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مستخلص الرسالة:
تعد مباحث اجلدل واملناظرة مبثابة علم أصول فقه خاص ابعتبار عنايتها بتحقيق األقوال؛ 
االستدالل  طرق  مع  ومتاشيه  اخلطاب  اتساق  مدى  تكشف  كما  ومتاسكها؛  قوهتا  وإثبات 
لدى  معروفا  واملناظرة  اجلدل  ابب  وإذا كان  واضطراب؛  عنه كل ضعف  وتنفي  الصحيحة؛ 
العلماء املتقدمني ومارسوه يف جمالس العلم وأماكن الدرس؛ فقد الحظوا بعض احليل اليت تشوب 
عملية إثبات األقوال واالستدالل هلا؛ مما يوهم بقوة القول وإحكام االستدالل عليه؛ إال أنه عند 
إمعان النظر وعرض هذه األقوال على حمكات اجلدل واملناظرة وأركاهنا وشروطها الصحيحة؛ 
يتبني ضعفها وزيفها؛ لكوهنا مبنية على احليل واملغالطات؛ وهذا ما يوجد كثريا يف وقتنا احلاضر 
وسائل  خمتلف  يف  والسجاالت  والنقاشات  كاحلوارات  واملناظرة؛  للجدل  مشاهبة  أبواب  يف 
التواصل املتعددة واملتكاثرة؛ فجاء هذا البحث ليكشف شيئا من جتليات علم األصول والسيما 

يف مباحثه اجلدلية؛ ودوره يف بناء احلجة؛ وكشف احليل واملغالطات وتزييفها.
الكلمات املفتاحية: احليل؛ املناظرة؛ اجلدل.   

Tricks of debate and controversy and the like   
Dr. Fahd bin Abdullah bin Manea Al-Manea
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Abstract: This study shows a large number of inaccura-
cies used in dialogues and how to deal with them and detect 
them in the appropriate ways, through the activation of a set 
of science and skills away from the practice of lying and coun-
terfeiting and false as helps This study in the statement of the 
role of jurisprudence is important and extensive in building 
thought and grasping the appropriate ways of thinking and 
building a correct and balanced approach Which puts him in 
the right place between the science of Sharia .
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املقدمة:
تتنوع مباحث هذا  املنهج والنظر واالستدالل والتفكري؛ إذ  الفقه علَم  يعد علُم أصول 
العلم ما بني مباحث هي من ضرورايته؛ كمباحث مصادر وأدلة الشرع؛ وطرق االستفادة منها؛ 
وحال املستفيد؛ ومباحث هي من رايضاته ومكمالته؛ كما يتميز علم األصول بقدرته على بناء 
منهج التفكري النقدي والتحليلي؛ ومن املباحث اليت تطرق هلا األصوليون واستوعبوها ضمن 
هذا العلم؛ هو ما يتعلق بباب املناظرة واجلدل؛ والكشف عن قوة االستدالل ومغالطاته وحيله؛ 

وما يعنون له ابألسئلة والقوادح الواردة على القياس.
وهذه املنهجية األصولية وطرائقها تكسب دارسها وممارسها مهارة كبرية يف بناء االستدالل، 
والكشف عن مكامن الضعف واخللل يف أصل الدليل وطريقة االستدالل به؛ وهذا ما جعل 
بعض العلماء املتفننني يعلي من شأنه ويبني مزيته من هذا اجلانب؛ ويعلل لذلك؛ أبن هذا العلم 
هو: " الذي أيوي إليه األعالم، وامللجأ الذي يُلجأ إليه عند حترير املسائل، وتقرير الدالئل، يف 
غالب األحكام، وكانت مسائله املقررة، وقواعده احملررة، تؤخذ مسلمة عند كثري من الناظرين، 
كما نراه يف مباحث الباحثني وتصانيف املصنفني، فإن أحدهم إذا استشهد ملا قاله بكلمة 
من كالم أهل األصول، أذعن له املنازعون، وإن كانوا من الفحول، العتقادهم أن مسائل هذا 
الفن، قواعد مؤسسه على احلق، احلقيق ابلقبول، مربوطة أبدلة علمية من املعقول واملنقول)1( ".
وهتدف هذه الدراسة لتبني جتليات علم أصول الفقه يف مباحثه املتعلقة ابملناظرة واجلدل 
وقوادح االستدالل املختلفة؛ يف كشف احليل واملغالطات اليت توجد يف احلوارات واملناقشات؛ 
وما يدخل يف ابب املناظرة واجلدل؛ ابعتبار أن احلوار واجلدل ومشاهباهتا؛ كاحلوار، والنقاش، 
والسجاالت، هي مسة من مسات هذا الزمن؛ نظرا لتغري وكثرة وأتثري وسائل التواصل االجتماعية؛ 
فإذا كان القول قديا حيتاج إىل ما يقرب من قرن من الزمان، حىت ينتقل من املشرق إىل املغرب)2(؛ 
وصار  ومغارهبا؛  األرض  مشارق  إىل  القول  فيصل  ثوان؛  بضع  سوى  يستغرق  أصبح ال  فقد 
احلوار واجلدال حاضرا وبشكل مستمر يف خمتلف القضااي، وترتتب عليه نتائج كثرية؛ وإذا كان 
األمر كذلك؛ فقد صارت احلاجة ملحة لفهم وضبط عملية االستدالل، والكشف عن احليل 

واملغالطات اليت متارس يف سائر أساليب احلوار والنقاش.
وتتبني أمهية املوضوع من خالل ما يلي:

املتجادلة  األطراف  بني  نزاع  يقع  عندما  هبا،  االستعانة  يتم  اليت  احليل  معرفة  أمهية   -1
واملتناظرة.
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2- اعتماد عدد كبري من اخلطاابت الفكرية؛ وال سيما خطاب اإلحلاد والتشكيك أبصول 
الشريعة وقواعدها وموروثها؛ على قدر كبري مما يكن إدخاله يف ابب املغالطات واحليل والعناد. 

3- كثرة احليل اليت تستخدم يف احلوارات والنقاشات؛ ما بني حيل لغوية كالمية يستخدم 
فيها اخلطاب؛ وحيل هتجمية يستخدم فيها املكانة والقوة.

4- ضرورة تقدمي احلقيقة أبحسن صورة ممكنة؛ وامتالك القدرة على الدفاع عنها، وتفنيد 
احليل؛  واجلدل وكشف  احلوار  آليات  تطبيق  من خالل  املزيفة؛  الباطلة  احلجج  من  مقابلها 

وامتالك مهارة تفنيدها والتخلص منها.

5- أن دراسة مباحث اجلدل واملناظرة، وما يارس من املغالطات واحليل فيهما وما يقارهبما، 
يساعد على تقوية احلجاج والنظر ودقة الفهم وجودة القرحية.

6- أن ممارسة اجلدل واملناظرة وفق شروطه املقررة ابعتباره قانوان صناعيا قد يكون صعبا 
كاحلوارات واملناقشات  املناظرة يف زماننا؛  فيما يشبه  أنه يكون مساعدا  غري  الزمان؛  يف هذا 

واخلالفات يف األمور الدينية أو االجتماعية والثقافية وحنو ذلك.

7- أن اجلدل واملناظرة يقوي جانب امللكة النقدية، والرتكيز والبعد عن االنفعال النفسي؛ 
إذ تكون القوة والغلبة للحجة والبناء الصحيح لالستدالل، والقدرة على تفنيد األقوال، والكشف 
عن مواطن الضعف، واخللل يف االستدالالت والتعريفات واالعرتاضات؛ وليس على جانب 

اهلجوم والوقاحة وخمالفة املنطق الصحيح، واملغالطات اخلطابية.

8- تبيني جماالت علم أصول الفقه ودوره املهم؛ الذي ال يقتصر على معرفة األدلة وكيفية 
يدافعه  ما  الصحيح، ودرء  االحتجاج  معروفة شروط  إىل  يتجاوز ذلك  وإمنا  منها؛  االستفادة 
وينافيه؛ من خالل معرفة اجلدل وطريقته يف التصدي للحجج، مهما كانت طبيعتها؛ ومعرفة 

احليل واملماحكات واكتشافها وتفنيدها. 

9- تبيني العالقة بني علم اجلدل واملناظرة وعلم أصول الفقه، وتوضيح النسبة والعالقة 
بينهما.

10- أن من أسباب الضعف العلمي؛ شيوع االستدالل والنظر الضعيف؛ واالنسياق وراء 
الشكوك واألوهام واملتهافت من األقوال؛ دون قدرة على كشفها؛ ولذلك لغياب آلية اجلدل 

واملناظرة وفق أركاهنا وشروطها الصحيحة.
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وستكون منهجية البحث قائمة على استقراء مباحث اجلدل واملناظرة، وما كتبه علماء 
أصول الفقه يف املباحث املختلفة اليت هلا ارتباط هبذه املباحث؛ كمباحث االستدالل ابألدلة؛ 
ودفع االعرتاضات الواردة عليها؛ وال سيما االعرتاضات الواردة على القياس؛ مع استخراج ما 
يدخل حتت ابب احليل والتمويهات واملماحكات اجلدلية اليت متارس يف هذا الباب؛ مع حتليلها 
ومعرفة أسباهبا وطرق التعامل معها؛ وسبل اجلواب عنها؛ سواء كان ذلك اجلواب عاما لكل 

احليل؛ أو جوااب خاصا لكل حيلة بعينها.

وسينتظم ذلك وفق املباحث اآلتية:

املبحث األول:
التعريف مبصطلحات البحث: احليل؛ املناظرة؛ اجلدل؛ وما يقارب هذه املصطلحات 

من العبارات الشائعة يف هذا الوقت؛ مثل: احلوار، النقاش، السجال.

املبحث الثاين: 
عالقة ابب املناظرة واجلدل بعلم أصول الفقه.

املبحث الثالث: 
الفرق بني احليل واملغالطات املنطقية.

املبحث الرابع: 

احليل يف ابب املناظرة واجلدل وما يقارهبا.

املبحث اخلامس:
مهارات يف طرق التعامل مع احليل وردها.

اخلامتة.
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املبحث األول:
التعريف مبصطلحات البحث:

اجلدل؛ املناظرة؛ اجلدل؛ احليل؛ وما يقارب هذه املصطلحات من العبارات الشائعة يف هذا 
الوقت؛ مثل: احلوار، النقاش، السجال.

جرت عادة األصوليني يف بداية حبثهم للقضااي واملسائل األصولية أن يقدموا مقدمة هي 
النص األصويل ويعتمد عليه يف فهم اخلطاب؛  إليه  الذي يستند  العتبة األوىل واملتكأ  مبثابة 
وهي قائمة على توضيح املصطلحات واحلدود؛ فيذكرون احلدود املستعملة ويبينون منهجهم 
وطريقتهم؛ قطعا ألي إشكال ينشأ من غموض املصطلح أو عدم حتديده؛ وإذا كان هذا األمر 
مهما يف علم األصول عامة؛ فهو أكثر أمهية يف مادته اجلدلية واحلجاجية؛ ابعتبار أن مباحث 
اجلدل واملناظرة واحلجاج قائمة على عدد كبري من املصطلحات اليت تواضع عليها أهل هذا 
الفن)3(؛ وهذا ما جعل اجلويين )ت:478هـ( يف الكافية يقرر يف بدايته: " أنه ال يكن حتقيق 
النظر ملن ال يكون مستوفيا ملعاين ما جيري من أهل النظر يف معاين العبارات وحقائقها على 

التفصيل والتخصيص؛ معرفة على التحقيق؛ فتكون البداية بذكرها أحق وأصوب )4( ".

ويف عنونة هذا البحث املتعلق ابحليل اجلدلية مثة مصطلحات يكثر ذكرها وتداوهلا يف 
مباحث وكتب اجلدل واملناظرة.

وهو كذلك:  فتله؛  فتلته وأحكمت  إذا  احلبل:  من جدلت  اللغة:  وهو يف  أوهلا اجلدل؛ 
مقابلة احلجة ابحلجة؛ واجملادلة: املناظرة واملخاصمة على سبيل املنازعة واملغالبة؛ فإن كل واحد 

من املتجادلني حياول أن يفتل صاحبه، وجيدله بقوة وإحكام على رأيه الذي يراه )5(.

واما يف االصطالح؛ فقد تعددت عبارات املعرفني له ابعتبار نظرهتم لوظيفة اجلدل والقصد 
منه؛ فمن تعريفاته: فتل اخلصم عن قصده؛ لطلب صحة قوله وإبطال غريه )6(. 

وهذا مبين على أن الغرض من اجلدل هو نصرة املذاهب والدفاع عنها؛ وإبطال غريها.

ومنهم من اعترب أن علم اجلدل: هو صناعة نظرية يستفاد منها كيفية املناظرة وشرائطها؛ 
صيانة عن اخلبط يف البحث )7(. 
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وهنا يالحظ أنه مت تعريف اجلدل ابعتباره: علم آلة يساعد يف تنظيم املناظرة ابلتزام شرائطها 
ومعرفة حدودها؛ ونفيا لالضطراب يف طريقة البحث؛ فهو أسلوب من أساليب النظر، وطريق 

من طرق البحث عن احلقيقة )8(.

