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صولِيني
قَادِ ُح الـمَنْع عِ ْندَ األُ ُ
)‘"The Objection of Prohibition (Qādiḥ al-Man
"According to the Scholars of Usūl
إعداد:
د .عبد اهلل بن أمحد بن سعيد الشريف
أستاذ أصول الفقه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوم واآلداب ابلنماص
جبامعة بيةة
الربيد اإللكرتوينwww.abughadi2011@hotmail.com :

ِ
ِ
ُصولِيني ،د .عبد هللا بن أمحد بن سعيد الشريف
ح ال َـم ْنع ع ْن َد األ ُ
قَاد ُ

املستخلص
ٍ
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله وصحبه وسلم َّ ..أما بعد:
فموضوع هذا البحث هو" :قادح ال َـمْنع عند األصوليني" ،وقد اقتضت طبيعة البحث
تقسيمه إىل :م َقد َمة -وتةمل :أسباب اختيار املوضوع ،ومةكلة الدراسة ،وأهداف
البحث ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث ،ومنهج البحث ،-ومتهيد ،وثالثة مباحث،
وخامتة ،وثـَْبت للمصادر واملراجع ،وفهرس ابملوضوعات.
َّعُّرف على معىن القوادح ومعىن ال َـمْنع لغ ًة
ومن أهم أهداف هذا البحث :التـ َ
َّعُّرف على أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور وعند
واصطالحاًَ ،وذكر القوادح إمجاالً ،والتـ َ
احلنفية ،وحجيَّة تلك األقسام ،وطرق دفعها ،وحماولة تقريب فهم تلك األقسام للدَّارسني
وطلبة العلمُ ،ثَّ املوازنة بني طريقيت اجلمهور واحلنفية يف تقسيماهتم لقادح ال َـمْنع.
يتلخص يف القضااي املعروفة واملتَّبعة يف الدراسات العلمية.
وكان منهجي َّ
ومن أهم نتائج هذا البحثَّ :
أن القوادح هي :ما يقدح يف ا َّلدليل علَّة كان َّ
الدليل أو غريها.
و َّ
أن القوادح تنقسم إمجاالً إىل عدة أقسام؛ ابعتبار :حقيقتها ،وموضوعها ،وما تقدح به.
و َّأن ال َـمْنع يف اصطالح علماء األصول هو :امتناع السائل عن َقـبول َما أوجبه املعلل من غري دليل.
و َّ
قسموا قادح ال َـمْنع إىل قسمني؛ بناءً على األصل والفرع ،بينما احلنفية
أن اجلمهور َّ
قسموه إىل قسمني؛ بناءً على العلل املؤثرة والطَّردية؛ مع َّ
أن الطَّرد ليس ِب َّجة على املذهب
َّ
الصحيح عند الكثري منهم؛ َّإال َأَنم ذكروه استطراداً ومتةياً مع القائلني به.
َّ
أن طريقة اجلمهور يف تقسيمهم لقادح ال َـمْنع أمشل من طريقة احلنفية؛ لتداخل طريقة احلنفية
مع طريقة اجلمهور ،فغالب أقسام املمانعة عند احلنفية تعود إىل أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور.
َّ
أن عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب أقل منها عند اجلمهور.
َّ
أن هناك بعض أوجه الةبه واالختالف بني طريقيت اجلمهور واحلنفية يف قادح ال َـمْنع؛
من خالل تقسيماهتم له.
ومن أهم التوصيات :العنَاية ابلقياس عامةً وابلقوادح خاصة ،والعناية بقادح ال َـمْنع؛
من حيث دراسته عند إمام من أئمة األصول كاجلويين أو ابن السمعاين وغريمها ،أو يف أي
ٍ
كتاب من كتبهما األصولية أو كتب غريمها.
كلمات مفتاحية :قادح – ال َـمْنع  -ال َـمْنع احلقيقي – املمانعة
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Abstract
The title of this research is: "The Objection of Prohibition (Qādiḥ alMan‘) According to the Scholars of Usūl". The research is divided into:
Introduction which includes the research rationale, research problems,
research objectives, literature review, research plan and research
methodology-, and a preface, three sub-chapters, conclusion, bibliography,
and table contents.
The most important objectives of this research include: identifying the
meaning of objections (al-qawādiḥ) and prohibition (al-man‘) linguistically
and technically, and mentioning objections in general, identifying the
various divisions of objection by prohibition according to the majority of
scholars and the Hanafis and their proofs and ways of replying them, and an
attempt to simplify the understanding of these divisions to the students and
then weighing between the approach of the majority of scholars and that of
the Hanafis in categorizing the objection by prohibition.
The researcher followed the conventional approaches in academic research.
The most important findings of the research include:
- That al-qawādiḥ are what impinge an evidence whether the evidence
is an effective cause (al- ‘illah) or not.
- That al-qawādiḥ are generally categorized into various types,
considering the concept, the subject, and their way of impingement.
- That prohibition (al-man‘) according to the scholars of Usūl is: the
questioner rejecting the assertion of the mu‘allil (the giver of the effectve
cause) without a proof.
- That the majority of scholars divided objection by prohibition into
two types, based on the original case (al-asl) and the new case (al-far‘), but
the Hanafis divided it into two based on the effective causes (al-‘illal almu‘athirah) and the ineffective causes (al-‘illal al- ṭardiyyah) although the
infectiveness of a cause is not a proof according to the correct opinion of
most of them, they only mention it out of digression and out of being
passive with those who consider it [as a proof] among them.
- That the approach of the majority of scholars in their division of objection
by prohibition is more comprehensive than that of the Hanafis, because the
Hanafis approach is contained in that of the majority of scholars. The vast
majority of the divisions of objection by prohibition (aqsām al-mumāna‘a)
mentioned by the Hanafis belong to the divisions of objection by prohibition
(qādiḥ al-man‘) according to the majority of scholars.
- That the Hanafis attention to ways of defence and replying is less
than that of the majority of ṣscholars.
- That there are some similarities and differences between the
approach of the majority of scholars and that of the Hanafis regarding
objection by prohibition, considering their ways of dividing it.
Some of the most important recommendations are:
- Giving due attention to qiyās generally and to the qawādiḥ
(objections) in particular, and giving attention to objection by prohibition,
through studying it based on the approach employed by a particular scholar
of Usūl like Al-Juwaynī or Ibn Al-Sam‘ānī and others, or as studied in a
book among the books of Usūl or ther texts.
Keywords: Objection, Prohibition, Real Prohibition, Prohibition.
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ِ
ِ
ُصولِيني ،د .عبد هللا بن أمحد بن سعيد الشريف
ح ال َـم ْنع ع ْن َد األ ُ
قَاد ُ

مُ َقدِّمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على الصادق األمني نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني َّ ...أما بعد:
فال خيفى على كل ٍ
عاقل أمهية علم أصول الفقه؛ ألنَّه مبثابة القانون الذي يَـحفظ -
الزلل عند استنباط أحكام الةارع ،وعلم
بعد هللا َعَّز َو َج َّل -العلماء اجملتهدين من الوقوع يف َّ
أصول الفقه يقوم ويعىن ابألدلة الةرعية ،ويـ َع ُّد دليل القياس من أهم األدلة الةرعية املتفق
عليها ،وال شك َّ
أن من أهم أبواب القياس ومسائله "القوادح" ،وعلماء األصول -رمحهم
هللا -اعتنوا بدراسة هذه القوادح؛ َّ
ألَنا وسيلة مهمة للتمييز بني القياس الصحيح والفاسد؛
لذلك عزمت -مستعيناً ابهلل -على البحث يف هذه القوادح من خالل (قادح ال َـم ْنع)؛ ألنَّه
من أهم قوادح القياس ،وتظهر أمهيَّته يف قول اإلمام ابن السمعاين (489هـ) -رمحه هللا:-
يتبني اجلواب واجمليب من السائل،
«أ َّما املمانعة :فاعلم َّأَنا أوقع سؤال على املعلل ،... ،وهبا َّ
وامللزم من الدافع ،والسائل منكر ،فسبيله أن ال َّ
يتعدى عن دفع حجة اخلصم عن نفسه ما
الدعاوى الواقعة»(.)1
أمكنه ،وعلى هذا ثبتت اخلصومة يف
َ
وقد اخرتت هذ املوضوع ألسباب أوجزها يف اآليت:
 )1اإلسهام يف كتابة تتعلَّق ب َف ٍن َدقيق ومهم ،وهو القياس ،من خالل القوادح.
َّ )2
أن (قادح ال َـمْنع عند األصوليني) يـ َع ُّد من أهم قوادح القياس؛ ألنَّه كما يقول
يتبني العوار»(.)2
الزركةي (794هـ) -رمحه هللا« :-أساس املناظرة وبه َّ
 )3عدم وجود كتاابت أو أِباث -على حد علمي -تعىن بـ ـ ــ(قادح ال َـمْنع عند
األصوليني) ابلةكل الذي جاء عليه هذا البحث ،ويتَّضح هذا من خالل الدراسات
السابقة.

( )1منصور بن حممد بن السمعاين" ،قواطع األدلة يف األصول" .حتقيـق حممد حسن الةافعي( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ).205 :2 ،
( )2حممد بن هبادر الزركةي" ،البحر احمليط"( .ط ،2الكويت :وزارة األوقاف1413 ،هـ).322 :5 ،
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مشكلة الدِّراسة:
تتمثل مةكلة الدراسة يف الغموض يف قادح ال َـمْنع من الناحية األصولية ،ابإلضافة إىل
التداخل بني طريقة اجلمهور واحلنفية؛ وقلَّة عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب مقارنة
ابجلمهور.
األسئلة واالستفسارات اليت حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنها:
 )1هل ميكن توضيح معىن قادح ال َـمْنع وبيان أقسامه وتقريبه َّ
للدراسني وطلبة العلم؟
 )2هل ميكن بيان التداخل بني طريقة اجلمهور واحلنفية؟
 )3هل ميكن معرفة أوجه التةابه واالختالف بني طريقيت اجلمهور واحلنفية؟
أهداف البحث:
 )1التَّـ َعُّرف على معىن القوادح ومعىن ال َـمْنع لغ ًة واصطالحاً.
 )2التَّـ َعُّرف على أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور وعند احلنفية ،وحجيَّة تلك األقسام،
وطرق دفعها ،وحماولة تقريب فهم تلك األقسام للدَّارسني وطلبة العلم.
 )3املوازنة بني طريقيت اجلمهور واحلنفية يف تقسيماهتم لقادح ال َـمْنع؛ من حيث ذكر أوجه
الةبه واالختالف بني الطريقتني.
الدِّراسات السابقة:
من خالل البحث والتَّتبع مل أجد دراسة اختصت بـ ـ ــ(قادح ال َـمْنع عند األصوليني)،
اسات تناولت قادح ال َـمْنع أو
على الطريقة اليت أوردهتــا يف هذا البحث؛ ولكن هناك د َر َ
املمانعة ضمن الدراسة العامة جلميع قوادح القياس ،وليست على الطريقة اليت اتَّبعتها يف هذا
البحث ،فبعض الدراسات تناولت قادح ال َـمْنع من جانب طريقة اجلمهور فقط ،مثل :اجلدل
على طريقة الفقهاء البن عقيل ،والبحر احمليط للزركةي ،واالعرتاضات الواردة على القياس

