف ّ
افاشمليل وعية فتطبةق
احلميي و
 كل قةاس
ّ
صوليل كاجع إىل افسةاس املنطسي االقرتاينّ
ّ
ّ
افسلادح واملغافطات عيى آداب افبحث واملناظية سائ ٌِ.
 صووي مبزعد عن افدكاسات افتطبةسة فةماق صول افقس لافةيلم األخيى ،فلثري عن
طيب افةي عمتاشلل قةض املصطيحات سلاءٌ كانت -عسدعًّ ،عنطسة ً ،صو قماغة ً صو
غريها -صثناء دكاست فةي صول افقس .
وول هللا عيى سةدان ٍ
حممد وعيى آف ووحب وسيِّ .
ّ
هذا ِّ
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املصادر واملراجع
اقن افتيمماين ،عبد هللا قن حممد "شيح املةامل يف صول افقس " ،حتسةق عاد عبد امللجلد،
وعيي عةلض( ،ط ،1قريوت :عامل افلتب 1419ه )
اقن افةماد ،عبد احلي قن صمحد "شذكات افذهب يف صخباك عن ذهب" .حتسةق حمملد
األكانؤوط( ،ط:1دعاشق :داك اقن كثري  1986م)
اقن تةمة  ،تسي افدعن صمحد قن عبداحلية شةخ اسإسمام" ،جمملع افقتاوى"( ،ط :جممع امليك
فهد فطباع املصحف افاشيعف1416،ه )
"افيد عيى املنطسةني"( ،ط لاكمتان :داك تيمجان افمن 1391ه )
اقن تةمة  ،تسي افدعن صمحد ّ
سمام ،حممد عبةد هللا" ،طبسات فحل افاشةياء" .حتسةق حمملد حممد شاكي( ،جدة :داك
اقن ّ
املدين)
اقن سةده ،عيي قن إمساعةل" ،احملل واحملةط األعظ "( ،ط ،1قريوت :داك افلتب
افةيمة 1421،ه )
اقن فاكس ،صمحد افسزوعين "،عساعةس افيغ " حتسةق عبد افممام هاكون (ط ،داك
افقلي1979م)
اقن قداع  ،عبد هللا قن صمحد" ،كوض افناظي وجن املناظي وجن املناظي"( ،ط ،2عؤسم
افيّاين فيطباع وافناشي وافتلزعع 1423ه).
اقن عقيح ،حممد قن عقيح افصاحلي "صول افقس " .د فهد قن حممد افم َد َحان( ،ط،1
افيايض :علتب افةبةلان 1420ه )
اقن عنظلك ،حممد قن عليم مجا افدعن "،فمان افةيب"(ط ،3قريوت :داك وادك1414،ه )
صمحد قن حنبل ،افاشةباين" صقل عبد هللا "املمند" .حتسةق شةةب األكنؤوط ومجاع (ط،1
ُ
قريوت :عؤسم افيساف  1421ه  2001 -م)
صمحد خمتاك ،وآخيون "،عةج افيغ افةيقة املةاوية"(.ط ،1عامل افلتب1429ه )
األكَعلي ،سياج افدعن حمملد قن صيب قلي " افتحصةل عن احملصل " .حتسةق :د عبد احلمةد
ْ
صقل زنةد( ،ط ،1قريوت :عؤسم افيساف 1408ه)
األكعلي ،وقي افدعن حممد قن عبد افيحة قن حممد "افقائق يف صول افقس " .حتسةق حمملد
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نصاك( ،ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة  ،قريوت1426،ه )
األكعلي ،وقي افدعن حممد قن عبد افيحة " ّناع افلول يف دكاع األول " .حتسةق د.
افةلسف و د .افملعح( ،ط ،11عل املليع  :امللتب افتجاكع  1996م)
اسإسنلي ،عبد افيحة قن احلمنّ" ،ناع افمل شيح عنهاج افلول "(ط 1،قريوت :داك
افلتب افةيمة 1999م).