ومنهم من نظر للجانب املذموم من اجلدل؛ فاعترب أن اجلدال: هو املراء املتعلق إبظهار 
املذاهب وتقريرها؛ وقوامه: استعمال االستدالالت املموهة، واحلجج السفسطائية، فأصحاب 

هذا الفن يفّندون كل شيء، دون إثبات أي شيء )9(.

ومن هذا يتبني أن اجلدل نوعان: جدل يقصد به نصرة احلق وبيان الراجح؛ وجدل يقصد 
به متويه الباطل ابستخدام االستدالالت املموهة والتالعب ابحلجج؛ ويف هذه الصورة يسمى 

اجلدل مراء )10(؛ فاألول ممدوح يف الشرع؛ والثاين مذموم حمرم )11(.

ومن هذا كله؛ ومن مالحظة صنيع العلماء يف كتبهم اجلدلية يظهر أن مدلول اجلدل 
عندهم يشمل هذا كله؛ ولذلك اعترب اجلويين أنه ال فرق بني املناظرة واجلدل؛ فاجلدل هو إظهار 

املتنازعني مقتضى نظرهتما على التدافع والتنايف ابلعبارة )12(.

املناظرة؛ وهي  وأما املصطلح اآلخر الذي حيضر بكثرة يف كتب اجلدل فهو مصطلح 
مفاعلة من النظر؛ وقد عّرفها اآلمدي )ت:631هـ(، أبهّنا تردد الكالم بني الّشخصني؛ يقصد 

كل منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه؛ ليظهر احلق )13( ".

ومن هنا يالحظ أن الغرض من املناظرة هو الوصول للصواب.

وبعد حتديد وتوضيح مدلول اجلدل واملناظرة؛ يتبني لنا وجه العالقة واالرتباط بني اجلدل 
واملناظرة: فمن نظر إىل أنه يفرتض يف كل جمادلة إن يكون هدفها هو احلق مل يفرق بينهما؛ ومن 
فرق اعترب أن اجلدل واملناظرة كالمها فيه مدافعة؛ فهناك مدافعة تسمى مناظرة؛ ومدافعة تسمى 
جدال؛ فإن كان املدافع قصده احلق مسيت مدافعته مناظرة؛ وإن كان قصده إسكات اخلصم 

مسيت املدافعة اليت بينهما جدال )14(.

وأما املصطلحات املقاربة للجدل واملناظرة؛ واليت تستخدم كثريا يف جماالت مقاربة هلما؛ 
مراجعة  واحملاورة:  وجادله )15(؛  جاوبه  أي:  وحوارا:  حماورة  حاوره  اللغة:  يف  وهو  احلوار؛  فمنها 

الكالم؛ وحاورت فالان، وأحرت إليه جوااب، واحملور: مرجوع اجلواب )16(.
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واملقصود ابحلوار: هو تداول الكالم واملراجعة؛ وتبادل الرأي بني طرفني أو أكثر حول قضية 
من القضااي )17(.

وأما النقاش: فهو مأخوذ من انقشه مناقشة ونقاشا؛ إذا استقصى يف حسابه؛ ويقال: انقشه 
احلساب وانقشه يف احلساب واملسألة: حبثها )18( ".

وهـي عنـد البعـض مـن مرادفـات املناظـرة واجلـدل؛ فيقـال: جـادل خصمـه، ومـاراه، وانظـره، 
وابحثـه، وانقشـه )19(.

وهناك من جعل مدلول النقاش أوسـع؛ فالنقاش مطلق الكالم حول موضوع معني؛ وقد 
يتحـول النقـاش إىل مناظـرة؛ لرغبـة كل منهمـا للوصـول إىل مـا يوافـق احلـق والصـواب؛ فينقـدح 
يف ذهـن أحدمهـا رأي يثبـت عليـه؛ مث قـد تتحـول املناظـرة إىل جـدل؛ إذا حـاول كل واحـد مـن 
املتناظريـن جـذب خصمـه لقولـه وإلزامـه بـه؛ فتنقلـب املناظـرة حينئـذ جـدال )20(؛ فـإذا اسـتعملت 

االسـتدالالت املموهـة واحلجـج الباطلـة واحليـل والتالعـب يف هـذا اجلـدل صـار مـراء.

وهبذا يكون الفرق بني املناقشة واملناظرة: أن املناقشة تسعى إىل حتديد ومتحيص مشكلة 
يف حماولة إجياد أفضل السبل حللها وتقويها، ومن مث تبّنيها؛ فاملناقشة تبدأ بطرح مشكلة على 

بساط البحث، بينما حتاول املناظرة اقرتاح احللول هلذه املشكلة )21(.

وأما السجال فهو يف اللغة: من السَّْجل واملساجلة، وهي املنازعة؛ ومن ذلك قوهلم: احلرب 
ِسَجاٌل، أي مباراٌة مرَّة كذا ومرًة كذا )22(؛ فاملساجلة أن تصنع مثل صنيع صاحبك من جري أو 
سقي؛ وأصله من الّسجل: وهي الّدلو فيها ماء قّل أو كثر؛ وحقيقة الّسجال: املغالبة ابلّسقي 

ابلّسجل؛ ومنه املباراة واملفاخرة واملعارضة )23(.

اثنني؛  الذي يرتدد بني  للكالم  املساجلة هي صفة  أن  اللغوي؛  ويظهر من االستعمال 
ويقصد منه التفاخر بينهما وذم اآلخر؛ وإن مل يعتمد على احلجج.

ويظهر من االستعمال املعاصر هلذه الكلمات هو إطالقها على كل كالم خيتلف فيه 
طرفان يف مسألة معينة.

واما املصطلح املضاف لكل هذه الكلمات فهو مصطلح احليل؛ وهي لغة: مجع حيلة؛ 
وهي احلذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف )24(. 
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واصطالحا: عرفها الراغب األصفهاين )ت:502هـ( أبهنا: " ما يتوصل به إىل حالة ما يف 
خفية، وأكثر استعماهلا فيما يف تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة )25( ".

وعرفها القرطيب )ت:671هـ( أبهنا: لفظ عام ألنواع أسباب التخلص )26(.

وأما احليل يف اجلدل؛ فينبغي النظر يف تعريفها إىل مدلوهلا اللغوي وإىل استخداماهتا يف 
كتب اجلدل واملغالطات؛ وملا كانت احليلة هي كون الشيء أحيل من جهة إىل جهة أخرى)27(؛ 
كما أن احليلة فيها جانب احلذق ودقة التصرف؛ فيمكن تعريف احليل يف اجلدل: أبهنا استعمال 
االستدالالت املموهة، واحلجج السفسطائية؛ وحسن التخلص؛ إلثبات الرأي ودفع ما خيالفه.

املبحث الثاين:
عالقة ابب املناظرة واجلدل بعلم أصول الفقه.

تعد مباحث اجلدل واملناظرة من مواد علم أصول الفقه؛ ابعتبار أن علماء األصول اختذوا 
مواقف يف حتصيل املعرفة وإثباهتا والدفاع عنها؛ وهي ما مسي ابجلدل؛ وهذا انتج من قرحيتهم 
وممارستهم للعلم )28(، ولذلك اعترب اإلمام الطويف )ت:716هـ( علم اجلدل أصول فقه خاص؛ 
واعترب أن النسبة بني اجلدل وأصول الفقه كنسبة معرفة نظم الشعر إىل معرفة أصل اللغة؛ فهي 
تلزم اجلدل وهو ال يلزمها؛ فأصول الفقه عام واجلدل خاص؛ ووجه خصوصيته: أن اجلدل خيتص 

مبوضوع األدلة وكيفية انتظامها وترتيبها على الوجه الذي يقوي الدعوى ويقطع اخلصم )29(.

وهبذا يكن أن نعترب اجلدل هو اجلانب الصوري يف علم أصول الفقه؛ فهي اليت يتمسك 
هبا الفقهاء واألصوليون؛ إما هدما ملذهب أو حفاظا عليه )30(.

وجند يف مقدمات ما كتب يف هذا الفن إشارات صرحية إىل االرتباط الوثيق بني مباحث 
النظر واجلدل وعلم أصول الفقه؛ فابن اجلوزي )ت:597هـ( يف مقدمة كتابه اإليضاح؛ جيعل 
مادته اجلدلية مستمدة من علم أصول الفقه؛ حيث يقول: " مث إين حلظت حروفا من أصول 
الفقه يتكرر ويكثر استعماهلا يف حمافل النظر؛ فأشرت إشارة لطيفة إىل تقريرها؛ لكثرة احلاجة 
إليها؛ فصار هذا املختصر ... جدال؛ وأصول فقه؛ وطريقة )31( "؛ واعترب صاحب كشف الظنون 
أن علم اجلدل من فروع علم أصول الفقه )32(؛ وهذا مبين على أن ما اعتمد طريق النظر والتدافع 

فيه يف أصول الفقه يسمى جدال )33(.
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ومن خالل تعريف أصول الفقه أيضا تتبني العالقة بني األصول واجلدل؛ فأصول الفقه: " 
العلم ابلقواعد اليت يتوّصل هبا إىل الفقه على وجه التحقيق ... وقيد التحقيق؛ لالحرتاز عن علم 
اخلالف واجلدل، فإنه وإن مشل على القواعد املوصلة إىل الفقه، لكن ال على وجه التحقيق، 

بل الغرض منه إلزام اخلصم )34( ".

ولعل من أهم تطبيقات اجلدل يف علم أصول الفقه؛ هو ما يسمى ابالعرتاضات على 
القياس؛ أو قوادح القياس )35(.

وإن كان بعض األصوليني قد انتهج منهج التفريق بني علم أصول الفقه واجلدل من خالل 
الغزايل )ت:505هـ( حيث قال  القياس؛ كما فعل  الواردة على  مقاربته ملوضوع االعرتاضات 
عند تعرضه ملسائل القياس: " ووراء هذا اعرتاضات مثل: املنع؛ وفساد الوضع؛ وعدم التأثري؛ 
والكسر؛ والفرق؛ والقول ابملوجب؛ والتعدية؛ والرتكيب؛ وما يتعلق فيه تصويب نظر اجملتهدين 
قد انطوى حتت ما ذكرانه؛ وما مل يندرج حتت ما ذكرانه؛ فهو نظر جديل يتبع شريعة اجلدل اليت 
وضعها اجلدليون ابصطالحهم؛ فإن مل يتعلق هبا فائدة دينية فينبغي أن تشح على األوقات أن 
تضيعها هبا؛ وتفصيلها وإن تعلق هبا فائدة من ضم نشر الكالم ورد كالم املناظرين إىل جمرى 
اخلصام كيال يذهب كل واحد عرضا وطوال يف كالمه منحرفا عن مقصد نظره؛ فهي ليست 
فائدة من جنس أصول الفقه؛ بل هي من علم اجلدل فينبغي أن تفرد ابلنظر؛ وال متزج ابألصول؛ 

اليت يقصد هبا تذليل طرق االجتهاد للمجتهدين )36( ".

وقد تعقبه الطويف يف ذلك؛ فقال: " هذه األسئلة ليست يف » املستصفى «؛ بل الغزايل 
أعرض عن ذكرها وزعم أهنا كالعالوة على أصول الفقه، وأن موضع ذكرها علم اجلدل.

قلت: وال شك أن األصوليني فيها على ضربني، منهم من مل يذكرها يف أصول الفقه إحالة 
هلا على فنها اخلاص هبا، كالغزايل وغريه، ومنهم من ذكرها، ألهنا من مكمالت القياس الذي 
هو من أصول الفقه؛ ومكمل الشيء من ذلك الشيء، وهلذه الشبهة، أكثر قوم من ذكر املنطق 

والعربية واألحكام الكالمية، ألهنا من مواده ومكمالته )37( ".

ويكن أيضا معرفة مستوى العالقة بني علم األصول واجلدل من خالل تطبيقاهتما وتوظيفهما 
فهذان العلمان يتفقان يف كوهنما حيكمان عملية االستدالل؛ فعلم أصول الفقه يعىن مبعرفة أدلة 
الفقه اإلمجالية وكيفية االستفادة منها وحال املستفيد؛ وعلم اجلدل عنايته ووظيفته ختتص مبوضوع 
األدلة، وكيفية انتظامها وترتيبها على الوجه الذي يقوي الدعوى ويقطع اخلصم )38(؛ وإن كان على 
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طريقة النظر والبناء املنهجي؛ والتدافع يف إقامة احلجج؛ وبناء على هذا فإنه يكن تطبيق قواعد 
اجلدل يف كل احلوارات والنقاشات يف األمور الشرعية وغريها ... إذ ال خيتص علم اجلدل ابملسائل 
يف فن معني، إال أن الفقهاء تصرفوا يف اجلدل فأوردوا قواعد اجلدل على املسائل الفقهية، حىت 

توهم أن علم اجلدل خمتص ابلفقه )39(.

املبحث الثالث:
الفرق بني احليل واملغالطات املنطقية.

حني يرد احلديث يف كتب املناظرات واجلدل عن بعض ما يستخدم لدفع احلجج ومتويه 
بعضها وتضليل املناظر؛ حيضر مصطلحان: احليل؛ املغالطة.

واملغالطة تسمى السفسطة: وهي ما أتلف من مقّدمات ابطلة، شبيهة ابحلّق؛ ويقال هلا 
مغالطة، ومشاغبة؛ ومتويه )40(.

وتعرف املغالطة أبهنا أمناط من احلجج الباطلة اليت تتخذ مظهر احلجج الصحيحة )41(؛ 
ولذلك توصف أبهنا من قبيل التمويه.