حملمد يوسآ آخندجان ،وبعض الدراسات مل تذكر مجيع أقسام قادح ال َـمْنع؛ سواء من
جانب طريقة اجلمهور ،أو طريقة احلنفية ،مثل :املنخول من تعليقات األصول للغزايل،
وروضة الناظر البن قدامة ،وشرح الكوكب املنري البن النجار ،وشرح املنار وحواشيه من علم
األصول البن ملك ،وحاشية اإلزمريي على مرآة األصول ملنال خسرو ،وبعض الدراسات
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تناولت قادح ال َـمْنع من جانب طريقة احلنفية فقط ،مثل :أصول السرخسي ،وكةآ األسرار
للبخاري ،وشرح التلويح على التوضيح للتفتازاين ،وبعض الدراسات ذكرت أقسام قادح
ال َـمْنع إمجاالً فقط ،مثل :اإليضاح لقوانني االصطالح البن اجلوزي.
وختتلف هذا ال ِّدراسة عن ال ِّدراسات السابقة يف اآليت:
َّ )1أَنا َمجعت بني طريقة اجلمهور وطريقة احلنفية يف ٍ
ِبث واحد.
ََ
َّ )2أَنا ذَ َكَرت مجيع أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور وعند احلنفية.
َّ )3أَنا بـَيَّـنَت التداخل بني طريقيت اجلمهور واحلنفية.
َّ )4أَنا ذَ َكَرت أوجه التةابه واالختالف بني طريقيت اجلمهور واحلنفية.
خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مق ِّدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وفهارس علمية،
ورمسها كاآليت:
التمهيد :تعريف قادح ال َـم ْنع ،وبيان القوادح إمجاالً ،وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريآ القوادح لغ ًة واصطالحاً.
املطلب الثاين :تعريآ قادح ال َـمْنع لغةً واصطالحاً.
املطلب الثالث :عرض القوادح إمجاالً عند األصوليني.
املبحث األول :قادح ال َـم ْنع عند اجلمهور ،وحتته مطالبان:
املطلب األول :أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور.
املطلب الثاين :حجيَّة أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور ،وطرق دفعها.
املبحث الثاين :قادح ال َـم ْنع عند احلنفية ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :أقسام قادح ال َـمْنع عند احلنفية.
املطلب الثاين :حجيَّة أقسام قادح ال َـمْنع عند احلنفية ،وطرق دفعها.
املبحث الثالث :املوازنة بني طريقة اجلمهور وطريقة احلنفية.
اخلامتة :بيَّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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منهجي يف البحث:
يتلخص يف القضااي املعروفة والـمتَّبعة يف الدراسات العلمية ،وهي تدور على ما يلي:
َّ
 )1االستقصاء يف مجع مادة البحث من مظاَنا بقدر اإلمكان.
 )2االعتماد على أ َّمهات كتب األصول يف ِبث املسائل وتقريرها يف الغالب.
 )3ختريج األحاديث النبوية الةريفة من مصادرها ،فإن كانت يف الصحيحني أو يف
أحدمها اكتفيت بتخرجيه منهما؛ َّ
وإال فمن مصادره األخرى.
 )4عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة؛ َّإال إذا َّ
تعذر ذلك فإين أوثق هذه
اآلراء من كتب علماء آخرين يف عصرهم أو بعد عصرهم نَـ َقلوها عنهم.
 )5االعتناء بصحة البحث وسالمته؛ من حيث :اللغة واإلمالء والنحو ،مراعياً تناسق
الكالم وترابطه ،مع عدم إغفال عالمات الرتقيم ،ووضعها يف مواضعها الصحيحة.
السداد واإلعانة ،وأ ْن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي،
هذا وأسأل هللا َّ 
وصلَّى هللا وسلَّم على نبينا حممد.
َ
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التمهيد :تعريف قادح الـمَنْع ،وبيان القوادح إمجاالً
املطلب األول :تعريف القوادح لغةً واصطالحاً
القوادح لغةً :القاف والدال واحلاء أصالن صحيحان ،يد ُّل أحدمها على ٍ
شيء،
َ
()1
كال َـه ْزم يف الةيء ،واآلخر َّ
يدل على َغ ْرف شيء ،... ،ومن قوهلم :قَ َد َح يف نَ َسبه :طَ َعن .
الةيء قَ ْدحاً :إذا عيَّـبَهَ ،وقَ َد َح يف ع ْرض
والقوادح :مجع قادح ،م ْن قَ َد َح يـَ ْق َدح يف َّ
أَخيه يـَ ْق َدح قَ ْدحاًَ :عابَه ،فالقدح يف الةيء :االنتقاص منه وتعييبه(.)2
الدليل علَّة كان َّ
القوادح اصطالحاً ،هي :ما يقدح يف َّ
الدليل أو غريها(.)3
ولقوادح القياس إطالقات أُخرى ،منها :األسئلة الواردة على القياس( ،)4واالعرتاضات(.)5
( )1أمحد بن فارس بن زكراي" ،معجم مقاييس اللغة" .حتقيق د.عبدالسالم حممد هارون( ،بريوت :دار
الفكر).67 :5 ،
( )2انظر :مجال الدين حممد بن منظور" ،لسان العرب" .حتقيق عبدهللا علي الكبري ،وآخرون( ،القاهرة:
دار املعارف) .3541 :5 ،حممد مرتضى الزبيدي" ،اتج العروس" .حتقيق عبدالستار فراج،
وآخرون( ،طبعة 1385هـ ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت) .39 :7 ،أمحد بن حممد املقري،
"املصباح املنري يف غريب الةرح الكبري"( .ط ،5القاهرة :املطبعة األمريية1922 ،م).674 :2 ،
( )3انظر :زكراي بن أمحد األنصاري" ،غاية الوصول شرح لب األصول"( .مصر :دار الكتب العلمية
الكربى) .133 :حسن بن حممد العطار" ،حاشية العطار على مجع اجلوامع"( .بريوت :دار الكتب
السبكي،
العلمية) .340-339 :2 ،حممد بن أمحد احمللي ،واتج الدين عبد الوهاب بن علي ُّ
"حاشية العالمة البناين على منت مجع اجلوامع"( .ط1402هـ ،بريوت :دار الفكر).294 :2 ،
( )4انظر :موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامـة " ،روضة الناظر وجنة املناظر" .حتقيق د.عبدالكرمي بن
علي النملة( ،ط ،7الرايض :مكتبة الرشد1425 ،هـ) .929 :3 ،يوسآ بن عبدالرمحن ابن
اجلوزي" ،اإليضاح لقوانني االصطالح" .حتقيق حممود حممد السيد( ،ط ،1القاهرة :مكتبة مدبويل،
1415هـ) .274 :عبدالقادر بن أمحد بن بدران" ،نزهة اخلاطر العاطر"( .ط ،1بريوت :دار
احلديث1412 ،هـ) .298 :2 ،حممد األمني بن حممد املختار الةنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه
على روضة الناظر"( .ط ،1مكة املكرمة :دار عامل الفوائد1426 ،هـ).442 :
( )5انظر :إمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللا اجلويين" ،الربهان يف أصول الفقه"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1418 ،ه) .97 :2 ،علي بن حممد اآلمدي" ،اإلحكام يف أصول األحكام".
=
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املطلب الثاني :تعريف قادح الـ َمنْع لغةً واصطالح ًا
ومنَـ ْعته َ
ال َـم ْنع لغةً :امليم والنون والعني أصل واحد ،وهو خالف اإلعطاءَ ،
الةيءَ
ومْنـ َعة(.)1
ومناعَ ،وَم َكان َمنيع ،وهو يف ع ٍز َ
منعاً ،وهو مانع َ
فامتَـنَ َع منهَ ،وَم َكان َمنيع،
الر
جل َع ْن َّ
ومْنعت َّ
الةيء ْ
ومنَّاعَ ،
ومنوع َ
وقد َمْنع فهو َمانع َ
َ
وعسر(.)2
ومانـَ ْعتَه َّ
الةيء مـ َمانَعةً ،فهو َمنيع ،أيْ :اعتَـَّز َ
وقد َمْن َع -ابلضمَ -منَ َ
اعةًَ ،
وامتنع الةيءَّ :
تعذر حصوله ،والـ َمنوع :الذي مينع غريه(.)3
الةيء ُّ
وتعذر حصوله.
إذاً ال َـمْنعَ :مْنع َّ
وال َـم ْنع يف اصطالح األصولينيَ :عَّرفه علماء األصول اصطالحاً بعدة تعريفات،
وهي -يف الغالب -متةاهبة يف املعىن ،ومنها:
قول إمام احلرمني اجلويين (478هـ)« :و َّأما ال َـمْنع فهو :إظهار دعوى املخالفة»(.)4
وقول ابن ملك (801هـ) ،هو« :عدم قبول السائل ما ذكره املعلل من مقدمات
الدَّليل كلها أو بعضها ،من غري إقامة الدَّليل عليه»(.)5
السند أو بدونه»(.)1
وقول منال خسرو (885هـ) ،هو« :منع م َقدمة بعينهاَّ ،إما مع َّ
=

(ط ،1الرايض :دار الصميعي1424 ،هـ) .85 :4 ،الزركةي" ،البحر احمليط".260 :5 ،
األنصاري" ،غاية الوصول شرح لب األصول".133 :
( )1ابن فارس" ،معجم مقاييس اللغة".287 :5 ،
( )2انظر :إمساعيل بن محَّاد اجلوهري" ،الصحاح ،اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق أمحد عبدالغفور
عطَّار( ،ط ،4بريوت :دار املاليني1990 ،م) .1287 :3 ،ابن منظور" ،لسان العرب":6 ،
 .4277-4276الزبيدي" ،اتج العروس".219-218 :22 ،
( )3شوقي ضيآ ،وآخرون" ،املعجم الوسيط"( .ط ،4مصر :مكتبة الةروق الدولية1425 ،هـ).888 :
( )4إمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللا اجلويين" ،الكافية يف اجلدل" .حتقيق د.فوقية حسني حممود،
(ط1399هـ ،القاهرة :مطبعة عيسى البايب احلليب).68 :
( )5عبداللطيآ بن عبدالعزيز بن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم األصول"( .ط1315هـ ،تركيا:
دار سعادت).837 :
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وقيل هي« :امتناع السائل عن قَبول ما أوجبه املعلل من غري دليل»(.)2
وقد أطلق علماء األصول على قادح ال َـم ْنع أمساء ِع َّدة ،منها( :)3ال َـمْنع احلقيقي،
الـممانعة ،الـمناقضة ،النقض التفصي ـلي ،الـمطالبة ،ق ـال الةي ـخ حممد األميـ ـن الةنقيطي
(1393هـ) -رمحه هللا« :-فهذه كلها أمساء له -أي :لقادح ال َـمْنع -عند أهل الفن»(.)4
املطلب الثالث :عرض القوادح إمجاالً عند األصوليني
اختلآ علماء األصول يف عدد قوادح القياس ،فمنهم الـمكثر يف عددها ،ومنهم
الـمتوسط ،ومنهم الـمقل ،وهذا راجع إىل بعض التداخل والرتابط بني القوادح ،فقادح القلب
مثالً يندرج حتت قادح املعارضة ،واختالف بعض العلماء –أيضاً -يف صحة بعض القوادح،
وهذه أشهر آراء علماء األصول -رمحهم هللا -يف عدد قوادح القياس:
الرازي (606هـ) -رمحه هللا -حصرها يف مخسة قوادح؛ حيث قال« :الباب الثاين
َّ )1
يف الطُّرق الدَّالة على َّ
أن الوصآ ال يكون علَّة ،وهي مخسة.)5(»... ،
 )2ابن قدامة (620هـ) -رمحه هللا -اكتفى بذكر اثين عةر قادحاً؛ حيث قال:
يتوجه على القياس اثنا عةر سؤاالً»(.)6
«قال بعض العلماءَّ :

=

( )1حممد بن فرامرز بن علي ،املعروف مبنال خسرو" ،حاشية اإلزمريي على مرآة األصول".
(ط1309هـ ،القاهرة :دار الطباعة العامرة).351 :2 ،
( )2ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم األصول".837 :
( )3انظر :حممد األمني بن حممد املختار الةنقيطي" ،آداب البحث واملناظرة" .حتقيق سعود بن عبدالعزيز
العريفي( ،جدة :دار عامل الفوائد) .203 :عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين" ،ضوابط املعرفة
وأصول االستدالل واملناظرة"( .ط ،4دمةق :دار القلم1414 ،هـ).427 :
( )4الةنقيطي" ،آداب البحث واملناظرة".203 :
( )5حممد بن عمر الرازي" ،احملصول يف علم أصول الفقه" .حتقيق د.طه جابر العلواين( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة).235 :5 ،
( )6ابن قدامـة" ،روضة الناظر".929 :3 ،
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 )3الباجي (474هـ) -رمحه هللا -أوصلها إىل مخسة عةر قادحاً؛ حيث قال« :اعلم
َّ
أن ما يعرتض به على القياس مخسة عةر وجهاً»(.)1
 )4ابن احلاجب (646هـ) وابن مفلح (763هـ) وابن النجار (972هـ) -رمحهم
هللا -أوصلوها إىل مخسة وعةرين قادحاً ،وهذا ما عليه أكثر العلماء( ،)2يقول ابن احلاجب:
«االعرتاضات راجعة إىلَ :مْنع أو معارضة َّ
وإال مل تسمع ،وهي مخسة وعةرون»(.)3
 )5الةوكاين (1250هـ) -رمحه هللا -أوصلها إىل مثانية وعةرين قادحاً؛ حيث قال:
« ،...وسنذكر هاهنا منها مثانية وعةرين اعرتاضاً»(.)4
والقوادح تنقسم إمجاالً إىل عدة أقسام ابعتبارات خمتلفة ،وسنقتصر على ثالثة اعتبارات:
أوالً :أقسام القوادح ابعتبار حقيقتها:
قَ َّس َم الزركةي -رمحه هللا -القوادح ابعتبار حقيقتها إىل ثالثة أقسام :مطالبات،
وقوادح ،ومعارضة(.)5
قسموا القوادح ابعتبار حقيقتها إىل قسمني :ال َـمْنع ،واملعارضة(.)6
وعلماء اجلدل َّ
( )1سليمان بن خلآ الباجي" ،املنهاج يف ترتيب احلجاج" .حتقيق د.عبداجمليد تركي ( ،ط2011م،
بريوت :دار الغرب اإلسالمي).148 :
( )2انظر :أبو عمرو عثمان ابن احلاجب" ،شرح خمتصر املنتهى األصويل" .حتقيـق حممد حسن الةافعي،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ) .473 :3 ،سليمـان بن عبدالقوي الطُّويف" ،شرح
خمتصر الروضة" .حتقيـق د.عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
1424هـ) .566 :3 ،حممد بن أمحد الفتوحي ،املعروف اببن النجار" ،شرح الكوكب املنري".
حتقيق د.حممدالزحيلي َو د.نزيه محاد( ،ط 1413هـ ،الرايض :مكتبة العبيكان).349-229 :4 ،
( )3ابن احلاجب" ،شرح خمتصر املنتهى األصويل".473 :3 ،
( )4حممد بن علي بن الةوكاين" ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول"( .ط ،1الرايض :دار
الفضيلة1421 ،هـ).928 :
( )5راجع هذه األقسام ،يف :الزركةي" ،البحر احمليط".260 :5 ،
( )6انظر :ابن احلاجب" ،شرح خمتصر املنتهى األصويل" .473 :3 ،الزركةي" ،البحر احمليط":5 ،
 .260ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري".229 :4 ،
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والطُّويف (716هـ) ذهب إىل َّ
أن مرجع القوادح إىل قسمني :ال َـمْنع ،واملعارضةُ ،ثَّ ذهب
أن املعارضة راجعة إىل ال َـمْنع ،والسبب كما قال -رمحه هللاَّ « :-
إىل َّ
ألن مقصود املعرتض
االعتصام من إفساد املستدل مذهبه ،ولو مل تكن األسئلة راجعة إىل ذلك مل تقبل؛ َّ
ألن الضرورة
تندفع ابل َـمْنع ،واملعارضة فما سوامها خارج عن حمل الضرورة ،فهو مستغىن عنه»(.)1
اثنياً :أقسام القوادح ابعتبار موضوعها:
صَر اآلمدي (631هـ) القوادح ابعتبار موضوعها يف قاعدتني ،وحتت كل قاعدة
َح َ
عدد من القوادح ،ومها(:)2
القاعدة األوىل :ما يرجع إىل حتقيق األمور الفقهية ،وتنحصر يف عةرة أسئلة ،وهي:
ومْنع وجود الوصآ يف
ومْنع حكم األصل ،واالستفسارَ ،
فساد االعتبار ،وفساد الوضعَ ،
ومْنع عليَّة الوصآ املذكور ويـ ْعَرف بــ"سؤال املطالبة" ،والنقض ،واملعارضة يف األصل،
الفرعَ ،
ومْنع وجود العلَّة يف الفرع ،والقول ابملوجب.
َ
القاعدة الثانية :ما يرجع إىل مناقةات لفظية ومؤاخذات جدلية ،وتنحصر يف أحد
عةر سؤاالً ،وهي :عدم التأثري ،والكسر ،والعكس ،والتقسيم ،وبيان اختالف املظنة يف
الفرع واألصل مع احتاد جنس املصلحة ،وبيان اختالف جنس املصلحة مع احتاد املظنة،
وبيان اختالف حكم األصل والفرع ،واملعارضة يف األصل ،واملعارضة يف الفرع ،والقلب،
وسؤال الرتكيب.
اثلثاً :أقسام القوادح ابعتبار ما تقدح به:
وتنقسم هبذا االعتبار إىل:
َ )1ما يَرد على العلَّة  ،وختتص ابلقياس فقط ،مثل :النقض ،والرتكيب ،وعدم التأثري،
ومْنع وجود الوصآ يف األصل أو الفرع ،واملطالبة.
ومْنع كون الوصآ علةَ ،
َ
( )1الطُّويف" ،شرح خمتصر الروضة".566 :3 ،
( )2علي بن حممد اآلمدي" ،اجلدل" .حتقيق أ.د.علي بن عبدالعزيز العمرييين( ،ط ،1الرايض :دار
التدمرية1436 ،هـ).224 :
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ص ابلعلَّةَ ،وتَرد على القياس وغريه من األدلة ،وأقسامها ابلنسبة
َ )2ما ال يـَ ْختَ ُّ
كمْنع
لورودها على القياس ما يليَ :ما يَرد على الدَّليل كالقول ابملوجب ،وَما يَرد على احلكم َ
حكم األصل ،وَما يَرد على األصل املقيس عليه كاملعارضة يف األصل ،وَما يَرد على الفرع
كاملعارضة يف الفرع.
تقسيم احلنفية لقوادح القياس(:)1
ف َّ
أن العلَّة نوعانَّ :إما علَّة مؤثرة وهي املعتربة عند احلنفية ،و َّإما علَّة طرديَّة
ل َّـما عر َ
قسم احلنفية االعرتاضات الواردة على القياس بناءً على العلَّة
وهي ليست معتربة عندهم؛ َّ
الطَّردية إىل أربعة أقسام ،وهي:
 )1القول مبوجب العلَّة.
 )2املمانعة.
 )3فساد الوضع.
 )4املناقضة.

