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 د. مشعل بن عبد اهللا بن دجين السهلي

  ي قسم الدراسات اإلسالمية، ـأستاذ أصول الفقه املساعد ف

  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح، جامعة امعة

 m.alsahli@mu.edu.saالربيد اإللكتروين: 

 هـ)٠٢/٠٧/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٠٥/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر يف  

دخل الجدل يف العلم الشرعي من خالل المنطق اليوناين، خالل حركة الرتجمة يف : المستخلص

القرن الثالث الهجري، غير أن علماء األصول كانت لهم جهود يف إعادة صياغة الجدل، ليتوافـق مـع 

المؤلفات الجدلية التـي ُألفـت خدمـة  القواعد األصولية، وهبذا ظهر علم الجدل األصولي، وظهرت

للفقه وأصوله، وأصبح لعلم الجدل عناية خاصة عند علماء األصول، حتى سماه الطويف أصـول فقـه 

خاص. ويهدف هذا البحث إلى إيجـاد مفهـوم لعلـم الجـدل األصـولي، ومـا يتعلـق بـه مـن مقـدمات 

صائصه التي يتميز هبـا عـن الجـدل كالغاية من علم الجدل األصولي، وأركانه، وشروطه، وآدابه، وخ

المنطقي، وكان من أهم النتائج التي انتهـى إليهـا الباحـث، أن علـم الجـدل األصـولي تميـز عـن علـم 

أهمهــا، مصــادر االســتمداد، ولعــل هــذا مــن أهــم األمــور التــي ســاهمت يف  الجــدل المنطقــي بــأمور:

 آداب الجدل المسـتمدة مـن األدلـة استحضار العلماء ألهمية الوازع الديني يف الجدل، وهو ظاهر يف

ــة. ــة العقلي ــن األدل ــا م ــى عليه ــا يبن ــة، وم ــر  النقلي ــة بتحري ــولي بالعناي ــدل األص ــم الج ــز عل ــا تمي كم

المصطلحات األصولية، وبيان شروط التعريف، والعناية بأوجـه االعرتاضـات علـى الحـد والـدليل، 

تميز هبا علم الجدل األصولي، العناية كما أن من أهم المميزات التي  وطرق الرتجيح عند التعارض.

كمـا انتهـى الباحـث إلـى أن علـم الجـدل األصـولي  بتخريج الفروع الفقهية على القواعد األصـولية.

مجال واسع للبحث والتحليل والدراسة، وال تزال الحاجة قائمة إلى العناية بعلم الجدل األصـولي، 

 من خالل الرسائل الجامعية، والبحوث العلمية.

 .أصول الفقه، الجدل األصولي، الجدل كلمات المفتاحية:ال
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Abstract: Aljadal entered into alfikr al'iislamii through almantiq alyunanii, during 
the translation movement in the third century AH, but the scholars of al'usul kanat 
have made efforts to reformulate the Aljadal, to conform to alqawaeid al'usuliati, and 
thus the science of fundamentalist Aljadal appeared to us, and this research aims to 
find a concept for the science of aljadal al'usuli, and what are its principles, and what 
distinguishes it from the aljadal almintaqi, and one of the most important results that 
the researcher ended, that the science of aljadal al'usuli from the science of aljadal 
almintaqi, by things: 

The most important of these are sources of extraction. Perhaps this is one of the 
most important things that contributed to the scholars ’evocation of the importance of 
religious belief in the aljadal. 

Also, one of the most important features that distinguished the science of aljadal 
al'usuli, is the care to takhrij of Issues alfaqah, on alqawaeid al'usuliati. 

The researcher also concluded that the science of fundamentalist controversy is a 
broad field for research, analysis, and study, and there is still a need to take care of the 
science of aljadal al'usuli, through university theses, and scientific research. 

key words: aljadal, aljadal al'usuli, Usul al-Fiqh. 
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 المقدمة

 

الحمد هللا نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا 

وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه 

إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آلـه 

 كثيرًا. وصحبه وسلم تسليم�

وبعد فإن ظهور المدارس الفقهية والمذاهب األربعة أدى إلى وقوع المنـاظرات 

والجدال بين أتباع هـذه المـذاهب وعلمائهـا، وكـان مـن الـالزم إيجـاد مـنهج متكامـل 

يسيرون عليه يف أثناء النقاش والمناظرة، فاحتاجوا إلى علم الجدل ليكون منهج� لهم 

المشـكل أن علـم الجـدل قـد دخـل يف العلـم الشـرعي مـن يف المناظرات، غيـر أن مـن 

خالل المنطق اليوناين، خالل حركة الرتجمة لعلوم اليونان التي كانت يف عهد المأمون 

يف القرن الثالث الهجري، وهذا أدى إلـى اخـتالف آراء المفكـرين والعلمـاء يف األخـذ 

ينا وغيرهمـا، ومـنهم مـن به، فمنهم من قبل الجدل اليوناين كما هو كالفارابي وابـن سـ

، ومن هنا ظهر علم الجـدل )١(حاول صياغة علم الجدل وفق قواعد الشريعة اإلسالمية

األصولي، وظهرت المؤلفات الجدلية التي ألفها علماء األصول، وأرادوا من خاللهـا 

خدمة الفقه وأصوله، واستطاعوا مـن خاللهـا صـبغ علـم الجـدل بالصـبغة األصـولية، 

                                           
)؛ مقدمـة تحقيـق الكافيـة يف ٩٦د. عبـد الوهـاب أبـو سـليمان، (ص ينظر: الفكر األصـولي، أ.  )١(

ــين، (ص ــة حس ــدل، د. فوقي ــد٢٧-٢٦الج ــث عن ــاهج البح ــي  )؛ من ــالم، د. عل ــري اإلس مفك

وما بعدها)؛ مناهج الجدل عند فالسفة اليونـان وأثرهـا يف الفكـر اإلسـالمي،  ٢٤النشار، (ص

 ).١٥)، (ص٢سمير حمدي، مقالة علمية (مجلة الرافد
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 .)١(دراسة علم الجدل األصولي وهذا يدعو إلى

وقد ُوجدت بعض الدراسات التي اعتنت بعلم الجدل وأثره يف أصول الفقه، ومن 

ذلك بحث علمي محكم بعنوان (أثر الجدل يف أصول الفقه الحد والموضوع والمبادئ 

 والمقدمات) لألستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني، غير أن األستاذ لم يقصد

استه الحديث عن علم الجدل األصولي، بقدر الحديث عن أثر الجدل يف أصول يف در

الفقه، بخالف الهـدف المقصـود مـن هـذا البحـث، وهـو محاولـة إيجـاد مفهـوم لعلـم 

 الجدل األصولي، وما يميزه عن علم الجدل القائم على المنطق اليوناين.

 أهمية الموضوع:* 

بالنسبة ألصول الفقه، وهذه مسـألة  تظهر أهمية الموضوع من أهمية علم الجدل

، ويـرى )٢(يقررها الطويف بجالء حينما يصف الجدل األصولي بأنـه أصـول فقـه خـاص

ابن الجوزي أن أصول الفقه له طرفان، أحدهما يعتني بإثبات األدلة بناء على الشرائط 

أ، الموجبة لها، واآلخر تحرير وجه االستدالل هبذه األدلة، والبعـد عـن مكـامن الخطـ

 .)٣(وهذا هو علم الجدل

 مشكلة البحث:* 

مشكلة البحث هي تداخل علم الجدل القائم علـى المنطـق والفلسـفة، مـع علـم 

                                           
)؛ الفكـــر ١٨٤-١٨١د. يعقـــوب الباحســـين، (ص ينظـــر: أصـــول الفقـــه النشـــأة والتطـــور، أ.  )١(

ــ األصــولي، أ.   )؛ مقدمــة تحقيــق الكافيــة يف الجــدل، ١٠٦و ســليمان، (صد. عبــد الوهــاب أب

 ).٢٧-٢٦د. فوقية حسين، (ص

 ).٤ينظر: علم الجذل يف علم الجدل، الطويف، (ص  )٢(

 ).١٠١ينظر: اإليضاح لقوانين االصطالح، ابن الجوزي، (ص  )٣(
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الجدل يف أصول الفقه، فكان من الالزم النظر يف علم الجدل يف أصول الفقه، للخروج 

ة بمفهوم يميزه عن الجدل المنطقي، وبيان جهود علماء أصول الفقه يف إضـفاء الصـبغ

 األصولية الفقهية على علم الجدل.

 أسئلة البحث:* 

 ما مفهوم علم الجدل األصولي؟ 

 ما موضوع علم الجدل األصولي؟ 

 ما الغاية من علم الجدل األصولي؟ 

 ما حكم علم الجدل األصولي؟ 

 ما الخصائص التي يتميز هبا علم الجدل األصولي عن الجدل المنطقي؟ 

 أهداف البحث: * 

 يف أسئلة البحث، فإن البحث يهدف إلى ما يلي:يف ضوء ما تقدم 

 .بيان مفهوم علم الجدل األصولي 

 .بيان موضوع علم الجدل األصولي 

 .بيان الغاية من علم الجدل األصولي 

 .بيان حكم علم الجدل األصولي 

 .بيان الخصائص التي تميز هبا علم الجدل األصولي عن الجدل المنطقي 

 منهج البحث:* 

بحث على المنهج االستقرائي التحليلي، حيث قمت بالرجوع حرصت يف هذا ال

إلى ما تيسر الوقوف عليه من المؤلفـات يف الجـدل يف أصـول الفقـه، واسـتقراء المـادة 

، وقد اقتصرت على -قدر اإلمكان-العلمية وتحليلها، من أجل الخروج بنتيجة دقيقة 
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إلى المراجع األصـولية،  المؤلفات التي ألفها علماء األصول يف الجدل، دون الرجوع

 فذلك مجال بحث آخر، خشية اإلطالة والخروج عن المقصود.

 أسباب اختيار البحث:* 

 دعاين للكتابة يف هذا المجال عدة أسباب، أجملها يف اآليت:

 أهمية علم الجدل بالنسبة ألصول الفقه. -١

دم التمييز بين علم الجدل األصولي، وعلم الجدل المنطقـي، خاصـة مـع عـ -٢

الوقوف على دراسة تفرق بين علمي الجدل الذي ينطلق من قواعـد المنطـق اليونـاين، 

 والجدل الذي ينطلق من قواعد الفقه وأصوله.

 بيان الخصائص التي يتميز هبا علم الجدل األصولي. -٣

 

 خطة البحث:* 

 وفهرس للمراجع. ،وخاتمة ،وأربعة مباحث ،وتمهيد ،يتكون البحث من مقدمة

 ــة ــئلته،  :المقدم ــث، وأس ــكلة البح ــوع، ومش ــة الموض ــى أهمي ــتملت عل ــد اش وق

 وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه، والخطة.

 وتحدثت فيه عن نزعة الجدل لدى اإلنسان. :التمهيد 

 :تعريــف علــم الجــدل األصــولي والعلــوم المشــاهبة، ويشــمل ثالثــة  المبحــث األول

 :مطالب

 .المطلب األول: تعريف علم الجدل األصولي 

 .المطلب الثاين: تعريف علم الخالف، والفرق بينه وبين علم الجدل األصولي 

 .المطلب الثالث: تعريف علم المناظرة، والفرق بينه وبين علم الجدل األصولي 
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 :مقدمات يف علم الجدل األصولي، ويشمل خمسة مطالب المبحث الثاين: 

 .المطلب األول: موضوع علم الجدل األصولي 

 :الغاية من علم الجدل األصولي. المطلب الثاين 

 .المطلب الثالث: أركان علم الجدل األصولي 

 .المطلب الرابع: شروط علم الجدل األصولي 

 .المطلب الخامس: آداب علم الجدل األصولي 

 :حكم علم الجدل األصولي. المبحث الثالث 

 :خصائص علم الجدل األصولي. المبحث الرابع 

 المستخلصة من البحث. تشتمل على أهم النتائج :خاتمةال 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 

ــدل  ــالم الج ــان مع ــن بي ــا أردت م ــت فيم ــد وفق ــون ق ــو أن أك ــإين أرج ــ� ف وختام

األصــولي، وال أدعــي أين قــد جمعــت كــل مــا يخــص علــم الجــدل األصــولي يف هــذا 

البحث، وإنما الغاية هي بيان أبرز معالمه، والتفريق بينـه وبـين الجـدل المنطقـي، ومـا 

الجــدل األصــولي مجــاًال خصــب� للبحــث والتحليــل والدراســة، والحمــد هللا رب  زال

 العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.

* * * 
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 تمهيد

ــه طبيعــة اإلنســان، ذلــك أن الجــدل فطــرة إنســانية،  الجــدل كممارســة تــدعو إلي

اآلخـرين، وهـو أمـر  فاإلنسان مجبول على طرح أفكاره وعرضها، والدفاع عنهـا أمـام

وهـو مـن -تدعو إليه الفطرة، يقول الطويف يف خاتمة كتابه علم الجذل يف علـم الجـدل 

مبين�  -الكتب المتميزة يف علم الجدل بشكل عام، ويف الجدل األصولي بشكل خاص

أن صناعة الجدل صـناعة فطريـة، وأن قـوانين الجـدل موجـودة ومسـتقرة يف األذهـان، 

الكبير: (مع أن الجدل صناعة تكاد تكون فطرية، إن لم تكن كذلك  يعرفها الصغير قبل

حقيقة، فإنّا نرى العامة بل الصبيان تقع بينهم المناظرات علـى القـانون الصـناعي، مـن 

، ويقول أيض�: (والصـبيان ببـدائههم يـدركون أن المعارضـة تبطـل )١(إيراد االستفسار)

 .)٢(، وأنه باطل)الحجة، وأهنا بعد المعارضة ترجيح بال مرجح

والجدل وإن كان فطرة يف اإلنسان، إال أنه يف غيره من مخلوقات اهللا، كما يف 

   قصة خلق اهللا آدم، وسؤال المالئكة واستفسارهم، وهو سؤال جدلي:    

                                            

                        :إلى آخر القصة. ]٣٠[البقرة 

 لكن اإلنسان كما وصفه اهللا، أكثر المخلوقات جدًال:              

                    :وجاء النبي ]٥٤[الكهف ،  إلى

: يا رسول اهللا  ، فقال: (أال تصليان؟)، فقال عليعلي بن أبي طالب وفاطمة 

 أنفسنا بيد اهللا، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف وهو ُمولٍّ يضرب فخذه ويقرأ هذه

                                           
 ).٢٠٩علم الجذل من علم الجدل، الطويف، (ص  )١(

 المرجع السابق.  )٢(
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 اآلية:              :١(]٥٤[الكهف(. 

 والجدل وإن كان فطرة يف اإلنسان، إال أنه قد يستعمله أحيان� يف الباطل،   

                           :جدال  ، وهو ظاهر يف]٦-٥[القيامة

 المشركين ألنبيائهم.

من هـذا المنطلـق يتبـين أن عنايـة علمـاء أصـول الفقـه خاصـة، وعلمـاء اإلسـالم 

عامة، بعلم الجدل تستمد وجودها من كون الجـدل فطـرة يف اإلنسـان، لكـنهم تميـزوا 

عن غيرهم، بـأن كـان الجـدل يف اإلسـالم ويف علـم أصـول الفقـه مسـتمدًا مـن مصـادر 

 لكتاب والسنة اإلجماع، وما يبنى عليها من أدلة عقلية.التشريع، من أدلة ا

وقد اهتم علماء اإلسالم بالجدل كعلم وممارسة، منطلقين من األمر الرباين يف 

 األمر بجدال المشركين وأهل الكتاب، كما يف قوله تعالى:              

                  :وقوله تعالى: ]١٢٥[النحل ،       

             :٤٦[العنكبوت[. 

فانطالقــ� مــن هــذه المكانــة اعتنــى علمــاء األصــول بعلــم الجــدل، وصــنفوا فيــه 

يتحقق به من الفوائد والمقاصد الشريفة، فهو المصنفات والمؤلفات، وما ذاك إال لما 

، وهو السبيل (لـتمييز الحق من الباطل، ولوال تصـحيح )٢(الرابط بين الدليل والمدلول

الوضــع يف الجــدل، لمــا قامــت حجــة، وال اتضــحت محجــة، وال علــم الصــحيح مــن 

 .)٣(السقيم، وال المعوج من المستقيم)

                                           
علـى صـالة الليـل مـن  حيح البخاري، كتاب الجمعة، بـاب تحـريض النبـي الحديث يف ص  )١(

 ).١١٢٧غير إيجاب، رقم الحديث (

 ).٣١٠ينظر: المنتخل يف الجدل، الغزالي، (ص  )٢(

 )، بتصرف يسير.٨المنهاج يف ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٣(
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 المبحث األول

 ي والعلوم المشاهبةتعريف علم الجدل األصول

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: تعريف علم الجدل األصولي.* 

الجدل األصولي مصطلح مركب، يتكون من مفردتين، األولى الجـدل، والثانيـة 

األصــولي، نســبة إلــى أصــول الفقــه، والبــد مــن التعريــف بكــل مفــردة، للوصــول إلــى 

 تعريف للمصطلح المركب.

 أوًال: تعريف الجدل.