وعلى هذا فالغلط من شرطه أن يستند حلجة وقع خطأ يف مقدماهتا )42(، فإذا تعمد صاحبها 
وضع هذا الغلط هبدف التضليل والغلبة يف اجلدل؛ فيسمى عمله هذا مغالطة منطقية )43(.

وهبذا تكون احليل أكثر مشوال واتساعا من املغالطة؛ فهي تشمل املغالطات املنطقية ابعتبارها 
نوعا من التحايل والتضليل؛ وهي تشمل مامل يكن مستندا للمقدمات الباطلة واملغالطات املنطقية؛ 
كاحليل املوجهة لشخص املناظر كالتهجم عليه، واالستعانة ابحلضور والسلطة، وإغضاب اخلصم، 
وإعالن الفوز واالنتصار رغم اهلزية واالنكسار، أو تغيري جمرى املناقشة، أو اإلرابك بكالم اتفه 
وإدهاش اخلصم واملكابرة، وكل هذا أعم من املغالطة املستندة للمنطق؛ إذ هي مستندة على التواقح 
وعدم مراعاة األدب يف اجلدال؛ وإذا كانت املغالطات املنطقية حتتاج إىل قدر من الفهم ألصول 
النظر واالستدالل؛ فإن احليل الشخصية حتتاج إىل معرفة اآلداب واألخالق واستعمال اإلنصاف 

من احلاضرين جمللس النظر واجلدال. 

وتفريق الدارس ملباحث اجلدل بني هذين النوعني مهم يف طريقة اكتشاف احليلة ودفعها؛ 
ابعتبار أن هذه املضلالت قد تستعمل للمغالطة، وقد تستعمل يف خماطبة العناد )44(؛ وابب 
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كشف املغالطة املستندة للمنطق؛ خمتلف عن كشف املغالطة املستندة للتواقح والعناد. 

ومن املالحظ يف أبواب اجلدل واملناظرة واحلوار هو حضور كل هذه التضليالت واملراوغات؛ 
فكان التعبري ابحليل أكثر مناسبة من املغالطات؛ وهو ما جنده يف كتب العلماء املتقدمني )45(. 

املبحث الرابع:
احليل يف ابب املناظرة واجلدل وما يقارهبا.

ابستعراض كتب اجلدل واملناظرة واملغالطات املنطقية جند جمموعة من احليل اليت تستخدم 
يف اجلدل واملناظرة وما يقارهبا؛ ولذا قال اجلويين: " وللحذاق من أهل النظر حيل وتلبيسات ... 

فليكن الناظر على حذر من حيل خصمه )46(". 

وهذه احليل جندها تتكرر يف هذا الزمن يف خمتلف وسائل احلوار والنقاش؛ وحماولة االستدالل 
ملا يعتقده ويدافع عنه بعض احملتجني آلرائهم. وسأذكر من احليل ما يكون وجوده يف احلوارات 

كثريا ومستخدما.

ويكن تقسيم هذه احليل إىل حيل متوجهة للموضوع؛ أو حيل متوجهة للذات )47(؛ أو 
ماتوصف أبهنا حيل خارجية؛ ومن أهم هذه احليل ما يلي:

1- حيلة التطويل: واملقصود هبا التطويل حىت خيتلط الكالم، وتتباعد أجزاء القول بعضها 
من بعض )48(.

والتطويل قد يكون انشئا من عدم معرفة املناظر أبسلوب وطريقة اجلدل واملناظرة وعدم 
قدرته على حتديد وضبط مكان اخلالف واإلشكال؛ وقد يكون من ابب االحتيال؛ فيلجأ 
املناظر إليه لعدم قدرته على اجلواب؛ فيكون التطويل مالذا سهال يلجأ إليه إلخفاء انقطاعه؛ 
أو لكون اجلواب ال حيضره؛ فيحتال ويتغافل بتطويل الكالم حىت يستحضر جوااب مناسبا؛ وقد 
يزيد يف احتياله فيقول هذا الكالم املطول وإن مل يكن ال عالقة له ابلسؤال مباشرة؛ إال أنه البد 

منه لفهم ما سأذكره من جواب )49(.

وقد يكون التطويل والتوسع؛ إلحداث امللل والضجر يف نفس احلضور؛ واحلدة يف نفس 
اخلصم.  
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ومن صور هذه احليلة التطويلية: تقسيم السؤال واجلواب )50(: وهو أن ينظر احملتال إىل 
أحواله، فإن كان حمتمال لوجوه شىت؛ قسمه على وجوهه؛ ليطيل مناظرة السائل ويشغل قلبه 
عن قوة حجته، فيبطل غرض السائل يف اجلدل؛ وهذه احليلة توصف أبهنا من ألطف حيل 

املتناظرين )51(.

ومن صورها: خلط احلجة واألقوال وعكس احلجة على اخلصم؛ فيتحري املناظر فيما جيمع 
عليه، وفيما يعرض على ذهنه من املتقابالت لتداخلها، فال يكاد يفهم )52(.

وهذه هي ما تسمى ابلسفسطة، فهي ما أتلف من مقّدمات ابطلة، شبيهة ابحلّق، كقول 
احملتال: يف صورة فرس يف حائط: هذا فرس، وكّل فرس صّهال، فهذا صّهال.

وهذه احليلة الغرض منها اإليقاع يف الشكوك والّشبه الكاذبة، ولذلك تسمى مغالطة، 
ومشاغبة )53(.

2- حيلة اإلخالل ابلرتتيب واخللط بني دور السائل واجمليب: فاجلدل واملناظرة يقومان على 
تراتبية حمددة يكون أحد الطرفني فيها سائال واآلخر مسؤوال؛ ومرتبة السائل الدفع واهلدم؛ ومرتبة 
اجمليب التأسيس والبناء )54(؛ وقد يلجأ احملتال إىل تغيري هذه الرتاتبية للتفصي من عهدة اجلواب. 

3- حيلة االتساع والتعميم: واملقصود هبا: فهم كالم اخلصم أبوسع عبارة ممكنة؛ إلثبات 
ضعف كالمه )55(؛ وهذه احليلة يُلجأ إليها حني ال يتمكن املناظر من مناقشة املوضوع اخلاص 
ابجملادلة؛ ويظهر له ضعف حجته فيها؛ فيحتال بتحويل املوضوع اخلاص إىل موضوع أكثر 
اتساعا وعموما؛ ومن ذلك ما يقع يف املناظرات اليت تتهم اإلسالم ابإلرهاب؛ وحني تتم مناقشة 
األمر ودفع هذا االهتام ابحلجج املقنعة؛ يلجأ احملتال إىل تعميم الكالم وحتويله للكالم عن 

احلروب اليت قامت ابسم األداين كلها.

4- حيلة املبالغة يف التدقيق والتعمق ابلعبارات )56(: والغرض من هذه احليلة هو أال يفهم 
اخلصم إال القليل من كالمه؛ لكثرة ما يكون فيه من الغموض واإلمجال وغريب اللغة )57(.

واحملتال هنا حياول حتقيق هدفني: إظهار قدرته وبراعته يف استعمال الكلمات الغريبة؛ 
وإرابك اخلصم وإدهاشه ابلغريب. 

ومن صور هذه احليلة: االستعجال واإلجياز حىت يسبق زمان العبارة زمان التأمل والروية )58(.
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5- حيلـة اسـتفزاز اخلصـم ابلتشـنيع: وذلـك مبهامجتـه حـىت يغلـب االنفعـال النفسـاين قـوة 
الفكرة؛ فيشغلها عن التنبه للزلة؛ وأقوى أسباب االستفزاز: التوقح إبعالن اجلور، والتصريح أبن 

املناظـر مل حيسـن اإلجابـة والـكالم)59(.

وهذه احليلة تقوم على مباغته املناظر؛ والعمل على أن ال حتصر مجيع املقدمات يف ذهنه، 
وإن استطاع حصرها غفل عن اجلهة اليت تؤدي إىل النتيجة ! وال شك أن اجلدل قائم على 
حضور احلجة يف الذهن والقدرة على إيصاهلا ابخلطاب؛ وتشتيت الذهن يؤدي إىل عدم القدرة 
على ذلك؛ كما يقصد من هذه احليلة؛ إخراج اخلصم عن حد االعتدال واإلنصاف؛ واملبادرة 

إىل ما يسبق إىل اخلاطر واللسان؛ فيقع يف اخلطأ والزلل )60(.

وهذه احليلة توصف ابهنا تعد من أقبح أنواع املغالطات -كما قيل -: " من أقبح تلك 
... املغالطة اخلارجّية، وهي أن يشغل املناِظُر الذي ال فهم له وال انقياد للحّق فهم خصمه مبا 
يشّوش عليه؛ ككالم قبيح ليظهر للناس أنه غلبه ويسرت بذلك جهله، وهو كثري يف زماننا، بل 
هو الواقع، فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليّتقى ال ليستعمل إال لضرورة له، كدفع كافر 

معاند، كالسّم ال يستعمل إال يف األمراض اخلبيثة )61( ".

واألظهر أن مثل هذه احليلة ال جيوز اسـتعماهلا حىت يف دفع الكافر املعاند؛ لقوله تعاىل: 
﴿ ادُْع ِإىِل َسـِبيِل َربِّـَك اِبحلِْْكَمـِة َواْلَمْوِعظَـِة احلََْسـَنِة َوَجاِدهْلُـم اِبلّـَيِت ِهـَي َأْحَسـُن ِإنَّ َربّـََك ُهـَو 
َأْعلَـُم مبَـن َضـلَّ َعـن َسـِبيِلِه َوُهـَو َأْعلَـُم اِبْلُمْهَتِديـن﴾ ]النحـل:125[؛ وألن املناظـرة وإن كانـت 
مع كافر معاند؛ فإن احلضور يكون من بينهم من ليس كذلك؛ فإذا رأى اسـتعمال مثل هذه 
احليلـة كان ذلـك منفـرا لـه عـن قبـول احلـق؛ ويف مقـام احلجـة والبيـان فـإن احملـق يكتفـي بظهـور 
حجتـه وقـوة اسـتدالله ويكفيـه ذلـك عمـا عـداه مـن احليـل؛ فـإن لصاحـب احلـق مقـاال؛ ولذلـك 
اخلصـم  دفـع  االعـرتاض  يسـتعمل يف موضـع  أن  مـن جـوز  اجلـدل  أهـل  ومـن   " اجلويـين:  قـال 
ابلغلبـة والصيـاح وإيـراد النـوادر ... ختجيـل اخلصـم ابلنـوادر؛ وقطـع خاطـره ابلتهويـل والصيـاح؛ 
وليـس ذلـك مـن طريـق أهـل املـروءة يف الداينـة والتقـوى يف طلـب مرضـاة هللا فيمـا أيتيـه مـن 
حتقيـق احلـق، وحـل الشـبه، وتصفيـة ديـن هللا عـن الشـوائب، بطريـق األمـر ابملعـروف والنهـي عـن 
املنكـر، واجملادلـة ابلـيت هـي أحسـن؛ بـل ذلـك مـن اجلـدل املذمـوم الـذي ذمـه هللا سـبحانه وذم 

." أصحابـه)62( 
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ومـن صـور هـذه احليلـة؛ حيلـة قطـع اخلصومـة وادعـاء الظهـور واالنتصـار: وذلـك حـني 
يالحظ احملتال قرب انقطاعه وضعف حجته؛ فيتكلم بكالم ويورد أدلة مث يذكر شيئاً كالنتيجة 
املفـروغ منهـا، وكأنـه قطـع اخلصـم، ومضـى األمـر وال كالم بعـد )63(؛ وهـذا مـا يسـمى إبعـالن 

الفـوز رغـم اخلسـارة.

ومن أمثلة ذلك ما حدث ألحد علماء األزهر؛ وهو الشيخ: حممد أبو عليان املرزوقي 
)ت:1355هـ(؛ حني زار قريته يف إحدى اإلجازات؛ فتقدم لزايرته طالب من طالب األزهر؛ 
فأراد أن ينتسب للعلم يف حمضر الشيخ أمام رجال قريته؛ فقال للشيخ: لقد طلبت العلم عشرين 
عاما ابألزهر؛ وأريد أن تسألين بني أهلي ليعرفوا فضلي !. فقال الشيخ: قضيت عشرين عاما يف 
األزهر؛ وأنت من بلدي؛ ومل أرك فيها يوما !. فإذن أجب عن هذا السؤال النحوي: ما موقع 

الفاء يف قول ابن مالك )ت:672هـ(.

ونون جمموع وما به التحق       فافتح وقل َمن بكسره نطق.

وكيـف جـاز أن يعمـل مـا بعـد الفـاء يف مـا قبلهـا ؟. اذكـر اعـرتاض بـدر الديـن ابـن الناظـم 
)ت:686هــ( علـى أبيـه أوال؛ مث اذكـر رد البـدر الدماميـين )ت:827هــ( علـى ولـد الناظـم اثنيـا؛ 
واذكر حماولة العالمة األمري )ت:1232هـ( التوفيق بني ابن الناظم والدماميين اثلثا؛ واختم القول 

بتقريـر العالمـة األنبـايب )ت:1313هــ( حـول هـذا اجلـدال رابعـا ؟.