( )1عبدالعزيز بن أمحد البخاري" ،كةآ األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي"( .بريوت :دار
الكتاب العريب) .49-43 :4 ،مسعود بن عمر التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح"( .بريوت:
دار الكتب العلمية).212-199 :2 ،
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املبحث األول :قادح الـ َمنْع عند اجلمهور
املطلب األول :أقسام قادح الـ َمنْع عند اجلمهور
اختلفت طريقة علماء األصول يف تناوهلم لقادح ال َـمْنع :فجمهور العلماء من الةافعية
وغريهم ذكروا َّ
يتوجه إىل الفرع ،واحلنفيَّة :ذكروا
يتوجه إىل األصل ،ومنه ما َّ
أن ال َـمْنع :منه ما َّ
املمانعة ابعتبارها واحدة من األوجه الصحيحة لالعرتاض على العلَّة سواء يف ذلك العلَّة
املؤثرة( ،)1أو العلَّة الطَّردية(.)2
أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور:
قسم اجلمهور قادح ال َـمْنع إىل مخسة أقسام ،أربعة أقسام يف األصل ،وقسم يف الفرع:
َّ
()3
أقسام ال َـمْنع يف األصل :
القسم األول :أ ْن يـَ ْمنَع املعرتض كون األصل معلالً.
( )1العلَّة املؤثرة هي :ما ظهر أثرها ٍ
إمجاع يف موض ٍع من املواضع.
بنص أو ٍ
 ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم األصول" .835 :السيد حممود عميم اإلحسان الربكيت،"التعريفات الفقهية"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ).151 :
( )2العلَّة الطَّردية هي :الوصآ الذي اعترب فيه دوران احلكم معه وجوداً عند البعض ،ووجوداً وعدماً عند
البعض ،من غري نظر إىل مالئمته وثبوت أثره يف موضع ٍ
بنص أو إمجاع.
 ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم األصول" .837 :الربكيت" ،التعريفات الفقهية".151 :( )3انظر :اجلويين" ،الربهان يف أصول الفقه" .99-97 :2 ،ابن السمعاين" ،قواطع األدلة".207-205 :2 ،
حممد بن حممد الغزايل" ،املنخول من تعليقات األصول" .حتقيق د.حممد حسن هيتو( ،بريوت :دار الفكر):
 .401أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي" ،اجلدل على طريقة الفقهاء"( .مصر :مكتبة الثقافة الدينية)-47 :
 .50ابن قدامة" ،روضة الناظر" .934-932 :3 ،اآلمدي" ،اإلحكام" .103-92 :4 ،ابن اجلوزي،
"اإليضاح لقوانني االصطالح" .284 :حممد بن عبدالرحيم األرمويَ" ،ناية الوصول يف دراية األصول".
حتقيق د.صاحل بن سليمان اليوسآ َو سعد بن سامل السويح( ،مكة املكرمة :املكتبة التجارية)-3583 :8 ،
 .3588الزركةي" ،البحر احمليط" .328-323 :5 ،ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري"-246 :4 ،
 .258الةوكاين" ،إرشاد الفحول" .954-950 :2 ،ابن بدران" ،نزهة اخلاطر العاطر".307-306 :2 :
الةنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه" .451-450 :حممد يوسآ آخندجان نيازي" ،االعرتاضات الواردة على
القياس"( .ط1415هـ ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى) ، 128 :وما بعدها.
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القسم الثاين :أ ْن يـَ ْمنَع املعرتض ما َّادعاه املعلل علَّةً حلكمه أن يكون علَّة ،وهذا
يكون بعد التسليم أبن األصل م َعلَّالً.
القسم الثالثَ :مْنع حكم األصل.
القسم الرابعَ :مْنع وجود العلَّة يف األصل.
ضح هذه األنواع:
مثال يو ِّ
إذا قال املستدل :شراب النبيذ مسكر ،إذاً حكمه حرام؛ قياساً على اخلمر.
فلو قال املعرتض :ال أ َسلم َّ
أن حترمي اخلمر م َعلَّالً؛ لكان هذا َمْنع كون األصل
م َعلَّالً.
ولو قال املعرتض :ال أ َسلم وجود اإلسكار يف اخلمر؛ لكان هذا َمْنع وجود الـمدَّعى
علَّة يف األصل.
ولو قال املعرتض :ال أ َسلم حترمي اخلمر .وقول املعرتض هنا َّإما جهالً ابحلكم أو
عناداً ،فهذا َمْنع حكم األصل.
ولو قال املعرتض :ال أ َسلم َّ
أن اإلسكار علَّة التحرمي؛ لكان هذا َمْنع عليَّة الوصآ يف
األصل.
()1
أقسام ال َـم ْنع يف الفرع :
للفرع قسم واحد ،وهو  :م ْنع وجود ِ
العلَّة يف الفرع.
َ
ٌ
()3
مثاله( :)2قول اجلمهور :تقطع يد النبَّاش ؛ قياساً على السارق.
( )1انظر :اجلويين" ،الربهان" .99 :2 ،ابن عقيل" ،اجلدل على طريقة الفقهاء" .50 :ابن قدامة،
"روضة الناظر" .934 :3 ،ابن اجلوزي " ،اإليضاح لقوانني االصطالح" .284 :الزركةي" ،البحر
احمليط" .332-331 :5 ،ابن بدران" ،نزهة اخلاطر" .307 :2 ،الةنقيطي" ،مذكرة أصول
الفقه" .451-450 :آخندجان نيازي" ،االعرتاضات الواردة على القياس".284-278 :
( )2الةنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه".451-450 :
( )3النبَّاش هو :الذي يـ َفتش القبور عن املوتى؛ ليسرق أكفاَنم.
 عمر بن حممد النسفي" ،طلبة الطَّلبة يف االصطالحات الفقهية"( .ط ،2بريوت :دار النفائس،1420هـ) .184 :شوقي ضيآ" ،املعجم الوسيط".897 :
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ٍ
فيقول احلنفي :وجود العلَّة اليت هي السرقة ممنوع يف الفرع؛ َّ
بسارق،
ألن النبَّاش ليس
بل هو آخذ مال عارض للضياع ،كامللتقط.
املطلب الثاني :حُجيَّة أقسام قادح الـ َمنْع عند اجلمهور ،وطرق دفعها
بعد أ ْن َعَرفْـنَا َّ
قسموا قادح ال َـمْنع إىل مخسة أقسام ،أربعة يف األصل،
أن اجلمهور َّ
نتطرق اآلن إىل حجيَّة هذه األقسام وطرق دفعها:
وواحد يف الفرعَّ ،
أوالً :أقسام ال َـم ْنع يف األصل:
القسم األول :أ ْن ميَْنع املعرتض كون األصل معلالً(:)1
األحكام تنقسم إىل قسمني ابتفاق العلماء( :)2قسم يعلَّل ،وقسم ال يـ َعلَّل ،وابلتايل
من َّادعى تعليل ٍ
شيء فعليه بيانه ،يقول اجلويين -رمحه هللا -عن هذا القسمَّ « :إّنا يتوجه
فأما إذا حرر فإنه قد َّادعى أن ما أبداه من الوصآ علَّة يف
على من مل يذكر حتريراً بعدَّ ،
()3
حكم األصل ،فإن الفرع يف العلَّة احملررة يرتبط ابألصل» .
وقد وقع خالف يف قَـبول هذا القسم:
فإمام احلرمني اجلويين يرى أنَّه اعرتاض صحيح ومقبول على القياس يف حالة واحدة،
حرر فال يتَّجه عنده؛ َّ
ألن هذا
وهي ما إذا مل يذكر املعلل للوصآ أو الفرع حتريراًَّ ،أما إذا َّ
التحرير مبثابة َّادعاء َّ
أن ما أبداه من الوصآ علَّة يف حكم األصل ،قال يف كتابه الربهان:
«وسبيل افتتاح النظر من طريق القياس أن يبني الرجل حكماً يف األصل ،ويطلب علته ،فإذا
ص َّحت عنده علة احلكم ،وألفاها متعدية أصلها موجودة يف غريه ،فإنه حيكم فيما توجد العلَّة
َ
( )1انظر :اجلويين" ،الربهان" .99-97 :2 ،ابن السمعاين" ،قواطع األدلة" .207 :2 ،الغزايل،
"املنخول" .401 :اآلمدي" ،اإلحكام" .100-99 :4 ،األرمويَ" ،ناية الوصول".3583 :8 ،
الزركةي" ،البحر احمليط" .323 :5 ،الةوكاين" ،إرشاد الفحول" .951-950 :2 ،ابن بدران،
"نزهة اخلاطر".397-306 :2 ،
( )2اجلويين" ،الربهان".97 :2 ،
( )3املرجع السابق.
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فيه ِبكم األصل الذي ثبت عنده تعليله ،فأ َّما إذا مل تظهر علة ،فلم أيت بديل فال وجه ل َعد
ال َـمْنع يف هذا املقام اعرتاضاً ،... ،فإن ذكر معىن َّاد َعاه علة ،فال معىن ملطالبته بكون األصل
م َعلَّالً ،فإنَّه مطالب بكون ما أبداه و َّادعاه ،فإن استمكن منه ،ففي ضمنه إثبات كونه
م َعلَّالً»(.)1
أن هذا اعرتاض ابطل؛ َّ
وذهب غريه :إىل َّ
ألن املعلل إذا جاء ابلعلَّة مل يـَعد هلذا السؤال
معىن(.)2
القسم الثاين :أ ْن ميَْنع املعرتض ما ادَّعاه املعلِّل علةً حلكمه أن يكون علَّة ،وهذا
يكون بعد التسليم أبن األصل ُم َعلَّالً(:)3
وقد أطلق بعض علماء األصول على هذا القسم" :املطالبة"( ،)4وهم يقصدون بذلك
املطالبة بتصحيح العلَّة ،وهذا من أعظم األسئلة اليت ترد على القياس؛ ألنَّه يَرد على كل ما
َّعى كونه وصفاً جامعاً؛ َّ
وألن مسالك العليَّة متةعبة فتكون طرق االنفصال عنها متعددة.
يد َ
مثاله :أ ْن يقال :الكلب حيوان يـ ْغ َسل من ولوغه سبعاً ،فال يَطْهر جلده ابل َّدابغ
قياساً على جلد اخلنزير.
فيقول املعرتض :ال أ َسلم َّ
أن كون جلد اخلنزير ال يَطْهر ابلدابغ ،معلالً بكونه يـ ْغ َسل
من ولوغه سبعاً.

( )1املرجع السابق.
( )2انظر :اجلويين" ،الربهان" .97 :2 ،الزركةي" ،البحر احمليط".315-314 :5 ،
 )3(3انظر :اجلويين" ،الربهان" .98 :2 ،ابن السمعاين" ،قواطع األدلة" .206-205 :2 ،اآلمدي،
"اإلحكام" .103-100 :4 ،ابن قدامة" ،روضة الناظر" .934 :3 ،الزركةي" ،البحر احمليط"،
 .324 :5ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري" .258-255 :4 ،ابن اجلوزي" ،اإليضاح لقوانني
االصطالح" .284 :الةوكاين" ،إرشاد الفحول" .954 :2 ،ابن بدران" ،نزهة اخلاطر":2 ،
 .307الةنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه" .451-450 :آخندجان نيازي" ،االعرتاضات الواردة
على القياس".174-165 :
( )4انظر :الزركةي" ،البحر احمليط" .324 :5 ،ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري".256 :4 ،
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العلَّة.

فهنا املعرتض م َسلم َّ
أن األصل معلَّل؛ لكنَّه ال يسلم أن الوصآ الذي ذكره املعلل هو