 يف اللغة: -١

الجدل يف اللغة أصل واحد، يأيت بعدة معاين، منها الفتل، يقال: جدلت الحبل إذا 

فتلته، وجدلته جدًال أي أحكمت جدله، ومنه جارية مجدولة، وجديل الناقـة زمامهـا، 

 ومنه قول امرئ القيس:

ــرٍ  ــٍف كالجــِديل ُمَخصَّ   وكشــٍح لطي

 

ــذلَّلِ  * ــقيِّ الم   )١(وســاٍق كــأنبوب الّس

ل أي   ومــن معــاين الجــدل يف اللغــة الصــرع، يقــال: جدلــه جــْدًال فاْنجــدل وَتجــدَّ

: (إين عبــد اهللا لخــاتم النبيــين، وإن آدم صــرعه علــى األرض، ومنــه قــول النبــي 

 .)٢(لـُمنَْجدل يف طينته)

                                           
 .)١٧البيت جزء من معلقة امرئ القيس، ينظر: ديوان امرؤ القيس (ص   )١(

) وقـال ١٧١٥٠الحديث يرويـه العربـاض بـن سـارية، أخرجـه اإلمـام أحمـد يف المسـند رقـم (   )٢(

 =)؛ وأخرجـه الحـاكم يف٢٨/٣٧٩محققه: إسناده صحيح لغيره، ينظر: مسـند اإلمـام أحمـد (
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ومن معاين الجدل يف اللغة المحاجة والمخاصمة، يقـال: فـالن َجـِدل أي شـديد 

 نه سورة المجادلة.المخاصمة والمحاجة، وم

ومن معاين الجـدل يف اللغـة اإلحكـام، ومنـه قـولهم درع مجدولـة أي قـد ُأحكـم 

 .)١(حلقها

 يف االصطالح: -٢

للوصــول إلــى حقيقــة الجــدل األصــولي البــد مــن اســتعراض مــا ذكــره العلمــاء 

ــا ورد يف  ــة، وم ــات المنطقي ــك المؤلف ــتوي يف ذل ــدل، يس ــف الج ــرون يف تعري والمفك

ألن الهدف هو الخروج بتصور عام عن مفهوم الجدل  ؛صولية والجدليةالمؤلفات األ

 يف االصطالح ليكون ذلك سبيالً للوصول إلى حقيقة علم الجدل األصولي.

) وهو من فالسـفة المسـلمين الـذي تـأثروا بـالمنطق ـه٣٣٩فيعرف الفارابي (ت

الصناعة التي هبا «، وله مؤلفات يف علم المنطق والجدل، يعرف الجدل بأنه: )٢(اليوناين

يحصل لإلنسان القـوة علـى أن يعمـل مـن مقـدمات مشـهورة قياسـ� يف إبطـال وضـع، 

موضوعه كلٌي يتسلمه بالسؤال عن مجيب يتضمن حفظه، أي جزء من جزئي النقيض 

                                           
)، وقـال الحـاكم: ٣٥٦٦بـاب تفسـير سـورة األحـزاب رقـم ( - المستدرك يف كتاب التفسـير=

)؛ وأخرجه البيهقي يف دالئل ٢/٤٥٣م يخرجاه، ينظر: المستدرك (حديث صحيح اإلسناد ول

وأحـد أسـانيد أحمـد رجالـه رجـال الصـحيح، غيـر سـعيد بـن «)؛ قال الهيثمـي: ١/٨٠النبوة (

 ).٨/٢٢٣مجمع الزوائد ( ».سويد وقد وثقه ابن حبان

منظــور،  )؛ لســان العــرب، ابــن١/٤٣٤ينظــر هــذه المعــاين يف: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (   )١(

 )؛ مادة (جدل).١١/١٠٣(

 ).٢٤ينظر: مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، د. علي النشار، (ص  )٢(
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اتفـق، وعلـى حفـظ علـى وضـع موضــوعه كلـي، يعرضـه للسـائل يتضـمن إبطالــه، أي 

 .)١(»جزئين من جزئي النقيض اتفق ذلك

) وهو كذلك من الفالسفة المتأثرين بـالمنطق اليونـاين، ـه٤٢٧ويرى ابن سينا (ت

أن الجدل يأيت بمعنى المجادلة والمنازعة، فما كـان علـى سـبيل المنازعـة فهـو جـدل، 

 .)٢(وإال فال، وأن الجدل ما هو إال صناعة عقلية، الهدف منها إقناع الخصم وإلزامه

الصناعة التي نقدر هبـا أن نعمـل مـن « :نه) الجدل بأـه٥٢٠ويعرف ابن رشد (ت

مقدمات مشهورة، قياس� على إبطال كل وضع يتضمن المجيب حفظـه، وعلـى حفـظ 

 .)٣(»كل وضع كلي يروم السائل إبطاله

هذا ما يتعلق بالجدل عند الفالسفة المسلمين، والمالحظ على تعريـف الجـدل 

تعريـف الجـدل بأنـه  -ا االتجـاه عند الفالسفة، أهنم يعرفونه بأنه صـناعة عقليـة، وهـذ

ال نجده عند علماء األصول المتقدمين، وأول من ذكر ذلك يف تعريف  -صناعة عقلية

 الجدل يف أصول الفقه هو الرازي وتبعه على ذلك اآلمدي والطويف.

وقــد تقــدمت اإلشــارة إلــى أن علــم الجــدل دخــل يف العلــم الشــرعي مــن خــالل 

طريقة تعامل المفكرين والعلمـاء المسـلمين يف قبولـه المنطق اليوناين، وعليه اختلفت 

ورفضه، وتقدم تعريف الجدل عند من تأثر بالمنطق اليوناين، وهو فالسفة المسلمين، 

أما الفريق الثاين فهم علماء أصول الفقه الذي حاولوا إضفاء صبغة أصولية فقهية على 

                                           
 ).٣/١٣المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (   )١(

 ).٢٠-١٨ينظر: الشفا (جزء الجدل)، ابن سينا، (ص   )٢(

 ).٤تلخيص كتاب أرسطو يف الجدل، ابن رشد (ص   )٣(
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 .)١(علم الجدل، ليتوافق مع قواعد الشريعة

ف علــى مــا تيســر مــن المراجــع الجدليــة األصــولية، مــن أجــل مــن خــالل الوقــو

) أقدم ما ـه٤٧٨الوصول إلى أقدم تعريف للجدل عند األصوليين، ينقل الجويني (ت

)، فقـد ـه٣٧٥وقف عليه يف تعريف الجدل، وهو تعريف علي بن حمزة بن عمارة (ت

وصــفه ،وقــد تعقبــه الجــويني و)٢(»دفــع الخصــم بحجــة أو شــبهة« :عــرف الجــدل بأنــه

إن مـن ينقطـع يف مكالمـة خصـمه كـان منـاظرًا وإن لـم يـدفع خصـمه «بالخطأ، وقـال: 

ــد  بحجــة وال شــبهة، وقــد تبتــدئ الخصــم بحجــة أو شــبهة فيســكت وينقطــع مــن تري

 .)٣(»مناظرته، فلم يكن الدفع له مناظرة ال المدفوع مناظرًا للدافع

لمالحظ أنه يذكر وا-) للجدل، ـه٤٠٦بعد هذا التعريف، تعريف ابن فورك (ت

ــدل  ــأليف يف الج ــابق بالت ــن الس ــم يك ــذا ل ــو هب ــدود، وه ــه الح ــدل يف كتاب ــف الج تعري

تــردد الكــالم بــين اثنــين يقصــد كــل واحــد منهمــا تصــحيح قولــه «فيقــول:  -األصــولي

 .)٤(»وإبطال قول خصمه

) يعـرف الجـدل يف مقدمـة كتابـه العـدة يف ـهـ٤٥٨وكذلك القاضي أبي يعلى (ت

، بتعريف قريـب مـن -ن الحدود التي يجب على األصولي معرفتهاضم-أصول الفقه 

                                           
  )؛ الفكـر األصــولي، ١٨١د. يعقـوب الباحسـين، (ص لنشـأة والتطـور، أ.ينظـر: أصـول الفقـه ا   )١(

)؛ منــاهج البحــث عنــد مفكــري اإلســالم، د. علــي ٩٦د. عبــد الوهــاب أبــو ســليمان، (ص أ.

 وما بعدها). ٢٤النشار، (ص

 ).٧٤الكافية يف الجدل، الجويني، (ص  )٢(

 ) بتصرف يسير.٧٥، (صالمرجع السابق  )٣(

 ).١٥٨، (صالحدود، ابن فورك   )٤(
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تردد الكالم بـين اثنـين، إذا قصـد كـل واحـد منهمـا إحكـام «تعريف ابن فورك فيقول: 

 .)١(»قوله ليدفع به قول صاحبه

) وهو الذي اشتهر بحماسـته لمنطـق أرسـطو، ولـه آراؤه ـه٤٥٦أما ابن حزم (ت

تعريف ال يتفق مع شروط الحد ومحسناته، فيعرف ، يعرف الجدل ب)٢(الخاصة يف الحد

إخبــار كـل واحــد مــن المختلفـين بحجتــه، أو بمـا يقــدر أنــه «الجـدل بصــورته فيقـول: 

حجته، وقد يكون كالهما مـبطالً، وقـد يكـون أحـدهما محقـ� واآلخـر مـبطالً، إمـا يف 

ــين يف أل ــ� محق ــا مع ــبيل أن يكون ــا، وال س ــراده، أو يف كليهم ــا يف م ــه وإم ــا لفظ فاظهم

 .)٣(»ومعانيهما

هذه التعريفات وإن لم ُيقصد هبا الحديث عن الجدل كعلم، إال أهنا تعطي فكـرة 

 عن حضور الجدل يف الفكر األصولي آنذاك.

ــة القــرن  ــة يف هناي ــة أخــرى حيــث نجــد المؤلفــات الجدلي ــأيت بعــد ذلــك مرحل ت

ويف هــذه  الخــامس الهجــري، وفيهــا يقصــد علمــاء األصــول إفــراد الجــدل بالتــأليف،

ــه، فالقاضــي الشــيرازي  ــف متكامــل ل ــدأ محــاوالت جــادة يف إيجــاد تعري ــة تب المرحل

ــذه ـهــ٤٧٦(ت ــرب ه ــة يف الجــدل، وتعت ــدل، والمعون ) وهــو مؤلــف الملخــص يف الج

المؤلفات من أوائل ما وصل إلينا مما ُألف يف علم الجدل األصـولي، لكـن المالحـظ 

أت بجديد، فيعـرف الجـدل بتعريـف ابـن يف تعريف القاضي الشيرازي للجدل أنه لم ي

                                           
 ).١/١٨٤العدة يف أصول الفقه، القاضي أبي يعلى، (   )١(

 ).١٨٢د. يعقوب الباحسين، (ص ينظر: أصول الفقه النشأة والتطور، أ.   )٢(

 ).١/٤٥اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، (   )٣(
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 .)١(»قول خصمه«بدل  »قول صاحبه« :فورك، إال أنه قال

) يعـرف الجـدل يف كتابـه المنهـاج يف أصـول ـهـ٤٧٤وكذلك تلميذه البـاجي (ت

تردد الكالم بين اثنين قصد كل واحد منهما تصـحيح قولـه وإبطـال « :الحجاج، فيقول

 ن فورك يف لفظه.، وهو مطابق لتعريف اب)٢(»قول صاحبه

) يف كتابـه الكافيـة يف الجـدل، ـهـ٤٧٨بعد ذلك يـأيت إمـام الحـرمين الجـويني(ت

وهنا يتميز الجويني عن سابقيه، بمحاولته الوقوف على ما أمكن من تعريفات الجـدل 

، وقـد تقـدم تعريـف حسـن )٣(عند السابقين، ويذكر اختالفهم يف ذلك، ويعرتض عليهـا

 ض الجويني عليه.بن حمزة بن عمارة واعرتا

ويستمر الجويني يف ذكر ما وقـف عليـه مـن تعريـف الجـدل، فيـذكر أن مـن أهـل 

، وانتقـده الجـويني بـأن ذلـك )٤(»تحقيق الحق، وتزهيـق الباطـل« :الجدل من عرفه بأنه

ليس من الزم الجـدل، فقـد يريـد بـه تحقيـق الباطـل، وإبطـال الحـق، وقـد يطلـق علـى 

 .)٥(د تحقيق الحق وال إبطال الباطلالمناقش مجادًال، وهو ال يري

، )٦(»نظـر مشـرتك بـين اثنـين« :كما ينقل الجويني عن بعضهم تعريف الجدل بأنـه

ألن الجدل ليس فيه نظر مشرتك بين شخصين، بل  ؛وينتقده الجويني بأنه تعريف باطل

                                           
 ).٥الملخص يف الجدل يف أصول الفقه، الشيرازي، (ص  )١(

 ).١١الباجي، (ص المنهاج يف أصول الحجاج،   )٢(

 ).٧٥-٧٤ينظر: الكافية يف الجدل، الجويني، (ص  )٣(

 ).٧٥، (صالمرجع السابق  )٤(

 .المرجع السابقينظر:   )٥(

 .المرجع السابق  )٦(
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 .)١(كٌل منهما ينظر يف األمر على انفراد، ليجادل بنظره صاحبه

طلـب الحكـم بـالفكر مـع « :ًا تعريـف بعضـهم للجـدل بأنـهوينقل الجويني أخير

، وينتقده بعدم الصحة، إذ ليس مـن الزم الجـدل طلـب الحكـم مـع معاونـة )٢(»الخصم

الخصم، وقد ال يكون المراد هو طلب الحكـم بقـدر مـا يكـون إثبـات الـرأي الخـاص 

 .)٣(بكل واحد منهما

الحـد الصـحيح للجـدل، وبعد أن استعرضها الجويني خلص إلى ما يرى أنه هو 

إظهار المتنازعين مقتضى نظرهتما على التدافع والتنايف بالعبارة، أو «فيقول يف تعريفه: 

 .)٤(»ما يقوم مقامهما من اإلشارة والداللة

ــات  ــك المؤلف ــتوي يف ذل ــدل، يس ــف الج ــك يف تعري ــد ذل ــود بع ــابع الجه ــم تت ث

تخاوض وتفـاوض «ول: ) الجدل فيقـه٥٠٥األصولية والجدلية، فيعرف الغزالي (ت

، ويرى )٥(»يجري بين متنازعين فصاعدًا، لتحقيق حق، أو إلبطال باطل، أو لتغليب ظن

أن هــذا التعريــف للجــدل يتفــق مــع الوضــع اللغــوي للجــدل، ويشــمل جميــع المعــاين 

 .)٦(المرادة من علم الجدل

) وهـو مـن علمـاء الجـدل واألصـول، ينتقـد تعريـف ـهـ٦٠٦غير أن الـرازي (ت

                                           
 ).٧٥ينظر: الكافية يف الجدل، الجويني، (ص  )١(

 .المرجع السابق  )٢(

 .المرجع السابقينظر:   )٣(

 .المرجع السابق  )٤(

 ).٣٠٤الجدل، الغزالي، (صالمنتخل يف    )٥(

 ).٣٠٥، (صالمرجع السابقينظر:    )٦(
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 لي، ويذكر أنه مدخول عليه من وجوه:الغزا

ــه األول: ــولي  الوج ــة الجــدل األص ــف لعملي ــن وص ــارة ع ــف عب أن هــذا التعري

 والفقهي، وليس تعريف� لحقيقة علم الجدل.

أن الغزالي ذكر أن الجدل يقصد به تحقيق الحق أو إبطـال الباطـل،  الوجه الثاين:

ما، وهـو يعتقـد بطالهنـا، ويجـادل وهذا ليس بالزم، فإن المجادل قد يستدل يف مسألة 

أبلغ ما يكون من المجادلة، من أجل إفساد قول مجادله ودحض قوله، مع علمه بفساد 

 قوله.

جـدل، وهـذا منقـوض  أن تعريف الغزالي يقتضي أن كل تفاوض الوجه الثالث:

 .)١(بالسؤال الفقهي فإنه تفاوض وليس بجدل

ــوذاين (ت ــرف الكل ــ٥١٠ويع ــهـه ــدل بأن ــالم إح« :) الج ــه ك ــرد ب ــه لي ــام كالم ك

 .)٢(»خصمه

) فيعـرف الجـدل يف كتابـه الجـدل علـى ـهـ٥١٣ثم يأيت بعد ذلـك ابـن عقيـل (ت

، )٣(»هو الفتل للخصم عن مذهب إلـى مـذهب بطريـق الحجـة«طريقة الفقهاء، فيقول: 

نقـل الخصـم «ويعرفه يف كتابه الواضح يف أصول الفقه بتعريف قريب من هذا فيقـول: 

، والمالحـظ يف )٤(»مذهب، وقيل: من مذهب إلى غيـره بطريـق الحجـةمن مذهب إلى 

                                           
 /أ).٢)؛ الجدل، الرازي، (٣٠ينظر: الكاشف عن أصول الدالئل، الرازي، (ص   )١(

 ).١/٥٨التمهيد يف أصول الفقه، الكلوذاين، (  )٢(

 ).٢٤٣الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٣(

)، عندما ُيذكر ابن عقيل يف علـم الجـدل، فالبـد ١/٢٩٧ل، (الواضح يف أصول الفقه، ابن عقي  )٤(

 =من اإلشارة إلى اختالف بين الباحثين المعاصرين يف علم الجدل، وهو من أول من اسـتطاع
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 تعريف ابن عقيل، أنه يحاول إضفاء صبغة أصولية فقهية على الجدل.

بعد ذلك تأيت مرحلة جديدة يف تعريف الجدل، بداية من الـرازي، والمالحـظ أن 

أصـول الرازي يعرف الجدل بتعريفين مختلفين، فيعرف الجدل يف كتابه الكاشف عن 

صناعة نظرية يتمكن اإلنسان هبا من تصحيح ما يدعيـه، وإبطـال نقيضـه « :الدالئل بأنه

تبيــين مـا يسـتقبح مــن «، ويعرفـه أيضـ� يف كتابــه الجـدل فيقـول: )١(»مـن طـريف المســألة

، ويعتـرب الـرازي مـن أوائـل علمـاء )٢(»المتناظرين يف شـريعة الجـدل مـن حيـث اإليـراد

بأنـه صـناعة نظريـة، وقـد تـابع الـرازي يف ذلـك اآلمـدي  األصول الذي وصفوا الجدل

 والطويف، واستقر عليه األمر يف تعريف علم الجدل.