األوقهاين ،حمملد قن عبدافيمحن" ،قةان املختصي شيح خمتصي اقن احلاجب" .حتسةق ،حممد
عظهي قسا(،ط ،1افمةلدع  :داك املدين1406 ،ه )
األفباين ،حممد انوي افدعن ضةةف ااجاعع افصغري وزايدت ( ،ط ،امللتب اسإسماعي)
اآلعدي ،عيي قن صيب عيي" ،اسإحلام يف صول األحلام" .حتسةق عبد افيزاق عقةقي( ،ط
امللتب اسإسماعي)
األنصاكي ،زكياي قن حممد شةخ اسإسمام "،املطيع شيح إعماغلجي"( ،ط قلالق1282ه )
افباقييت ،حممد حمملد " ،افيدود وافنسلد شيح خمتصي اقن احلاجب" .حتسةق ،ضةف هللا افةميي
وتيحةب افدوسيي (ط ،1افيايض :علتب  2005م)
افباجلكي ،إقياهة قن صمحد" ،حاشة عيى سيّ األخضيي"( ،ط قلالق 1297ه)
ّ
افبخاكي ،حممد قن إمساعةل ااجاعع املمند افصحةح املختصي عن صعلك كسل هللا ويى هللا
عية وسي وسنن وصايع =وحةح افبخاكي .حتسةق حممد زهري (ط ،1داك طلق افنجاة
1422ه  ،عصلكة عن افميطانة إبضاف تيقة حممد فؤاد عبد افباقي)
ايضي"( ،ط ،3افساهية :علتب افنهض
قدوي ،عبد افيمحن "املنطق
ّ
افصلكي وافي ّ
املصيع 1968،م)
افبغلي ،احلمني قن عمةلد" ،شيح افمن " .حتسةق شةةب األكانؤوط( ،ط ،2دعاشق:
امللتب اسإسماعي1403ه )
افتّقتازاين ،سةد افدعن عمةلد" ،شيح افتيلعح عيى افتلضةح"(ط ،علتب وبةح مبصي)
عضد افدعن اسإجيي ،عبدافيمحن قن صمحد – حاشة عيى اقن احلاجب .-حتسةق حممد
امساعةل (ط ،1قريوت داك افلتب افةيمة 2004م)
افتِيمماين ،صقل عبد هللا حممد قن صمحد" ،عثاكات افغيط يف األدف "( ،عع :عقتاح افلول إىل
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قناء افقيوع عيى األول ) ،حتسةق حممد عيي فيكلس (ط ،1عل املليع  :امللتب امللة
 عل املليع  1419ه )ااجَُياعي ،تسي افدعن صيب قلي " ،شيح خمتصي صول افقس " .حتسةق د عبد افةزعز افساعدي ،ود
عبد افيمحن احلطاب ،د .حممد كواس( ،ط ،1افللعت :فطائف فناشي افلتب 2012م)
ااجُيجاين ،عيي قن حممد افاشيعف "افتةيعقات"( ،ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة 1983م)
ااجلهيي ،إمساعةل قن محاد" ،افصحاح اتج افيغ ووحاح افةيقة "( .ط ،4قريوت :داك افةي
فيمماعني 1987م)
افمن "( ،ط ،2قريوت :داك اقن
محد افةثمان" ،صول ااجد واملناظية يف افلتاب و ُّ
حزم2004م)
ا َِ
عيي اقن حج " ،خزان األدب وغاع األكب" .حتسةق عصام شسةل (ط :قريوت:
حلمليّ ،
داك افبحاك2004،م)
افداكقطين ،صقل احلمن عيي قن عمي " افمنن" .حتسةق شةةب االكنؤوط ومجاع  ( ،ط،1
قريوت :عؤسم افيساف 2004م)
اف ّدعنهلكي ،صمحد قن عبداملنة "إعضاح املبه يف شيح افميّ " ( ،ط ،افساهية :افبايب احلييب،
1342ه )
افيهلينُ ،يىي قن علسى " ،حتق املمؤو يف شيح خمتصي عنتهى افمل " .حتسةق د اهلادي شبةيي
ُّ
وعلسف األخضي (ط ،1ديب :داك افبحلث فيدكاسات  -ديب ،اسإعاكات  2002م).
افزقِةدي ،حممد قن حممد احلمةين " ،اتج افةيوس عن جلاهي افساعلس" .حتسةق جمملع عن
افباحثني (ط ،2افللعت :حللع افللعت2001،م)
كاشي ،حممد هبادك" ،تاشنةف املماعع جبمع ااجلاعع" .حتسةق د سةد عبد افةزعز و د عبد
افزك ّ
هللا كقةع( ،ط ،1علتب قيطب فيبحث افةيمي  1998م)
كاشي ،حممد قن هبادك "افبحي احملةط يف صول افقس " .حتسةق مجاع عن افباحثني( ،ط،1
افزك ّ
عصي :داك افلتيب1414ه 1994 -م)
افماعايتّ ،عظقي افدعن صمحد قن عيي" ،قدعع افنظام ااجاعع قني صول افبزدوي واسإحلام
(صوّ :ناع افلول إىل عي األول ) .حتسةق سةد قن غيعي قن عهدي افميمي (ط
- 520 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

جاعة صم افسيى كساف عيمة )
افمبلي ،صمحد قن عيي" ،عيوس األفياح يف شيح تيخةص املقتاح" .حتسةق افدكتلك عبد احلمةد
ّ
هنداوي( ،ط ،1قريوت :امللتب افةصيع فيطباع وافناشي1423 ،ه 2003 -م).