وقد اختلآ علماء األصول يف قبول هذا القسم ،على قولني:
أن هذا اعرتاض صحيح؛ َّ
القول األولَّ :
ألن احلكم البد أن يكون له جامع وهو علَّة
احلكم ،ورمبا قام املعلل ابلتمسك بعلَّة ال تصلح للتعليل ،كالطَّرد عند عدم القائلني به فيجعله
علَّة حلكمه ،مـ َّما جيعل املعرتض ينفي َّ
أن ما جاء به املعلل من علَّة غري صاحلة للتعليل هبا،
وهذا قول اجلمهور(.)1
َّ
استدل اجلمهور بعدَّة أدلة ،منها(:)2
وقد
الدليل األولَّ :
إن عدم قبوله وعدم وجوب اجلواب عليه؛ يؤدي إىل التمسك أبوصاف
غري معتربة شرعاً ،ثق ًة من املستدل ابمتناع مطالبته بتصحيح العلَّة فيؤدي إىل اللعب
واالستدالل ابألقيسة الفاسدة.
الدليل الثاينَّ :
إن األصل عدم الدليل الدَّال على جواز التمسك ابلقياس؛ غري َّأَّن
استثنينا منه ما كانت علة القياس فيه خميلة أو شبيهة؛ إلمجاع الصحابة  عليه ،ومل ينقل
متسكوا بقياس علته طردية؛ فبقينا فيه على حكم األصل.
عنهم َّأَنم َّ
القول الثاين :أ َّن هذا االعرتاض غري مقبول(.)3
قال إمام احلرمني مْنـتَقداً أصحاب هذا القول« :إذا ثبت حكم يف أصل متفق عليه،
و َّادعى املستنبط أنَّه م َعلَّل مبعىن أبداه ،فهو مطالب بتصحيح دعواه يف األصل ،و َّاد َعى بعض
( )1انظر :اجلويين" ،الربهان" .98 :2 ،اآلمدي" ،اإلحكام" .101-100 :4 ،الزركةي" ،البحر احمليط"،
 .324 :5ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري" .256-255 :4 ،الةوكاين" ،إرشاد الفحول":2 ،
 .954ابن بدران" ،نزهة اخلاطر" .307 :2 ،الةنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه".451-450 :
( )2انظر :اآلمدي" ،اإلحكام" .102-100 :4 ،الزركةي" ،البحر احمليط" .324 :5 ،ابن النجار،
"شرح الكوكب املنري".257-255 :4 ،
( )3انظر :اجلويين" ،الربهان" .98 :2 ،اآلمدي" ،اإلحكام" .100 :4 ،ابن النجار" ،شرح الكوكب
املنري".256 :4 ،
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األغبياء أنَّه ال يسوغ ذلك؛ ولكن على املعرتض أن يبطل ذلك بَرده إ ْن كان عنده مبطل،
وهذا قول من ال حييط مبنازل النَّظر وحقائق األقيسة»(.)1
احتَ َّج أصحاب هذا القول بعدة شبَه ذكرها اآلمديُ ،ثَّ َرَّد عليها ،ومن هذه الةُّبَه(:)2
وقد ْ
األوىل :قالوا :لو افرتضنا قَبول هذا االعرتاض ،وقلناَّ :
أبن العلَّة اليت ذكرها املعلل ليست
علَّة ،فيمكن أن يقال هذا ألي دليل يذكره املستدل على كون الوصآ علَّة ،وابلتايل هذا أمر ال
ينتهي ،فمن الواجب عدم قبول مثل هذه الدَّعاوى؛ حىت يصان الكالم عن اخلبط واالنتةار.
اجلواب عن هذه الةُّبهة :أنَّه من املمكن انقطاع التسلسل مبجرد ذكر ما يفيد ثبوت َّ
أن
هذا الوصآ علَّة ،ولو أبدىن ظن ،وذلك بطرق العلَّة املتعارف عليها :النَّص ،واإلمجاع،
واملناسبة أو اإلخالة( ،)3والسرب والتقسيم( ،)4والدوران( ،)5وحنو ذلك ،واملطالبة بعد ذلك
جمرد عناد ،وهذا مردود إبمجاع العلماء.
عليَّة ما غلب على الظن أنَّه علَّة؛ َّ
ُّ
الشبهة الثانية :قالواَّ :
إن معىن القياس" :رد الفرع إىل األصل بـجامع" ،وما دام
املستدل قد أَتَى به فقد َّأدى وظيفته وخرج عن العهدة ،وعلى املعرتض بعد هذا أ ْن ي َسلم أو
يقدح يف العلَّة.
اجلواب عن هذه الةُّبهة :أنَّه لن يتحقق القياس جبام ٍع ال يغلب على الظن أنَّه علَّة،
( )1اجلويين" ،الربهان".28 :2 ،
( )2اآلمدي" ،اإلحكام".103-101 :4 ،
ظن ،وقد مسيت مناسبة الوصآ ابإلخالة؛ ألنَّه ابلنظر إىل ذاهتا خيال ،أي:
( )3اإلخالة :من َخال مبعىن َّ
يظن عليَّة الوصآ للحكم.
انظر :البخاري" ،كةآ األسرار" .353 :3 ،سيدي عبدهللا العلوي الةنقيطي" ،نةر البنود على
السعود"( .املغرب :مطبعة فضالة).170 :2 ،
مراقي ُّ
فيتعني أن
( )4السرب والتقسيم هو :حصر األوصاف يف األصل املقيس عليه ،وإبطال ما ال يصلح بدليل؛ َّ
يكون الباقي علَّة.
انظر :الزركةي" ،البحر احمليط" .322 :5 ،ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري".142 :4 ،
( )5الدوران هو :تَـرتُّب حك ٍم على ٍ
وصآ وجوداً وعدماً.
َ
انظر :الزركةي" ،البحر احمليط" .243 :5 ،ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري".192 :4 ،
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وهلذا :فإنَّه من الواجب أن يقال يف تعريآ القياس" :إحلاق فرٍع ٍ
أبصل بـجامع ظن صحته".
ُّ
الشبهة الثالثة :قالواَّ :
إن األصل يف الوصآ الذي ثبت عقيبه احلكم يف األصل
املقيس عليه أ ْن يكون علَّة له ،ومن َّادعى أ ْن الوصآ اجلامع ليس بعلَّة فعليه بيان ما َّادعى.
اجلواب عن هذه الةُّبهة :أنَّه لن ي َسلَّم ما ذهبتم إليه من َّ
أن لألصل عليَّة كل ما ثبت
احلكم عقيبه من األوصاف؛ َّ
ألن هناك أوصافا طرديَّة كثرية ،يثبت احلكم معها حيثما وج َدت
وليست علَّة ،كالرائحة اخلاصة للخمر.
ُّ
إن الدَّليل قد قام على صحة الوصآ؛ َّ
الشبهة الرابعة :قالواَّ :
ألن املعرتض عندما
عجز عن االعرتاض على هذا الوصآ ،فهذا دليل على صحته ،فال َـمْنع هنا من الصحة مع
قيام الدَّليل عليها غري مقبول.
اجلواب عن هذه الةُّبهة :أنَّه لو كان عجز املعرتض دليالً على صحة العلَّة؛ لكان
عجز املستدل عن تصحيح العلَّة دليالً على فسادها ،وليس أحدمها أوىل من اآلخر ،وهذا مل
يقل به أحد من العلماء.
ُّ
الشبهة اخلامسة :قالوا :مبا َّ
أن القياس مرجعه إىل تةبيه الفرع ابألصل ،والةَّبه ح َّجة ،وقد
حتقَّق ذلك ابملذكور من الوصآ اجلامع؛ وهلذا :فليس هناك حاجة يف ذكر غريه من األوصاف.
اجلواب عن هذه الةُّبهة :أنَّه من غري املسلم َّ
أن مطلق املةاهبة بني األصل والفرع يف
مطلق وصآ م َقيد لظن إثباته.
وقول اجلمهور هو القول الراجح؛ ملا استدلوا به ،ولضعآ القول الثاين؛ الستناده إىل
شبَ ٍه أمكن اجلواب عليها.
قال اآلمدي -رمحه هللا« :-وقد اختلآ العلماء يف قبوله نفياً وإثبااتً؛ واملختار لزوم
قبوله»(.)1

( )1اآلمدي" ،اإلحكام".100 :4 ،
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القسم الثالثَ :م ْنع حكم األصل(:)1
اتفق علماء األصول على َّ
أن االعرتاض مبنع حكم األصل اعرتاض صحيح( ،)2ونـَ َق َل
السبكي (771هـ) وابن النجار وغريهم(-)3
بعض العلماء -كاآلمدي وابن احلاجب والتاج ُّ
َّ
لكن
أن الةريازي (476هـ) خالآ اجلمهور يف ذلك ،وقال بعدم صحة هذا االعرتاض؛ و َّ
الصحيح َّ
أن الةريازي يقول بصحته؛ حيث قال« :واالعرتاض الثالث :منع احلكم يف
()4
األصل :واجلواب عنه من ثالثة أوجه ، »... ،وقال -أيضاً« :-والثالث :أن يـنَصب علة
أصل ال جيوز انتزاع العلل منه ،وذلك مثل :أن يقيس على ٍ
انتزعها من ٍ
أصل غري اثبت،
كأصل منسوخ؛ فإنَّه إذا انتزع منه العلَّة كانت فاسدةَّ ،
وإّنا قلنا ذلك َّ
ألن الفرع ال يثبت َّإال
ابألصل ،فإذا مل يثبت األصل ال يثبت الفرع ،)5(»... ،ويتَّضح من كالمه هذا َّ
أن االعرتاض
( )1انظر :اجلويين" ،الربهان" .99-98 :2 ،ابن السمعاين" ،قواطع األدلة" .206 :2 ،الغزايل،
"املنخول" .401 :ابن عقيل" ،اجلدل على طريقة الفقهاء" .48-47 :ابن قدامة" ،روضة
الناظر" .933-932 :3 ،اآلمدي" ،اإلحكام" .100-99 :4 ،ابن اجلوزي " ،اإليضاح لقوانني
االصطالح" .284 :األرمويَ" ،ناية الوصول" .3588-3583 :8 ،الزركةي" ،البحر احمليط"،
 .328-327 :5ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري" .250-246 :4 ،ابن بدران" ،نزهة
اخلاطر" .305 :2 ،الةوكاين" ،إرشاد الفحول" .954-950 :2 ،الةنقيطي " ،مذكرة أصول
الفقه" .451-450 :آخندجان نيازي" ،االعرتاضات الواردة على القياس".139-128 :
( )2انظر :اجلويين" ،الربهان" .99-98 :2 ،ابن السمعاين" ،قواطع األدلة" .206 :2 ،الغزايل" ،املنخول":
 .401األرمويَ" ،ناية الوصول" .3584-3583 :8 ،ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري".246 :4 ،
( )3انظر :اآلمدي" ،اإلحكام" .94 :4 ،حممود بن عبدالرمحن األصفهاين" ،بيان املختصر شرح خمتصر
ابن احلاجب" .حتقيق حممد مظهر بقا( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى) .190 ، 188 :3 ،ابن
السبكي" ،حاشية العالمة البناين على منت مجع
النجار" ،شرح الكوكب املنري" .256 :4 ،احمللي و ُّ
اجلوامع".294 :2 ،
( )4إبراهيم بن علي الةريازي" ،املعونة يف اجلدل" .حتقيـق أ.د .علي بن عبدالعزيز العمرييين،
(ط1407هـ ،الكويت :مطابع الفيصل).230 :
( )5إبراهيم بن علي الةريازي" ،شرح اللمع" .حتقيـق د.عبداجمليد تركي( ،ط ،1بريوت :دار الغرب
=
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مبنع حكم األصل اعرتاض صحيح عنده ،وأنَّه متفق مع مجهور العلماء يف ذلك ،وما قيل من
أنَّه خالآ اجلمهور َّإّنا هو َوْهم َومهَه بعض العلماء؛ ولذلك يقول الزركةيَ « :وَوه َم ابن
احلاجب؛ فحكى عن الةيخ أيب إسحاق أنَّه ال يسمع ،وال يفتقر إىل داللة على حمل ال َـمْنع،
واملوجود يف "امللخص" وغريه للةيخ مساع ال َـمْنع»(.)1
مثاله :قول احلنبلي :جلد امليتة جنس فال يطهر ابلدابغ كجلد الكلب.
حكم األصل ،وهو َّ
أن جلد الكلب ال يطهر
فريد عليه احلنفي معرتضاً :ال أ َسلم َ
ابلدابغ؛ بل هو يَطْهر به عندي.
كيآ جييب املستدل إذا منع املعرتض حكم األصل؟
إذا منع املعرتض حكم األصل ،فالبد للمستدل أن يثبته أبحد األدلة الةرعيةَّ ،إما
السنة أو اإلمجاع ،فإذا أثبته بو ٍ
احد من تلك األدلة الةرعية؛ جاز له أن يقيس
الكتاب أو ُّ
على هذا األصل.
والعلماء -رمحهم هللا -ذكروا طرقاً أربعا يف اجلواب عن هذا القسم(:)2
الطريقة األوىل :أ ْن يـ َفسر احلكم بتفسري يقبله املعرتض.
الطريقة الثانية :أ ْن يـبَـني موضعاً من مواضع احلكم يقع فيه التسليم.
الطريقة الثالثة :أ ْن يقيم دليالً عليه.
الطريقة الرابعة :أ ْن يـبَـني َّ
أن الصحيح من مذهبه؛ صحة احلكم والتسليم به.
ص َّح االعرتاض مبنع حكم األصل ،فهل ينقطع املستدل به ،أم ال؟
وإذا َ
()3
اختلآ العلماء -رمحهم هللا -يف هذا على مخسة أقوال :
=

اإلسالمي1408 ،هـ).873 :2 ،
( )1الزركةي" ،البحر احمليط".328 :5 ،
( )2انظر :الباجي" ،املنهاج يف ترتيب احلجاج" .163 :الةريازي" ،املعونة يف اجلدل".231-230 :
اجلويين" ،الكافية يف اجلدل" .139 :ابن عقيل" ،اجلدل على طريقة الفقهاء".48-47 :
الزركةي" ،البحر احمليط".330-329 :5 ،
( )3راجع هذه األقوال ،يف :اآلمدي" ،اإلحكام" .94-92 :4 ،األرمويَ" ،ناية الوصول":8 ،
=
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املستدل ،وهو قول اجلمهور ،وبه جزم إمام

القول األول :أنَّه ال يقتضي انقطاع
احلرمني اجلويين ،واختاره اآلمدي وابن احلاجب.
واستدلوا بقوهلم :أل َّن املعرتض قد مينع احلكم يف األصل جهالً أو عناداًَّ ،
وألن احلكم
يف الفرع كما يتوقآ على وجود العلَّة يف األصل ،وعلى إثبات عليَّتها ووجودها يف الفرع،
كذلك يتوقآ على ثبوت حكم األصل؛ َّ
ألن كل ذلك من أركان القياس ،ومل مينع أحد من
حماولة تقرير القياس عند منع وجود علة األصل ومنع كوَنا علة فيه ،ومنع وجودها يف الفرع
من الداللة على حمل ال َـمْنع؛ فكذلك حكم األصل ضرورة التساوي بني الكل يف افتقار
صحة القياس إليه.
القول الثاين :أنَّه يقتضي انقطاع املستدل؛ ألنَّه لو مك َن املستدل من الكالم على
األصل وإثباته ابلدليل؛ النتةر الكالم ،وانتقل إىل مسألة أخرى.
ع يف الداللة على حكم األصل؛ كان انتقاالً ملسألة أخرى
واستدلوا بقوهلم :ألنَّه إن َشَر َ
والكالم فيها يطول ،وهبذا حيال بني املستدل وبني مرامه ويةغل عنه بغريه ،وهذا ما يريد
املعرتض الظَّفر به ،وإ ْن مل يَ ْةَرع يف الداللة على إثبات احلكم مل يتم دليله؛ فلذلك يـ َع ُّد
املستدل منقطعاً.
=