) انتقاد تعقب الرازي على الغزالي، ويرى أن الوجوه ـه٧١٦ويحاول الطويف (ت

 .)٣(التي ذكرها الرازي محل نظر، وأن ما ذكره الرازي ال يخلو من انتقاد

                                           
 أن يضع تعريف� كامالً وصحيح� للجدل؟=

يرى الدكتور عبد المجيـد الرتكـي، أن ابـن عقيـل هـو الـذي حـاز سـبق الفضـل يف ذلـك، بينمـا   

ــة يعار ــل قــد ُســبق يف ذلــك، بدالل ــن عقي ــرى أن اب ــي العميرينــي، وي ــدكتور عل ضــه األســتاذ ال

التعريفات التي ساقها الجويني عن المتقدمين يف الجدل، وكال الرأيين له حظه مـن الصـواب، 

فابن عقيل هو أول من بدأ يف إضفاء صبغة أصولية فقهية علـى تعريـف الجـدل، فـذكر أنـه نقـل 

ى مذهب، وهو هبذا حاز السبق يف تعريف الجدل، لكنه أيض� مسـبوق المخالف من مذهب إل

ــي،  ــد الرتك ــد المجي ــريعة، د. عب ــول الش ــاظرات يف أص ــر: من ــره. ينظ ــويني وغي ــره الج ــا ذك بم

 ).٢١٦علي العميريني، (ص أ. د. )؛ أثر الجدل يف علم أصول الفقه،٤٦(ص

 ).٢٩الكاشف عن أصول الدالئل، الرازي، (ص  )١(

 /ب).٢الرازي، (الجدل،   )٢(

 =)، ومن خالل التأمل يف انتقاد الطويف علـى٤ينظر: علم الجذل يف علم الجدل، الطويف، (ص   )٣(
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عبارة « :إيجاد حد متكامل لعلم الجدل فيعرفه بأنه )ـه٦٣١ويحاول اآلمدي (ت

عن قانون صناعة، ُتعرف به أحوال المباحث من الخطـأ والصـواب، علـى وجـه يـدفع 

 .)١(»عن نفس الناظر والمناظر الشك واالرتياب

كذلك الطويف يحاول إيجاد تعريف متكامل للجدل بعد أن انتقد تعريف الـرازي 

قــانون صــناعي يعــرف أحــوال المباحــث مــن الخطــأ « :المتقــدم، فيعــرف الجــدل بأنــه

، وهـذا )٢(»والصواب، على وجـه يـدفع عـن نفـس النـاظر والمنـاظر الشـك واالرتيـاب

رد الخصـم عـن رأيـه « :الذي يرتضيه الطويف، وإال فقد ذكر تعريفات للجدل، منها أنـه

عـن رأيـه إلـى علم أو آلة يتوصل هبا إلى فتل الخصم « :، ومنها أنه)٣(»إلى غيره بالحجة

 .)٤(»غيره بالدليل

فتـل الخصــم عـن قصـده لطلــب « :) الجــدل بأنـهـهـ٨٨٥ويعـرف المـرداوي (ت

                                           
الرازي، يظهر لي أنه يف غيـر محلـه، يـدل علـى ذلـك الـنص الـذي ينقلـه الطـويف وينسـبه إلـى =

كن هبـا والصحيح أن يقـال: الجـدل ملكـة صـناعية يـتم - يعني الرازي -قال «الرازي، فيقول: 

ثـم يقـول  »إلنتـاج نتيجـة قطعيـة ،صاحبها من تركيب الحجة من مقدمات مشـهورة أو مسـلمة

وفيه نظر من جهة أن الملكة حالة راسـخة يف الـنفس، وذلـك ال يسـمى جـدًال ال لغـة «الطويف: 

)، فـالتعريف الـذي ٤، علم الجذل من علـم الجـدل، الطـويف، (ص»وال اصطالح� وال شرع�

ي لم أقف عليه فيما تيسر لي من المؤلفات الجدلية للرازي، ال يف الكاشف عـن نقله عن الراز

 أصول الدالئل، وال يف الجدل.

 ).٧٥(ص الجدل، اآلمدي،  )١(

 ).٣علم الجذل يف علم الجدل، الطويف، (ص  )٢(

 ).٤، (صالمرجع السابق  )٣(

 .المرجع السابق  )٤(
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 وهو هبذا يتابع ابن عقيل يف تعريفه. ،)١(»صحة قوله، وإبطال غيره

طريقـة وضـعت إلظهـار « :) الجـدل بأنـهـه٩٢٦كما يعرف زكريا األنصاري (ت

 .)٢(»الحق وضبط المناط

عليه يف المؤلفات الجدلية، التي قصد منها التـأليف يف علـم  هذا ما تيسر الوقوف

الجدل، وهناك تعريفات أخرى لعلم الجدل كتب الفنون العامة، فعلى سـبيل المثـال، 

معرفة القواعد من الحدود واآلداب « :) علم الجدل بأنهـه٨٠٨يعرف ابن خلدون (ت

 .)٣(»يف االستدالل الني يتوصل هبا إلى حفظ رأي وهدمه

دفـع المـرء خصـمه عـن « :) الجـدل بأنـهـهـ٨١٦عرف الشريف الجرجاين (توي

 .)٤(»إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كالمه

)، فيعـرف علـم الجـدل ـهـ٩٦٨أما أحمد مصطفى الشهير بطاش كربى زاده (ت

علم باحث عن الطرق التي يقتدر هبا على إبرام أي وضع أريـد، وعلـى هـدم أي « :بأنه

 .)٥(»انوضع ك

علـم باحـث « :) بأنـهـهـ١١٦٠وبنفس التعريف يعرف الجدل حاجي خليفـة (ت

 وهو اختصار للتعريف السابق. )٦(»عن الطرق التي يتقدر هبا على إبرام ونقض

                                           
وينظـر: شـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار، )، ٨/٣٦٩٤التحبير شرح التحرير، المرداوي، (  )١(

)٣٦٠-٤/٣٥٩.( 

 /أ).٣٩فتح الرحمن شرح لقطة العجالن، زكريا الشافعي، (  )٢(

 ).١/٥٧٩مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ (  )٣(

 ).٦٧التعريفات، الجرجاين، (ص  )٤(

 ).١/٢٨١مفتاح السعادة، طاش كربى زاده، (  )٥(

 ).١/٥٧٩كشف الظنون، حاجي خليفة (  )٦(
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علـم « :) علم الجدل بعلم الخالف، ويعرفه بأنـهـه١٣٤٦ويسمي ابن بدران (ت

ادح األدلـة الخالفيـة، بـإيراد يعرف به كيفية إيراد الحجـج الشـرعية ودفـع الشـبهة وقـو

ص بالمقاصد  الرباهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق إال أنه خُّ

 .)١(»الدينية

وهو -أما من المعاصرين فيعرف األستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني 

واإلجـراءات جملة المبادئ والقواعد والمفاهيم « :بأنه -من المهتمين يف علم الجدل

ــتدالل،  ــوة يف االس ــى ق ــول إل ــال للوص ــليم واإلبط ــد التس ــا يف آن واح ــدد هب ــي يتح الت

 .)٢(»واطمئنان يف الحكم

 التعريف المختار. -٣

مــن خــالل هــذا التطــواف يف المراجــع األصــولية والجدليــة يف تعريــف الجــدل، 

تـأليف أتوصل إلى نتيجـة مفادهـا أن تعريـف الجـدل تطـور عنـد العلمـاء مـن خـالل ال

والتعقيب، فتعريف الجدل بدأ عام� يف أول األمـر، حتـى حـاول ابـن عقيـل أن يضـفي 

عليه صبغة أصولية فقهية، ثم جاء الرازي، وتبعه اآلمدي، ونجده كذلك عنـد الطـويف، 

فعرفوا الجدل بأنه صناعة نظرية، إلى أن استقر األمر على ذلك يف تعريف علم الجدل 

نقول يف علم الجـدل، أنـه علـم نظـري يتكـون مـن مبـادئ  العام، وخالصة ما يمكن أن

وقواعد وإجراءات ومفاهيم، ُيعرف من خاللها كيفية إيراد األدلة والحجج على وجـه 

 سالم من االعرتاض والنقض.

                                           
 ).٤٥٠المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ابن بدران، (ص  )١(

 ).٢٨٣علي العميريني، (ص أ. د. أثر الجدل يف أصول الفقه،   )٢(
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 ثاني�: تعريف األصول.

األصول نسبة إلى أصول الفقه، وهذا المصـطلح يتكـون مـن مفـردتين، المفـردة 

انية (الفقه)، والبد من التعريف هبما، للوصول إلى معنى أصول األولى (أصول)، والث

 الفقه كمصطلح مركب منهما.

 تعريف األصل. -١

 :)١(يطلق األصل على ثالثة معان يف اللغة يف اللغة: -أ

 أساس الشيء وما يبنى عليه غيره، كقولهم (حديث ال أصل له). األول:

 الحية، يقال أصلة أي حية عظيمة.الثاين: 

 : ما كان من النهار بعد العشي، ومنه قوله  الث:الث         

   :٣٦[النور[. 

 ومنه قول الشاعر:

ــه ــِرم َأهل ــُت ُأك ــَت البي ــري ألن   لعم

  

ــــه باألصــــائل * ــــُس يف أفيائ   )٢(وَأجلِ

، )٣(قـاتيطلق األصل يف اصطالح األصوليين على عدة إطال يف االصطالح: -ب 

 منها:

 الراجح، ومنه (األصل براءة الذمة). اإلطالق األول:

 الدليل، ومنه (األصل يف المسألة الكتاب) أي دليلها الكتاب. اإلطالق الثاين:

                                           
)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ١/١٠٩( ينظــر هــذه المعــاين يف: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس،  )١(

 )؛ مادة (أصل).١١/١٦(

 ).١/١٤١ر: ديوان الهذليين (البيت من قصيدة ألبي ذؤيب الهذلي، ينظ  )٢(

 ).١/١١)؛ البحر المحيط، الزركشي، (٢٠ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرايف، (ص  )٣(
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الصورة المقيس عليها، ومنـه (الـرب أصـل يقـاس عليـه األرز يف  اإلطالق الثالث:

 الربا).

باحـة الميتـة للمضـطر علـى خـالف القاعدة المسـتمرة، ومنـه (إ اإلطالق الرابع:

 األصل) أي خالف القاعدة.

 تعريف الفقه. -٢

 : هو الفهم، ومنه قوله يف اللغة:  - أ                   

 .)١(، أي ال نفهم شيئ� مما تقوله]٩١[هود:

العلم باألحكـام « :هوأشهر تعريف للفقه، عند األصوليين، يف االصطالح:  -ب

 .)٢(»الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية

 تعريف أصول الفقه. -٣

من أفضل ما قيل يف تعريف أصول الفقه، أنه: معرفة أدلة الفقه اإلجمالية، وكيفية 

 .)٣(االستفادة منها، وحال المستفيد

 ثالث�: تعريف علم الجدل األصولي.

ل استعراض كـالم علمـاء أصـول الفقـه يف الجـدل، من خالل ما تقدم، ومن خال

سيأيت يف المبحث -ومن خالل الوقوف على ما يتعلق بموضوع علم الجدل األصولي 

، يتبين أن العلماء أرادوا من خالل التـأليف يف الجـدل، إضـفاء صـبغة أصـولية -التالي

                                           
)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ٤/٤٤٢ينظــر هــذه المعــاين يف: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (  )١(

 )؛ مادة (فقه).١٣/٥٢٢(

 ).١٣ينظر: جمع الجوامع، ابن السبكي، (ص  )٢(

 ).٥٣(ص ،منهاج الوصول إلى علم األصول ينظر:  )٣(
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ية، وأدلتهـا فقهية على قواعد الجدل العامة، حتى تتوافق مـع قواعـد الشـريعة اإلسـالم

 الكلية. 

لذا فإن ما يقال يف تعريف الجدل العام، يقال يف تعريف علـم الجـدل األصـولي، 

مع التأكيد على اختصاص علم الجدل األصولي بالفقه وأصوله، فُيقال يف تعريفه: أنـه 

علم نظري يتكون من مبادئ وقواعـد وإجـراءات ومفـاهيم، ُيعـرف مـن خاللهـا كيفيـة 

حجج يف المسائل األصولية وتطبيقاهتا، على وجه سالم من االعرتاض إيراد األدلة وال

 والنقض.

 شرح التعريف المختار:

 قوله (علم نظري) هو وصف للجدل األصولي باعتباره علم� قائم�.

وقوله (يتكون مـن مبـادئ وقواعـد وإجـراءات ومفـاهيم) إشـارة إلـى أن الجـدل 

بادئ والقواعـد واإلجـراءات والمفـاهيم، األصولي باعتباره علم�، يتكون من هذه الم

التي تكّون نظام� معرفي�، ومنهج� عملي�، والغاية من هـذا النظـام المعـريف، والمـنهج 

العملي، ضبط عملية الجدل من خالل بيان (كيفية إيـراد األدلـة والحجـج يف المسـائل 

 األصولية وتطبيقاهتا الفقهية، على وجه سالم من االعرتاض والنقض).

وقوله (المسـائل األصـولية وتطبيقاهتـا) قيـد يف التعريـف يخـرج بـه علـم الجـدل 

 العام، والجدل المنطقي.

* * * 
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 المطلب الثاين: تعريف علم الخالف، والفرق بينه وبين علم الجدل األصولي.* 

هناك نوع من التشابه بين علم الجدل، وعلـم الخـالف، وهـذا التشـابه لـه أسـبابه 

، ولذا يستحسن التعريف بعلم الخالف، وبيان الفرق بينه )١(ط بينهماالتي أوجبت الخل

 وبين علم الجدل.

 أوًال: تعريف علم الخالف.

الخالف يف اللغة من مادة (خلف)، وهذه المادة تدل على معان عدة، فمن ذلـك 

أن يأيت شيء مقام شـيء أخـر، ومنهـا خـالف قـدام، ومنهـا التغيـر، والخـالف هنـا مـن 

 .)٢(ل؛ ألن كل واحد من المتناظرين ُينحي قول صاحبه ويثبت قولهالمعنى األو

أما يف االصطالح فإن ابن خلدون يعترب من أوائل العلماء الذين أشاروا إلى علـم 

، فيذكر علم الخالف يف مقدمة تاريخه، يف حديثه عن علم أصول الفقـه ومـا )٣(الخالف

ف هـو معرفـة القواعـد التـي يتعلق به مـن الجـدل والخالفيـات، ويـرى أن علـم الخـال

 .)٤(يتوصل هبا المجتهد إلى استنباط األحكام

ويعرف طاش كربى زاده علم الخـالف بأنـه الجـدل الواقـع بـين أتبـاع المـذاهب 

                                           
)؛ أثــر الجــدل يف علــم ٣٨ينظــر: منــاظرات يف أصــول الشــريعة، د. عبــد المجيــد الرتكــي، (ص   )١(

 ).٢٢١علي العميريني، (ص أ. د. أصول الفقه،

)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ١/٣٧٤ينظــر هــذه المعــاين يف: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (   )٢(

 ة (خلف).)؛ ماد١٤/١٢٣٤(

)؛ أثــر الجــدل يف علــم ٣٩ينظــر: منــاظرات يف أصــول الشــريعة، د. عبــد المجيــد الرتكــي، (ص   )٣(

 ).٢٢٢علي العميريني، (ص أ. د. أصول الفقه،

 ).١/٥٧٧مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ (   )٤(
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علم باحث عن وجوه االستنباطات المختلفة، مـن األدلـة اإلجماليـة « :، وأنه)١(الفرعية

 .)٢(»والتفصيلية

ف هو علم الجدل ال فرق بينهما، فيعرف علم ويرى حاجي خليفة أن علم الخال

علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفـع الشـبه وقـوادح األدلـة « :الخالف بأنه

، »وقـد يعـّرف بأنـه علـم يقتـدر بـه...« :، ثم يقـول)٣(»الخالفية، بإيراد الرباهين القطعية

 .-وقد تقدم-ويذكر التعريف الذي عرف علم الجدل به 

 ، وقد تقدم.)٤(بدران علم الجدل بعلم الخالف، وال يفرق بينهما ويسمي ابن

 ثاني�: الفرق بين علم الخالف وعلم الجدل األصولي.

من العلماء من ال يرى فرق� بين علمي الخالف والجدل، وهـو مـا ذكـره حـاجي 

، ولعل مستندهم يف ذلك أن مبادئ علـم الخـالف مسـتنبطة مـن )٦(، وابن بدران)٥(خليفة

 .)٧(الجدل علم

ألن علم الخـالف  ؛ومع صحة ما استندوا إليه إال أنه ال يكفي يف نفي الفرق بينها

يتعلق بالفروع الفقهيـة، وعلـم الجـدل يتعلـق بالمسـائل األصـولية، فيتفقـان يف عـرض 

                                           
 ).٢/٥٥٦ينظر: مفتاح السعادة، طاش كربى زاده، (   )١(

 ).١/٢٨٣المرجع السابق، (   )٢(

 ).١/٧٢١كشف الظنون، حاجي خليفة، (   )٣(

 ).٤٥٠ينظر: المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ابن بدران، (ص   )٤(

 ).١/٧٢١ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، (   )٥(

 ).٤٥٠ينظر: المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ابن بدران، (ص   )٦(

 ).١/٢٨٣ينظر: مفتاح السعادة، طاش كربى زاده، (   )٧(
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األقوال، وإيراد األدلة، ووجوه االعرتاضات، وكيفية الجواب عنهـا، لكنهمـا يختلفـان 

، ولك أن تقارن بين اختالف الفقهاء البن جريـر الطـربي، والجـدل )١(يف المادة العلمية

على طريقة الفقهاء البن عقيل، ستجد أن الفرق بين علمـي الخـالف والجـدل، هـو يف 

 المادة العلمية، وأهنما يتفقان يف مبادئهما وقواعدهما العامة.