طلـب الشـيخ مـن هـذا الطالـب أن جييـب؛ ولـو أنـه طلـب منـه أن يعيـد السـؤال فقـط مـا 
اسـتطاع.

وخاف الطالب أن حيرج على املأل فاحتال؛ وجعل يقرأ سطورا من ألفية ابن مالك كيفما 
أيـن اجلـواب؟. فارتفـع صـوت  اتفـق؛ سـطورا ال عالقـة هلـا ابلسـؤال؛ فاندهـش الشـيخ! وسـأله 
الطالـب بتسـفيه الشـيخ؛ وأنـه يسـمع منـه اجلـواب وال يفهـم؛ وصفـق لـه مـن آتمـر معـه؛ وكأهنـم 
يفهمـون العامـة أن الشـيخ قـد اندحـر؛ ومل يسـتطع أن يعـارض الطالـب؛ وزاد احلـرج حـني انفتـل 
الشـيخ غاضبـا مـن اجمللـس؛ ووراءه مـن يصفـق ويقـول: اهنـزم أبـو عليـان؛ اهنـزم أبـو عليـان؛ ومـا 

اهنـزم الرجـل إال هبتـاف الرعـاع )64(.

6- حيلة إجبار اخلصم على املبالغة )65(: وهذه احليلة يلجأ إليها احملتال حني يالحظ 
قوة حجة خصمه؛ وقرب انقطاع حجته؛ فيحاول أن يستدرج مناظره للوقوع يف املبالغة والبعد 
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عن املوضوعية؛ فإذا وقع يف هذه احليلة أمكن له أن يدحض الدعوى كلها بدحض ما وقعت 
املبالغة فيه.

ومن صور ذلك: أن يتعمد احملتال الوقوع يف خطأ سهل؛ فإذا نبهه خصمه؛ زعم احملتال 
أن خصمه ممن يبالغ ويستقصي يف األمور كلها؛ ومبا يسبق إليه اللسان؛ وال خيلو متكلم منه.

املشرتك:  واستعمال  واجملاز)66(؛  احلقيقة  بني  واخللط  ابلعبارات؛  التالعب  حيلة   -7
فاملناظرات قائمة على استعمال اللغة واستخدام أساليبها؛ ولذلك يلجأ بعض من يستخدم 
احليل يف مناظراته إىل توظيف اللغة للتالعب والتحايل؛ فإذا انقطع من وجه احلقيقة زعم أنه 
استعمل اللفظ يف جمازه أو العكس؛ وإن أجيب عن كلمة زعم أن لفظه من قبيل املشرتك؛ وهو 

ال خيتار هذا املعىن الذي ألزم به وهكذا. 

8- حيلة ادعاء عدم القدرة على فهم كالم اخلصم لعدم وضوحه أو غموضه )67(: وهذه 
حيلة متارس؛ مع كون الكالم واضحا وبينا ودقيقا؛ ولكن احملتال يلجأ إليها للتهرب وعدم إظهار 
االنقطاع؛ وقد يستعني يف ادعاءه ابحلضور الذين قد يؤيدونه؛ ال لكوهنم متواطئني معه؛ ولكن 

لكون موضوع املناظرة ليس من علومهم وال اختصاصهم. 

9- حيلة االنشغال عن املناظر وعدم االنتباه ملا يقول: يُعد اإلقبال على املناظر وإرعاءه 
السمع والنظر من أدب اجلدل)68(؛ ويف املقابل يستعمل بعض من يناظر حيلة االنشغال وإظهار 

عدم انتباهه ملا يقوله خصمه. 

قال اجلويين يف توضيح هذه احليلة واستخدامها يف جمالس اجلدل واملناظرة: "من حيلهم: 
أن الواحد إذا اخترب قوة كالم خصمه؛ وعلم من نفسه تعذر تفصيه )69( وختلصه منه؛ أوهم 
احلاضرين ضعف كالمه؛ أبن يرتك اإلقبال على امللزم؛ ويلتفت يينا ومشاال كاملتغافل املشتغل يف 
فكره وخاطره بشيء آخر؛ وأيخذ مع غريه يف حديث أو سر مبالغة منه يف اإليهام أبن املناظرة 

انتهت؛ وأن خصمه ال جيد عليه إال ما هو ضعيف ركيك ال يساوي االستماع )70( ".

10- حيلة كثرة املقاطعة وإدخال االعرتاض بعد االعرتاض؛ ومالزمة التعجب والتحسب: 
والقصد من ذلك كما تقدم تشتيت االنتباه؛ وإدخال الضجر وامللل؛ وتعظيم األمر على اخلصم 

واحلضور؛ وإظهار شدة الورع والتزام الداينة.
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11- حيلة التشويه؛ ابجلمع بني ما قاله اخلصم وأفكار مرفوضة مسبقا: وهذه من حيل 
اخللط؛ أبن جيمع بني فكرة اخلصم وفكرة أخرى يرفضها اجلميع كأن يقول: هذا قول أو رأي 

يتفق مع فكر املتطرفني؛ أو املتعصبني؛ أو قول اليهود؛ وحنو ذلك)71(.

12- حيلة إقناع اجلمهور وليس اخلصم: ومن مسات هذه احلجة أهنا تستخدم عندما 
تقوم على استمالة اجلمهور والتأثري  النقاش؛ فهي  املناظرة مجهور ليس على مستوى  حيضر 
عليهم للحصول على التأييد؛ ومثال ذلك: لو قال أحد املتناظرين يف معرض احتجاجه: اإلنسان 
حيوان انطق؛ فيعرتض اآلخر؛ ويقول: هل تقصد أبنين أان الذي أانقشك واجلمهور املستمع 

إليك حيواانت )72( ؟؛ فيستدعي ضحك احلضور وموافقتهم.

ومن صور هذه احليلة: أن املناظر احملتال إذا علم ضعف كالمه؛ احتال يف تروجيه اباللتفات 
واإلقبال على كل واحد من أهل اجمللس؛ مع التبسم واالستبشار مستشهدا هبم؛ مستميال يف 

إقباله عليهم لقلوهبم؛ ليحركوا له رؤوسهم؛ ويوافقوا على كالمه )73(.

13- حيلة امتداح احملتال خلصمه: وهذه احليلة قائمة على امتداح مناظره؛ فيمدح كالمه 
ويكثر الثناء له؛ ويقول له: أنت أحسن كالما ممن يريد التذنيب عليك؛ فيغرت السائل واملناظر 

بذلك)74(.

ويكون قصد املنـاظر من هذه احليلة عدة أمـور: 

أوال: التخلص من االنقطاع؛ ابن خيرج الكالم من املوضوع املناقش إىل موضوع آخر؛ 
وكالم يقوم على املديح.

اثنيـا: إظهار إنصافه ومساحة أخالقه؛ وأن مناظرته للوصول إىل احلق؛ ولذلك فهو يتدح 
مناظره.

اثلثـا: أن تغيب عنه احلجة يف وقتها؛ فيلجأ للمديح إىل حني ظهور احلجة وقدرته على 
اإلفصاح عنها.

رابعـا: استمالة املناظر ابلتأثري يف عاطفته؛ فيتساهل يف إقامة احلجة على هذا احملتال.

خامـسا: أن استعمال املديح ُيسهل عليه استعمال املغالطة؛ فال يشك يف صدقه وإنصافه 
وبعده عن االحتيال؛ كما كان يقول بعض من يكذب يف شيء ويصدق يف شيء آخر: ) أان 
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أصدق يف صغار ما يضرين؛ ألكذب يف كبار ما ينفعين ( )75( !.

ويقارب هذه احليلة: إظهار احملتال شيئا من الضعف يف بدء املناظرة؛ حىت يتساهل معه 
خصمه؛ وال ينشط الستجماع قواه؛ فيكون ذلك سببا النقطاعه يف األخري؛ ولذلك قال الباجي 
)ت:474هـ( يف توجيه املناظر اجلديل: "وال يثق بقوته وضعف خصمه؛ فإن ذلك يفضي إىل 

الضعف واالنقطاع )76( ".

واملناظرة رايضة ذهنية حتتاج إىل استعداد وحضور فهم؛ فإذا أمهله املناظر ومل يتهيأ وأيخذ 
أهبته من أول اجمللس إىل آخره؛ كان ذلك سببا يف ضعفه وانقطاعه. 

14- حيلــة ضــرب األمثــال: وهــو أن يقصــد احملتــال تكثــري األمثــال املضروبــة يف القــرآن 
والسنة؛ ليجنب خصمه، مثل أن يقول يف جواب دعواه قوله تعاىل: ﴿ َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمن ُدوِن 
َــَذْت بـَيـْتًــا َوِإنَّ أَْوَهــَن اْلبـُيُــوِت لَبـَْيــُت اْلَعنَكبُــوِت لَــْو َكانـُـوا يـَْعَلُمــون﴾  اللَِّ أَْولِيَــاء َكَمثَــِل اْلَعنَكبُــوِت اختَّ
ِــْم أَْعَماهُلـُـْم َكَرَمــاٍد اْشــَتدَّْت بِــِه الرِّيــُح يف  ] العنكبــوت:41[؛ وقولــه تعــاىل: ﴿ مَّثَــُل الَِّذيــَن َكَفــُرواْ ِبَرهبِّ
يــَـْوٍم َعاِصــٍف الَّ يـَْقــِدُروَن ممَّــا َكَســُبواْ َعلَــى َشــْيٍء َذلِــَك ُهــَو الضَّــاَلُل اْلَبِعيــد ﴾ ] إبراهيــم:18[؛ فــإذا 
ْســىَن  نَّــا احلُْ أراد اخلصــم إلزامــه فتعــذر عليــه وانقطــع دونــه؛ تــال قولــه تعــاىل: ﴿ ِإنَّ الَِّذيــَن َســبـََقْت هَلـُـم مِّ
أُْولَئِــَك َعنـَْهــا ُمبـَْعــُدون ﴾ ] األنبيــاء:101[ )77( ". وهــذه احليلــة قائمــة علــى اإلكثــار مــن األمثلــة 
واالستشــهادات؛ علــى اعتبــار أن احلجــة إذا كانــت ضعيفــة؛ فإنــه إذا أضيــف إليهــا مــا هــو قــوي يف 
ذاتــه؛ اكتســب قــوة ومهابــة يف نفــوس احلاضريــن ومنهــم اخلصــم؛ وإن جلــأ اخلصــم إىل اجلــواب أوهــم 
احملتال احلضور أبن خصمه يعارض أمثلته القوية والثابتة؛ وإن سكت اخلصم؛ فالسكوت انقطاع 

للخصــم وانتصــار لــه.

ولذلك قال بعض أهل النظر واجلدل: "وال شيء يف التضليل كاألمثلة )78( ". ووصفها 
بعضهم: ابهنا من ألطف حيل املتناظرين)79(.

15- حيلة تكرار السؤال الواحد بعبارات متعددة: والقصد من ذلك أن السؤال الواحد 
ليس له إال جواب واحد؛ فإذا التزم اخلصم هبذا اجلواب؛ أظهره احملتال مبظهر الضعيف الذي 
ال يفهم وال حيسن إال جوااب واحدا؛ فيقول له: إىل مىت تعيد هذا الكالم؛ وقد مسعناه مرارا )80(.  

16- حيلة تغيري جمرى املناقشة وإحداث تعديل يف موضوع املناظرة واجلدل: وهو ما 
يسمي ابحليدة واالنتقال ملوضوع جديد)81(؛ مع كون احليلة ال تشعر أبن هذا يعد انتقاال؛ 
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ولكن ابعتباره جزءا من املوضوع املتجادل عليه )82(.

وهذه احليلة تعد من أكثر املخالفات يف ابب اجلدل واملناظرة واحلوارات؛ وهي اخلروج عن 
موضوع املناظرة؛ إذ لو استمر احملتال يف موضوع اجلدل اخلاص؛ لتبني وظهر ضعفه وانقطاعه؛ 

فيلجأ إىل إحداث تغيري يف املوضوع حبذق وحيلة.

املبحث اخلامس:
مهارات يف طرق التـعامل مع احليل وردها. 

تقدم يف املبحث السابق جمموعة من احليل اليت يكثر استعماهلا يف ابب املناظرة واجلدل 
وما يقارهبا؛ ومن املهم ابإلضافة إىل معرفة احليل؛ معرفة كيفية التعامل مع هذه احليل؛ يف كل 

املعرتكات والنقاشات الكالمية يف جوانبها املتعددة.

ومهارات  تتعلق ابحليل كلها؛  مهارات عامة  املهارات والطرق إىل:  تقسيم هذه  ويكن 
خاصة تتعلق ابلتعامل مع كل حيلة مبا يناسبها ويدفع متويهها.

املناظرة،  أركان  ومعرفة  اجلدل؛  مهارة  امتالك  هو  املهارات  هذه  لكل  اجلامع  واإلطار 
وشروطها، وطرائقها؛ والعلم مبا يتكلم فيه؛ ولذلك قال هللا تعاىل: ﴿ َها أَنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما 
َلُكم ِبِه ِعلٌم فَِلَم حُتَآجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوالّلُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم الَ تـَْعَلُمون﴾ ] آل عمران:66[. 