افميخمي ،مشس األئم حممد قن صمحد "صول افميخمي"( ،ط ،1قريوت :داك املةيف )
ّ
ِ
مع افقسة َ جهي "( .ط ،1افيايض:
ُّ
افميَمي ،عةاض قن انعي  "،صول ُ افقس افذي ال عَ ُ
افتدعيع 1426 ،ه )
افاشنسةطي حممد األعني قن حممد املختاك ااجلين " ،آداب افبحث واملناظية" .حتسةق ،سةلد
ّ
افةيعقي (ط ،1جممع افقس اسإسماعي إبشياف افاشةخ قلي صقلزعد -داك عامل افقلائد)
افاشنسةطي ،صمحد حمملد قن عبد افلهاب "خرب افلاحد وحجةت "( .ط ،1املميل افةيقة
افمةلدع  :عمادة افبحث افةيمي لااجاعة اسإسماعة 1422ه )
احلق عن عي األول " .افاشةخ صمحد
افاشلكاين ،حممد قن عيي " ،إكشاد افقحل إىل حتسةق ّ
عزو( ،ط ،1داك افلتاب افةييب1419ه )
افطليف ،سيةمان قن عبد افسلي " ،شيح خمتصي افيوض " .حتسةق ،عبد هللا افرتكي(ط،1
ّ
عؤسم افيساف  1407ه)
افصلكي"( ،ط ،1افساهية" اجمليس
عاد عصطقى" ،املغافطات املنطسة فصل يف املنطق غري
ّ
األعيى فيثساف 2007م)
افةياقي ،ويل افدعن صمحد قن عبد افيحة " ،افغةث اهلاعع شيح مجع ااجلاعع" .حتسةق حممد
اتعي حجازي( ،ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة 2004م).
افةطّاك ،حمن قن حممد "حاشة افةطاك عيى شيح ااجما احمليي عيى مجع ااجلاعع"( ،ط:
قريوت داك افلتب افةيمة ب ط)
افةيلي ،عبد هللا قن إقياهة افاشنسةطي" ،ناشي افبنلد عيى عياقي افمةلد"( ،ط عطبة فضاف
ّ
لاملغيب)
ايل ،حممد قن حممد" ،املمتصقى" .حتسةق حممد عبد افاشايف( ،ط ،1قريوت :داك افلتب
افغز ّ
افةيمة 1413ه )
افغزي ،جن افدعن حممد قن حممد "افللاكب افمائية أبعةان املئ افةاشية" .حتسةق خيةل
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املنصلك( ،ط ،1قريوت :داك افلتب افةيمة  1418،ه)
افقناكي ،حممد قن محزة " ،فصل افبدائع يف صول افاشيائع" .حتسةق حممد إمساعةل( ،ط،1
ّ
قريوت :داك افلتب افةيمة  2006،م)
ايف ،شهاب افدعن صمحد قن إدكعس "شيح تنسةح افقصل " .حتسةق ط عبد افيؤوف،
افسي ّ
(ط ،1شيك افطباع افقنة املتحدة 1393ه )
اف ُساشريي ،عمي قن احلجاج " ،املمند افصحةح املختصي قنسل افةد عن افةد إىل كسل هللا
ويى هللا عية وسي " حتسةق حممد فؤاد عبد افباقي(ط قريوت :داك إحةاء افرتاث افةييب).
ِ
افمي يف املنطق" ط حجيع .
ين ،حمن قن دكوعش"شيح عنت ُّ
اف ُس َلعْم ّ
ي ،صعلب قن علسى " ،افليةات" .حتسةق عدانن دكوعش( ،ط ،قريوت :عؤسم افيساف ).
افل َق ِل ّ
حممد قن حممد ،املةيوف لاقن صعري حاج احلنقي "افتسيعي وافتحبري شيح افتحيعي"(ط،2
قريوت :داك افلتب افةيمة 1403ه )
خميلف ،حممد قن حممد" ،شجية افنلك افزكة يف طبسات املافلة "( ،ط ،1فبنان :داك افلتب،
فبنان  2003م)
املِيداوي ،عيي قن سيةمان" ،افتحبري شيح افتحيعي يف صول افقس " .د .عبد افيمحن ااجربعن و
د .علض افسيين ،و د .صمحد افمياح (ط ،1افيايض :علتب افيشد1421ه )
املنةاوي ،حمملد قن حممد "افتمهةد  -شيح خمتصي األول عن عي األول "( ،ط /1عصي
امللتب  1432ه  2011 -م)
ط املةيف وصول االستدال واملناظية"( ،ط ،4دعاشق :داك
املةداين ،عبدافيمحن حمن" ،ضلاق ُ
افسي 1414ه1993م)
افنةماقلكي ،صقل عبد هللا احلاك " ،املمتدك عيى افصحةحني" .حتسةق عصطقى عطا( ،ط،1
ّ
قريوت :داك افلتب افةيمة  1411ه)
اهلمذاين ،حممد قن حمني" ،افلاشلل " .حتسةق حممد افنميي( ،ط ،1قريوت :داك افلتب
افةيمة 1418ه )
املقصل يف شلاهد افةيقة "( ،ط  ،1قريوت :داك افلتب
عةسلب إميةل قدعع" ،املةج
ّ
افةيمة )1996 ،م).
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