* * * 

                                           
ــاريخ (ينظــر   )١( ــدون ضــمن الت ــن خل ــة اب ــاح الســعادة، طــاش كــربى زاده، ١/٥٧٧: مقدم )؛ مفت

)؛ مقدمـة تحقيـق علـى ٢/٢٧٦)؛ أبجد العلوم، صـديق حسـن خـان، (٢/٥٥٦( )،١/٢٨٣(

م)؛ أثــر الجــدل يف علــم أصــول ٨المنهـاج يف ترتيــب الحجــاج، د. عبــد المجيــد الرتكــي، (ص 

 ).٢٣٢علي العميريني، (ص أ. د. الفقه،
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 م الجدل األصولي.المطلب الثالث: تعريف علم المناظرة، والفرق بينه وبين عل* 

هناك نوع من التشابه بين علـم الجـدل، وعلـم المنـاظرة، وقـد يسـمى علـم آداب 

ــي  ــه أســبابه الت ــاظرة، أو علــم النظــر، وهــذا التشــابه ل البحــث، أو آداب البحــث والمن

، ولذا يستحسن التعريف بعلم المناظرة، وبيان الفرق بينه وبين )١(أوجبت الخلط بينهما

 علم الجدل.

 تعريف علم المناظرة. أوًال:

المناظرة من النظر، والنظر يف اللغة يأيت بمعنى الرتاوض يف األمـر، ويـأيت بمعنـى 

ألن كــالً منهمــا يقابــل اآلخــر، ومنــه  ؛التأمــل يف الشــيء ومعانيــه، والنظيــر بمعنــى النــد

 .)٢(سميت المناظرة بذلك

وأن الفــرق أمــا يف االصــطالح فيــرى الجــويني أال فــرق بــين المنــاظرة والجــدل، 

بينهما ال يجاوز الفـرق اللغـوي، أمـا يف االصـطالح فهمـا بمعنـى واحـد، ولـذا يكتفـي 

عن تعريف المنـاظرة،  -يف مقدمة كتابة الكافية يف الجدل-بتعريف الجدل عند حديثه 

 .)٣(ويذكر أن المناظرة ال تكون إال بين متناظرين فأكثر، والجدل كذلك

النظـر والجـدل، ولـذا يقـول يف مقدمـة كتابـه: ويظهر أن ابـن عقيـل ال يفـرق بـين 

 .)٤(»والنظر المسمى يف عرفهم بالجدل«

                                           
 ).٢٢١علي العميريني، (ص أ. د. ينظر: أثر الجدل يف علم أصول الفقه،   )١(

)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ٢/٥٦٧ينظــر هــذه المعــاين يف: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (   )٢(

 )؛ مادة (نظر).٤٩/٤٤٦٥(

 ).٧٧-٧٣ينظر: الكافية يف الجدل، الجويني، (ص   )٣(

 ).٢٤٣، (صالجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل   )٤(
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وأمـا الجـدال وهـو معرفـة « :ويرى ابن خلدون أن الجـدل هـو المنـاظرة، فيقـول

 .)١(»آداب المناظرة

على وجه يتفـق مـع  -ويسميه علم النظر-ويذكر طاش كربى زاده علم المناظرة 

بحث كيفية إيراد الكالم بين المتناظرين، والغـرض منـه حقيقة علم الجدل، فهو علم ي

، ويتابعه حاجي خليفة على ذلك، )٢(تحقيق المباحثة بين الطرفين حتى يتضح الصواب

يتفـق مـع حقيقـة علـم الجـدل،  -ويسـميه علـم آداب البحـث-فيرى أن علم المناظرة 

ويتـابعهم علـى هـذا ، )٣(وأهنما سواء، ويرى أن ُيقال بأن علم الجدل هو علـم المنـاظرة

 .)٤()هـ١٣٠٧الرأي صديق حسن خان (ت

) يف مقدمة كتابه آداب البحـث والمنـاظرة، ـه١٣٩٣ويذكر األمين الشنقيطي (ت

العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيـان مواضـع « :معرف� بآداب البحث والمناظرة أنه

 .)٥(»الغلط يف حجة خصمه، وعلى تصحيح مذهبه

 علم المناظرة وعلم الجدل األصولي.ثاني�: الفرق بين 

من خالل ما تقدم يف تعريف علم المناظرة، يتبين أن علم المناظرة يهـتم بقواعـد 

االستدالل، وكيفية إيراد الحجة على الخصم، وإبطال حجة الخصم، وبناء عليـه يـرى 

جماعة من العلماء أال فرق بين علمـي الجـدل والمنـاظرة، وهـو صـحيح، إذ ال يوجـد 

                                           
 ).١/٥٧٨مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ، (   )١(

 ).١/٢٨٠ينظر: مفتاح السعادة، طاش كربى زاده، (   )٢(

 ).١/٥٨٠)، (١/٣٨ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، (   )٣(

 ).٢/٣٤ينظر: أبجد العلوم، صديق حسن خان، (   )٤(

 ).٤آداب البحث والمناظرة، األمين الشنقيطي، (ص   )٥(
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 يوجب الفرق بينهما، والعالقة بينهما هي عالقة عموم وخصوص.وجه 

فقد ذكر العلماء أن المناظرة لها طريقة عامة، وطريقة خاصة، فالطريقـة الخاصـة 

 تتعلق باألدلة الشرعية، والطريقة العامة تتعلق بكل دليل يستدل به يف أي علم كان.

مثل الطريقة الخاصـة يف ألن الجدل ي ؛وبناء عليه فإن الجدل أخص من المناظرة

المناظرة، وألجل هذه العالقة بينهما، نجد بعـض علمـاء الجـدل األصـولي، يـذكرون 

 .)١(آداب المناظرة باعتبارها آداب� للجدل األصولي

* * * 

                                           
)؛ كشـــف الظنـــون، حـــاجي خليفـــة، ١/٥٧٩نظـــر: مقدمـــة ابـــن خلـــدون ضـــمن التـــاريخ (ي  )١(

ــه،٢/٥٧٩( ــول الفق ــم أص ــدل يف عل ــر الج ــي، (ص أ. د. )؛ أث ــي العميرين ــر: ٢٢٨عل )، وينظ

 المطلب الخامس من المبحث الثاين يف هذا البحث.
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 المبحث الثاين

 مقدمات يف علم الجدل األصولي

 

 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب األول: موضوع علم الجدل األصولي.* 

العلم له مكانة مهمة، فبـه يتميـز العلـم عـن غيـره مـن العلـوم، وقـد بـّين  موضوع

اعلم أن موضوع كل علم مـا «العلماء ما المقصود من موضوع العلم، فيقول اآلمدي: 

 .)١(»يبحث يف ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته

التـي  وعند النظر يف األحوال العارضة يف علم الجدل العام، يتبين أهنا هي الطرق

 ، هذا يف علم الجدل العام.)٢(يمكن من خاللها إثبات رأي أو هدمه

أما عند الحديث بشـكل خـاص عـن علـم الجـدل األصـولي، وهـو مقصـود هـذا 

                                           
الهنـدي،  )؛ هنايـة الوصـول،١/٢١)؛ وينظـر: اإلحكـام، اآلمـدي، (٧٧الجدل، اآلمدي، (ص  )١(

)١/٢٦.( 

/أ)؛مفتـاح السـعادة، طـاش ٣٩ينظر: فـتح الـرحمن شـرح لقطـة العجـالن، زكريـا الشـافعي، (  )٢(

)؛ يعترب علم الجدل بمفهومه ١/٥٧٩)؛كشف الظنون، حاجي خليفة، (١/٢٨١كربى زاده، (

ؤال العام ضابط� للمعرفة، أي� كانت هذه المعرفة، ولذا يدخل الجدل يف كل العلوم، ويرد الس

الجدلي على كل العلـوم، ولـذا نجـد علـم الجـدل حاضـرًا يف الفقـه وأصـوله، ويف النحـو، ويف 

المنطق، ويف سائر العلوم الشرعية والعقلية، يقول الفارابي عند الحديث عـن الجـدل وعالقتـه 

...وصارت الصناعة الجدلية ارتياض� وتوطئـة لهـا وآلـة وخادمـة للصـناعة «بالعلوم األخرى: 

 ).٣/٢٧، المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (»ةالعلمي
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٨٣٣ 

البحث، فالبد من استحضـار الـتالزم بـين المؤلفـات األصـولية والجدليـة، بـل يمكـن 

الجـدل خدمـة الفقـه القول بأن علماء أصول الفقـه أرادوا مـن خـالل التـأليف يف علـم 

وأصوله، ولذا يقال يف موضوع علم الجدل األصولي مـا يقـال يف علـم الجـدل بشـكل 

 .)١(عام، إال أنه يختص بمجال الفقه وأصوله، وهو ما أشار إليه عدد من العلماء

   .)٢(فيقرر اآلمدي بأن موضوع علم الجدل هو القول الشارح والحجة

علم الجدل، هـو األدلـة مـن جهـة كيفيـة  ويقرر الطويف بعبارة أوضح أن موضوع

نظمهــا، وطريقــة ترتيبهــا علــى الوجــه الــذي ُيتوصــل بــه إلــى تأكيــد الــدعوى وانقطــاع 

 .)٣(الخصم

ويرى ابن الجوزي أن أصول الفقـه يهـتم بإثبـات األدلـة علـى الشـرائط الموجبـة 

لخطـأ لها، بينما يهتم علم الجدل بتحرير وجه االسـتدالل هبـا، والتحـرز عـن مكـامن ا

 .)٤(والزلل

                                           
)، أثـر الجـدل يف أصـول ٢٧- ٢٦ينظر: مقدمة تحقيق الكافيـة يف الجـدل، د. فوقيـة حسـين، (ص  )١(

ــه، ــي، (ص أ. د. الفق ــي العميرين ــى ٢٦٧عل ــدل إل ــف الج ــاء يف تعري ــن العلم ــدد م ــر ع ــم يش )، ل

صـنيعهم يف مؤلفـاهتم الجدليـة،  اختصاصه بالفقه وأصوله، وليس هذا ضـروري� ألنـه مفهـوم مـن

  ينظر على سـبيل المثـال: تعريـف البـاجي للجـدل وكتابـه المنهـاج يف معرفـة الحجـاج، وتعريـف 

ابن عقيل وكتابه الجدل على طريقة الفقهاء، فإذا نظرت فيها ستجد وبكل جالء أن موضوع علـم 

 مسائل الفقه وأصوله.الجدل الذي يبحثون فيه، ويتكلمون عنه، هو الجدل األصولي المختص ب

 ).٧٧ينظر: الجدل، اآلمدي، (ص  )٢(

 ).٤ينظر: علم الجذل يف علم الجدل، الطويف، (ص  )٣(

 ).١٠١ينظر: اإليضاح لقوانين االصطالح، ابن الجوزي، (ص  )٤(
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وتقــدم أنــه يســميه علــم -أمــا ابــن بــدران فقــد صــرح بــذلك يف تعريــف الجــدل، 

علم يعرف بـه كيفيـة إيـراد الحجـج الشـرعية ودفـع الشـبهة وقـوادح «فقال:  -الخالف

األدلة الخالفية، بإيراد الرباهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق 

ص بالمقاصد ال  .)١(»دينيةإال أنه خُّ

إذًا موضوع علم الجدل األصولي هو األدلة الشرعية، من جهة كيفية االعـرتاض 

عليها، والتحرز عند االستدالل هبا عن مكامن الزلـل والخطـأ، وإذا كـان أصـول الفقـه 

يهتم باألدلة اإلجمالية وكيفية االستفادة منها، فإن الجدل يهتم بكيفية االعرتاض على 

جواب عن االعرتاض، وهو مـا يـذكره علمـاء الجـدل األصـولي يف االستدالل هبا، وال

مباحث قوادح األدلة، وانقطاع المستدل، وعند التأمل يف كتب الجدل األصولية، نجد 

أهنــا هتــتم بقــوادح األدلــة اهتمامــ� كبيــرًا، مــا يــدل علــى أن األدلــة ووجــه االســتدالل 

 .)٢(علم الجدل األصوليواالعرتاض عليها، والجواب عن االعرتاضات، هو موضوع 

* * * 

                                           
 ).٤٥٠المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد، ابن بدران، (ص  )١(

من عبارات الطويف التي تبّين عالقة علـم )؛ ٤ينظر: علم الجذل من علم الجدل، الطويف، (ص  )٢(

، المرجع السابق؛ ويرى ابـن »فالجدل إذن أصول فقه خاص«الجدل بعلم أصول الفقه، قوله: 

الجوزي أن علم أصول الفقه له طرفان، أحدهما إثبات األدلة بناء على الشرائط الموجبة لهـا، 

لى الوجه الصحيح واالحـرتاز عـن وهذا هو أصول الفقه، والثاين تحرير وجه االستدالل هبا ع

مكــامن الخطـــأ وهـــذا هــو الجـــدل، ينظـــر: اإليضـــاح لقــوانين االصـــطالح، ابـــن الجـــوزي، 

 ).١٠١(ص
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 المطلب الثاين: الغاية من علم الجدل األصولي.* 

اختلف علماء األصول والجدل، يف الغاية من علم الجدل األصولي، وعباراهتم وإن 

كانت مختلفـة يف ظاهرهـا، إال أنـه يمكـن التوفيـق بينهـا، ولـذا يحسـن اسـتعراض رأي كـل 

 ثم التوفيق بينها، بتلخيص عام يجمع بين هذه اآلراء. عالم يف الغاية من الجدل األصولي،

فــابن حــزم يــرى أن الغايــة مــن علــم الجــدل بشــكل عــام يختلــف بــاختالف 

المتجادلين، فقد يكون الغرض معرفة الحق من الرأيين، وقد يكون الغـرض تصـحيح 

 .)١(قوله وإبطال قول صاحبه دون التفات إلى الحق منهما

يـة مـن علـم الجـدل هـو تصـحيح القـول، وإبطـال قـول أما البـاجي فيـرى أن الغا

تـردد الكـالم بـين اثنـين قصـد كـل «الخصم، كما هو ظاهر يف تعريفه للجـدل يف قولـه: 

إذ لـوال « :، ويقـول يف موضـع آخـر)٢(»واحد منهما تصحيح قوله وإبطـال قـول صـاحبه

تصحيح الوضع يف الجدل لما قامت حجة، وال اتضـحت محجـة، وال ُعلـم الصـحيح 

 .)٣(»من السقيم، وال المعوج من المستقيم

أمـا ابـن عقيـل فإنـه ال يشـير إلـى الغايــة مـن علـم الجـدل يف كتابـه الخـاص بعلــم 

الجــدل، وإنمــا يشــير إليــه يف كتابــه الواضــح يف أصــول الفقــه، يف الفصــل الــذي عقــده 

قيل للجدل، وهناك يذكر االختالف بين الحنابلة يف الغاية من علم الجدل، فيرى ابن ع

أن الغاية من الجدل إصابة الحق، وينقل عن بعض الحنابلـة أن الجـدل ال ُيشـرتط فيـه 

إصابة الحق وإرادته، وأن الغرض منه نقل المخالف إلى مذهب المناظر، وبعضهم ال 

                                           
 ).٥٨٨-٥٨٦ينظر: التقريب لحد المنطق، ابن حزم، (ص  )١(

 ).١١المنهاج يف ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٢(

 ).٨المرجع السابق، الباجي، (ص  )٣(
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، وهو الرأي الذي ينصره الطويف، حيـث )١(يريد منه إال غلبة الخصم والصناعة الجدلية

 .)٢(دل ما هو إال رد الخصم عن رأيهيرى أن الغاية من علم الج

وما ذكره ابن عقيل يذكره ابن الجوزي ويؤكده، فيقرر أن الغاية من علـم الجـدل 

المراسـم الجدليـة «معرفة صحة الـدليل وعدمـه، فيقـول مبينـ� أهميـة علـم الجـدل، فــ

، فيــرى ابــن الجــوزي أن )٣(»تفصـل بــين الحــق والباطــل، وتميــز المسـتقيم مــن الســقيم

 من الجدل إصابة الحق. الغرض

ويتبع المرداوي ابن عقيـل فيمـا ذهـب إليـه، فيـرى أن المـأمور بـه يف الجـدل هـو 

إصابة الحق، وهو الغاية من علم الجدل، لكنه أشـار إلـى أن الجـدل ُيقصـد بـه أحيانـ� 

 .)٤(مجرد غلبة الخصم والصناعة الجدلية لذاهتا ال للحق

هـو الحـذق يف اسـتعمال األدلـة وإيرادهـا  أما الغزالي فيرى أن الغاية مـن الجـدل

على الوجه الصحيح، فالجدل عند الغزالي واسطة العقد التي تـربط بـين أصـول الفقـه 

 .)٥(الذي هو العلم باألدلة، وبين الفقه الذي هو المسألة وحكمها

وهذا المعنى يشير إليه الرازي يف كتابه الجدل، فيـرى أن الغايـة مـن علـم الجـدل 

                                           
 ).١/٢٩٧أصول الفقه، ابن عقيل، (ينظر: الواضح يف   )١(

)، ُيلحظ أن الطويف يرى أن الغاية من علم الجـدل ٤ينظر: علم الجذل يف علم الجدل، الطويف، (ص  )٢(

هو رد الخصم عن رأيه، ويرى يف موضع آخر أن من آداب الجدل أن يكون القصد منه طلـب الحـق 

 ).١٣ ،٤ل، الطويف، (صونصرته، وال تعارض بينها. ينظر: علم الجذل يف علم الجد

 ).٩٩اإليضاح لقوانين االصطالح، ابن الجوزي، (ص  )٣(

 ).٨/٣٦٩٦ينظر: التحرير شرح التحبير، المرداوي، (  )٤(

 ).٣١٠ينظر: المنتخل يف الجدل، الغزالي، (ص  )٥(
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الخلل الذي يقع يف االستدالل بين المتنـاظرين، ليسـلك كـل منهمـا طريـق  التنبيه على

 . )١(الوقاية والحذر، ويشبه علم الجدل ألصول الفقه، بعلم العروض لفن الشعر

والمعنى الذي ذكره الغزالي والرازي يـذكره اآلمـدي، فمـن خـالل تعريفـه لعلـم 

، )٢(ل مـن حيـث الصـحة والفسـادالجدل يشير إلى الغاية منه، وأهنا معرفة أحـوال الـدلي

وهو عند التأمل فيه يتفق مع رأي القائلين بأن الغاية من الجدل األصولي هو تصـحيح 

 قوله وإبطال قول خصمه.