ومن الصعب اآلن اإليفاء وأداء املناظرات على طريقة أهل اجلدل وحدودهم وضوابطهم؛ 
كما كان ذلك صعبا يف املاضي؛ ولذلك قال اإلمام الطويف رمحه هللا )ت:716 هـ(: "وال يقدر 
اليوم أحد على تقرير األسئلة واجلواب عنها يف مسألة على قواعد اجلدل واصطالح أهله؛ ومل 
أر ذلك إال يف الكتب اجلدلية والطرائق اخلالفية؛ وسبب ذلك ضعف مواد األكثر عن حتقيقه؛ 

وحرصهم على ترجيح قوهلم بغري طريقة ". 

غري أن معرفة طرق اجلدل واملناظرة الصحيحة يقوي جانب االحتجاج، واالستدالل، 
والنظر، والقدرة على التصدي للهجمات املختلفة، كما يساعد يف كشف احليل والتلبيسات؛ 
ويقوي جانب النقد والوعي الفكري واملنهجي؛ وال شك أن امتالك احملاور ألدوات هذا العلم 
يساعده يف نصرة احلق ودحض الباطل؛ كما أنه يف ابب احلوار والنقاش؛ قد متارس طرق اجلدل 
واحليل والسفسطة؛ وإن مل يكن اخلصم عارفا بعلم اجلدل واملناظرة؛ فاحليل متارس أحياان مبا 
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جبل عليه اإلنسان ومارسه من أنواع املغالطات والعناد؛ ومن املعلوم اآلن أن كثريا من املناظرات 
واجملادالت واحلوارات واملناقشات والسجاالت واالختالفات؛ ال جتري على الطريقة الصحيحة 
املؤطرة واحملكومة بضوابط اجلدل واملناظرة الصارمة؛ فإذا امتنع صاحب احلق عن الدخول فيها 
حبجة عدم استيفاء شرطها؛ كان ذلك سببا يف رواج الباطل وأفول احلق؛ فيكون من الواجب 
الدخول يف هذه املناظرات؛ مع احلرص على االلتزام بقواعد اجلدال وآدابه؛ واالهتمام بكشف 

الباطل وتزييفه؛ وما ال يدرك كله ال يرتك كله.
وقريب من هذا ما قرره بعض العلماء؛ أن أوىل طرق التعامل مع احليلة وصاحبها: أن من 

عرف منه االعتماد على احليل ينبغي أن ترتك مكاملته )83(.

ويقال هنا ما قيل يف ترك املناظرة؛ لعدم استيفاء شروطها؛ وهو أن ترك املناظرة قد ال 
يكون ممكنا؛ وقد تتحقق املصلحة من مناظرة احملتال مع استعماله للحيل؛ فيكون دور املناظر 
احملق: هو املشاركة يف املناظرة وكشفه عن احليل اليت يلجأ إليها هذا احملتال؛ ويف كشف احليلة 
بيان ضعفه وضعف قوله؛ وهلذا نالحظ من صنيع العلماء أهنم مزجوا كتبهم اجلدلية مبباحث 
انقشوا فيها حيل املتناظرين وكيفية دفعها؛ مع قوهلم: أبن احملتال ال يناظر)84(؛ ومرد ذلك هو 
ما تقدم من احلاجة ملناظرة هؤالء؛ فيكون دور احملق: هو كشف احليلة؛ ال إقامة اجلدل ونصرة 
احلق على طريقة علم اجلدل؛ ولذلك عقب اإلمام اجلويين على قوله: أبن من عرف من خصمه 
االعتماد على احليل: قطع مكاملته؛ فقال: "وإذا مل يبق بد من مناظرته؛ بينه غاية البينة؛ للحذر 
من حيله؛ فإن للناس حيل وتلبيسات يف املناظرة؛ من مل يعرفها ال يكاد يكنه االحرتاز عنها؛ 

فيسقط من حيث مل يعلم)85( ".

ومن املهارات العامة يف دفع احليل: معرفة احليل وتصنيفها؛ فالوعي ابحليلة وهدف ممارسها؛ 
وتلبيسات.. حيل  النظر  أهل  من  "وللحذاق  اجلويين:  قال  ولذا  معها؛  التعامل  يف  يساعد 
فليكن الناظر على حذر من حيل خصمه )86( ". "ومن مل يعرفها ال يكاد يكنه االحرتاز عنها 
فيسقط من حيث مل يعلم)87( "؛ كما ينبغي معرفة هدف املناظرة وما ياثلها؛ والقصد منها؛ وأن 
يفرق بني أنواع املناقشات واألسئلة الواردة فيها؛ ولذلك كان من حمددات النظر واجلدال؛ هو 
التفريق بني األسئلة الواردة فيها؛ فيظهر من كالم العلماء التفريق بني السؤال اجلديل والسؤال 
االسرتشادي": "وقد اعرتفوا ابلفرق بني أسئلة اجلدل وأسئلة االسرتشاد ... وإال فال ينبين اجلدل 
الغلبة واالستدالل؛ وإمنا ألهل اجلدل واألصول يف  إال على وجه اإلرشاد واالسرتشاد؛ دون 

اجلدل العلمي من احليل الفاسدة أوضاع كثرية )88( ".
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فالسؤال اجلديل يكون خاضعا لشروط بناء االعرتاض وفق قواعد اجلدل؛ ومنهم من عرفه 
أبنه: " طلب احلكم الشرعي ببناء احلجة وهدمها )89( ".

وأما السؤال االسرتشادي: فهو السؤال الذي ال يكون مبنيا لغرض اجلدل واملدافعة واإللزام؛ 
وإمنا من أجل معرفة احلكم وطريقة بناء االستدالل؛ ويكون القصد منه التبني ومعرفة احلق)90(.

ولذلك اعترب بعض اجلدليني؛ أنه ينبغي أن يعرف أبن: " قواعد اجلدل حيل ومغالطات؛ 
ال ينبغي أن يقابل هبا إال اخلصم املتعنت )91( ".

ومما يقوي املهارات العامة يف كشف احليل والتمويهات: هو كثرة ممارسة احلوار والنقاش 
واجلدل؛ والتماس الطرق املناسبة لردها؛ وإذا كانت القرائح واالستعدادات ختتلف بني الناس؛ إال 
أن كثرة املمارسة وإطالة النظر مما يقوي القرحية وامللكة؛ ولذلك قال الطويف: " العقل قوة غريزية، 
يدرك هبا الكليات وغريها؛ وهو يوجد بوجود اإلنسان، مث يتزايد بتزايد البدن تزايدا تدرجييا خفيا 

عن احلس، كتزايد األجسام النباتية واحليوانية يف النماء، وضوء الصبح، وظل الشمس)92( ".

وطول  البيان ...  يفسد  الصمت  "وطول  )ت:255هـ(:  اجلاحظ  يقول  املعين  هذا  ويف 
الصمت حبسه؛ وإذا ترك اإلنسان القول: ماتت خواطره؛ وتبلدت نفسه؛ وفسد حسه؛ وكانوا 
يُروون صبياهنم األرجاز؛ ويعلموهنم املناقالت؛ وأيمروهنم برفع الصوت وحتقيق اإلعراب؛ ألن 
ذلك يفتق اللهاة؛ ويفتح اجلرم. واللسان إذا اكثرت حتريكه رق والن؛ وإذا أقللت تقليبه وأطلت 
إسكانه جسأ وغلظ؛ وقال عبابة اجلعفي: ) لوال الدربة وسوء العادة ألمرت فتياننا أن ياري 
بعضهم بعضا (؛ وأية جارحة منعتها احلركة؛ ومل مترهنا على االعتمال؛ أصاهبا من التعقد على 

حسب ذلك املنع )93( ".

ولذلك قد يضعف املناظر وتفوته احليل من خصمه؛ بسبب تركه للنظر ومتحيص الرأي؛ 
ومن ذلك ما ذكره اجلاحظ عن رجل من كبار املناظرين املعتزلة؛ وهو أبو مشر احلنفي)94(؛ فقال 
اجلاحظ يف ذكر صفاته؛ وسبب انقطاعه يف جملس النظر: " كان أبو مشر إذا انزع، مل حيرك يديه 
وال منكبيه، ومل يقلب عينيه، ومل حيرك رأسه؛ حىت كأن كالمه إمنا خيرج من صدع صخرة؛ وكان 
يقضي على صاحب اإلشارة ابالفتقار إىل ذلك؛ وابلعجز عن بلوغ إرادته. وكان يقول: ) ليس 
من حق املنطق أن تستعني عليه بغريه (؛ حىت كلمة إبراهيم بن سيار النظام )ت:221هـ( عند 
أيوب بن جعفر؛ فاضطره ابحلجة وابلزايدة يف املسألة؛ حىت حرك يديه وحل حبوته وحبا إليه؛ 

حىت أخذ بيديه؛ ففي ذلك اليوم انتقل أيوب من قول أيب مشر إىل قول إبراهيم.
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وكان الذي غر أاب مشر وموه له هذا الرأي: أن أصحابه كانوا يستمعون منه؛ ويسلمون 
له؛ وييلون إليه؛ ويقبلون كل ما يورده عليهم ويثبته عندهم؛ فلما طال عليه توقريهم له؛ وترك 

جماذبتهم إايه، وخفت مؤونة الكالم عليه؛ نسي حال منازعة األكفاء وجماذبة اخلصوم)95( ".

ومما يقوي املهارات العامة يف كشف احليل يف ابب املناظرة واجلدل: أن تكون عند املناظر 
القدرة على متحيص رأيه قبل رأي غريه؛ وأن ينتبه إىل ما يقع فيه الغلط من كالمه هو؛ وليس 
هناك شيء يفسد ذهن اإلنسان وعقله أكثر من ممارسة املغالطات واحليل والعناد يف قبول 
احلق؛ وهذه من الصفات املقررة يف علم اجلدل وهو: " أن يقتدر اإلنسان يف تفكريه بنفسه على 
جودة التمييز، وال يعرض الغلط له من نفسه؛ وكثريا ما يغلط اإلنسان من نفسه فوق غلطه من 
غريه، ألنه إذا فاوض غريه احرتز وعاند، وتكون معاملته مع نفسه معاملة معجب مبن يعامله 
مسرتسل إليه ... وكثريا ما يظن أن املنقطع مل ينقطع خلطئه، بل لضعفه يف املفاوضة، واقتدار 

خصمه عليها، وأن الذي يغلب على الباطل أصنع من الذي يغلب على احلق)96( ".

احلقائق:  النظر واإلدراك واكتشاف  تقوية  وأثره يف  املعىن  تقرير هذا  ابن حزم يف  وقال 
"واعلم أنه ال يدرك األشياء على حقائقها إال من جرد نفسه عن األهواء كلها؛ ونظر يف اآلراء 
كلها نظرا واحدا مستواي؛ ال ييل إىل شيء منها؛ وفتش أخالق نفسه بعقله تفتيشا ال يرتك 
فيها من اهلوى والتقليد شيئا البتة ... فإن فعل فضمان له إدراك احلقائق على وجوهها يف كل 

مطلوب)97( ".

ومن املهارات العامة املساعدة يف كشف املغالطات واحليل: هو تعويد النفس على اهلدوء 
والثبات؛ والبعد عن سرعة االنفعال والغضب؛ واملبادرة للمقاطعة؛ فهذه الصفات فضال عن 
كوهنا تنايف األدب؛ فهي تشوش الفهم وتبعد الذهن عن النظر الدقيق والفهم السليم؛ واكتشاف 
ابلنفس  اإلعجاب  عن  البعد  وياثله  ذلك  ويقابل  والنقاشات؛  احلوارات  يف  احليل  مكامن 
وحضور احلجة واالنتصار على اخلصوم؛ فالعجب مفسد للذهن، مبعد عن االنتباه واليقظة؛ 

إضافة لكونه منافيا للقصد من املناظرة؛ وهو التقرب هلل إبقامة احلق ودفع الباطل ودحضه.

وياثل ذلك البعد عن كثرة احلركة وااللتفات؛ فهو مناف لليقظة؛ قال اجلاحظ يف ذكر 
صفة بعض املناظرين: "وكان أبو مشر اذا انزع مل حيرك يديه وال منكبيه ومل يقلب عينيه ومل حيرك 
رأسه؛ حىت كأن كالمه إمنا خيرج من صدع صخرة؛ وكان يقضي على صاحب االشارة ابالفتقار 
اىل ذلك وابلعجز عن بلوغ إرادته؛ وكان يقول: ليس من حق املنطق أن تستعني عليه بغريه )98( ".
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ومن املهارات العامة املساعدة يف ابب املناظرة عموما وكشف التمويهات واحليل خصوصا: 
هو تعويد الذهن على ضبط املسائل؛ وحتديد موقع النقاش؛ وضبط حمل اخلالف وحترير حمل 
النزاع؛ واستعمال األلفاظ املناسبة لتحقيق املعىن املراد: إذ أكثر األغاليط انشيء من التالعب 
ابلعبارات؛ واالشرتاك يف األلفاظ؛ وعدم حتديد حمل النزاع؛ ولذلك قيل: " آفة الناس يف الغلط: 
املشرتك، وإذا كان أحد املعنيني فيه أظهر وأسبق إىل النفس، فهذا الذي ال يكاد يسلم فيه من 

الغلط)99( ".