 .3588-3584الزركةي" ،البحر احمليط" .328-327 :5 ،ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري"،
 .250-246 :4ابن بدران" ،نزهة اخلاطر" .305 :2 ،الةوكاين" ،إرشاد الفحول".951 :2 ،
الةنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه".451 :
ٍ
( )1االنقطاع لغة :قَطَع :القاف والطاء والعني أصل صحيح واحد ،يدل على صرم وإابنة ٍ
شيء من
ً َ
َْ
شيء ،يقال :قطعت الةيءَ أقطعه قَطْعاً.
َّ
ب ،فهو م ْقطع ،وقَطَ َعه قَطْعاً -أَيضاً:-
وأَقْطَ َع الرجل إذا انْـ َقطَ َعت ح َّجته وبَكتوه ابحلق فلم جي ْ
بَ َّكتَه ،... ،واقْطَ َع الةاعر :انْـ َقطَ َع ش ْعره.
صَرة الدَّليل.
االنقطاع اصطالحاً هو :العجز عن ن ْ
انظر :ابن فارس" ،معجم مقاييس اللغة" .101 :5 ،ابن منظور" ،لسان العرب" .3676 :6 ،حممود
عبدالرمحن عبدال َـمْنعم" ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية"( .الرايض :دار الفضيلة).321 :1 ،
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القول الثالث :إ ْن كان ال َـمْنع َجلَيًّا يف مذهب املعرتض ،مةهوراً ،يـَ ْعلَمه أكثر الفقهاء،
انقطع املستدل ،وإ ْن كان ال َـمْنع َخفيًّا ال يـَ ْعلَمه َّإال اآلحاد واخلواص؛ مل ينقطع املستدل.
والفرق بني ال َـمْنع الـ َجلي والـ َخفي :أ َّن خفاء ال َـمْنع يكون عذراً له ،فيمكن من
االستدالل عليه ،وال حيكم ابنقطاعه ،لخالف ال َـمْنع الـ َجلي ،فإنَّه يـ َع ُّد كاملفرط إذا قاس على
ٍ
أصل ممنوع؛ حيث عرض الكالم للتسلسل واالنتةار.
القول الرابع :أنَّه يـ ْر َجع فيه إىل عرف البلد الذي وقعت فيه تلك املناظرة ،إن كانوا
يـَعدُّون َمْنع حكم األصل انقطاعاً ،انقطع؛ َّ
وإال فال ،إذ للجدل مراسم وحدود مصطلح
السبكي( )1والزركةي(َّ )2
أن هذا اختيار الغزايل ،وهذا
عليها ،فينبغي الوقوف معها ،ونـَ َق َل ابن ُّ
نقل غريب؛ َّ
ألن الغزايل مل يـَقل هبذا؛ بل قال -رمحه هللا« :-وله -أي :املستدل -النقل إىل
األصل إذا منع ،أو افتتاح الكالم فيه ابتداء إذا توقَّع ال َـمْنع»(.)3
دليلهمَّ :
أن أمر انقطاع املستدل أمر وضعي ال مدخل للعقل والةرع فيه ،وال مةاحة
يف االصطالح؛ فيتَّبع عرف املكان واصطالح أهله فيه.
القول اخلامس :إ ْن مل يكن للمستدل طريق إىل إثبات احلكم غري القياس على األصل
املمنوع ،جاز ذلك ،وال يكون منقطعاً ابل َـمْنع ،وإن كان له طريق غريه ،فإن كان ال َـمْنع َخفيًّا
مل ينقطعَّ ،
وإال انقطع ،وهذا اختيار اآلمدي.
الراجح؛ لقوة ما استدلوا به ،وأيضاً لـما قاله ابن النجار:
والقول األول هو القول َّ
«ألنَّه َمنع مقدمة من مقدمات القياس (فيدل عليه) ،يعينَّ :
أن للمستدل أ ْن يدل على
(كمْنع العلَّة ،أو وجودها) ،يعين :كما لو اعرتض عليه مبَْنع العلَّة،
إثبات أصل يقيس عليهَ ،
()4
أو وجودها ،فإنَّه ال ينقطع بذلك ،وله أن يدل عليه» .
السبكي" ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب" .حتقيق علي حممد عوض َو
( )1عبدالوهاب بن علي ُّ
عادل أمحد عبداملوجود( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1419 ،هـ).426 :4 ،
( )2الزركةي" ،البحر احمليط".327 :5 ،
( )3الغزايل" ،املنخول".401 :
( )4ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري".247 :4 ،
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يقول ابن قدامة« :والصحيح :أنَّه ال ينقطع»(.)1
ويقول الزركةي« :واملذهب الصحيح ... :أنَّه ال ينقطع»(.)2
القسم الرابع :م ْنع وجود ِ
العلَّة يف األصل(:)3
َ
ويف هذا القسم ينكر املعرتض وجود العلَّة اليت َّادعى املستنبط َّأَنا موجودة يف األصل.
مثاله :قول اإلمام الةافعي (204هـ) -رمحه هللا -يف مسألة جلد الكلب:
الكلب حيوان يـ ْغ َسل اإلَّنء من ولوغه سبعاً ،فال يَطْهر جلده ابلدابغ قياساً على
جلد خنزير.
فيقول املعرتض :ال أ َسلم وجود العلَّة يف األصل ،وهي وجوب غسل اإلَّنء سبعاً من
ولوغ اخلنزير.
اجلواب عن هذا االعرتاض( :)4على املستدل أن يثبت ما ُّ
يدل على وجود العلَّة يف
األصل ،سواء بدليل حسي أو عقلي أو شرعي؛ حيث خيتلآ ذلك ابختالف حال الوصآ
يف كل مسألة.
واملثال على ذلك :أن يقال يف القتل ابلـمثَـقَّل" :قتل عمد عدوان" ،فهذا التعليل جيمع
بني األدلة الثالثة( :احلسي ،والعقلي ،والةرعي):
فلو قال املعرتض :ال أ َسلم أنَّه قَتل ،فيقوم املعلل إبثباته ابحلس.
( )1ابن قدامة" ،روضة الناظر".932 :3 ،
( )2الزركةي" ،البحر احمليط".328 :5 ،
( )3انظر :الغزايل" ،املنخول" .401 :ابن عقيل" ،اجلدل على طريقة الفقهاء" .50 :ابن قدامة" ،روضة
الناظر" .933 :3 ،ابن اجلوزي " ،اإليضاح لقوانني االصطالح" .284 :ابن النجار" ،شرح
الكوكب املنري" .255-254 :4 ،ابن بدران" ،نزهة اخلاطر" .306 :2 ،الةوكاين" ،إرشاد
الفحول" .954-953 :2 ،الةنقيطي" ،مذكرة أصول الفقه" .450 :آخندجان نيازي،
"االعرتاضات الواردة على القياس".162-156 :
( )4انظر :ابن عقيل" ،اجلدل على طريقة الفقهاء" .50 :ابن قدامة" ،روضة الناظر" .933 :3 ،ابن
اجلوزي " ،اإليضاح لقوانني االصطالح" .284 :ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري"-254 :4 ،
 .255ابن بدران" ،نزهة اخلاطر" .306 :2 ،الةوكاين" ،إرشاد الفحول".954 :2 ،
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ولو قال املعرتض :ال أ َسلم أنَّه َعمد ،فيقوم املعلل إبثباته ابلعقل ابألمارات اليت ُّ
تدل
على أنَّه قتل عمد.
ولو قال املعرتض :ال أ َسلم أنَّه عدوان ،فيقوم املعلل إبثباته ابلةرع؛ َّ
ألن الةرع اعترب
هذا القتل عدواَّنً بتحرميه َّإايه.
اثنياً :أقسام ال َـم ْنع يف الفرع:
ال َـمْنع يف الفرع له قسم واحد ،وهوَ :مْنع وجود العلَّة يف الفرع ،وبعض علماء األصول
"مْنع الوصآ".
يطلق عليهَ :
وقد اتفق علماء األصول على صحة هذا االعرتاض ووجوب اجلواب عنه ،و َّ
أن
املستدل لو عجز عن اجلواب بطل قياسه(.)1
واجلواب عن هذا االعرتاض :إبثبات وجود الوصآ يف الفرع(.)2
مثاله :احتجاج املالكية وغريهم على َّ
أن اإلجارة على احلج عن امليت جائزة،
َّ
أبن احلج ف ْعل جيوز أ ْن يفعله الغري عن الغري ،فجازت فيه اإلجارة قياساً على الـخياطة.
فيعرتض احلنفية بقوهلم :ال ن َسلم وجود الوصآ الذي هو جواز فعله عن الغري ،يف
الفرع الذي هو احلج؛ فإنَّه ال جيوز عندَّن أن حيج عن الغري.
اجلواب عن هذا االعرتاض :إبثبات وجود الوصآ يف الفرع مبا روي عن النيب  أنَّه
مسع أعرابيًّا يقول :لبيك عن شربمة ،فقال َ (( :م ْن شربمة؟)) ،قال :أخ يل ،أو قريب يل،
قال (( :حججت عن نفسك؟)) ،قال :ال ،قال(( :ح َّج عن نفسكُ ،ث ح َّج عن
( )1انظر :اجلويين" ،الربهان" .99 :2 ،ابن عقيل" ،اجلدل على طريقة الفقهاء" .50 :ابن قدامة،
"روضة الناظر" .934 :3 ،ابن اجلوزي " ،اإليضاح لقوانني االصطالح" .284 :الزركةي" ،البحر
احمليط" .332-331 :5 ،ابن بدران" ،نزهة اخلاطر" .307 :2 ،الةنقيطي" ،مذكرة أصول
الفقه" .450 :آخندجان نيازي" ،االعرتاضات الواردة على القياس".284-279 :
( )2انظر :ابن عقيل" ،اجلدل على طريقة الفقهاء" .50 :ابن قدامة" ،روضة الناظر" .934 :3 ،ابن
اجلوزي " ،اإليضاح لقوانني االصطالح" .284 :الزركةي" ،البحر احمليط" .332-331 :5 ،ابن
بدران" ،نزهة اخلاطر".307 :2 ،
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شربمة))(.)1
ومثَّل له العلماء -أيضاً -مبا يقال يف أََمان العبد( :)2أََمان صدر عن أهله ،فيصح
قياساً على العبد املأذون له يف القتال.
فيقول املعرتض :ال ن َسلم وجود الوصآ وهو األهليَّة ،يف الفرع وهو العبد؛ َّ
ألن العبد
ليس أهالً لألمان.
اجلواب عن هذا االعرتاض :ببيان ما يعنيه ابألهليَّة ،ومبَا ذكَر يف اجلواب على َمْنع
العلَّة يف األصل ،كأن جييب بقوله :أريد ابألهليَّة :كون العبد مظنَّة لرعاية مصلحة اإلميان،
والعبد إبسالمه وبلوغه أهل لذلك عقالً.

( )1أخرجه :أبو داود سليمان بن األشعث" ،سنن أيب داود"( .ط ،1بريوت :دار ابن حزم1418 ،ه)،
 .277-276 :2برقم ،1811كتاب املناسك ،ابب الرجل حيج عن غريه .حممد بن يزيد ابن
عواد( .ط ،1بريوت :دار اجليل1418 ،ه).405 :4 ،
ماجة" ،سنن ابن ماجة" .حتقيق د.بةار َّ
برقم  ،2903كتاب املناسك ،ابب احلج عن امليت .أمحد بن احلسني البيهقي" ،السنن الكربى".
حتقيـق د.حممد عبدالقادر عطا( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ) .549 :4 ،برقم
 ،8675كتاب احلج ،ابب من ليس له أن حيج عن غريه ،وقال« :هذا إسناد صحيح ليس يف هذا
أصح منه».
الباب َ
( )2ابن النجار" ،شرح الكوكب املنري".317 :4 ،
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املبحث الثاني :قادح الـ َمنْع عند احلنفية
املطلب األول :أقسام قادح الـ َمنْع عند احلنفية
املمانعة كما قال علماء األصول من احلنفية أوقع سؤاالً يرد على املعلل( ،)1وتكون يف
العلل املؤثرة والعلل الطَّردية ،واحلنفية َّإّنا ذكروا يف تقسيمهم الطَّرد مع أنَّه ليس ِب َّجة على
املذهب الصحيح عند الكثري منهم؛ استطراداً ومتةياً مع القائلني به ،يقول عبد العزيز
عم بني اجلدليني،
البخاري (730هـ)« :واالحتجاج ابلطَّرد وإ ْن كا َن فاسداً؛ َّإال أنَّه لَ َّـما َّ
ال إليه عامة أهل النَّظر؛ ذكر العلل الطَّردية يف التقسيم؛ ليبني االعرتاضات الواردة
وم َ
َ
()2
عليها» ؛ ولَ َّما كان السبب كذلك تناولوا املمانعة يف العلَّتني املؤثرة والطَّردية ابلتفصيل،
فقسموا قادح ال َـمْنع إىل قسمني:
َّ
()3
القسم األول :املمانعة يف ِ
العلل املؤثرة ،وتنقسم إىل أربعة أقسام :
األول :املمانعة يف نفس العلَّة.
الثاين :املمانعة يف الوصآ الذي يذكر املعلل أنَّه علَّة.
الثالث :املمانعة يف شرط صحة العلَّة أنَّه موجود يف ذلك الوصآ.
الرابع :املمانعة يف املعىن الذي يكون به الوصآ علَّةً موجبة للحكم شرعاً.
القسم الثاين :املمانعة يف ِ
العلل الطَّردية ،وتنقسم إىل أربعة أقسام(:)4
األول :املمانعة يف نفس الوصآ.
( )1انظر :حممد بن أمحد السرخسي" ،أصول السرخسي" .حتقيق أبو الوفاء األفغاين( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1414 ،هـ) .235 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".49 :4 ،
( )2البخاري" ،كةآ األسرار".43 :4 ،
( )3انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .237-235 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار"-49 :4 ،
 .50منال خسرو" ،حاشية اإلزمريي على مرآة األصول".353-350 :2 ،
( )4انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .276-269 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار"-108 :4 ،
 .118التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح" .205-199 :2 ،ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من
علم األصول" .841-838 :منال خسرو" ،حاشية اإلزمريي على مرآة األصول".353-350 :2 ،
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الثاين :املمانعة يف صالح الوصآ للحكم.
الثالث :املمانعة يف نفس احلكم.
الرابع :املمانعة يف نسبة احلكم إىل الوصآ.