ــاك  ــين أن هن ــدل، يتب ــول والج ــاء األص ــتعراض آلراء علم ــذا االس ــالل ه مــن خ

 اتجاهان يف الغاية من علم الجدل األصولي:

ة من علم الجدل األصـولي هـو إصـابة الحـق، وهـو يرى أن الغاي االتجاه األول:

 االتجاه الذي نصره ابن عقيل وتابعه الحنابلة على ذلك.

يرى أن الغاية من علم الجدل األصولي، هو تصحيح قوله وإبطال االتجاه الثاين: 

 قول الخصم، وهو االتجاه الذي مال إليه أكثر الجدليين.

ل، ينفـون أن تكـون الغايـة مـن علـم لكن هـذا ال يعنـي أن أصـحاب االتجـاه األو

الجدل األصـولي تصـحيح القـول وإبطـال قـول الخصـم، لكـنهم يـرون أن األصـل يف 

 الجدل األصولي أن يكون بغرض إصابة الحق.

فأصحاب االتجاه األول نظروا إلـى مقصـد الشـارع يف األمـر بجـدال المشـركين 

االتجـاه الثـاين، فنظـروا والمخالفين، وهو إصابة الحق، وهداية الخلـق، أمـا أصـحاب 

 .)٣(إلى مقاصد أهل الجدل، وأهنم قد ال يقصدون به إصابة الحق يف المسألة

                                           
 /أ).٣ينظر: الجدل، الرازي، (  )١(

 ).٧٥الجدل، اآلمدي، (ص  )٢(

 ).٨/٣٦٩٦لمرداوي، (ينظر: التحرير شرح التحبير، ا  )٣(
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 المطلب الثالث: أركان علم الجدل األصولي.* 

األركان جمع ركن، والركن يف اللغة جانب الشيء األقوى، ومنه قولهم ركن 

  البيت، ومنه قوله تعالى حكاية عن لوط مع قومه:                   

    :٨٠[هود[. 

وركن الشيء قد يستعمل يف جزء الشيء الداخل يف حقيقتـه، وقـد يسـتعمل فيمـا 

 .)١(يتوقف عليه الشيء، واالعتبار الثاين أعم من االعتبار األول

علـى  -طلعـت عليـهيف حدود ما ا-أما أركان علم الجدل األصولي فإين لم أقف 

مــن أفردهــا بالبيــان والــذكر، لكــن يمكــن مــن خــالل بيــان أركــان الجــدل األصــولي، 

 االهتداء إلى معرفة أركان علم الجدل األصولي.

فأركان الجدل األصولي خمسة، لكنها تختلف باختالف المـراد بـالركن حسـب 

 االعتبارات السابقة.

، والجــواب، واالســتدالل، فعلــى االعتبــار األول، أركــان الجــدل هــي: الســؤال

 .)٢(واالعرتاضات، ووجه التخلص منها

ويــرى الطــويف أن هــذه األركــان بينهــا تــداخل، فاالســتدالل داخــل يف الجــواب، 

 واالعرتاض إذا كانت المعارضة ينقلب فيها المعرتض مستدًال والمستدل معرتض�.

 وعلى االعتبار الثاين، فإن أركان الجدل خمسة كذلك، وهي:

 .، ونبيه الدال، وهو اهللا  األول: الركن

 الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خربي. الركن الثاين:

                                           
 ).١٩ينظر: علم الجذل يف علم الجدل، الطويف، (ص  )١(

 .المرجع السابقينظر:   )٢(
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٨٣٩ 

 المستدل، وهو ذاكر الدليل الذي يرغب يف التوصل إلى مطلوبه. الركن الثالث:

 المستَدل عليه، وهو الحكم المطلوب بالدليل. الركن الرابع:

وهـو السـائل المعـرتض، أو علـة االسـتدالل التـي  المستَدل له، الركن الخامس:

 .)١(هي مبدأ الخالف

وهنا سؤال مفاده، أركـان الجـدل األصـولي ينفـرد بـذكرها الطـويف يف كتابـه علـم 

 الجذل يف علم الجدل، فهل يعترب الطويف الوحيد الذي تكلم عنها؟

والجــواب، أنــه إذا كــان المقصــود هــو الحــديث عــن أركــان الجــدل األصــولي، 

إفرادها يف مطلب خاص، فإن الطويف هو الوحيـد مـن بـين علمـاء الجـدل األصـولي، و

الذي أفردها يف مطلب خاص، ولعل ذلك يرجع إلى شدة عناية الطـويف بعلـم الجـدل، 

 .)٢(ال سيما وأنه يسميه (أصول فقه خاص)

وإن كــان المقصــود أن هــذه األركــان ليســت موجــودة عنــد بقيــة علمــاء الجــدل، 

م وإن لم يصرحوا هبذه األركان، إال أهنا ُتؤخذ ضمن� من تعريفاهتم لعلـم فالجواب أهن

 الجدل، ومن مقدماهتم يف مؤلفاهتم الجدلية.

 :ولإليضاح أذكر المثال التالي، عندما يذكر ابن فورك وغيره تعريف الجدل بأنـه

 ،)٣(»تردد الكالم بين اثنين يقصد كل واحد منهما تصحيح قولـه وإبطـال قـول خصـمه«

                                           
 ).٢٠-١٩ينظر: علم الجذل يف علم الجدل، الطويف، (ص  )١(

 ).٤، (صالمرجع السابقينظر:   )٢(

)؛ وينظـــر: العـــدة يف أصـــول الفقـــه، القاضـــي أبـــي يعلـــى، ١٥٨الحـــدود، ابـــن فـــورك، (ص  )٣(

ــيرازي، (ص١/١٢٣( ــه، الش ــول الفق ــدل يف أص ــص يف الج ــب ٥)؛ الملخ ــاج يف ترتي )؛المنه

 ).١١الحجاج، الباجي، (ص
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٨٤٠  

فيمكن من خالل هذا التعريف إيجاد األركان، فنقول: أن تردد الكالم بين اثنين عبـارة 

عن سؤال وجواب واستدالل، وقصد كالً منهمـا تصـحيح قولـه وإبطـال قـول صـاحبه 

 عبارة عن االعرتاضات ووجه التخلص منها، هذا على االعتبار األول.

ن، كل واحد يقصد تصـحيح قولـه وعلى االعتبار الثاين، فإن تردد الكالم بين اثني

وإبطال قول اآلخر، فهاهنا مستدل، ومستدل له، ومستدل عليه، وتـردد الكـالم بينهمـا 

إنما يكون بدليل سؤاًال وجواب�، والدليل قد دل عليـه الـدال، فكملـت بـذلك األركـان 

 الخمسة.

يف  هبذا فإن هذه األركان الخمسة، على االعتبارين المذكورين، نـدركهما ضـمن�

كالم علماء الجدل األصولي، وبه يتبـين جـواب السـؤال، وأن الطـويف وإن سـبق غيـره 

 بإفرادها يف مطلب مستقل، إال أهنا ُتدرك ضمن� عند غيره من علماء الجدل األصولي.

ــر يف  ــالل النظ ــن خ ــولي، وم ــدل األص ــان الج ــان أرك ــدم يف بي ــا تق ــى م ــاء عل وبن

لجدلية األصـولية، يمكـن القـول بـأن أركـان المباحث التي اشتملت عليها المؤلفات ا

علـم الجــدل األصــولي، ال تخـرج عــن أركــان الجــدل، وبيـان ذلــك أن علمــاء الجــدل 

األصولي يعتنون بذكر األدلة المتفق عليها، والمختلف فيها، ومـا يتبـع ذلـك مـن بيـان 

 حجيتها، وطرق االستدالل هبا، كمـا يعتنـون بـذكر االعرتاضـات علـى األدلـة، وكيفيـة

 الجواب عنها، والرتجيحات بين األدلة، وهي يف حقيقتها أركان الجدل األصولي.

ــتدالل،  ــن االس ــل رك ــا، تمث ــتدالل هب ــرق االس ــة وط ــة باألدل ــث المتعلق فالمباح

والســؤال، والمباحــث المتعلقــة باالعرتاضــات علــى األدلــة، وكيفيــة الجــواب عنهــا، 

لجـواب، واالعرتاضـات، ووجـه والرتجيحات بين األدلة، تمثـل بقيـة األركـان وهـي ا

 التخلص منها.
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ومن خالل ما تقدم نستخلص أن أركـان علـم الجـدل األصـولي هـي األدلـة ومـا 

يتعلق هبا من بيان حجيتها، وطرق االستدالل هبا، واالعرتاضات علـى األدلـة، وكيفيـة 

 الجواب عنها، والرتجيحات بين األدلة.

* * * 

 



 

 

لوم الشريعة والدراسات اإلسالميةمجلة ع  

  علم اجلدل األصويل

٨٤٢  

 األصولي.المطلب الرابع: شروط علم الجدل * 

العالمة، ومنـه قيـل أشـراط  -بفتح الراء-الشروط جمع شرط، والشرط يف اللغة 

 .)١(الساعة أي عالماهتا، ومنه الُشرط ألهنم يضعون ألنفسهم عالمة يعرفون هبا

: (ال يحــل االلتـزام بالشــيء، ومنـه حــديث النبـي  -بسـكون الــراء-والشـرط 

 .)٢(سلف وبيع، وال شرطان يف بيع)

ما يلزم من عدمـه العـدم، وال يلـزم مـن وجـوده وجـود وال « :طالح هوويف االص

 .)٣(»عدم لذاته

وقد تميز علماء الجدل األصولي بوضـع منهجيـة للجـدل األصـولي تتكـون مـن 

شروط وآداب، الهـدف منهـا ضـبط الجـدل األصـولي ليكـون مثمـرًا نافعـ�، وحتـى ال 

مــاء الجــدل األصــولي يخــرج عــن مقصــوده إلــى مجــرد الخصــام والنــزاع، ويــرى عل

وجوب االلتزام هبذه اآلداب والشروط أثناء الجدل، ويرى العلماء أن عدم االلتزام هبا 

 .)٤(مؤثر يف صحة الجدل

                                           
)؛ مــادة ٧/٣٢٩)؛ لسـان العـرب، ابـن منظـور، (٣/٢٦٠ينظـر: مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس، (  )١(

 (شرط).

 الحــديث مــن روايــة عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص، أخرجــه اإلمــام أحمــد يف المســند، رقــم  )٢(

): إسـناده حسـن؛ وأبـو داود يف ١١/٢٥٣)، قال محققه شعيب األرنـاؤوط (٦٦٧١الحديث (

)؛ والرتمـذي يف ٣٥٠٤السنن، كتاب البيوع، باب يف الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم الحـديث (

 ).١٢٣٤الجامع، أبواب البيوع، باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث (

 ).٣/١٠٦٧)، التحبير شرح التحرير، المرداوي، (٧١ل، القرايف، (صشرح تنقيح الفصو  )٣(

 ).٢٤٣ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٤(
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وبمــا أن الحــديث هاهنــا منحصــر يف شــروط علــم الجــدل األصــولي، فالبــد مــن 

ين، اإلشارة إلى أن هناك شروط� تذكر يف علم الجدل العام، أخذت من المنطـق اليونـا

، ولـذا فـإن )١(وقد تقدم أن علم الجدل دخل يف العلم الشرعي من بوابة المنطق اليوناين

الكــالم يف هــذا المبحــث يقتصــر علــى شــروط الجــدل األصــولي، التــي ذكرهــا علمــاء 

، ومن خالل استقراء ما تيسر الوقوف عليه من المراجـع األصـولية )٢(األصول والجدل

 األصولي شرطين هما:والجدلية، يظهر أن لعلم الجدل 

 الشرط األول: أن يكون بين طرفين.

هذا الشرط تؤكده حقيقة الجدل األصولي عند العلماء، وهو ظاهر مـن عبـارات 

األصوليين يف تعريف الجـدل، فالجـدل عنـدهم عبـارة عـن تـردد الكـالم بـين طـرفين، 

كـون إال بـين ومنازعة بين متناظرين، وغير ذلك من العبارات التي تبين أن الجـدل ال ي

طرفين، فالجدل ما هو إال سؤال وجواب، فالبد إذًا أن يكون هنـاك سـائل هـو الطـرف 

األول ومجيب وهو الطرف الثاين، وليس هذا فحسب بل البـد مـن اخـتالف الطـرفين 

 .)٣(يف وجهات النظر، وهو ما يبينه الشرط الثاين

                                           
ومــا بعــدها)، منــاهج  ٢٤ينظــر: منــاهج البحــث عنــد مفكــري اإلســالم، د. علــي النشــار، (ص  )١(

الـة علميـة (مجلـة الجدل عند فالسفة اليونان وأثرهـا يف الفكـر اإلسـالمي، سـمير حمـدي، مق

 ).١٥)، (ص٢الرافد

 ).١٤٠-١٣٨علي العميريني، (ص أ. د. ينظر: مقدمة تحقيق المنتخل يف الجدل،  )٢(

)؛ الواضــح يف أصــول الفقــه، ابــن عقيــل، ٥٨٦ينظــر: التقريــب لحــد المنطــق، ابــن حــزم، (ص  )٣(

ئل، )؛ الكاشف عن أصول الدال٢٤٣)؛ الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص١/٥١١(

 =)؛ أثر الجدل يف علـم أصـول٨/٣٦٩٥)؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، (٢٩الرازي، (ص
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٨٤٤  

لمنطقـي، فيـرى وهذا الشرط متفق عليه بين علماء الجدل األصـولي، والجـدل ا

، )١(علماء الجدل المنطقي أن الجـدل ال يكـون إال بـين طـرفين، وإال فـال يسـمى جـدالً 

 .)٢(ويذهب الفارابي إلى أبعد من ذلك ويشرتط أن يكون طرفا الجدل متساويين

 الشرط الثاين: التنازع بين الطرفين.

نازعهمـا، يرى علماء الجدل األصولي أن الجدل ال يتم إال باختالف الطرفين وت

وإال فال يكون جدًال على المعنى الذي سبق يف تعريف الجدل، وقد نص بعضهم على 

إظهـــار « :اشــرتاط التنـــازع، كمــا يف تعريـــف الجـــويني الــذي اختـــاره للجــدل، وأنـــه

تخـاوض وتفـاوض «، وهو ما نص عليه الغزالي يف تعريف الجدل بأنـه: )٣(»المتنازعين

ذلــك أن الغايــة مــن الجــدل هــي إظهــار الصــواب  ،)٤(»يجــري بــين متنــازعين فصــاعداً 

 .)٦(، وال يتحقق إال بالتنازع بين الطرفين)٥(والخطأ يف المسألة

ويقرر ابن عقيل أن الجدل من الزمه التنازع والخـالف بـين الطـرفين، وإال علـى 

                                           
 ).٢٥٨علي العميريني، (ص أ. د. الفقه،=

)؛ ١٨)؛ الشفا (جزء الجدل)، ابن سينا، (ص٣/١٤ينظر: المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (  )١(

 ).٥تلخيص كتاب أرسطو يف الجدل، ابن رشد، (ص

 ).٣/٤٠: المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (ينظر  )٢(

 ).٧٥الكافية يف الجدل، الجويني، (ص  )٣(

 ).٣٠٤المنتخل يف الجدل، الغزالي، (ص  )٤(

 ).٧٥ينظر: الجدل، اآلمدي، (ص  )٥(

   )؛ أثــر الجــدل يف علــم أصــول الفقــه،٢٩ينظــر: الكاشــف عــن أصــول الــدالئل، الــرازي، (ص  )٦(

 .)٢٦٠علي العميريني، (ص أ. د.
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 .)١(أي شيء يتجادالن

ينا أن هذا الشرط مما يؤكد عليه علماء الجدل المنطقي الفلسفي، بل يرى ابن س

 .)٢(الجدل ال يتم وال يحسن أن يسمى جدًال، إال بالتنازع بين طريف الجدل

وعند الحديث عن شروط علم الجدل األصولي، البد مـن اإلشـارة إلـى تـداخل 

غير مقصود أحيان�، بين شروط علم الجدل األصـولي، وآدابـه، فشـروط علـم الجـدل 

يهما علماء الجدل، لكن ثمـة آداب األصولي، وهما الشرطان المتقدمان، مما اتفق عل

ومحاسن للجدل، يذكرها بعض العلماء علـى أهنـا مـن شـروط الجـدل التـي البـد مـن 

توفرها قبل الجدل، وهي عند التأمل فيها آداب أكثر من كوهنا شـروط� للجـدل، وهـي 

 .)٣(تأيت يف مرحلة سابقة قبل مرحلة المجادلة والمنازعة

ابن عقيل ضمن شروط الجـدل األصـولي، ذلـك وهذه اآلداب ألهميتها يذكرها 

ألن لها أهمية كربى يف علم الجدل األصولي، فهي الضامن للطرفين عن الخروج إلى 

: -يف بيان أهمية آداب الجـدل-متاهات جدلية عقيمة ال طائل منها، يقول ابن خلدون 

ظرين يف فإنه لما كان باب المنـاظرة يف الـرد والقبـول متسـع�، وكـل واحـد مـن المتنـا«

االستدالل والجواب يرسل عنانه يف االحتجاج، ومنه ما يكون صـواب� ومنـه مـا يكـون 

                                           
)، التحبيـــر شـــرح التحريـــر، ٥١٥، ١/٥١١ينظـــر: الواضـــح يف أصـــول الفقـــه، ابـــن عقيـــل، (  )١(

 ).٨/٣٦٩٥المرداوي، (

علـى أن المتنـاظرين إذا لـم «)، يقول ابـن سـينا: ١٤ينظر: الشفا (جزء الجدل)، ابن سينا، (ص  )٢(

سـن أن يقـال يكن بينهما معانـدة مـا، بـل كانـا يتخاطبـان علـى سـبيل قـدح زنـد الفائـدة، لـم يح

 ، المرجع السابق.»لتناظرهما جدل

 ).٢٦٤علي العميريني، (ص أ. د. ينظر: أثر الجدل يف علم أصول الفقه،  )٣(
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٨٤٦  

خطأ، فاحتاج األئمة إلى أن يضعوا آداب� وأحكام� يقـف المتنـاظران عنـد حـدودها يف 

الــرد والقبــول، وكيــف يكــون حــال المســتدل والمجيــب، وحيــث يســوغ لــه أن يكــون 

.. ولذلك قيل فيه إنـه معرفـة بالقواعـد مـن .طع�،مستدًال، وكيف يكون مخصوم� منق

، والمقصود )١(»الحدود واآلداب يف االستدالل التي يتوصل هبا إلى حفظ رأي أو هدمه

أن هذه اآلداب لها أهميتها يف علم الجـدل، لكنهـا تـأيت يف مرحلـة سـابقة قبـل الجـدل، 

 بخالف شروط الجدل، فإن الجدل ال يتم إال هبا.