واما املهارات والطرق اخلاصة للتعامل مع احليل املذكورة سابقا فيمكن إمجاهلا فيما يلي:

1- حيلة التطويل؛ ومن صور هذه احليلة تقسيم الكالم؛ وخلط احلجج واألقوال:

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها؛ أن يقال للمحتال وللحضور: إن هذا التطويل 
والتقسيم؛ والتفريع وخلط احلجج واألقوال؛ مما ليس له دخل يف املسألة؛ وخروج عن املقصود؛ 
وتطويل بال فائدة؛ ووجه من وجوه االحتيال، ولينسي آخر الكالم أوله؛ فينسى الغلط والسقطات؛ 
مث يبني املقصود واحملك يف موضوع النقاش؛ فإن هذا إن كان يف أول الكالم واملناظرة؛ حسم 

احتيال املموه وقطع مادته وعرفه انتباهه ويقظته؛ فييأس من تكرار احملاولة ومعاودهتا.

وإن كان هذا األمر يف آخر املناظرة: بني اخلصم أن هذا االمر تطويل بال فائدة؛ وخروج 
عن املناظرة؛ واخلروج عنها انقطاع وانكسار.  

 وبعض أهل اجلدل يرى أبن الواجب أال يكن احملتال من التطويل والتقسيم؛ لئال يلتبس 
عليه غرضه)100(؛ غري أن هذا األمر قد ال يكون ممكنا؛ إذ قد يزعم احملتال أبن التقسيم ضروري؛ 
وله ارتباط ابملسألة؛ سيتبني بعد ذكره لألقسام؛ فكان من املناسب تركه حىت يتم كالمه؛ مث 
يبني له خروجه عن املقصود؛ وحيقق أن مجيع ما يتكلم به وما ذكره من تقسيمات ليس له عالقة 

مبوضع اإللزام.

ولذلك قال اجلويين: "وإن طول عليك كالمه بعباراته الطويلة؛ فلخص من مجيعها موضع 
احلاجة؛ فتحصره عليه؛ مث تكلم فيه مبا يليق به؛ ألنك إذا فعلت ذلك زال ما أوهم به احلاضرين 
إذا  وألنك  تقصريك؛  عليهم  موه  الفائدة  عليه موضع  وإذا مل حتصر  الكثرية؛  العلوم  إيراد  من 

أحصرت عليه يف كالمه ألفاظه ومعانيه ... مل يكنه اهلرب ... وال الرجوع)101( ".   
2- حيلة اإلخالل ابلرتتيب واخللط بني دور السائل واجمليب:
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وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن يعرف احملتال أسس اجلدال وأركانه وموضع 
السؤال واجلواب؛ فاجلدل سؤال وجواب؛ وخروج اجمليب عن كونه كذلك انقطاع منه واعرتاف 
بعدم قدرته على اجلواب؛ فينتقل احلال من جملس مناظرة إىل جملس تعليم وإفهام؛ وينقلب سؤال 

اجلدل إىل سؤال اسرتشاد )102(. 

التدقيق والتعمق ابلعبارات؛ واالستعجال  3-4- حيلة االتساع والتعميم؛ واملبالغة يف 
واإلجياز حىت يسبق زمان العبارة زمان جودة التأمل والروية:

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أال يكن احملتال من التعمق؛ فإن تعمق فيدقق يف 
كالمه حرفا حرفا وكلمة كلمة؛ ألن قصد احملتال من التعمق: أن يظن أن كالمه مملوء حكمة؛ 

فيبني له ابلتدقيق أن عباراته ليس فيها إال التمويه واالستعراض الباطل.

وأما االستعجال واإلجياز؛ فيكون بتبيني أن املناظرة هدفها الوصول للحق؛ وحتري احلق 
والوصول إليه؛ إمنا يكون ابحللم والصرب وإعطاء الفرصة للسامع بفهم الكالم واستيعابه.  

5- حيلة استفزاز اخلصم ابلتشنيع؛ ومن صورها قطع اخلصومة؛ وادعاء الظهور واالنتصار: 

احليل ومن حيضر جملس  ينبه ممارس هذه  أن  معها:  والتعامل  احليلة  دفع هذه  وطريقة 
النظر والتدافع إىل خالفه لألدب؛ فأدب اجلدل وشرطه األساس: هو أن يكون التدافع لغرض 
والصياح  املقاطعة  وترك  عليها؛  املتفق  واحلجج  والرباهني  األدلة  للحق؛ وابستعمال  الوصول 

واحلدة والفخر ألن من يعتاد اخلوض يف الشغب حيرم اإلصابة )103(.

وأما ادعاء الظهور واالنتصار؛ فهذا هو استعمال البهت؛ وهو من صفة أهل احلمق.

لصاحب  فإن  واالدعاء؛  ابلصياح  تكون  ال  والغلبة  احلق  أبن  يقال:  ابن  دفعه  وطريقة 
احلق مقاال يغنيه عن االدعاء؛ فاحلجة للرباهني وليس للبهت ورفع الصوت؛ ومبالزمة ما ذكر 
يف املهارات العامة من التزام اهلدوء والثبات والبعد عن االنفعال والغضب فهو خري مساعد 

للمستفز الرقيع)104(. 

ولذلك قال ابن حزم: "وال يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب؛ أو توهم من حضرك 
ممن يغرت بك ويثق حبكمك أنك غالب؛ وأنت ابحلقيقة مغلوب؛ فتكون خسيسا وضيعا جدا 
وسخيفا البتة وساقط اهلمة؛ مبنزلة من يوهم نفسه أنه ملك مطاع وهو شقي منحوس ... ومن 
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يقال له: إنك أبيض مليح؛ وهو أسود مشوه؛ فيحصل مسخرة ومهزأة عند أهل العقول)105( ". 

الوقوع يف خطأ  يتعمد احملتال  املبالغة؛ ومن صورها: أن  6- حيلة إجبار اخلصم على 
سهل؛ فإذا نبهه خصمه؛ زعم احملتال أن خصمه ممن يبالغ ويستقصي يف األمور كلها؛ ومبا 

يسبق إليه اللسان؛ وال خيلو متكلم منه.

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن ينتبه املناظر إىل املهم وموضوع النظر؛ وأن 
يبتعد عن تقصي اجلليل والدقيق؛ فهذه من احليل واملآزق؛ ولذلك قال ابن حزم: "شاهدان كثريا 
ممن ترك ما مها بسبيله؛ وجعل يتبع حلن صاحبه يف كالمه؛ ولسنا نقول هذا نصرا للحن وتركا 
لالشتغال بغري ما شرعا فيه؛ وليس للخصم أكثر من أن يعرب عن مراده مبا يفهم به خصمه )106( ".

واعترب ابن حزم هذا الفعل من أسباب التشغيب املقنع)107(.

7- حيلة التالعب ابلعبارات؛ واخللط بني احلقيقة واجملاز)108(؛ واستعمال املشرتك: 

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أنه ينبغي إذا عرف اخلصم حتقق اجلواب املطابق 
للسؤال، مث رأى احملتال قد زال عنه، وبدأ خبلط العبارات واستعمال املشرتك: فينبغي أن يطالب 
أبن أييت بعبارة توضحه؛ وتكشف عن املراد به، فآفة الناس يف الغلط: املشرتك )109(؛ وينبغي أن 

يوضح قصده حاال مبا يزيل االشرتاك ويدفع اللبس.

8- حيلة ادعاء عدم القدرة على فهم كالم اخلصم لعدم وضوحه أو غموضه:

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن يبني اخلصم أن الكالم يف مسائل العلم أو 
قضااي النقاش؛ إمنا تكون ابلكالم الذي تستخدم فيه عبارات أهل الفن ومصطلحاهتم؛ فإذا 
مل يفهم كالم اللغة والشرع؛ فهو أحرى أبن يعود إىل جمالس الدرس والتأديب وليس إىل مكان 

املناظرة واجلدل واإللزامات. 

9- حيلة االنشغال عن املناظر وعدم االنتباه ملا يقول:

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن يقول املناظر احملق إذا رأى احملتال غري مقبل 
عليه: أقبل علي إذا كنت أكلمك أو أانظرك؛ فإن مل يفعل: واجهه حبيلته وأخربه أن ما يقوم 
به هو من ابب احليل؛ للتهرب من مواجهة احلجة؛ وهذا من أقوى العالمات على قوة كالمي؛ 

وقد قطعت مناظرتك؛ والكالم اآلن ليس معك؛ وإمنا ملن يريد احلق من احلاضرين)110(.
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10- حيلة كثرة املقاطعة؛ وإدخال االعرتاض بعد االعرتاض؛ ومالزمة التعجب والتحسب:

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن يقال له: أبن مقام املناظرة واجلدل؛ هو بيان 
احلق وظهور احلجة؛ وأن من آداب اجلدل: أن يستمع كل واحد من املتناظرين لصاحبه؛ وأن 
ال يقطع عليه نوبته؛ ألهنما متساواين يف حق املناوبة؛ فمن مل يصرب منهما لصاحبه فقد قطع 
عليه حقه؛ وإذا استمر احملتال ابملقاطعة واملداخلة؛ فإن أهل اجلدل يقولون: احتمله وعظه؛ فإن 
أصر عليه فاقطع مكاملته؛ حىت ولو حكم اجلاهل من احلاضرين أبنك منقطع؛ ألن الواجب هو 
بيان احلق وإظهاره مع القدرة، وال سبيل إىل ذلك مع كثرة املقاطعة؛ وإمنا يصح ذلك ويتحقق 

حبسن االستماع )111(.

قال الباجي: " املداخلة تذهب ابلفائدة وتدعو إىل الوحشة )112( ".

وكذلك مالزمة التعجب والتحسب؛ ألن اإلكثار من ذلك وترداده؛ دليل ضعف احلجة 
واالعتماد على التقليد؛ وعادة من ال يقصد اخلري ابملناظرة )113(. 

11- حيلة التشويه ابجلمع بني ما قاله اخلصم وأفكار مرفوضة مسبقا:

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: هو أن يعرف أن هذه احليلة؛ هي من أكثر احليل 
املستخدمة لتبشيع اخلصم ورأيه؛ وهي اجلمع بني أقواله وأقوال مذمومة مرفوضة عند اجلميع؛ 
إما ابخللط بني القولني؛ أو جعل أحدمها الزما لآلخر؛ وهذا ال يدفع إال ابلتخويف والتذكري 
بعاقبة الظلم والبغي ومآالت األمور؛ ومن مث تبيني حقيقة القول للحضور والسامعني؛ والفصل 

التام بني ما يقوله هو وما يلزمه به احملتال)114(. 

12- حيلة إقناع اجلمهور وليس اخلصم: ومن صور هذه احليلة: أن املناظر احملتال إذا 
علم ضعف كالمه؛ احتال يف تروجيه اباللتفات واإلقبال على كل واحد من أهل اجمللس؛ مع 

التبسم واالستبشار. 

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معا: أن يقال للمحتال: لو كان كالمك سديدا مستقيما 
الناس؛ واالستشهاد هبم؛ وحتريضهم على حتريك رؤوسهم؛ فإن قوة  ملا احتجت إىل خماطبة 
أيضا  يعرفون ضعف كالمك؛ وأنت  العقل واإلنصاف؛ وهؤالء  أهل  الكالم ال ختفى على 

لعلمك بضعفه احتجت إىل االحتيال.
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وأهل اجلدل يتفقون على أن شهادة احلاضرين ابلغلبة ألحدمها ليست مما يعتد به؛ إذ قد 
يكونون على رأيه منذ البداية وهم على طريقته؛ وقد يكونون غري متأهلني للحكم؛ وليسوا من 

أهل العلم واإلنصاف )115(. 

13- حيلة امتداح احملتال خلصمه؛ وإظهار احملتال شيئا من الضعف يف بدء املناظرة؛ حىت 
يتساهل معه خصمه؛ وال ينشط الستجماع قواه. 

وطريقة التعامل مع هذه احليلة: أن يقال له: هذا جملس حق ومناظرة؛ وليس جملس مديح؛ 
ومن اغرت ابملديح فقد أسقط حقه يف بيان احلق وقيام احلجة؛ وإذا كان املقام مقام مناظرة 
وجدل وحبث واستدالل؛ فينبغي أن يستمر هذا األمر؛ وأن ال ينخدع املناظر مبا يقال له؛ ال يف 

ابب الثناء واملدح؛ وال يف ابب التواقح واجلور؛ مما يبعد عن املوضوع.

وكذلك حيلة إظهار الضعف؛ فأهل اجلدل حيذرون من االغرتار بضعف املناظر)116(؛ فرمبا 
تتساهل وتتسامح معه؛ إما بسبب مدحيه أو ضعفه؛ فيعود ذلك عليك ابلضعف واالنقطاع؛ 

ولذلك قال اجلويين: " املساحمة يف املناظرة شؤم)117( " .

14- حيلة ضرب األمثال.

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن يكون املناظر يقظا للحيلة؛ وذلك يف قدرته على 
الفصل بني حمل اإللزام والنقاش؛ واالمثلة واالستدالالت اليت يسوقها احملتال؛ وأن تعظيم النص 
وإعماله يكون حني يستدل به يف مكانه الصحيح؛ وأن تكون هناك عالقة بني الدليل واملدلول.

ويكون كذلك ببيان اتفاق اجلميع على تعظيم نصوص الشرع والعمل هبا؛ وأن ما يقوم 
به احملتال هو من قبيل التلبيس وتغطية احلق ابلباطل؛ وهذا من حتريف الكلم عن مواضعه. 