املطلب الثاني :حجيَّة أقسام قادح الـ َمنْع عند احلنفية ،وطرق دفعها
نتطرق اآلن إىل حجية هذه األقسام
بعد أ ْن َعَرفْـنَا أقسام قادح ال َـمْنع عند احلنفيةَّ ،
وطرق دفعها:
أوالً :املمانعة يف ِ
العلل املؤثرة ،وتنقسم إىل أربعة أقسام:
القسم األول :املمانعة يف نفس ِ
العلَّة(:)1
ومعناهَّ :
أن املعرتض يقوم مبَْنع كل ما يتمسك به املعلل من علَّة ،أبن يقول :ال أ َسلم
َّ
أن ما ذكرت من الوصآ صاحل ألَ ْن يكون علَّة.
واحلنفية -رمحهم هللاَّ -إّنا جعلوا هذا القسم من موانع العلَّة؛ َّ
ألن بعض علماء األصول
ابلع َدم
َّ
متسكوا يف التعليل مبا ال يصلح أن يكون علَّة ،وال يكون ح َّجة عندهم ،وذلك كاالحتجاج َ
والتعليل به ،فهذا عند غري علماء احلنفية يـ َع ُّد من األدلة الصحيحةَّ ،أما علماء احلنفية فينفونه
ويَ ْـمنَعون االحتجاج به ،ويعدُّون االحتجاج به احتجاجاً بغري دليل ،وينطبق هذا عندهم على من
متسك ابلطَّرد ،وتعارض األشباه ،وغري ذلك م َّـما قالوا إنَّه احتجاج بغري دليل.
َّ
وقد علَّل السرخسي (490هـ) -رمحه هللا -ما ذهب إليه هو وغريه من علماء
احلنفية؛ بقوله« :وهذا النوع ال يصلح ح َّجة إلجياب احلكم عندَّن على ما بـَيَّـنَّا؛ فرتك املمانعة
يكون قبوالً من اخلصم ما ال يكون حجة أصالً ،وذلك دليل اجلهل ،فكانت املمانعة يف هذا
املوضع دليل املفاقهة»(.)2
مثاله( :)3مثَّل احلنفية هلذا القسم مبا علَّل به الةافعية يف النكاح؛ حيث ذهبوا إىل َّ
أن
( )1انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .236-235 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار"،374 :3 ،
 .49 :4التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح".179 :2 ،
( )2السرخسي" ،أصول السرخسي".236 :2 ،
( )3انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .230 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".374 :3 ،
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قَاد ُ

النكاح ال يثبت بةهادة النساء مع الرجال؛ َّ
ألن النكاح ليس مبال ،شأنه يف ذلك شأن
احلدود والقصاص.
فكون النكاح ليس ٍ
مبال ال يصح التعليل به عند احلنفية؛ ألنَّه تعليل ب َع َدم الوصآ،
ابلع َدم غري جائز عند احلنفية؛ َّ
ألن َع َد م الوصآ ال يعدم احلكم ،جلواز أن يكون
والتعليل َ
للحكم وصآ آخر يثبت به.
()1
وهذا القسم يةبه القسم الثاين من أقسام اجلمهور يف األصل " :أ ْن مينع املعرتض ما
َّادعاه املعلل علَّة حلكمه أن يكون علَّة" ،وبينهما تداخل؛ َّ
ألن املعرتض يف كال القسمني
أبن األصل م َعلَّل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
م َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل ألَ ْن يكون علَّة،
وهذا ما اتفق عليه الفريقان ،ومبا َّ
أن عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب أقل منها عند
اجلمهور؛ فيكون هذا االعرتاض صحيحاً كما ذكر اجلمهور؛ َّ
ألن احلكم البد أن يكون له
جامع وهو علَّة احلكم ،ورمبا قام املعلل ابلتمسك بعلَّة ال تصلح للتعليل ،كالطَّرد عند عدم
القائلني به فيجعله علَّة حلكمه ،مـ َّما جيعل املعرتض ينفي َّ
أن ما جاء به املعلل من علَّة غري
صاحلة للتعليل هبا.
القسم الثاين :املمانعة يف الوصف الذي يذكر املعلِّل أنَّه علَّة(:)2
ومعناه :أ ْن تقع املمانعة يف وجود الوصآ يف األصل أو الفرع ،وهذا بعد التسليم َّ
أبن
هذا الوصآ صاحل للتعليل به ،أبن يقال :حنن ن َسلم َّ
أن ما ذكرته يصلح للتعليل به؛ ولكنَّا ال
ن َسلم وجوده يف األصل ،أو ال ن َسلم وجوده يف الفرع.
مثاله( :)3قول الةافعي -رمحه هللا -يف َّ
أن الكفارة جتب يف اليمني الغموس؛ ألَنا
معقودة.
( )1راجع هذا القسم.
( )2انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .236 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار" .49 :4 ،التفتازاين،
"شرح التلويح على التوضيح" .180 :2 ،منال خسرو" ،حاشية اإلزمريي على مرآة األصول":2 ،
.352-351
( )3البخاري" ،كةآ األسرار".49 :4 ،
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وهذا تعليل بوصآ خمتلآ فيه؛ َّ
ألن معىن العقد عنده القصد ،وعند احلنفية اللفظني
إلجياب حكم الرب على ما عرف ،فال يصح االحتجاج به على اخلصم ،بل كان له أن يقول
ال أ َسلم أَنا معقودة؛ َّ
ألن معىن العقد عندي كذا أو مل يوجد.
وكقول القائل :الكلب حيوان يـ ْغ َسل اإلَّنء من ولوغه سبعاً ،فال يَطْهر جلده ابلدابغ
قياساً على جلد خنزير.
فيعرتض عليه معرتض بقوله :الوصآ الذي ذكرته يف األصل غري موجود؛ َّ
ألَّن ال
ن َسلم َّ
أن اخلنزير يغسل من ولوغه سبعاً.
1
وهذا القسم يةبه القسم الرابع من أقسام اجلمهور يف األصل( )َ " :مْنع وجود العلَّة يف
ألن املعرتض يف كال القسمني م َسلم َّ
األصل" ،وبينهما تداخل؛ َّ
أبن الوصآ الذي ذكره
املعلل صاحل للتعليل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل موجود يف األصل ،وهذا
ما اتفق عليه الفريقان؛ ومبا َّ
أن عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب أقل منها عند اجلمهور؛
فيكون هذا االعرتاض صحيحاً كما ذكر اجلمهور ،واجلواب عنهَّ :
أبن على املستدل أن يثبت
ما ُّ
يدل على وجود العلَّة يف األصل ،سواء بدليل حسي أو عقلي أو شرعي؛ حيث خيتلآ
ذلك ابختالف حال الوصآ يف كل مسألة.
()2
القسم الثالث :املمانعة يف شرط صحة ِ
العلَّة أنَّه موجود يف ذلك الوصف :
معناهَّ :
املعول عليه هنا َمْنع
أن املعرتض ميَْنع العلَّة بعدم توفر شروط التعليل فيها ،و َّ
الةرائط املتفق عليها سواء يف األصل أو الفرع ،فلو قام بـ َمْنع شرط خمتلآ فيه فإن هذا
ال َـمْنع غري معترب؛ َّ
ألن املعلل من حقه أن جييب بقوله :هذا الذي تعرتض به ليس بةرط
معترب عندي.

( )1راجع هذا القسم.
( )2انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .236 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".50-49 :4 ،
التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح" .181-180 :2 ،منال خسرو" ،حاشية اإلزمريي على
مرآة األصول".352 :2 ،
- 477 -

ِ
ِ
ُصولِيني ،د .عبد هللا بن أمحد بن سعيد الشريف
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ومن املعلوم َّ
أن من األوصاف املتفق عليها يف التعليل( :)1أن ال يكون الوصآ املعلَّل
وغري حكم األصل؛ فإنه يصح االعرتاض
به مغرياً حلكم األصل ،فإذا حصل التعليل مبثل هذا َّ
عليه ،وشروط العلَّة املتفق عليها واملختلآ فيها معروفة وليس هذا مقام ذكرها.
مثاله( :)2تعليل األشياء األربعة ابلطُّعم فإنَّه يـغَري حكم النص؛ أل َّن احلكم يف نصوص
الراب حرمة الفضل على القدر وثبوت احلرمة إىل غاية وهو املساواة ،والتعليل ابلطُّعم يثبت يف
املنصوص حرمة فضل ال على القدر ،وحرمة مطلقة ال إىل غاية املساواة ،يعين يف احلفنة من
احلنطة ،وفيما ال يدخل حتت القدر من املطعومات اليت هي فرع يف هذا احلكم ،فال بد من
هذه املمانعة؛ أل َّن احلكم ال يثبت بوجود ركن الةيء مع انعدام شرطه.
وهذا القسم يةبه القسم الثاين من أقسام اجلمهور يف األصل(" :)3أ ْن مينع املعرتض ما
َّادعاه املعلل علَّة حلكمه أن يكون علَّة" ،وبينهما تداخل؛ َّ
ألن املعرتض يف كال القسمني
أبن األصل م َعلَّل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
م َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل ألَ ْن يكون علَّة،
وهذا ما اتفق عليه الفريقان ،ومبا َّ
أن عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب أقل منها عند
اجلمهور؛ فيكون هذا االعرتاض صحيحاً كما ذكر اجلمهور؛ َّ
ألن احلكم البد أن يكون له
جامع وهو علَّة احلكم ،ورمبا قام املعلل ابلتمسك بعلَّة ال تصلح للتعليل ،كالطَّرد عند عدم
القائلني به فيجعله علَّة حلكمه ،مـ َّما جيعل املعرتض ينفي َّ
أن ما جاء به املعلل من علَّة غري
صاحلة للتعليل هبا.
القسم الرابع :املمانعة يف املعىن الذي يكون به الوصف علَّةً موجبة للحكم شرعاً(:)4
واملقصود ب ـ ـ "املعىن" هنا :األثر الذي تركه ذلك الوصآ؛ َّ
جمرداً
ألن الوصآ إذا كان َّ
عن أثر ،ال يعترب ح َّجة عند كثري من علماء األصول ،وهذا ما أطلق عليه غري احلنفية
( )1السرخسي" ،أصول السرخسي".236 :2 ،
( )2املرجع السابق.
( )3راجع هذا القسم.
( )4انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .237-236 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".50 :4 ،
منال خسرو" ،حاشية اإلزمريي على مرآة األصول".353-352 :2 ،
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"عدم التأثري".
و"املعىن" هو الـمعترب يف الدعوى واإلنكار دون الصورة ،فقد يكون املرء مدَّعياً صورة
وهو منكر معىن.
()1
رد الوديعة فإنه يكون منكراً للضمان معىن؛ وهلذا كان القول
مثاله  :إذا َّادعى املودع َّ
قوله مع اليمني ،والةرع َّإّنا جعل اليمني يف جانب الـمنكر ،وأمثال هذا كثري.
يقول اإلمام السرخسي« :إذا ثبت هذا فنقول :هذه الوجوه من املمانعة تكون إنكاراً من
السائل؛ فال حاجة به إىل إثبات إنكاره ابحلجة ،واشتغاله بذلك يكون اشتغاالً مبا ال يفيد»(.)2
وهذا القسم يةبه القسم الثاين من أقسام اجلمهور يف األصل(" :)3أ ْن مينع املعرتض ما
َّادعاه املعلل علَّة حلكمه أن يكون علَّة" ،وبينهما تداخل؛ َّ
ألن املعرتض يف كال القسمني
أبن األصل م َعلَّل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
م َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل ألَ ْن يكون علَّة،
وهذا ما اتفق عليه الفريقان ،ومبا َّ
أن عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب أقل منها عند
اجلمهور؛ فيكون هذا االعرتاض صحيحاً كما ذكر اجلمهور؛ َّ
ألن احلكم البد أن يكون له
جامع وهو علَّة احلكم ،ورمبا قام املعلل ابلتمسك بعلَّة ال تصلح للتعليل ،كالطَّرد عند عدم
القائلني به فيجعله علَّة حلكمه ،مـ َّما جيعل املعرتض ينفي َّ
أن ما جاء به املعلل من علَّة غري
صاحلة للتعليل هبا.
اثنياً :املمانعة يف ِ
العلل الطَّردية ،وتنقسم إىل أربعة أقسام:
القسم األول :املمانعة يف نفس الوصف(:)4
اختلآ احلنفية -رمحهم هللا -يف املراد ابملمانعة يف هذا القسم ،على قولني:
( )1انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .237 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".50 :4 ،
( )2السرخسي" ،أصول السرخسي".237 :2 ،
( )3راجع هذا القسم.
( )4انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .269 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".111-109 :4 ،
التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح" .202-199 :2 ،ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من
علم األصول".839-838 :
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األولَ :مْنع تعلُّق احلكم ابلوصآ يف الفرع ،مع التسليم بتعلُّقه به يف األصل(.)1
الثاين :عدم التسليم بوجود األصل يف األصل أو الفرع(.)2
وعلَّة تفسري احلنفية للممانعة هبذا التفسري(َّ :)3
أن املعىن األول الذي جرى يف العلل
املؤثرة ال ميكن جراينه يف العلل الطَّردية؛ َّ
ألن العلل الطَّردية ال أتثري هلا ،وليست ِبجة عندهم
فال يـَتَأَتَّى معها املمانعة يف نفس احلجة؛ ولكن من املمكن أن يـَتَأَتَّى معها املمانعة يف وجود
العلَّة يف األصل أو الفرع ،أو يف األصل والفرع معاً.
مثاله( :)4مثَّل العلماء هلذا القسم مبا ذهب إليه الةافعية يف تعليل كفارة اإلفطار يف
رمضان؛ حيث قالوا :عقوبَة متَـ َعل َقة ابلـج َماع فال جتب ابألكل والةرب ،كحد الزَّن.
فاألصل يف هذا املثالَ :حد الزَّن ،والفرع :كفارة الصوم ،واحلكم :عدم الوجوب
ابألكل ،والوصآ :العقوبة املتعلقة ابجلماع.
فيجيب احلنفي بـ َمْنع صدق الوصآ على كفارة الصوم ،وذلك أبن يقول :ال أ َسلم
تعلُّق الكفارة ابلـج َماع ،بل هي متعلقة ابلفطر؛ مع َّ
أن احلنفي م َسلم بوجود هذا الوصآ
ابألصلَّ ،
فإن وجوب احلد من الزَّن متعلق ابلـج َماع ،وعلى هذا فالكفارة عند احلنفي ليست
متعلقة ابلـج َماع؛ بل تعلُّقها ابإلفطار على وجه يكون جناية متكاملة.
وح َّجة احلنفية يف ذلك ،قالوا :إنَّه لو جامع يف َنار رمضان َّنسياً ال يفسد صومه؛
ل َع َدم الفطر ،وإذا ثبت َّ
أن السبب هو الفطر هبذه الصفة؛ ظهر تقرر السبب عند األكل
والةرب وعند الـج َماع بصفة واحدة(.)5
( )1انظر :البخاري" ،كةآ األسرار" .109 :4 ،ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم األصول".838 :
( )2انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .269 :2 ،التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح":2 ،
 .201منال خسرو" ،حاشية اإلزمريي على مرآة األصول".353 :2 ،
( )3انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .269 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".109 :4 ،
التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح" .199 :2 ،ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم
األصول".839-838 :
( )4انظر :املراجع السابقة.
( )5انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .269 :2 ،ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم
=
- 480 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 192اجلزء الثاين
1

وهذا القسم يةبه القسم الرابع من أقسام اجلمهور يف األصل( )َ " :مْنع وجود العلَّة يف
ألن املعرتض يف كال القسمني م َسلم َّ
األصل" ،وبينهما تداخل؛ َّ
أبن الوصآ الذي ذكره
املعلل صاحل للتعليل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل موجود يف األصل ،وهذا
ما اتفق عليه الفريقان؛ ومبا َّ
أن عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب أقل منها عند اجلمهور؛
فيكون هذا االعرتاض صحيحاً كما ذكر اجلمهور ،واجلواب عنهَّ :
أبن على املستدل أن يثبت
ما ُّ
يدل على وجود العلَّة يف األصل ،سواء بدليل حسي أو عقلي أو شرعي؛ حيث خيتلآ
ذلك ابختالف حال الوصآ يف كل مسألة.
القسم الثاين :املمانعة يف صالحية الوصف للحكم(:)2
كقول املعرتض :أَّن أ َسلم َّ
أن الوصآ موجود؛ لكين ال أ َسلم صالحية هذا الوصآ
للحكم.
واملقصود بصالحية الوصآ للحكم هنا :أتثري هذا الوصآ ومالءمته للحكم؛ َّ
ألن
الوصآ مبفرده ال يصلح إلثبات احلكم؛ ألنَّه ليس ِبجة يف نفسهَّ ،
وإّنا يكون حجة بواسطة
التأثري ،وعلى هذاَّ :
فإن كل وصآ ليس له أتثري أو ال يظهر أتثريه فإنَّه ال يقوم دليالً
صحيحاً على العليَّة.
وقد أييت املعلل ابلعلل الطَّردية بتعليل مفادهَّ :
أن األثر عنده ليس بةرط ،بل الطَّرد
ٍ
كاف يف أن يثبت العليَّة؛ حىت لو مل يكن التأثري ظاهراً فال حاجة إىل بيانه.
فاملعرتض هنا له أن جييبَّ :
أبن الكالم هنا يف إثبات احلكم على اخلصم ،ويعين هذا
َّ
أن اخلصم ال بد وأن يكون م َسلماً مجيع املقدمات اليت يذكرها املعلل.
=