* * * 

                                           
 ).١/٥٧٩مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ (  )١(
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٨٤٧ 

 لب الخامس: آداب علم الجدل األصولي.المط* 

تقدم يف المطلب السابق عند الحديث عن شروط الجدل، اإلشارة إلـى أن هنـاك 

آداب� للجدل، وهي ال تقل أهمية عن شروط الجدل، فإذا كان الجدل األصولي ال يتم 

قـول إال بتحقق شرطيه، فإنه ال يكمل وال ُيؤيت ثماره المقصودة منه إال بتحقق آدابـه، ي

، )١(»فــاألدب يف الجــدل يــزين صــاحبه، وتـرك األدب فيــه يــزري بــه ويشــينه«الجـويني: 

وللجدل شـروط وآداب، إن اسـتعملها الخصـم وصـل إلـى بغيتـه، «ويقول ابن عقيل: 

، وهذه اآلداب كثيرة، ولعـل أبـرز )٢(»وإن لم يستعملها كثر غلطه، واضطرب عليه أمره

 .)٣(ابن عقيل، وصنفها ضمن شروط الجدل من أظهر هذه اآلداب وتكلم عنها، هو

ومن يتأمل يف هذه اآلداب، يجد أن منها ما ُيطلـب مـن المتنـاظرين قبـل الجـدل، 

 ومنها ما ُيطلب وجوده يف مجلس الجدل وأثنائه.

 فأما اآلداب التي ُتطلب من المتناظرين قبل الجدل:

 .تقوى اهللا  -١

                                           
 ).٦٥٠الكافية يف الجدل، الجويني، (ص  )١(

 ).٢٤٣الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٢(

)؛ وينظـر كـذلك: الكافيـة يف ٢٤٦-٢٤٣طريقـة الفقهـاء، ابـن عقيـل، (ص ينظر: الجدل علـى  )٣(

)؛ ٥٩٦-٥٨٧)؛ التقريـب لحـد المنطـق، ابـن حـزم، (ص٦٥٧-٦٤١الجدل، الجـويني، (ص

)؛ المنهاج يف ترتيـب الحجـاج، البـاجي، ٥٠٨-١/٥٠٦الواضح يف أصول الفقه، ابن عقيل، (

ــن الجــوزي، (١٠-٩(ص ــطالح، اب ــوانين االص ــرازي، ١٣٥ص)؛ اإليضــاح لق ــدل، ال )؛ الج

)؛ التحبيــر شــرح التحريــر، ١٦-١٣/ب)؛ علــم الجــذل يف علــم الجــدل، الطــويف، (ص٣(

 ).٣٩٦-٤/٣٨٥)؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار، (٣٧٢٢-٨/٣٧٢٠المرداوي، (
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 طلب الحق يف الجدل. -٢

 .-محل الجدل-ر والبحث يف المسألة القدرة على النظ -٣

 واآلداب التي ُيطلب وجودها يف مجلس الجدل وأثنائه:

 العناية بالحدود. -١

 تحديد السؤال والجواب. -٢

 اإلكثار من االستدالل على المسألة. -٣

 عدم الخروج عن المسألة التي يجري فيها النقاش. -٤

 ال أو الجواب.اإلقبال على الخصم واإلصغاء إليه لفهم السؤ -٥

 عدم تحميل الكالم ما ال يحتمل، أو على غير الوجه الذي أراده المتكلم. -٦

 عدم اللغو يف مجلس النقاش. -٧

 استواء الطرفين يف األمن وعدم الخوف. -٨

 استواء الطرفين يف الصحة والسالمة. -٩

 إثبات الكالم حتى ال ُينكره قائله. -١٠

هنا تختلـف عـن الشـروط، مـن جهـة أن شـروط ومن يتأمل يف هذه اآلداب يجد أ

الجدل األصولي، ال يتم الجـدل إال هبـا، أمـا اآلداب فقـد تـتم المجادلـة بـين الطـرفين 

ويحصل التنازع، لكن الجدل ال يحقق ثماره المقصودة، فال يتحقق من هذه المجادلة 

 طلب الحق، وال تصحيح القول الباطل.

دل، التـي يتحقـق هبـا مقصـود الجـدل وعليه فإن هذه اآلداب مـن محسـنات الجـ

األصولي وغايته، ولو ُفقدت هذه اآلداب يف مجلس الجـدل، لرتتـب علـى ذلـك كثـرة 

الغلط، والخـروج عـن المقصـود، وتعتـرب هـذه اآلداب مـن مميـزات وخصـائص علـم 
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٨٤٩ 

الجــدل األصــولي، التــي يتميــز هبــا عــن الجــدل المنطقــي، وذلــك يرجــع إلــى مصــادر 

 .-بإذن اهللا تعالى-دل األصولي، وتأيت يف المبحث الرابع االستمداد يف علم الج

* * * 
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 المبحث الثالث

 حكم علم الجدل األصولي

 

من خالل النظر والتأمل يف آيات الكتاب العزيز، وأحاديث السنة النبوية، وكـالم 

علماء اإلسالم بشكل عام، وكالم علمـاء األصـول والجـدل بشـكل خـاص، يظهـر أن 

ري عليه األحكـام التكليفيـة بحسـب غـرض المتجـادلين، وعليـه الجدل األصولي تج

 فقد يكون الجدل مأمورًا به، أو منهي� عنه، أو مباح�.

 المرتبة األولى: الجدل المأمور به.

يكون الجدل مـأمورًا بـه علـى سـبيل اإليجـاب أو النـدب، إذا كـان لنصـرة الحـق 

 وإظهاره، وبيان الباطل وإبطاله.

ت واألحاديث التي ورد فيها األمر بالجدال، كما قوله تعالى: وعليه ُتحمل اآليا

                               :١٢٥[النحل[ ،

 وقوله تعالى:                   :٤٦[العنكبوت[. 

:  وكما قال تعالى يف قصة نوح                 

 : لمن ادعى الربوبية ، وكما يف مجادلة إبراهيم ]٣٢[هود:          

                               

                                          

             :٢٥٨[البقرة[. 

، وهــو فعــل الســلف )١( مــع الخــوارج يف عهــد علــي وقــد فعلــه الصــحابة 

                                           
 =) رقـم٥/٢٤، مسند اإلمـام أحمـد (مع الخوارج يف عهد علي  ينظر قصة ابن عباس   )١(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ شوال) ٨٥(العدد 

  د. مشعل بن عبد اهللا بن دجني السهلي

  

٨٥١ 

 .)١(رحمهم اهللا يف مجادلة المخالفين، وقد حكى اإلجماع على ذلك بعض األصوليين

 المرتبة الثانية: الجدل المنهي عنه.

يكون الجـدل منهيـ� عنـه علـى سـبيل التحـريم أو الكراهـة، إذا كـان بقصـد غلبـة 

 صم والرفعة، والمباهاة ونصرة المذهب، دون التفات إلى الحق من األقوال.الخ

وعليه ُتحمل اآليات واألحاديث التي ورد فيها ذم الجدال والجدل، ومنها 

هدى كانوا عليه إال أوتوا  قال: (ما ضل قوم بعد أن النبي  حديث أبي أمامة 

 : ثم تال قوله تعالى )٢()الجدل                              

    :خُرف  ، ومنه قول تعالى: ]٥٨[الزُّ                   

             :٥٤[الكهف[. 

: ، وقـول النبـي )٣()(ال تمـار أخـاكقال:  أن النبي  يث ابن عباس وحد

 .)٤((أنا زعيم ببيت يف ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا)

                                           
)، والقصـة مشـهورة جـدًا وقـد ذكرهـا ٣١٨٧) رقم الحديث (٥/٢٦٣( ،)٢٨١١الحديث (=

 ).٥/٦٤أصحاب التأريخ، ينظر: تاريخ الطربي (تاريخ الرسل والملوك) (

 ).٨/٣٦٩٨ينظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، (  )١(

)، وقـال محققـه: حسـن ٢٢١٦٤رقم الحـديث ( ،)٣٦/٤٩٣الحديث يف مسند اإلمام أحمد (  )٢(

اهده؛ ويف الجامع للرتمذي يف أبواب تفسير القرآن، باب من سورة الزخـرف، رقـم بطرقه وشو

): حديث حسن صحيح؛ ويف السنن البن ماجـه يف ٥/٢٣٢)، قال الرتمذي (٣٢٥٣الحديث (

 ).٤٨كتاب اإليمان، باب اجتناب البدع والجدل، رقم الحديث (

مــا جــاء يف المــراء، رقــم الحــديث الحــديث يف الجــامع للرتمــذي، أبــواب الــرب والصــلة، بــاب    )٣(

 ): حديث غريب، ال تعرفه إال من هذا الوجه.٣/٤٢٧)، قال الرتمذي (١٩٩٥(

 =الحديث روي من عدة طرق وبعدة ألفاظ متقاربة، فأخرجه اإلمام أحمد يف المسند من حـديث  )٤(
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 المرتبة الثالثة: الجدل المباح.

يكون مباح� فيما عدا ذلك، كما لو كان من أجل رياضة الذهن، وتعويـد الـنفس 

 .)١(وي على النظر يف المسائلعلى معرفة السؤال والجواب، والتق

* * * 

                                           
): إسناده ضعيف؛ وأخرجه ١٤/٢٧٨)، قال محققه (٨٦٣٠، رقم الحديث (أبي هريرة =

ــ ــي أمامــة او دأب ــم ود يف الســنن مــن حــديث أب ــاب يف حســن الخلــق، رق ــاب األدب، ب ، كت

، أبـواب الـرب  )، وأخرجه الرتمذي يف الجامع من حديث أنـس بـن مالـك٤٨٠٠الحديث (

): حـديث ٣/٤٢٦)، قـال الرتمـذي (١٩٩٣والصلة، باب مـا جـاء يف المـراء، رقـم الحـديث (

، يف كتـاب اإليمـان، بـاب ث أنـس بـن مالـك حسن؛ وأخرجه ابن ماجه يف السنن مـن حـدي

 ).٥١اجتناب البدع والجدل، رقم الحديث (

)؛ الكافيـة ٨ينظر هذه المراتب يف المراجع التالية: المنهاج يف ترتيـب الحجـاج، البـاجي، (ص  )١(

)؛ الجــدل، ١/٥١٨)؛ الواضــح يف أصــول الفقــه، ابــن عقيــل، (٧٦يف الجــدل، الجــويني، (ص

)؛ علـم الجـذل يف علـم الجـدل، ١/١٠٢نفائس األصـول، القـرايف، ( /أ)؛٣-/ب٢الرازي، (

) وما بعـدها؛ شـرح الكوكـب ٨/٣٦٩٨)؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، (٦الطويف، (ص

)؛ ١/٢٨٣) ومـا بعــدها؛ مفتــاح السـعادة، طــاش كــربى زاده، (٤/٣٦٠المنيـر، ابــن النجــار، (

 ).٢٧٣آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، (ص
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 المبحث الرابع

 خصائص علم الجدل األصولي

 

عن أثر المنطـق اليونـاين يف علـم الجـدل عنـد  -يف مقدمة البحث-سبق الحديث 

، وسبقت اإلشارة يف تعريف علم الجدل إلى محاوالت علماء األصول يف )١(المسلمين

جدل، ليتفق مـع قواعـد األصـول والفقـه، إضفاء الصبغة األصولية الفقهية على علم ال

وهبذا خرج علم الجدل األصولي، وال شك أن له مـن الخصـائص مـا يميـزه عـن علـم 

الجــدل المنطقــي، ويف هــذا المبحــث اســتعراض ألهــم مــا يخــتص بــه علــم الجــدل يف 

 أصول الفقه، مع ذكر ذلك بالمثال من المراجع الجدلية األصولية.

 مصادر االستمداد.

ئص المميـزة لعلـم الجـدل األصـولي عـن الجـدل المنطقـي، مصـادر من الخصا

االســتمداد، فالجــدل األصــولي قــائم علــى الخــالف بــين أصــحاب المــذاهب الفقهيــة 

المختلفــة، واخــتالفهم راجــع يف حقيقتــه إلــى االخــتالف يف دالالت الكتــاب والســنة، 

د مــن أدلــة واالســتدالل باألدلــة المختلــف فيهــا، وعليــه فــإن الجــدل األصــولي مســتم

الكتاب والسنة واإلجماع وأقوال الصحابة، وما تفرع عليها من األدلة التبعية كالقياس 

 .)٢(واالستصحاب ونحوها من األدلة

وباستقراء سريع لكتب الجدل األصولي، ستجد أنه من المألوف يف كتب الجدل 

ة الشارع إلى األصولي، أن يبدأ المؤلف بذكر أقسام أدلة الشارع، فالشيرازي يقسم أدل

                                           
 وما بعدها). ٢٤نظر: مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، د. علي النشار، (صي  )١(

 م).٢ينظر: مقدمة تحقيق على المنهاج يف ترتيب الحجاج، د. عبد المجيد الرتكي، (ص  )٢(
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ثالثة أقسام: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حـال، فأمـا األصـل فيشـمل الكتـاب 

والسنة واإلجماع، وأما معقول األصل فيشمل لحن الخطاب وفحواه ودليلـه ومعنـاه، 

، وهـذا التقسـيم )١(واستصحاب الحال يشمل استصـحاب حـال العقـل، وحـال الشـرع

ل يف ستة أقسـام: الكتـاب، والسـنة، واإلجمـاع، ، ويجملها ابن عقي)٢(نجده عند الباجي

 .)٣(والقياس، واستصحاب الحال، وقول الصحابي الواحد

ويقسم الجويني أدلة الشارع إلى قسمين: خطاب وخرب، ونظـر ومعنـى، ويقسـم 

الخطاب والخرب إلى: الكتاب والسنة واإلجمـاع، ويقسـم النظـر والمعنـى إلـى: أنـواع 

 .)٤(من الخطاب القياس، والمعاين المفهومة

كما يقسـم الغزالـي األدلـة إلـى سـمعية، وعقليـة، ويبـين أن الحـديث عـن األدلـة 

ــنة  ــاب والس ــى الكت ــمعية إل ــة الس ــم األدل ــه يف الجــدل، ويقس ــيس مــن غرض ــة ل العقلي

، وهذا هو منهج اآلمدي أيض� فيقسم األدلة إلى سمعية وعقلية، )٥(واإلجماع والقياس

ــة العقليــة،  ويقســم األدلــة الســمعية إلــى أصــل وهــي الكتــاب والســنة وال يــذكر األدل

 .)٦(واإلجماع، ومستند إلى األصل وهو القياس واالستدالل

أما الرازي فيقسم األدلة إلى أصل، وهو الكتاب والسنة، ومعقول األصل، وهـو 

                                           
 ).٢٦)؛ المعونة يف الجدل، الشيرازي، (ص١/٢٩ينظر: الملخص يف الجدل، الشيرازي، (  )١(

 ).١٥لحجاج، الباجي، (صينظر: المنهاج يف ترتيب ا  )٢(

 ).٢٤٨ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٣(

 ).١٤٧ينظر: الكافية يف الجدل، الجويني، (ص  )٤(

 ).٣٧٢ينظر: المنتخل يف الجدل (ص  )٥(

 ).١٠٥ينظر: الجدل، اآلمدي، (ص  )٦(
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٨٥٥ 

 .)١(األقيسة، واستصحاب الحال

إلجمــاع، ويقســم ابــن الجــوزي األدلــة إلــى خمســة أقســام: الكتــاب، والســنة، وا

 .)٢(والقياس، واالستدالل

من أهم ما يميز علم الجدل األصولي،  -مصادر االستمداد-وتعد هذه الخاصية 

وتتبين هذه األهمية يف مسألة الغاية من علم الجدل، فالغاية من الجـدل عنـد المناطقـة 

والفالسفة إلزام الخصم ال غير، فال عربة للحق يف الجـدل المنطقـي، بخـالف الجـدل 

صولي، الذي ُبني على الكتاب والسنة وإجمـاع األمـة، ومـا يتفـرع عنهـا مـن األدلـة األ

التبعية، ولذا كانت الغاية عند علماء الجدل األصولي هي طلب الحق، ال مجرد إلـزام 

 .)٣(الخصم

 العناية بآداب الجدل.