15- حيلة تكرار السؤال الواحد بعبارات متعددة:

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن يعرف أن قصد احملتال من ذلك هو التهويل 
على خصمه وإظهار ضعفه بتكرار جوابه؛ ولذلك فالدفع يكون أبن يلتزم املناظر جبوابه مهما 
تعدد السؤال؛ ألن اجلواب إذا كان صحيحا؛ فمهما تعدد عبارات السؤال عنه فهذا ال يغري منه 
شيئا؛ وكان ذلك يف غاية الصحة والقوة؛ وال وجه ألن يعدل عنه إىل غريه )118(؛ وألن اجلواب 
إذا تعدد عن السؤال الواحد كان ذلك مظنة اإليقاع ابلغلط؛ فيقال: أي جوابيك أصح؛ املتقدم 
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أم املتأخر؛ وأبن يقال كذلك: إن اجلواب واحد؛ ألن السؤال واحد؛ ومل خيتلف إال العبارة.

16- حيلة تغيري جمرى املناقشة وإحداث تعديل يف موضوع املناظرة واجلدل.

وطريقة دفع هذه احليلة والتعامل معها: أن حيقق اخلصم أن مجيع ما تكلم به احملتال ليس 
مما يتعلق مبوضع النقاش)119(؛ بل هو خروج عن موضعه؛ واخلروج انقطاع وانكسار؛ فإذا أثبت 

ذلك فقد انتهت املناظرة.     
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اخلامتة:
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين .... أما بعد.

إىل  توصلت  يقارهبا  وما  املناظرة واجلدل  احليل يف ابب  املقاربة ملوضوع  يف خامتة هذه 
جمموعة من النتائج منها:

للمنهجية  والتأسيس  والنزاعات؛  اخلالفات  املناظرة واجلدل يف حسم  مباحث  أمهية   -
الصحيحة يف بناء االستدالل والدفاع عن الرأي.

- ضرورة توسيع منهجيات اجلدل واملناظرة اليت قررها العلماء قديا؛ لتمارس يف حسم 
اخلالفات والنزاعات العلمية؛ واملنهجية؛ والفكرية.

- العالقة الوثيقة بني علم أصول الفقه وعلم اجلدل؛ وإن كان الغرض من العلمني خمتلفا؛ 
فاجلدل هو اجلانب الصوري يف علم أصول الفقه؛ وهي اليت يتمسك هبا الفقهاء، واألصوليون؛ 

إما هدما ملذهب أو حفاظا عليه.

- ارتكاز طريقة اجلدل واملناظرة على عدد كبري من األسس والقواعد واألركان والشروط؛ 
ال بد من استيفائها لتحقيق اهلدف منه.

اليت متارس عند اجلدل واملناظرة؛  اهتمام علماء اجلدل ابلرتكيز على موضوع احليل   -
وأتثريها يف جمرى املناظرة.

- أن احليل اليت متارس يف ابب اجلدل، قد تكون انشئة من معرفة طرق اجلدل، وقد تكون 
انشئة من دافع نفسي وشخصي؛ مبا جبل عليه احملتال ومارسه.

- تعدد احليل ما بني مغالطات ومتويهات تعتمد على اخلطاب؛ وحيل تعتمد على املكابرة 
والعناد.

- من املهم معرفة احليل وتصنيفها وطريقة استعماهلا؛ للتعامل معها ودفعها.

- هناك مهارات يكن استخدامها لدفع احليلة وكشفها؛ ومت تقسيمها إىل نوعني: مهارات 
عامة، ومهارات خاصة بكل حيلة.
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- يكن تطبيق املهارات العامة واخلاصة فيما يدخل يف ابب املناظرة واجلدل؛ كاحلوارات الفقه وأصوله: الحيل في باب المناظرة والجدل وما يقـاربها دراسة استقرائية تحليلية
واملناقشات والسجاالت.

- أن املهارات العامة تعتمد على معرفة أدب احلوار واجلدل؛ وضبط النفس والبعد عن 
االنفعال واملراء والغضب واحلدة؛ واحلرص على اهلدوء والروية؛ ألن ذلك من أكثر ما يساعد 
على سرعة البديهة؛ وحضور احلجة؛ والبعد عن االنقطاع والدهشة يف جملس النظر واجلدال.

احليلة  من  الغاية  مبعرفة  وذلك  احليل؛  دفع  من خالهلا  يكن  اخلاصة  املهارات  أن   -
والقصد من ورائها؛ ومن مث دفعها مبا يناسبها.

- أن من أكثر ما يساعد على قوة العارضة واإلمساك مبهارات اجلدل؛ هو خلوص النية 
والتقرب هلل عز وجل؛ والبعد عن املكابرة، والعجب، والتفاخر، وحب الغلبة، واالنتصار.

- ملمارسة اجلدل واملناظرة دور كبري يف حدة الذهن، وتقوية القرحية، وحضور الذهن يف 
جمالس العلم والدرس.

وأسـأل هللا تعاىل أن ينفع مبا دون وكتب وصلى هللا وسـلم على نبينا حممد.
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اهلوامش:
)1( إرشاد الفحول )1/ 15(. 

)2( تنظر عبارة البابريت احلنفي من علماء القرن الثامن؛ يف إمكانية حصول اإلمجاع؛ والفرتة الزمانية 
الكافية لوصول قول من الشرق إىل الغرب؛ حيث اعترب أن وصول القول ومسريه من املشرق إىل املغرب: 
" إذا كان حثيثاً مستدياً رمبا تزيد مدته على قرن ! ". الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب )518/1(.

)3( ينظر على سبيل املثال: املعونة يف اجلدل حتقيق تركي )ص:128(؛ املقرتح يف املصطلح )ص:125( 
وما بعدها. 

)4( الكافية يف اجلدل )ص:1(. 
)5( ينظر: لسان العرب )103/11( ومابعدها؛ آداب املناظرة )ص:3(.

)6( حترير املنقول وهتذيب علم األصول )ص:315(.
)7( ينظر: اجلذل يف علم اجلدل )ص:3(؛ معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم )ص:76(.

)8( ينظر: مقدمة املقرتح يف املصطلح )ص:18(.
)9( ينظر: املعجم الفلسفي 391/1.

)10( ينظر: أصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة )ص:18(.
)11( ينظر: املصدر نفسه )ص:99-18-11(.

)12( ينظر: الكافية للجويين )ص:21-19(.
)13( آداب املناظرة )ص:1(.

)14( ينظر: املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي )4/1(؛ أجبد العلوم )58/1(؛ ترتيب العلوم للمرعشي 
)ص:142(.

)15( املعجم الوسيط )205/1(.
)16( احمليط يف اللغة )200/3(.

)17( ينظر: عشرون قاعدة فقهية تشكل حواراتك )ص:20(.
)18( املعجم الوسيط )946/2(.

)19( ينظر: جنعة الرائد وشرعة الوارد يف املرتادف واملتوارد )ص:272(.
)20( ينظر: اتريخ اجلدل أليب زهره )ص:5(.
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)21( املوسوعة العربية العاملية / مادة املناظرة.
)22( معجم مقاييس اللغة البن فارس )136/3(.

)23( خزانة األدب ولب لباب لسان العرب )106/4(.
)24( تنظر معاين احليلة: لسان العرب185/11.

)25( مفردات القرآن، للراغب )ص:267(.
)26( اجلامع ألحكام القرآن )347/5(.

)27( الفروق اللغوية )ص:206(.
)28( ينظر: مقدمة حتقيق الكافية )ص:27(.

)29( ينظر: اجلذل يف علم اجلدل )ص:7(. اإليضاح لقوانني االصطالح )ص:99(.
)30( ينظر: املناظرة يف أصول التشريع اإلسالمي )4/1(.

)31( اإليضاح لقوانني االصطالح )ص:103(.
)32( ينظر: كشف الظنون17/1.

)33( ينظر: مقدمة الكافية ص28؛ مقدمة املعونة يف اجلدل ص60.
)34( كشاف اصطالحات الفنون والعلوم )1/ 38(.

)35( ينظر: آداب البحث واملناظرة للشنقيطي )ص:295(.
)36( املستصفى )ص:342(.

)37( شرح خمتصر الروضة )459/3(.
)38( ينظر: اجلذل يف علم اجلدل )ص:7(.اإليضاح لقوانني االصطالح )ص:99(.

)39( ينظر: ترتيب العلوم للمرعشي )ص:142(.
)40( ينظر: شرح الدمنهوري على السلم )ص:34(.

)41( ينظر: املغالطات املنطقية، عادل مصطفى )ص:17(.
)42( ينظر: املغالطات املنطقية يف وسائل اإلعالم املعاصرة )ص:7(.

)43( ينظر: املرجع السابق.
)44( ينظر: املنطق البن سينا )71/4(.
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)45( ينظر على سبيل املثال: الكافية للجويين )ص:543(.
)46( ينظر: الكافية )ص:549(.

)47( ينظر: فن أن تكون دائما على صواب، شوبنهور، )ص:41( وما بعدها.
)48( ينظر: املنطق )71/4(.

)49( ينظر: الكافية )ص:550(.
)50( ألن االحتيال قد يقع من السائل وقد يقع من اجمليب.

)51( ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه )313/4(.
)52( ينظر: املنطق )71/4( وما بعدها.

)53( شرح الدمنهوري على السلم )ص:34(.
)54( ينظر: الكافية )ص:538(.

)55( ينظر: فن أن تكون دائما على صواب، شوبنهور )ص:47(.
)56( ينظر: املصدر نفسه )ص:63(.

)57( ينظر: الكافية للجويين )ص:542(.
)58( ينظر: املنطق )71/4(.
)59( ينظر: املنطق )71/4(.

)60( ينظر: الكافية )ص:529( وما بعدها.
)61( شرح الدمنهوري على السلم )ص:34(.

)62( الكافية )ص:538(.
)63( ينظر: املنطق )74/4(؛ فن أن تكون دائما على صواب، شوبنهور )ص:60(.

)64( تنظر القصة ومناظرات أخرى قريبة منها: طرائف ومسامرات؛ حممد رجب البيومي؛ )ص:55(.
)65( ينظر: فن أن تكون دائما على صواب، شوبنهور، )ص:65(.

)66( ينظر: املصدر نفسه )ص:49( وما بعدها.
)67( ينظر: الكافية للجويين )ص:542(، فن أن تكون دائما على صواب )ص:76(.

)68( ينظر: الكافية للجويين )ص:531(.
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)69( التفصي ابلفاء: تفصى من الشيء؛ وتفصى عنه: أي ختلص منه. ينظر: مشس العلوم ودواء 
كالم العرب من الكلوم نشوان بن سعيد احلمريي )5195/8(. 

)70( ينظر: الكافية للجويين )ص:542(.
)71( ينظر: فن أن تكون دائما على صواب )ص:76(.

)72( ينظر: املصدر نفسه )ص:60( وما بعدها.
)73( ينظر: الكافية للجويين )ص:547(.

)74( ينظر: املصدر نفسه )ص:548(.
)75( ينظر: احليوان للجاحظ نقال عن القيين )591/5(.

)76( ينظر: املنهاج يف ترتيب احلجاج )ص:10(.
)77( ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه )313/4(.

)78( املنطق )73/4(.
)79( ينظر: البحر احمليط يف أصول الفقه )313/4(.

)80( ينظر: الكافية )ص:536(.
)81( ولالنتقال يف جمالس النظر أنواع منها: االنتقال من علة إىل علة إلثبات احلكم األول؛ االنتقال 
من سؤال إىل سؤال قبل متام األول، االنتقال من دليل إىل دليل؛ االنتقال من مذهب إىل مذهب. ينظر: 
امللك سعود  جامعة  جملة  احلوشاين؛  شريفة  النظر،  جمالس  االنقطاع يف  )ص:180(؛  املنطق  التقريب حلد 

)م23؛1432(، )ص:1151( وما بعدها.
)82( ينظر: فن أن تكون دائما على صواب )ص:60( وما بعدها.

)83( ينظر: الكافية للجويين )ص:542(.
)84( ينظر: املصدر نفسه )ص:542(.
)85( ينظر: املصدر نفسه )ص:542(.
)86( ينظر: املصدر نفسه )ص:549(.

)87( ولذلك نقل عن آرثر شوبنهور قوله: " كم يكون رائعا لو أمكننا أن نقيض لكل خدعة جدلية 
امسا خمتصرا وبني املالءمة؛ حبيث يتسىن لنا كلما ارتكب أحد هذه اخلدعة املعينة أو تلك؛ أن نوخبه عليها 

للتو واللحظة ". املغالطات املنطقية؛ عادل مصطفى )ص:9(. وينظر: الكافية )ص:542(.
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)88( املسودة يف أصول الفقه )ص:553(.
)89( ينظر: االنقطاع يف جمالس النظر )ص:1142(.

)90( ينظر: الكافية )ص:532-83(.
)91( ينظر: ترتيب العلوم للمرعشي )ص:142(.

)92( ينظر: شرح خمتصر الروضة )186/1(.
)93( ينظر: البيان والتبني )272/1( وما بعدها.

)94( أبو مشر احلنفي أحد كبار املعتزلة القدرية اشتهر ابملناظرة. ينظر: فضل االعتزال وطبقات املعتزلة 
)ص:268(.

)95( البيان والتبني )91/1(.
)96( املنطق )76-75/4(.

)97( ينظر: التقريب حلد املنطق )ص:169(.
)98( البيان والتبني )91/1(.