األصول".838 :
( )1راجع هذا القسم.
( )2انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .271-269 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار"-111 :4 ،
 .113التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح" .202 :2 ،ابن ملك" ،شرح املنار وحواشيه من
علم األصول".840-839 :
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وعلى هذاَّ :
فإن الوصآ إذا كان خالياً من التأثري ال ي َسلمه اخلصم أن يكون حجة؛
فإنَّه ال يصلح لالحتجاج به عليه ،ومثاله هنا :لو أقام كافر بينة كفاراً على مسلم؛ َّ
أبن له
على املسلم كذا وكذا ،فهذه البينة هنا ال تقبل ،وليس للمدعي أن يقول :إين أثبت حقي مبا
ألن إقامة احلجة على اخلصم مبا ليس عنده غري مقبول ،وعلى ذلك َّ
هو ح َّجة عندي؛ َّ
فإن
املقصود بصالحية الوصآ هنا :صالحه للإلزام به على اخلصم ،وذلك ال يكون َّإال أبن
يكون الوصآ مؤثراً(.)1
مثاله( :)2مثَّلوا هلذا القسم يف تكرار املسح ابلرأسَّ ،
فإن اخلصم إذا علَّل فقال :هذه
طهارة مسح ،في َسن فيها التثليث قياساً على االستنجاء ابألحجار.
فاألصل املقيس عليه هو :االستنجاء ،والوصآ هو :املسح.
فيقول احلنفي معرتضاً :ال أ َسلم هذا الوصآ يف األصل؛ َّ
فإن االستنجاء إزالة النجاسة
فأما أن يكون طهارة ابملسح فال؛ وهلذا لو مل يتلوث شيء من ظاهر بدنه ال يكون
العينيةَّ ،
عليه االستنجاء ،وهلذا كان الغسل ابملاء أفضلُ ،ث املسح الذي يدل على التخفيآ ال
يكون صاحلاً لتعليق حكم التثليث به ،وبدون الصالحية ال يصلح التعليل ،فيضطر عند هذا
ال َـمْنع إىل الرجوع إىل حرف املسألة ،وهو إثبات التسوية بني املمسوح واملغسول بوصآ
صاحل لتعلُّق حكم التكرار به ،أو التفرقة بينهما بوصآ املسح والغسل ،فإن أحدمها يدل
على االستيعاب ،واآلخر يدل على التخفيآ بعني املسح.
القسم الثالث :املمانعة يف نفس احلكم(:)3
معناهَ :مْنع ثبوت احلكم املدعى سواء يف األصل أو الفرع ،وهذا يكون بعد التسليم
بصالحية الوصآ للعليَّة.
( )1انظر :املراجع السابقة.
( )2البخاري" ،كةآ األسرار".112 :4 ،
( )3انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .275-271 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار"-113 :4 ،
 .117التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح" .203-202 :2 ،ابن ملك" ،شرح املنار
وحواشيه من علم األصول".840 :
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مثاله( :)1كقول الةافعي يف تكرار مسح الرأس :إنَّه ركن يف الوضوء فَـي َس ُّن تثليثه،
كغسل الوجه.
فَـي َجيب احلنفي بقوله :ال أ َسلم احلكم بتثليث الغسل يف األصل وهو الوجه؛ َّ
ألن
املسنون عندَّن ليس التكرار ،بل اإلكمال ابلزايدة على قدر املفروض يف حمله من جنسه ،كما
يف أركان الصالة؛ َّ
فإن إكمال ركن القراءة ابلزايدة على القدر املفروض يف حمله من جنسه
وهو تالوة القرآن الكرمي ،وكذلك الركوع والسجود؛ َّإال َّ
أن يف الغسل ملا كان االستيعاب
فرضاً ال يتحقق فيه اإلكمال هبذه الصفة َّإال ابلتكرار ،فكان التكرار مسنوَّنً لغريه وهو
حتصيل صفة اإلكمال به ال لعينه ،وهذا املعىن وهو استيعاب الفرض حملَّه معدوم يف املسح؛
َّ
ألن االستيعاب فيه سنَّة وليس بركن ،وهبذا فارق الغسل ،فال حيتاج هنا إىل التكرار إلقامة
سنَّة التكميل فيه ،وذلك ِبصول املقصود به ابستيعاب مجيع الرأس ابملسح مرة واحدة.
أن هذا القسم ليس متوجهاً على التعليل بنفسه؛ َّ
وجيدر اإلشارة إىل َّ
ألن ال َـمْنع فيه
كان َمْنعاً حلكم األصل ،فال ميكن ثبوته يف الفرع ،واعتباره قسماً من أقسام املمانعة يف العلل
الطَّردية ال يتأتَّى َّإال من ابب أن يقال :املمانعة يف القياس الثابت ابلعلل الطَّردية.
()2
"مْنع حكم
:
وهذا القسم يةبه القسم الثالث من أقسام اجلمهور يف األصل
َ
األصل" ،وبينهما تداخل؛ َّ
ألن املعرتض يف كال القسمني َمنْ َع ثبوت احلكم املدعى سواء يف األصل
أو الفرع ،وهذا يكون بعد التسليم بصالحية الوصآ للعليَّة؛ ومبا َّ
أن عناية احلنفية بوجوه
الدَّفع واجلواب أقل منها عند اجلمهور؛ فيكون هذا االعرتاض صحيحاً كما ذكر اجلمهور،
واجلواب إذا منع املعرتض حكم األصل :أنَّه البد للمستدل أن يثبته أبحد األدلة الةرعيةَّ ،إما
السنة أو اإلمجاع ،فإذا أثبته بو ٍ
احد من تلك األدلة الةرعية؛ جاز له أن يقيس
الكتاب أو ُّ
على هذا األصل.

( )1انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .272-271 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".117 :4 ،
( )2راجع هذا القسم.
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القسم الرابع :املمانعة يف نسبة احلكم إىل الوصف(:)1
أيَ :مْنع إضافة احلكم إىل الوصآ الذي قال املعلل :إنَّه علَّة.
فمن املعلوم َّ
أن أهل الطَّرد يضيفون احلكم إىل الوصآ من غري دليل يوجب إضافة
ذلك احلكم إىل هذا الوصآ؛ سوى أَنم وجدوا احلكم عند وجود الوصآ وعد َم عند َع َدم
الوصآ ،وهنا يعرتض عليهمَّ :
أبن نفس الوجود عند الوجود ال يصلح أن يكون دليالً كافياً
يف صحة إضافة احلكم إىل ذلك الوصآ؛ جلواز أن يكون قد حصل ذلك اتفاقاً ،وكذلك
الع َدم ال يصلح أن يضاف احلكم إليه؛ َّ
ألن العدم ال يصلح أن يكون موجباً للحكم وهذا
َ
املرجح عند علماء احلنفية.
هو َّ
وقد َّفرق احلنفية بني هذا القسم -املمانعة يف نسبة احلكم -وبني املمانعة يف نفس
الوصآ ،فقالوا(:)2
َّ
إن املمانعة يف نفس الوصآ :تكون يف َمْنع تعلُّق احلكم ابلوصآ يف الفرع ،مع
تسليم تعلُّق الوصآ ابألصل.
َّأما املمانعة يف نسبة احلكم :فإَنا تكون يف َمْنع تعلُّق احلكم يف األصل ابلوصآ.
مثاله( :)3قالواَّ :
إن األخ ال يعتق على أخيه إذا دخل يف ملكه ،والعلَّة يف ذلك :عدم
البعضية بينهما ،كابن العم.
فيجيب املعرتض قائالًّ :نن ع يف ابن العم أن يكون انتفاء العتق عند دخوله يف ملكه
هلذا الوصآ؛ َّ
ألن العدم ال جيوز أن يكون موجباً للحكم ،فال بد من البحث عن علَّة
أخرى ،كبعد القرابة بينهما مثالً.

( )1انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .276-275 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار"-117 :4 ،
 .118التفتازاين" ،شرح التلويح على التوضيح" .205-202 :2 ،ابن ملك" ،شرح املنار
وحواشيه من علم األصول".841-840 :
( )2انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .275 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار" .118 :4 ،ابن
ملك" ،شرح املنار وحواشيه من علم األصول".841 :
( )3انظر :السرخسي" ،أصول السرخسي" .276-275 :2 ،البخاري" ،كةآ األسرار".118 :4 ،
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املبحث الثالث :املوازنة بني طريقة اجلمهور وطريقة احلنفية
يتَّضح من خالل استعراض ما ذكرَّنه من طريقيت اجلمهور واحلنفية يف تقسيم قادح
أن بينهما تةاهباً كبرياً يف بعض الوجوه ،وبينهما اختالف يف ٍ
ال َـمْنع؛ َّ
وجوه أخرى ،ومن أوجه
الةبه ما يلي:
أوالًَّ :
أن كل فريق قَ َّسم طريقته إىل قسمني.
اثنياًَّ :
أن هناك تةاهباً بني بعض أقسام ال َـمْنع عند اجلمهور وأقسام ال َـمْنع عند
احلنفية ،وهي:
 )1القسم الثاين من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهو" :أ ْن ميَْنع املعرتض ما َّادعاه
املعلل علةً حلكمه أن يكون علَّة" ،يةبه القسم األول من أقسام العلل املؤثرة عند احلنفية:
ألن املعرتض يف كال القسمني م َسلم َّ
"املمانعة نفس العلَّة"؛ َّ
أبن األصل م َعلَّل؛ لكنَّه ال ي َسلم
َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل ألَ ْن يكون علَّة ،وهذا ما اتفق عليه الفريقان.
ويةبه -أيضاً -القسم الثالث من أقسام العلل املؤثرة عند احلنفية" :املمانعة يف
ألن املعرتض يف كال القسمني م َسلم َّ
الوصآ الذي يذكر املعلل أنَّه علَّة"؛ َّ
أبن األصل م َعلَّل؛
لكنَّه ال ي َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل ألَ ْن يكون علَّة ،وهذا ما اتفق عليه
الفريقان .ويةبه -أيضاً -القسم الرابع من أقسام العلل املؤثرة عند احلنفية" :املمانعة يف املعىن
ألن املعرتض يف كال القسمني م َسلم َّ
الذي يكون به الوصآ علَّة موجبة للحكم"؛ َّ
أبن
األصل م َعلَّل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل ألَ ْن يكون علَّة ،وهذا ما
اتفق عليه الفريقان.
 )2القسم الثاين -أيضاً -من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهو" :أ ْن ميَْنع املعرتض ما
َّادعاه املعلل علةً حلكمه أن يكون علَّة" ،يةبه إىل ٍ
حد كبري القسم الثاين من أقسام العلل
الطَّردية عند احلنفية" :املمانعة يف صالح الوصآ للحكم"؛ َّ
ألن املعرتض يف كال القسمني
لكن املعرتض عند اجلمهور ال ي َسلم َّ
م َسلم َّ
أن الوصآ
أبن األصل م َعلَّل والوصآ موجود؛ َّ
الذي ذكره املعلل صاحل ألَ ْن يكون علَّة ،واملعرتض عند احلنفية ال ي َسلم أن الوصآ الذي
ذكره املعلل مالئم أو له أتثري على احلكم ،فعدم صالحية الوصآ للتعليل أو كونه غري مالئم
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وليس له أتثري؛ هلما نفس النتيجة وهو َمْنع العلَّة اليت َّادعى املعلل كوَنا علَّة حلكمه ،وهذا ما
اتفق عليه الفريقان.
"مْنع حكم األصل" ،يةبه
 )3القسم الثالث من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهوَ :
القسم الثالث من أقسام العلل الطَّردية عند احلنفية" :املمانعة يف نفس احلكم"؛ َّ
ألن املعرتض
يف كال القسمني َمْن َع ثبوت احلكم املدعى سواء يف األصل أو الفرع ،وهذا يكون بعد التسليم

بصالحية الوصآ للعليَّة.