من األمور التي يتميز هبا الجدل األصولي عن غيـره عنايتـه بـآداب الجـدل، وقـد 

د لها علماء الجدل فصوًال وأبوابـ� يف مقـدمات كتـب الجـدل األصـولي، وإن كـان أفر

سبق الحديث عن آداب الجدل يف المطلب الخامس، وكان من الممكن المقارنـة بـين 

آداب الجدل األصولي والجدل المنطقي، سنجد أن الجدل األصـولي ينطلـق يف آدابـه 

اد التي تميز هبا، وهي الكتاب والسنة، واستشعار الوازع الديني يف من مصادر االستمد

                                           
 ).٧٦ينظر: الكاشف عن أصول الدالئل، الرازي، (ص  )١(

)، والمقصـود باالسـتدالل كمـا ١٤٢قوانين االصـطالح، ابـن الجـوزي، (صينظر: اإليضاح ل  )٢(

المرجـع السـابق  »ما يلزم منه الحكم وليس نص� وال إجماع� وال قياسـ�«يعرفه ابن الجوزي: 

 ).١٢٤(ص

 ).٢٧٢ينظر: آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، (ص  )٣(
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٨٥٦  

 .)١(الجدل، وهو األمر الذي ال ُيوجد يف غير الجدل األصولي

من األمثلة على ذلك افتتاحية الجويني للباب المخصص آلداب الجـدل، حيـث 

ب فأول شيء فيـه ممـا علـى النـاظر، أن يقصـد التقـرب إلـى اهللا سـبحانه، وطلـ«يقول: 

مرضاته يف امتثال أمره سبحانه، فيما أمر به من األمر بالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، 

والدعاء إلى الحق عن الباطل وعما يخرب فيه، ويبالغ قدر طاقته يف البيان والكشف عن 

 .)٢(»تحقيق الحق وتمحيق الباطل

ه ينبغـي للمنـاظر أن يقـدم علـى جدلـ«ويقول البـاجي مؤكـدًا علـى هـذا المعنـى: 

، ويرى ابن الجوزي أن المجادل يجب أن يقصد مـا عنـد اهللا مـن الثـواب، )٣(»تقوى اهللا

أول مـا تجـب البدايـة بـه «ويجاهد نفسه يف ذلك، وإال فليرتك مجلس الجدل، فيقول: 

حسن القصد، يف إظهار الحق، طلب� لما عند اهللا تعالى، فإن أنس من نفسـه الحيـد عـن 

 .)٤(»، فإن ملكها وإال فليرتك المناظرةالغرض الصحيح، فليكفها بجهد

 العناية ببيان المصطلحات األصولية.

من الالفت لنظر المطلع على كتب الجدل األصولي العناية بشرح المصطلحات 

األصولية، وخاصة المصطلحات التي يكثر استعمالها يف أصول الفقـه، فيعتنـي علمـاء 

لحات التـي يكثـر دوراهنـا بـين األصول والجدل بذكر مقـدمات يـذكرون فيهـا المصـط

                                           
علـي  أ. د. ر الجدل يف أصول الفقـه،)؛ أث٢٧٢ينظر: آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، (ص  )١(

 ).٢٥٥العميريني، (ص

 ).٦٤١الكافية يف الجدل، الجويني، (ص  )٢(

 ).٩المنهاج يف ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٣(

 ).١٣٥اإليضاح لقوانين االصطالح، ابن الجوزي، (ص  )٤(
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٨٥٧ 

علماء الفقه واألصول، ويرون ضرورة ذكرها دفع� لاللتباس، ورفع� ألي اختالف قد 

ينتج بسبب غموض المصطلحات الجدلية، وحتى يجـري البحـث علـى درجـة كبيـرة 

 . )١(من الوضوح والبيان

هتم وعند التأمل يف عناية علمـاء الجـدل األصـولي ببيـان المصـطلحات يف مؤلفـا

الجدلية، نجد أن منهم المكثر يف ذلك كالجويني، ومنهم المقل كالغزالي، ومنهم مـن 

 يكتفي بتعريف هذه المصطلحات يف موضع ورودها كابن عقيل.

وعند استقراء المؤلفات يف الجدل األصولي نجـد الشـيرازي يف كتابـه الملخـص 

حتـاج إليهـا يف الجـدل، يف الجدل، يبدأ بمقدمة يف بيان المصطلحات األصـولية التـي يُ 

، أمـا يف كتابـه المعونـة يف الجـدل وهـو مختصـر مـن )٢(ويذكر قرابة التسعين مصـطلح�

 .)٣(كتابه السابق، فإنه ال يذكر شيئ� من ذلك يف مقدمته، اكتفاًء باألصل

كــذلك البــاجي يف كتابــه المنهــاج يف ترتيــب الحجــاج يــذكر يف مقدمتــه أكثــر مــن 

 .)٤(ثمانين مصطلح�

                                           
يف أصــول )؛ أثــر الجــدل ٢٨٩علــي العميرينــي، (ص أ. د. ينظــر: المصــطلح عنــد األصــوليين،  )١(

إمــام الحــرمين كغيــره مــن «)؛ تقــول الــدكتورة فوقيــة: ٢٥٠علــي العميرينــي، (ص أ. د. الفقــه،

المفكرين المسلمين، قد طبق قاعدة توضـيح الحـدود ببيـان مضـموهنا... وذلـك حسـم� ألي 

خالف ينتج عن غموض مدلول األلفاظ، وهذه قاعدة حميدة جعلت من طبقها من المفكرين 

مقدمة تحقيق الكافية يف الجـدل،  »الوضوح يف األداء العلمي لمختلف آرائه على قدر كبير من

 ).٢٩د. فوقية حسين، (ص

 ).٢٨-١ينظر: الملخص يف الجدل، الشيرازي، (ص  )٢(

 ).٢٦ينظر: المعونة يف الجدل، الشيرازي، (ص  )٣(

 ).١٤-١٠ينظر: المنهاج يف ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٤(
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ا الجويني يف كتابه الكافية يف الجدل، فنجده يبدأ يف مقدمته ببيان الحـد وأحكامـه أم

وشروطه، ثم يذكر جملة من المصطلحات تتجاوز المائة، وقد تميز عن سابقيه بالتوسع 

 .)١(يف بيان معنى هذه المصطلحات وذكر الخالف يف بعضها، والتدقيق يف معانيها

ن أصــول الــدالئل يــذكر يف مقدمتــه مائــة وكــذلك الــرازي يف كتابــه الكاشــف عــ

ــرين مصــطلح�، ويتميــز بمــا تميــز بــه الجــويني بالتوســع يف بيــان معنــى هــذه  وعش

، أما يف كتابه الجدل فإنه يبدأ بمقدمة يذكر فيها تعريف الجدل وحكمه )٢(المصطلحات

 وآدابه وفائدته، ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالحد وما يشـرتط فيـه، وأشـار بشـكل

 .)٣(مقتضب إلى مصطلحات شائعة على ألسنة الفقهاء وهي قليلة جداً 

أمـا الغزالــي يف كتابـه المنتخــل يف الجـدل، فيــذكر أربعـة عشــر مصـطلح� بشــكل 

مقتضب يف المقدمة، والمالحـظ اختالفهـا عـن المعتـاد عنـد سـابقيه، فـال يتعلـق منهـا 

 .)٤(بأصول الفقه إال القليل اليسير

ه الجدل فيذكر يف مقدمته جملة من المصطلحات، لكن يظهر أما اآلمدي يف كتاب

 .)٥(من خاللها تأثره بعلم المنطق

                                           
 ).١٢٨-٥٥الجدل، الجويني، (صينظر: الكافية يف   )١(

 ).٦٣-١٩ينظر: الكاشف عن أصول الدالئل، الرازي، (ص  )٢(

 /أ).٥-/أ٢ينظر: الجدل، الرازي، (  )٣(

)؛ يعلل الغزالي سبب عدم التوسـع فيمـا ٣٢٠-٣١٥ينظر: المنتخل يف الجدل، الغزالي، (ص  )٤(

نه ال فائدة لها يف فن الفقـه، ينظـر: يتعلق بمعاين األلفاظ التي يكثر دوراهنا على ألسنة الفقهاء، أ

 ).٣١٣المرجع السابق (ص

 ).٧٨ينظر: الجدل، اآلمدي، (ص  )٥(
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ويذكر ابن الجوزي يف مقدمته أكثر من سبعين مصـطلح� ممـا يـدور علـى ألسـنة 

 .)١(الفقهاء، ويحتاج إليها المناظر

ــف  ــى تعري ــتمل عل ــة تش ــا بمقدم ــا مؤلفوه ــدم له ــي ق ــات الت ــرز المؤلف ــذه أب ه

ت التي يكثر دوراهنا على ألسنة الفقهاء، غير أنـه مـن الـالزم عنـد الحـديث المصطلحا

عــن المصــطلحات يف المؤلفــات الجدليــة األصــولية اإلشــارة إلــى أن علمــاء الجــدل 

األصولي يعرفـون بالمصـطلح حيـث ورد يف موضـعه، ولـك أن تنظـر يف الجـدل علـى 

ي، وغيرها من المؤلفات، طريقة الفقهاء البن عقيل، والجدل للرازي، والجدل لآلمد

 ستجد أن التعريف بالمصطلحات األصولية ركن أصيل يف علم الجدل األصولي.

 العناية باالعرتاضات على األدلة.

من أهم الخصائص التي تميز هبـا الجـدل األصـولي العنايـة باالعرتاضـات علـى 

صـود األدلة، وكيفية الجواب عن االعرتاضـات، ولـو قيـل بـأن االعرتاضـات هـي المق

أن الجـدل قـائم علـى «األساسي يف علم الجدل األصولي، لم يكن ذلـك بعيـدًا، ذلـك 

 .)٢(»المعارضة، فهي الطريقة الصحيحة يف إسقاط كالم الخصم

ومن خالل استقراء المؤلفـات يف الجـدل األصـولي نجـد أن الشـيرازي يف كتابـه 

% ٨٠ة، بما نسبته المعونة يف الجدل، يخصص النصيب األكرب لالعرتاضات على األدل

 .)٣(من الكتاب

ــص  ــث يخص ــاج حي ــب الحج ــاج يف ترتي ــه المنه ــاجي يف كتاب ــل الب ــذلك يفع وك

                                           
 ).١٣٤-١٠٤ينظر: اإليضاح لقوانين االصطالح، ابن الجوزي، (ص  )١(

 ).٦٤مقدمة تحقيق الكافية يف الجدل، د. فوقية حسين، (ص  )٢(

 ).١١٨-٤٠ت منها (ص)، نصيب االعرتاضا١٢٧) إلى (ص٢٦يبدأ الكتاب من (ص  )٣(
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% ٧٥النصيب األكرب من الكتاب يف الحديث عن االعرتاضات على األدلة، بمـا نسـبته 

 .)١(من الكتاب

أمــا الجـــويني فإنـــه يخصـــص نصـــف كتابــه الكافيـــة يف الجـــدل للحـــديث عـــن 

 .)٢(دلةاالعرتاضات على األ

أما ابن عقيل فإنه وإن تأثر بشيخه الشيرازي، إال أنه يقصر عنه عند الحـديث عـن 

االعرتاضات على األدلة، فيخصص لها من كتابه الجدل على طريقة الفقهاء مـا نسـبته 

 .)٣(% من الكتاب٦٦

أمــا الغزالــي فيخصــص نصــف كتابــه المنتخــل يف الجــدل تقريبــ� للحــديث عــن 

 .)٤(دلةاالعرتاضات على األ

ويخصص الرازي القسم الثالث من كتابه الكاشف عن أصول الدالئل للحـديث 

عن األدلة واالعرتاضات الواردة عليها، إال أنـه يقصـر عـن الغزالـي بقليـل، بمـا نسـبته 

 .)٥(% من الكتاب٤٣

أمــا اآلمــدي فإنــه يخصــص نصــف كتابــه الجــدل يف الحــديث عــن االعرتاضــات 

 .)٦(الواردة على األدلة

                                           
 ).٢٢٠-٤٢صفحة، نصيب االعرتاضات منها (ص )٢٣٩(يقع الكتاب يف   )١(

 ).٥٤٨-٢١٣)، نصيب االعرتاضات منها (ص٦٨٧) إلى (ص٥٥يبدأ الكتاب من (ص  )٢(

 ).٤٩٥-٣٢٧)، نصيب االعرتاضات منها (ص٤٩٥) إلى (ص٢٤١يبدأ الكتاب من (ص  )٣(

 ).٥٠٨-٣٩٣)، نصيب االعرتاضات منها (ص٥٢٢) إلى (ص٣٠١يبدأ الكتاب من (ص  )٤(

 ).١٣٩-٧٥)، نصيب االعرتاضات منها (ص١٦٥) إلى (ص١٧يبدأ الكتاب من (ص  )٥(

ــاب مــن (ص  )٦( ــدأ الكت ــى (ص٧٣يب ــا (ص٣٩٩) إل ــات منه )، ١٩١-١٧٣)، نصــيب االعرتاض

 ).٣٦٨-٢٢٤(ص



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ شوال) ٨٥(العدد 

  د. مشعل بن عبد اهللا بن دجني السهلي

  

٨٦١ 

مالحظ أن نسبة الحـديث عـن االعرتاضـات تتضـاءل مـع تقـدم الـزمن، فـابن وال

الجوزي يخصص الباب الرابع من كتابه اإليضاح يف قوانين االصطالح للحـديث عـن 

 .)١(% من الكتاب٣٨االعرتاضات على األدلة، بما نسبته 

أما الطويف فإن يخصص عشـر كتابـه علـم الجـذل يف علـم الجـدل للحـديث عـن 

ت على األدلة، وهـذه النسـبة وإن بـدت ضـئيلة، إال مـنهج الطـويف يف كتابـه، االعرتاضا

والـذي جـاء علــى خـالف المؤلفـات الجدليــة األصـولية األخـرى، يحــتم هـذه النســبة 

 . )٢(الضئيلة، وإال فهي مقاربة لما ذكره ابن عقيل وابن الجوزي يف كتاهبما

 العناية بالمرجحات بين األدلة.

ز هبا الجدل األصـولي العنايـة بالمرجحـات بـين األدلـة، من الخصائص التي تمي

كما سيأيت يف استقراء -لكن لم تكن العناية بالمرجحات كما هي العناية باالعرتاضات 

 إلى سببين: -بحسب التأمل-، وذلك يرجع -المؤلفات

طبيعة الجدل التي تقتضي السؤال والجواب واالعـرتاض ووجـه  السبب األول:

 اض.التخلص من االعرت

                                           
 ).٣٤٦-٢٠١)، نصيب االعرتاضات منها (ص٤٨٢) إلى (ص٩٩يبدأ الكتاب من (ص  )١(

)، وكتـاب الطـويف (علـم ٧٩-٥٥صفحة، نصيب االعرتاضات منها (ص ٢٤٤يقع الكتاب يف   )٢(

الجذل يف علـم الجـدل) يتميـز بـأبواب وأقسـام غيـر معهـودة يف كتـب الجـدل األصـولي، فهـو 

يخصص باب� كـامالً يف اسـتقراء الوقـائع الجدليـة يف القـرآن الكـريم وتخريجهـا علـى القواعـد 

ة، كمــا يـذكر يف آخــر الكتــاب نمــاذج للجـدل يف اإلســالم، فهــذه األبــواب االسـتداللية الجدليــ

المبتكرة يف الجدل األصولي أدت إلى تضاءل نسبة االعرتاضات يف الكتاب، وإال فهي مقاربـة 

 لما ذكره غير من الحنابلة كابن عقيل وابن الجوزي.
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أن االعرتاضـات تتوجـه علـى األدلـة السـمعية والعقليـة، بخـالف  السبب الثـاين:

على أن الرتجيح «الرتجيح فإنه ال يكون إال يف األدلة السمعية، يقول الجويني يف ذلك: 

 .)١(»إنما يدخل حيث ال قطع، وال مدخل له يف أدلة العقول

كرب علـى حسـاب العنايـة لذا كانت عناية علماء الجدل األصولي باالعرتاضات أ

بالمرجحات، يف حين أن بعضهم ال يذكرها يف كتابه كالغزالي يف المنتخل، والطويف يف 

 علم الجذل يف الجدل.