)99( الواضح يف أصول الفقه )529-530/1(.
)100( ينظر: الكافية )ص:543(، البحر احمليط يف أصول الفقه )313/4(.

)101( ينظر: الكافية )ص535(، التقريب )ص:182(.
)102( ينظر: الكافية )ص:548(، البحر احمليط يف أصول الفقه )313/4(؛ التقريب )ص:176(.

)103( شرح الكوكب املنري )385/4-386(. وينظر: التقريب )ص:177(.
)104( ينظر: التقريب )ص:182(. واملستفز الرقيع: هو األمحق الذي جيادل قصدا لالستفزاز واملراء. 

ينظر: لسان العرب )365/10(.
)105( ينظر: التقريب )ص:180(.

)106( ينظر: املصدر نفسه )ص:182(.

)107( ينظر: املصدر نفسه )ص:182(.
)108( ينظر: فن أن تكون دائما على صواب، شوبنهور، )ص:49( وما بعدها.

)109( الواضح يف أصول الفقه )530-529/1(.
)110( ينظر: الكافية للجويين )ص:547(.
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)111( ينظر: املصدر نفسه )ص:533(.
)112( ينظر: املنهاج يف ترتيب احلجاج )ص:10(.

)113( ينظر: املصدر نفسه )ص:10(؛ الكافية للجويين )ص:534(.
)114( وقد هنى الباجي عن مناظرة من عادته التفظيع؛ ألنه ال يستفاد منه. ينظر: املنهاج )ص:10(.

)115( ينظر: التقريب )ص:174(.
)116( ينظر: الكافية للجويين )ص:534(.

)117( ينظر: املصدر نفسه )ص:535(.

)118( ينظر: املصدر نفسه :ص:536(.
)119( ينظر: املصدر نفسه )ص:543(؛ التقريب )ص:182(.
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فهرس املراجع واملصادر:
- أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم: صديق بن حسن القنوجي؛ الناشر: دار الكتب 

العلمية - بريوت، 1978م؛ حتقيق: عبداجلبار زكار.

- آداب البحث واملناظرة: حممد بن األمني الشنقيطي؛ حتقيق: سعود العريفي؛ دار عامل الفوائد.

- آداب املناظرة: عمرو سليم؛ دون معلومات طباعة.

- إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول: حممد بن علي بن حممد الشوكاين ) املتوف:1250هـ(؛ 
احملقق: الشيخ أمحد عزو؛ عناية، دمشق - كفر بطنا؛ الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل فرفور؛ 

دار الكتاب العريب؛ الطبعة األوىل: 1419هـ -1999م.

- أصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب والسنة: د/محد بن إبراهيم العثمان؛ دار ابن حزم، الطبعة الثانية: 
1425هـ.

- االنقطاع يف جمالس النظر: شريفة احلوشاين؛ جملة جامعة امللك سعود )م23؛1432هـ(.

الدغيم؛  حممود  حتقيق:  اجلوزي:  عبدالرمحن  بن  يوسف  الدين  حمي  االصطالح:  لقوانني  اإليضاح   -
مكتبة مدبويل القاهرة؛ الطبعة األوىل: 1415هـ.

الزركشي ) املتوف:794هـ(؛  الدين حممد بن عبدهللا بن هبادر  الفقه: بدر  البحر احمليط يف أصول   -
احملقق: حممد حممد اتمر؛ الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان الطبعة األوىل:1421هـ/2000م. 

- اتريخ اجلدل: حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب؛ الطبعة األوىل: 1934م.

 - ترتيب العلوم: حممد بن أيب بكر املرعشي الشهري بساجقلي زاده ) املتوف:1145هـ(؛ احملقق: حممد 
بن إمساعيل السيد أمحد؛ أصل الكتاب: رسالة ماجستري مقدمة لقسم املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، جامعة امللك عبدالعزيز )1405هـ(. الناشر: دار البشائر اإلسالمية - بريوت الطبعة: 

األوىل: 1408 هـ -1988م.

- حترير املنقول وهتذيب علم األصول: عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدمشقي 
الصاحلي احلنبلي ) املتوف:885هـ(؛ تقريظ: عبدهللا بن عبدالعزيز بن عقيل؛ حتقيق: عبدهللا هاشم، د/هشام 

العريب؛ الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر؛ الطبعة: األوىل: 1434 هـ -2013م.

- التقريب حلد املنطق: حممد بن علي بن أمحد بن سعيد، حتقيق: أمحد املزيدي؛ منشورات دار الكتب 
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العلمية بريوت.

- اجلامع ألحكام القرآن اجلامع ألحكام القرآن، تفسري القرطيب: أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر 
بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ) املتوف:671هـ(؛ حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش؛ 

الناشر: دار الكتب املصرية - القاهرة؛ الطبعة: الثانية: 1384هـ -1964م. 

- اجلذل يف علم اجلدل: جنم الدين سليمان بن عبدالقوي الطويف؛ حتقيق: فولفهارت هاينريشس؛ 
دار فرانز للنشر: 1408هـ.

حتقيق  الوفاة:255هـ(،  سنة  الوالدة:159هـ/  )سنة  اجلاحظ  حبر  بن  عمرو  عثمان  أبو  احليوان:   -
عبدالسالم حممد هارون، الناشر دار اجليل: 1416هـ -1996م، مكان النشر: لبنان - بريوت. 

الوالدة:1030/  )سنة  البغدادي؛  عمر  بن  عبدالقادر  العرب:  لسان  لباب  ولب  األدب  خزانة   -
سنة  العلمية؛  الكتب  دار  الناشر:  اليعقوب  بديع  إميل  نبيل طريفي/  الوفاة:1093هـ(. حتقيق: حممد  سنة 

النشر:1998م، مكان النشر: بريوت.

- الردود والنقود شرح خمتصر ابن احلاجب: حممد بن حممود بن أمحد البابريت احلنفي )ت:786هـ(؛ 
احملقق: ضيف هللا بن صاحل بن عون العمرى )ج1( - ترحيب بن ربيعان الدوسري )ج2(؛ رسالة دكتوراه 
نوقشت ابجلامعة اإلسالمية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه: 1415هـ؛ الناشر: مكتبة الرشد انشرون 

الطبعة األوىل: 1426هـ -2005م.

- شرح الكوكب املنري: حممد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتوحي احلنبلي )ت:972هـ(، حتقيق: حممد 
الزحيلي، نزيه محاد، مكتبة العبيكان: 1418هـ. 

جنـم  الربيـع،  أبـو  الصرصـري،  الطـويف  الكـرمي  بـن  عبدالقـوي  بـن  سـليمان  الروضـة:  خمتصـر  شـرح   -
الطبعـة األوىل:  الرسـالة؛  الناشـر: مؤسسـة  الرتكـي؛  بـن عبداحملسـن  عبـدهللا  احملقـق:  )املتوف:716هــ(؛  الديـن 

1407هــ/1987م.

- شرح الدمنهوري على السلم - إيضاح املبهم من معاين السّلم: للعالمة أيب املعارف شهاب الّدين 
أمحد بن عبداملنعم الدمنهوري األزهري؛ املتوف سنة: 1198هـ.

- مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد احلمريي اليمين ) املتوف:573هـ(؛ 
احملقق: د/حسني بن عبدهللا العمري - مطهر بن علي اإلرايين -، د/ يوسف حممد عبدهللا؛ الناشر: دار الفكر 

املعاصر ) بريوت - لبنان (، دار الفكر )دمشق - سورية( الطبعة األوىل: 1420 هـ -1999م.
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- طرائف ومسامرات: حممد رجب البيومي؛ دار القلم دمشق؛ الطبعة األوىل: 1421هـ.

- عشرون قاعدة فقهية تشكل حواراتك: حممد بن عبدالعزيز املبارك؛ مركز امللك عبدالعزيز حلوار 
الوطين الرايض الطبعة االوىل: 1435هـ. 

- الفروق اللغوية، معجم الفروق اللغوية: أبو هالل العسكري؛ مؤسسة النشر اإلسالمي؛ الطبعة: 
األوىل: 1412هـ - مؤسسة النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني.  

- فضل االعتزال وطبقات املعتزلة: القاضي عبداجلبار بن أمحد؛ حتقيق: فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر.

- فن أن تكون دائما على صواب: آرثر شوبنهور؛ ترمجة: رضوان العصبة؛ دار األمان الرابط؛ الطبعة 
األوىل: 1435هـ. 

- الكافية يف اجلدل: عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين: حتقيق، فوقية حممود، مطبعة عيسى البايب 
احلليب، القاهرة: 1399هـ.

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدهللا القسطنطيين الرومي )ت:1067هـ(، 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان.

- لسان العرب: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري؛ الناشر: دار صادر - بريوت الطبعة األوىل. 

- احمليط يف اللغة: الصاحب الكايف الكفاة أبو القاسم إمساعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد بن 
إدريس الطالقاين؛ دار النشر: عامل الكتب - بريوت / لبنان - 1414هـ -1994م، الطبعة األوىل؛ حتقيق: 

الشيخ حممد حسن آل ايسني.

- املسودة يف أصول الفقه ] املسودة - آل تيمية [: عبدالسالم + عبداحلليم + أمحد بن عبداحلليم آل 
تيمية؛ الناشر املدين - القاهرة؛ حتقيق: حممد حمىي الدين عبداحلميد.

- املستصفى - املستصفى يف علم األصول: حممد بن حممد الغزايل أبو حامد؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بريوت الطبعة األوىل: 1413هـ؛ حتقيق: حممد عبدالسالم عبدالشايف.

الدعوة،  النجار، دار  الزايت وحامد عبدالقادر وحممد  إبراهيم مصطفى وأمحد  الوسيط:  املعجم   -
حتقيق: جممع اللغة العربية.

- معجم مقاييس اللغة: أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي )ت:395هـ(، دار إحياء الرتاث العريب 
بريوت، الطبعة األوىل: 1422هـ.
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- معجم مقاييس اللغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي؛ احملقق: عبدالسالم حممد هارون؛ الناشر: 
دار الفكر؛ الطبعة: 1399هـ -1979م.

- معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم: أبو الفضل عبدالرمحن جالل الدين السيوطي؛ دار النشر: 
مكتبة اآلداب - القاهرة/ مصر-1424هـ/2004م؛ الطبعة األوىل؛ حتقيق: أ.د/ حممد إبراهيم عبادة.

- املعجم الفلسفي: كمال صليبا؛ دون معلومات نشر.

- املعونة يف اجلدل: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي. حققه: عبداجمليد تركي؛ دار 
الغرب اإلسالمي بريوت؛ الطبعة األوىل: 1408هـ.

- املغالطات املنطقية: عادل مصطفى؛ اجمللس األعلى للثقافة: 2007م.

- املغالطات املنطقية يف وسائل اإلعالم املعاصرة: أتليف: أمحد دعدوش، منشورات السبيل الطبعة 
األوىل: 2014م.

- املفردات يف غريب القرآن: احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبو القاسم؛ 
الناشر: دار العلم الدار الشامية؛ مكان الطبع: دمشق - بريوت سنة الطبع: 1412هـ؛ حتقيق: صفوان عدانن 

داودى.

- املقرتح يف املصطلح: حممد بن حممد الربوي الشافعي، حتقيق: شريفة احلوشاين، دار الوراق، بريوت، 
الطبعة األوىل: 1424هـ.

التناظر ابن حزم والباجي (: لألستاذ املصطفى  التشريع اإلسالمي )دراسة يف  املناظرة يف أصول   -
الوظيفي؛ مطبعة فضالة زنقة ابن زيدون - احملمدية ) املغرب(: 1419هـ -1998م.

- املنطق ) الشفاء(: ابن سينا؛ حتقيق: أمحد األهواين؛ نشر وزارة الرتبية والتعليم؛ املطبعة األمريية ابلقاهرة: 
1377هـ.

- املنهاج يف ترتيب احلجاج: أبو الوليد الباجي؛ حتقيق: عبداجمليد تركي؛ دار الغرب اإلسالمي؛ الطبعة 
الثانية: 1987م. 

- املوسوعة العربية العاملية: عمل موسوعي ضخم اعتمد يف بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة 
املعارف العاملية ) World Book International (؛30 جملدا. 

- موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر 
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الفاروقي احلنفي التهانوي ) املتوف: بعد 1158هـ(؛ تقدمي وإشراف ومراجعة: د/ رفيق العجم؛ حتقيق: د/علي 
دحروج؛ نقل النص الفارسي إىل العربية: د/عبدهللا اخلالدي؛ الرتمجة األجنبية: د/جورج زيناين الناشر: مكتبة 

لبنان انشرون - بريوت الطبعة األوىل:1996م.

- جنعة الرائد وشرعة الوارد يف املرتادف واملتوارد: إبراهيم اليازجي اللبناين. دون معلومات طباعة.

الظفـري  البغـدادي  عقيـل  بـن  حممـد  بـن  عقيـل  بـن  علـي  الوفـاء،  أبـو  الفقـه:  أصـول  يف  الواضـح   -
حسن الرتكي؛ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

ُ
)املتوف:513هـ(؛ احملقق: د/َعبدهللا بن َعبدامل

ـ -1999م. هـ  1420 األوىل:  الطبعـة  لبنـان  بـريوت - 