 )4القسم الرابع من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهوَ " :مْنع وجود العلَّة يف األصل"،
يةبه القسم الثاين من أقسام العلل املؤثرة عند احلنفية" :املمانعة يف الوصآ الذي يذكر
ألن املعرتض يف كال القسمني م َسلم َّ
املعلل أنَّه علَّة"؛ َّ
أبن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل
للتعليل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل موجود يف األصل ،وهذا ما اتفق عليه
الفريقان.
 )5القسم الرابع -أيضاً -من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهوَ " :مْنع وجود العلَّة يف
األصل" ،يةبه القسم األول من أقسام العلل الطَّردية عند احلنفية" :املمانعة يف نفس
ألن املعرتض يف كال القسمني م َسلم َّ
الوصآ"؛ َّ
أبن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل للتعليل؛
لكن املعرتض عند اجلمهور ال ي َسلم َّ
أن هذا الوصآ الذي ذكره املعلل موجود يف األصل،
َّ
واملعرتض عند احلنفية ي َسلم َّ
أن الوصآ الذي ذكره املعلل موجود يف األصل ،وال ي َسلم
وجوده يف الفرع.
 )6ق ْسم ال َـمْنع يف الفرع عند اجلمهور ،وهوَ " :مْنع وجود العلَّة يف الفرع" ،يةبه القسم
األول من أقسام العلل الطَّردية عند احلنفية" :املمانعة يف نفس الوصآ"؛ َّ
ألن املعرتض يف
أبن الوصآ الذي ذكره املعلل صاحل للتعليل؛ لكنَّه ال ي َسلم َّ
كال القسمني م َسلم َّ
أن الوصآ
الذي ذكره املعلل موجود يف الفرع ،وهذا ما اتفق عليه الفريقان.
اثلثاًَّ :
أن اجلمهور واحلنفية متفقون على أ ْن ال يكون الوصآ املعلَّل به مغرياً حلكم
األصل.
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ومن أوجه االختالف بني الطريقتني:
أوالًَّ :
قسموا
قسموا قادح ال َـمْنع بناءً على األصل والفرع؛ بينما احلنفية َّ
أن اجلمهور َّ
قادح ال َـمْنع بناءً على العلل املؤثرة والعلل الطَّردية.
اثنياًَّ :
أن اجلمهور اتفقوا على تقسيم قادح ال َـمْنع بناءً على األصل والفرع؛ بينما
قسموا قادح ال َـمْنع بناءً على العلل املؤثرة والطَّردية؛ مع َّ
أن العلل الطَّردية ليست
احلنفية َّ
بـح َّجة على املذهب الصحيح عند الكثري منهم.
اثلثاًَّ :
أن األصل عند اجلمهور قد يَ ْـمنَع املعرتض كونه معلَّالً ،وذلك يف القسم األول
من أقسام قادح ال َـمْنع يف األصل عند اجلمهور؛ بينما احلنفية األصل عندهم معلَّل دائماً ويف
مجيع األقسام؛ سواء كانت هذه العلَّة صاحلة للتعليل أم ال.
يتبني  -من وجهة نظري َّ -
أن طريقة اجلمهور يف تقسيمهم لقادح
وبعد هذا كلهَّ :
ال َـمْنع هي أمشل من طريقة احلنفية؛ لتداخل طريقة احلنفية مع طريقة اجلمهور ،فغالب أقسام
املمانعة عند احلنفية تعود إىل أقسام قادح ال َـمْنع عند اجلمهور؛ َّ
وألن عناية احلنفية بوجوه
الدَّفع واجلواب أقل منها عند اجلمهور؛ َّ
وألن احلنفية ذكروا يف تقسيمهم "العلل الطَّردية"؛ مع
َّ
أن الطَّرد ليس ِب َّجة على املذهب الصحيح عند الكثري منهم؛ َّإال َأَنم ذكروه استطراداً ومتةياً
مع القائلني به.
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اخلامتة
احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ،والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله
وأصحابه ومن اتَّبع سنَّته إىل يوم الدين  ...وبعد:
ت هبا من هذا البحث:
فهذه أهم النتائج اليت َخ َر ْج ُ
َّ )1
الدليل علَّة كان َّ
أن القوادح هي :ما يقدح يف َّ
الدليل أو غريها.
َّ )2
أن القوادح تنقسم إمجاالً إىل عدة أقسام ابعتبارات خمتلفة :حقيقتها ،وموضوعها،
وما تقدح به.
َّ )3
أن ال َـمْنع هو :امتناع السائل عن قبول ما أوجبه املعلل من غري دليل.
َّ )4
قسموا
قسموا قادح ال َـمْنع إىل قسمني؛ بناءً على األصل والفرع ،واحلنفية َّ
أن اجلمهور َّ
قادح ال َـمْنع إىل قسمني؛ بناءً على العلل املؤثرة والعلل الطَّردية ،مع َّ
أن الطَّرد ليس ِب َّجة
على املذهب الصحيح عند الكثري منهم؛ َّإال َأَنم ذكروه استطراداً ومتةياً مع القائلني به.
َّ )5
أن هناك بعض أوجه الةبه بني طريقيت اجلمهور واحلنفية يف قادح ال َـمْنع؛ من خالل
تقسيماهتم له ،ومنها:
أ) َّ
أن القسم الثاين من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهو" :أ ْن ميَْنع املعرتض ما َّادعاه
املعلل علةً حلكمه أن يكون علَّة" ،يةبه القسم األول من أقسام العلل املؤثرة عند
احلنفية" :املمانعة نفس العلَّة"؛ كما أنَّه يةبه القسم الثالث من أقسام العلل املؤثرة
عند احلنفية" :املمانعة يف الوصآ الذي يذكر املعلل أنَّه علَّة"؛ ويةبه -أيضاً -القسم
الرابع من أقسام العلل املؤثرة عند احلنفية" :املمانعة يف املعىن الذي يكون به الوصآ
علَّة موجبة للحكم"؛ ويةبه إىل ٍ
حد كبري القسم الثاين من أقسام العلل الطَّردية عند
احلنفية" :املمانعة يف صالح الوصآ للحكم".
ب) َّ
"مْنع حكم األصل" ،يةبه
أن القسم الثالث من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهوَ :
القسم الثاين من أقسام العلل املؤثرة عند احلنفية" :املمانعة يف الوصآ الذي يذكر
املعلل أنَّه علَّة".
ت) َّ
أن القسم الرابع من أقسام اجلمهور يف األصل ،وهوَ " :مْنع وجود العلَّة يف
األصل" ،يةبه القسم الثاين من أقسام العلل املؤثرة عند احلنفية" :املمانعة يف
الوصآ الذي يذكر املعلل أنَّه علَّة" ،ويةبه القسم األول من أقسام العلل الطَّردية
عند احلنفية" :املمانعة يف نفس الوصآ".
ث) َّ
أن قسم ال َـمْنع يف الفرع عند اجلمهور ،وهوَ " :مْنع وجود العلَّة يف الفرع" ،يةبه
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القسم األول من أقسام العلل الطَّردية عند احلنفية" :املمانعة يف نفس الوصآ".
ج) اتفاق اجلمهور واحلنفية على أن ال يكون الوصآ املعلَّل به مغرياً حلكم األصل.
َّ )6
أن هناك بعض أوجه االختالف بني طريقيت اجلمهور واحلنفية من خالل تقسيماهتم
لقادح ال َـمْنع ،ومنها:
أ) َّ
قسموا قادح ال َـمْنع بناءً على األصل والفرع ،بينما احلنفية َّ
أن اجلمهور َّ
قسموه بناءً
على العلل املؤثرة والعلل الطَّردية.
ب) َّ
أن اجلمهور اتفقوا على تقسيم قادح ال َـمْنع بناءً على األصل والفرع؛ بينما احلنفية
قسموا قادح ال َـمْنع بناءً على العلل املؤثرة والطَّردية؛ مع َّ
أن العلل الطَّردية ليست
َّ
بـح َّجة على املذهب الصحيح عند الكثري منهم.
ت) َّ
أن األصل عند اجلمهور قد ميَْنع املعرتض كونه معلَّالً ،وذلك يف القسم األول من
أقسام قادح ال َـمْنع يف األصل عند اجلمهور؛ بينما احلنفية األصل عندهم معلَّل دائماً
ويف مجيع األقسام؛ سواء كانت هذه العلَّة صاحلة للتعليل أم ال.
َّ )7
أن طريقة اجلمهور يف تقسيمهم لقادح ال َـمْنع أمشل من طريقة احلنفية؛ لتداخل طريقة
احلنفية مع طريقة اجلمهور ،فغالب أقسام املمانعة عند احلنفية تعود إىل أقسام قادح
ال َـمْنع عند اجلمهور ،وقد ََتَّ بيان ذلك.
َّ )8
أن عناية احلنفية بوجوه الدَّفع واجلواب أقل منها عند اجلمهور.
ويف هناية هذا البحث :أوصي نفسي وإخواين الباحثني وطالب العلم أن يتَّقوا هللا
العلَن ،وخيلصوا له النية يف طلب العلم ،كما أوصيهم أبن يعتنوا هبذا ال َفن
 يف السر و َ
الدَّقيق (القياس) عام ًة َو (القوادح) على وجه اخلصوص؛ لـ َما هلا من أمهية كربى يف التمييز
بني القياس الصحيح والقياس الفاسد ،كما أوصيهم ابلعناية بقادح ال َـمْنع؛ من حيث دراسته
عند إمام من أئمة األصول كإمام احلرمني اجلويين ،أو اإلمام ابن السمعاين ،أو اإلمام الغزايل
وغريهم ،أو يف أي ٍ
كتاب من كتبهم األصولية ،أو كتب غريهم من علماء األصول.
أخرياً نسأل املوىل  أن جيعل عملنا خالصاً لوجهه الكرمي ،وأن ينفع هبذا العمل،
ويتجاوز َع َّما فيه من تقصري وخلل.
وآخر دعواَّن أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني .
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املصادر واملراجع
اآلمدي ،علي بن حممد" .اإلحكام يف أصول األحكام"( .ط ،1الرايض :دار الصميعي،
1424هـ).
الةنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار" .آداب البحث واملناظرة" .حتقيق سعود بن
عبدالعزيز العريفي( ،جدة :دار عامل الفوائد).
الةوكاين ،حممد بن علي" .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول"( .ط،1
الرايض :دار الفضيلة1421 ،هـ).
السرخسي ،حممد بن أمحد" .أصول السرخسي" .حتقيق أبو الوفاء األفغاين( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1414 ،هـ).
آخندجان نيازي ،حممد يوسآ" .االعرتاضات الواردة على القياس"( .ط1415هـ ،مكة
املكرمة :جامعة أم القرى).
ابن اجلوزي ،يوسآ بن عبدالرمحن" .اإليضاح لقوانني االصطالح" .حتقيق حممود حممد
السيد( ،ط ،1القاهرة :مكتبة مدبويل1415 ،هـ).
الزركةي ،حممد بن هبادر" .البحر احمليط يف أصول الفقه"( .ط ،2الكويت :وزارة األوقاف،
1413هـ).
اجلويين ،إمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللا" .الربهان يف أصول الفقه"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1418 ،ه).
األصفهاين ،حممود بن عبدالرمحن" .بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب" .حتقيق حممد
مظهر بقا( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى).
الزبيدي ،حممد مرتضى" .اتج العروس من جواهر القاموس" .حتقيق عبدالستار فراج،
وآخرون( ،ط1385ه ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت).
الربكيت ،السيد حممود عميم اإلحسان" .التعريفات الفقهية"( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1424 ،هـ).
اآلمدي ،علي بن حممد" .اجلدل" .حتقيق أ.د.علي بن عبدالعزيز العمرييين( ،ط ،1الرايض:
دار التدمرية1436 ،هـ).
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ابن عقيل ،علي بن عقيل البغدادي" .اجلدل على طريقة الفقهاء"( .مصر :مكتبة الثقافة
الدينية).
منال خسرو ،حممد بن فرامرز" .حاشية اإلزمريي على مرآة األصول"( .ط1309ه ،القاهرة:
دار الطباعة العامرة).
العطار ،حسن بن حممد" .حاشية العطار على مجع اجلوامع"( .بريوت :دار الكتب العلمية).
السبكي ،عبد الوهاب بن علي" .حاشية العالمة البناين على منت
احمللي ،حممد بن أمحدَ ،و ُّ
مجع اجلوامع"( .ط1402هـ ،بريوت :دار الفكر).
السبكي ،عبدالوهاب بن علي" .رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب" .حتقيق علي حممد
ُّ
عوض َو عادل أمحد عبداملوجود( ،ط ،1بريوت :عامل الكتب1419 ،هـ).
ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد" .روضة الناظر وجنة املناظر" .حتقيق د.عبدالكرمي بن علي
النملة( ،ط ،7الرايض :مكتبة الرشد1425 ،هـ).
عواد( .ط ،1بريوت:
ابن ماجة ،حممد بن يزيد القزويين" .سنن ابن ماجة" .حتقيق د.بةار َّ
دار اجليل1418 ،ه).
أبو داود ،سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود"( .ط ،1بريوت :دار ابن حزم1418 ،ه).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى" .حتقيـق د.حممد عبدالقادر عطا( .ط ،2بريوت:
دار الكتب العلمية1424 ،هـ).
التفتازاين ،مسعود بن عمر" .شرح التلويح على التوضيح"( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية).
ابن النجار ،حممد بن أمحد الفتوحي" .شرح الكوكب املنري" .حتقيق د.حممد الزحيلي َو د.نزيه
محاد( ،ط1413هـ ،الرايض :مكتبة العبيكان).
الةريازي ،إبراهيم بن علي" .شرح اللمع" .حتقيـق د.عبداجمليد تركي( .ط ،1بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1408 ،هـ).
الطُّويف ،سليمـان بن عبدالقوي" .شرح خمتصر الروضة" .حتقيـق د.عبدهللا بن عبداحملسن
الرتكي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1424 ،هـ).
ابن احلاجب ،عثمان بن عمر" .شرح خمتصر املنتهى األصويل" .حتقيـق حممد حسن
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الةافعي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،هـ).
ابن ملك ،عبداللطيآ بن عبدالعزيز" .شرح املنار وحواشيه من علم األصول"( .ط1315هـ،
تركيا :دار سعادت).
اجلوهري ،إمساعيل بن محَّاد" .الصحاح ،اتج اللغة وصحاح العربية" .حتقيق أمحد عبدالغفور
عطَّار( .ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1990 ،م).
النَّسفي ،عمر بن حممد" .طلبة الطَّلبة يف االصطالحات الفقهية"( .ط ،2بريوت :دار
النفائس1420 ،هـ).
امليداين ،عبدالرمحن حسن حبنكة" .ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة"( .ط،4
دمةق :دار القلم1414 ،هـ).
األنصاري ،زكراي بن أمحد" .غاية الوصول شرح لب األصول"( .مصر :دار الكتب العلمية
الكربى).
ابن السمعاين ،منصور بن حممد" .قواطع األدلة يف األصول" .حتقيـق حممد حسن الةافعي.
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ).
اجلويين ،إمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللا" .الكافية يف اجلدل" .حتقيق د.فوقية حسني
حممود( .ط1399هـ ،بريوت :مطبعة عيسى البايب احلليب).
البخاري ،عبدالعزيز بن أمحد" .كةآ األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي"( .بريوت:
دار الكتاب العريب).
ابن منظور ،حممد بن مكرم" .لسان العرب" .حتقيق عبد هللا علي الكبري ،وآخرون( .القاهرة:
دار املعارف).
الرازي ،حممد بن عمر" .احملصول يف علم أصول الفقه" .حتقيق د.طه جابر العلواين( .بريوت:
َّ
مؤسسة الرسالة).
الةنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار" .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر"( .ط،1
مكة املكرمة :دار عامل الفوائد1426 ،هـ).
املقري ،أمحد بن حممد" .املصباح املنري يف غريب الةرح الكبري للرافعي"( .ط ،5القاهرة:
املطبعة األمريية1922 ،م).
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عبدال َـمْنعم ،حممود عبدالرمحن عبدال َـمْنعم" .معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية"( .الرايض:
دار الفضيلة).
ضيآ ،شوقي ضيآ وآخرون" .املعجم الوسيط"( .ط ،4مصر :مكتبة الةروق الدولية،
1425هـ).
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق د.عبدالسالم حممد
هارون( .بريوت :دار الفكر).
الةريازي ،إبراهيم بن علي" .املعونة يف اجلدل" .حتقيـق د.عبداجمليد تركي( .ط ،1بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1408 ،هـ).
الغزايل ،حممد بن حممد" .املنخول من تعليقات األصول" .حتقيق د.حممد حسن هيتو.
(بريوت :دار الفكر).
الباجي ،سليمان بن خلآ" .املنهاج يف ترتيب احلجاج" .حتقيق عبداجمليد تركي.
(ط2011م ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي).
ابن بدران ،عبد القادر بن أمحد" .املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل"( .ط،1
بريوت :دار احلديث1412 ،ه).
السعود"( .املغرب :مطبعة
الةنقيطي ،سيدي عبدهللا العلوي" .نةر البنود على مراقي ُّ
فضالة).
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