ومن خالل استقراء المؤلفات يف الجدل األصـولي يظهـر أن نسـبة الحـديث عـن 

يف الجدل  المرجحات بين األدلة ال تتجاوز العشر تقريب�، فالشيرازي يف كتابه المعونة

، وكذلك يفعل الباجي يف كتابـه )٢( يخصص عشره للحديث عن المرجحات بين األدلة

المنهاج يف ترتيب الحجاج حيث يخصص عشر الكتاب للحديث عن المرجحات بين 

 .)٣( األدلة

هذه النسبة تتحسن قليالً عند الجويني الذي يخصص قرابة عشر كتابه الكافية يف 

                                           
ال مجـال لـه يف «: - جيحعن الرت -)؛ وبقول الزركشي ٥٥٤الكافية يف الجدل، الجويني، (ص   )١(

المشــهور أن «)؛ ويقــول الصــفي الهنــدي: ٦/١٣٢، البحــر المحــيط، الزركشــي، (»العقليــات

)؛ ويقرر الطويف ٢/٣٤٥، الفائق يف أصول الفقه، الهندي، (»العقليات ال يتطرق الرتجيح إليها

عقليـة المسـتفادة هذا المعنى فيذكر أن الرتجـيح ال يكـون إال يف األدلـة السـمعية، أو المعـاين ال

منها، أما القواطع العقليـة فـال مجـال للرتجـيح فيهـا، ينظـر: شـرح مختصـر الروضـة، الطـويف، 

)٣/٦٨٢.( 

 ).١٢٧-١٢٠)، نصيب االعرتاضات منها (ص١٢٧) إلى (ص٢٦يبدأ الكتاب من (ص  )٢(

 ).٢٣٩-٢٢١صفحة، نصيب االعرتاضات منها (ص )٢٣٩(يقع الكتاب يف   )٣(
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، وكـذلك ابـن عقيـل يخصـص )١( ن المرجحات بـين األدلـةالجدل أو تزيد للحديث ع

 .)٢( عشر كتابه الجدل على طريقة الفقهاء للحديث عن المرجحات بين األدلة

أما الرازي فيذكر عند الحديث عن المرجحات بين األدلة يف أربع صفحات فقط 

ك ، وهـي نسـبة ضـئيلة مقارنـة بسـابقيه، وكـذل)٣(من كتابه الكاشف عن أصول الـدالئل

اآلمدي فإنه ال يـذكر المرجحـات بـين األدلـة إال يف آخـر كتابـه الجـدل بمـا ال يتجـاوز 

، وتتحسن هذه النسـبة قلـيالً عنـد ابـن الجـوزي الـذي يخصـص البـاب )٤(نصف العشر

ــوانين  ــه اإليضــاح لق ــا يســاوي عشــر كتاب ــة بم ــين األدل ــذكر المرجحــات ب الخــامس ل

 .)٥( االصطالح

 فقهية على القواعد األصولية.العناية بتخريج المسائل ال

الحديث عن موضوع علم الجدل  -يف المطلب األول من المبحث الثاين-تقدم 

ــأليف يف الجــدل، خدمــة الفقــه  األصــولي، وأن علمــاء األصــول أرادوا مــن خــالل الت

وأصوله، ولذا اختلف الجدل األصولي وتميـز عـن الجـدل المنطقـي، بـذكر المسـائل 

لقواعد األصولية، وعمد كل عالم إلـى نصـرة مذهبـه الفقهـي الفقهية وتخريجها على ا

مــن خــالل بيــان صــحة بنــاء المســألة الفقهيــة علــى القاعــدة األصــولية، ولــو نظــرت يف 

مؤلفات الجدل األصولي، ستجد حضـور المسـائل الفقهيـة بشـكل واضـح، ولـك أن 

                                           
 ).٦٣٨-٥٥٠)، نصيب االعرتاضات منها (ص٦٨٧) إلى (ص٥٥ن (صيبدأ الكتاب م  )١(

 ).٣٢٦-٣٠٨)، نصيب االعرتاضات منها (ص٤٩٥) إلى (ص٢٤١يبدأ الكتاب من (ص  )٢(

 ).١٤٣-١٤٠ينظر: الكاشف عن أصول الدالئل، الرازي، (ص  )٣(

 ).٣٩٩-٣٨٦)، نصيب االعرتاضات منها (ص٣٩٩) إلى (ص٧٣يبدأ الكتاب من (ص  )٤(

 ).٤٨٢-٤٤٩)، نصيب االعرتاضات منها (ص٤٨٢) إلى (ص٩٩الكتاب من (ص يبدأ  )٥(
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قة الفقهاء تنظر يف كتاب المنهاج يف ترتيب الحجاج للباجي، أو كتاب الجدل على طري

البن عقيل، ستجد أهنما يذكران بعد كل مسألة أصولية، سواء ممـا يتعلـق بأقسـام أدلـة 

ــي  ــال الفقه ــة، المث ــين األدل ــة، أو المرجحــات ب الشــارع، أو االعرتاضــات علــى األدل

الموضــح لهــذه المســألة، مــع بيــان وجــه بنــاء الفــرع علــى المســألة، ووجــه اعــرتاض 

 عرتاض.الخصم، وكيفية الجواب عن اال

: - ملتزم� على نفسه بذكر المثال المبـيّن للمسـألة- يف هذا يذكر الباجي يف مقدمته 

 .)١(»وجعلت لكل فصل من ذلك مثاًال يبينه، وشاهدًا يحّسنه«

ومما يبين عناية علماء الجـدل األصـولي بـالفروع الفقهيـة المبنيـة علـى القواعـد 

واسـطة العقـد التـي تـربط بـين أصـول  األصولية، أن الغزالي يرى بأن الجدل ما هو إال

 .)٢(الفقه الذي هو العلم باألدلة، وبين الفقه الذي هو المسألة وحكمها

ويقــرر ابــن الجــوزي أهميــة التطبيقــات الفقهيــة يف علــم الجــدل، وأن معرفــة 

المبتدئ بكنه األسئلة ال يغنيه عن إعالمه بكيفية إيرادها، وتركيـب خصـوص األمـور «

، ويلتـزم يف منهجـه يف كتابـه اإليضـاح لقـوانين )٣(»م األسئلة الجدليـةالفقهية، على عمو

 .)٤(االصطالح، أن يذكر أمثلة األدلة يف أماكنها

* * * 

                                           
 ).٨المنهاج يف ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )١(

 ).٣١٠ينظر: المنتخل يف الجدل، الغزالي، (ص  )٢(

 ).١٠٢اإليضاح لقوانين االصطالح، ابن الجوزي، (ص  )٣(

 المرجع السابق.  )٤(
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 الخاتمة

 

كان هذا البحث محاولة إليجاد مفهوم يميز علم الجدل األصولي، وقد توصلت 

 فيه إلى جملة من النتائج، أهمها:

 عي مـن خـالل المنطـق اليونـاين، خـالل أن علم الجـدل دخـل يف العلـم الشـر

 حركة الرتجمة لعلوم اليونان يف القرن الثالث الهجري.

  بدأ علماء األصول يف إفراد الجدل األصـولي بالتـأليف هنايـة القـرن الخـامس

 الهجري، وكان أول هذه المؤلفات الملخص يف الجدل للشيرازي.

 م الجـدل هـو ابـن أول من حاول إضفاء صبغة أصولية فقهية على تعريف علـ

الفتل للخصم عن مذهب إلى مذهب بطريق « :عقيل الحنبلي، حيث عرف الجدل بأنه

 .»الحجة

  أول من وصف عملية الجدل األصولي بأهنا صناعة علمية هو الرازي، وتبعـه

 اآلمدي، والطويف.

  خالصــة مــا يقــال يف علــم الجــدل العــام، أنــه علــم نظــري يتكــون مــن مبــادئ

فاهيم يعرف من خاللها كيفية إيراد األدلة والحجج، على وجـه وقواعد وإجراءات وم

 سالم من االعرتاض والنقض.

  ما ُيقال يف تعريف علم الجدل العام، ُيقـال يف تعريـف الجـدل األصـولي، مـع

التأكيد على اختصاص الجدل األصولي بالفقه وأصوله، فُيقال يف تعريف علم الجـدل 

ادئ وقواعـد وإجـراءات ومفـاهيم، ُيعـرف مـن األصولي: أنه علم نظري يتكون من مب

خاللها كيفية إيراد األدلة والحجج يف المسائل األصولية وتطبيقاهتا، علـى وجـه سـالم 
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 من االعرتاض والنقض.

  ،أن الفرق بين علمي الخالف والجدل األصولي، هو فرق يف المـادة العلميـة

 ويتفقان يف المبادئ والقواعد العامة.

 ولي أخص من علم المنـاظرة، ونـتج عـن ذلـك أن أدرج أن علم الجدل األص

جماعة من علمـاء الجـدل األصـولي آداب المنـاظرة يف المؤلفـات الجدليـة األصـولية 

 باعتبارها آداب� للجدل األصولي.

  ،موضوع علم الجدل األصـولي هـو األدلـة الشـرعية وطريقـة االسـتدالل هبـا

 واالعرتاض عليها.

 لـى أن الغايـة مـن علـم الجـدل هـو تصـحيح أكثـر علمـاء الجـدل األصـولي ع

 القول وإبطال قول الخصم.

  ،يشرتط علماء الجدل األصولي يف الجـدل األصـولي، أن يكـون بـين طـرفين

 والتنازع بينهما.

  آداب الجدل األصـولي، ال تقـل أهميـة عـن شـروط الجـدل األصـولي، فهـي

ن شـروط الجـدل للثمار المقصـودة مـن الجـدل، لكـن تفـرتق عـ -بإذن اهللا-المحققة 

األصولي، بأن الجدل ال يتم إال بشروطه، بخالف اآلداب فقد يتم الجدل بدوهنا لكنـه 

 ال يحقق الهدف المرجو منه.

  يختص علم الجدل األصولي بجملـة مـن الخصـائص، التـي تميـزه عـن علـم

الجدل المنطقي، ومـن ذلـك مصـادر االسـتمداد، والعنايـة بأوجـه االعرتاضـات علـى 

عناية بالمرجحات بين األدلة، والعنايـة بالمصـطلحات األصـولية، والعنايـة األدلة، وال

 بتخريج الفروع الفقهية على القواعد األصولية.
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 :التوصيات

، -خـالل البحـث-من خالل االطالع على المؤلفات يف الجدل يف أصـول الفقـه

 تبين لي أن هناك مجاًال واسع� للدراسات األصولية يف علم الجدل.

هناك حاجة إلى إبراز معالم الجدل األصولي، من خالل دراسة المراجع فال زال 

األصولية الجدلية، ومن خالل الدراسة التأريخية لعلم الجدل األصولي، ومـن خـالل 

 الموازنة بين المراجع األصولية الجدلية.

ولذا فإين أدعو الباحثين يف أصول الفقه إلى إبـراز الجـدل األصـولي، مـن خـالل 

 لجامعية، والبحوث العلمية.الرسائل ا

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

أبجد العلوم (الوشي المرقوم يف بيان أحوال العلوم)، صديق بن حسن خان القنوجي، تحقيـق:  - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :م)، الناشر١٩٧٨عبدالجبار زكار، (

د. علـي بـن عبـدالعزيز  المبـادئ والمقـدمات، أ. - صول الفقه الحد والموضوعأثر الجدل يف أ - 

العميريني، بحث منشور، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية، العـدد الثـامن، شـهر 

 عمادة البحث العلمي. -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  :)، الناشرـه١٤١٣رجب (

دار  :، علي بن أحمد ابن حزم، تحقيق: أحمد محمد شـاكر، الناشـراإلحكام يف أصول األحكام - 

 اآلفاق الجديدة، لبنان.

، ١اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن محمد اآلمدي، تحقيق: الشـيخ عبـدالرزاق عفيفـي، ط - 

 دار الصميعي، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤٢٤(

)، ـهـ١٤٢٦( ،١الشنقيطي، تحقيق: سـعود العريفـي، ط آداب البحث والمناظرة، محمد األمين - 

 دار عالم الفوائد، المملكة العربية السعودية. :الناشر

 :)، الناشـرـهـ١٤٣٦( ،١د. يعقـوب عبـدالوهاب الباحسـين، ط أصول الفقه النشأة والتطـور، أ. - 

 مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية.

ن عبـدالرحمن بـن الجـوزي، تحقيـق: محمـود محمـد اإليضاح لقوانين االصـطالح، يوسـف بـ - 

 مكتبة مدبولي، مصر. :)، الناشرـه١٤١٥( ،١الدغيم، ط

عمـر  د. و ،البحر المحيط يف أصول الفقه، محمد بن هبادر الزركشي، تحقيق: عبـدالقادر العـاين - 

 دار الصفوة، سوريا. :)، الناشرـه١٤١٣( ،٢األشقر، ط

الطربي)، محمد بن جرير الطـربي، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل  تاريخ الرسل والملوك (تاريخ - 

 .دار المعارف، مصر :، الناشر٢إبراهيم، ط

عبـدالرحمن  التحبير شـرح التحريـر يف أصـول الفقـه، علـي بـن سـليمان المـرداوي، تحقيـق: د. - 

 مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤٢١( ،١الجربين وآخرون، ط
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تقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية، علي بن أحمد بـن حـزم، ال - 

 دار ابن حزم، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٨( ،١تحقيق: عبدالحق الرتكماين، ط

محمـد سـليم سـالم،  تلخيص كتاب أرسطوطاليس يف الجدل، أبو الوليد بـن رشـد، تحقيـق: د. - 

 المصرية العامة للكتاب. الهيئة :م)، الناشر١٩٨٠(

ــة، ط -  ــو عمش ــد أب ــق: د.مفي ــوذاين، تحقي ــن أحمــد الكل ــوظ ب ــه، محف ــول الفق ــد يف أص  ،١التمهي

 مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى. :)، الناشرـه١٤٠٦(

وف، بشـار عـواد معـر الجامع الكبير (سنن الرتمذي)، محمـد بـن عيسـى الرتمـذي، تحقيـق: د. - 

 دار الغرب اإلسالمي، لبنان. :م)، الناشر١٩٩٨(

ــدالعزيز  -  ــن عب ــي ب ــق: أ.د. عل ــدادي، تحقي ــل البغ ــن عقي ــي ب ــاء، عل ــة الفقه ــى طريق ــدل عل الج

 مكتبة التوبة، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤١٨( ،١العميريني، ط

ــدي، تحقيــق: أ. -  ــي اآلم ــي بــن أبــي عل ــن عبــد الجــدل، عل  ،١العزيز العميرينــي، طد. علــي ب

 دار التدمرية، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤٣٦(

الجـدل، محمـد بــن عمـر الــرازي، مخطـوط، ضـمن مخطوطــات مكتبـة كــوبريلي، تركيـا، رقــم  - 

) إلـى ١٢٣) ورقـة، يبـدأ المخطـوط مـن ورقـة (٣٣)، يقع المخطـوط يف (٥١٩/٣المخطوط (

 هناية المجلد.

ــ -  ــدالمنعم خليــل جمــع الجوام ــق: عب ــن علــي الســبكي، تحقي ــدالوهاب ب ع يف أصــول الفقــه، عب

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٤( ،٢إبراهيم، ط

م)، ١٩٩٩( ،١الحدود يف األصول، محمد بن الحسن بن فورك، تحقيق: محمـد السـليماين، ط - 

 دار الغرب اإلسالمي، لبنان. :الناشر

دار  :)، الناشرـه١٤٠٥( ،١د بن الحسين (أبو بكر البيهقي)، بدون تحقيق، طدالئل النبوة، أحم - 

 الكتب العلمية، لبنان.

دار إحيـاء  :سنن ابن ماجه، محمد بـن يزيـد القزوينـي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، الناشـر - 

 الكتب العربية، فيصل عيسى الحلبي البابي.
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تاين، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، سنن أبـي داود، سـليمان بـن األشـعث السجسـ - 

 المكتبة العصرية، لبنان. :الناشر

شرح الكوكـب المنيـر (المختـرب المبتكـر شـرح المختصـر يف أصـول الفقـه)، محمـد بـن أحمـد  - 

وزارة الشـؤون اإلسـالمية  :الفتوحي (ابن النجار)، تحقيق: د. محمد الزحيلي وآخرون، الناشر

 رشاد، المملكة العربية السعودية.واألوقاف والدعوة واإل

 دار الفكر، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٤شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرايف، ( - 

ــق: د. -  ــويف، تحقي ــدالقوي الط ــن عب ــليمان ب ــة، س ــر الروض ــرح مختص ــي، ط ش ــداهللا الرتك  ،١عب

 مؤسسة الرسالة. :)، الناشرـه١٤٠٧(

المطبعـة  :)، الناشـرـه١٣٧٥ينا، تحقيق: د. أبو العال عفيفي، (الشفاء، الحسين بن عبداهللا بن س - 

 األميرية بالقاهرة.

د. أحمـد بـن  العدة يف أصول الفقه، محمد بن الحسين الفراء (القاضـي أبـي يعلـى)، تحقيـق: أ. - 

 ).ـه١٤١٠( ،٢علي المباركي، ط

)، ـهــ١٤٠٨س، (علــم الجــذل يف علــم الجــدل، ســليمان الطــويف، تحقيــق: فولفهــارت هاينريشــ - 

 المعهد األلماين لألبحاث الشرقية يف بيروت. :فرانز شتاينر، إشراف :الناشر

 ،١الفائق يف أصول الفقه، صفي الدين محمـد عبـدالرحيم الهنـدي، تحقيـق: محمـود نصـار، ط - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٦(

يـا بـن محمـد الشـافعي، مخطـوط، ضـمن فتح الرحمن شرح لقطة العجالن وبلـة الظمـآن، زكر - 

 ) ورقة.٤٩)، يقع المخطوط يف (٣٠٠٦٩٤مخطوطات المكتبة األزهرية، رقم المخطوط (

 :)، الناشـرـه١٤٠٤( ،٢د. عبدالوهاب أبو سليمان، ط الفكر األصولي دراسة تحليلية نقدية، أ. - 

 دار الشروق، المملكة العربية السعودية.

أحمد حجازي  وفصول العلل، محمد بن عمر الرازي، تحقيق: د. الكاشف عن أصول الدالئل - 

 دار الجيل، لبنان. :)، الناشرـه١٤١٣( ،١السقا، ط
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د. أحمــد عبــدالرحيم الســايح  الكافيــة يف الجــدل، عبــدالملك بــن عبــداهللا الجــويني، تحقيــق: أ. - 

 مكتبة الثقافة الدينية، مصر. :)، الناشرـه١٤٣٢( ،١وآخرون، ط

د. فوقيـــة حســـين محمـــود،  يف الجـــدل، عبـــدالملك بـــن عبـــداهللا الجـــويني، تحقيـــق:الكافيـــة  - 

 عة عيسى البابي الحلبي، مصر.بمط :)، الناشرـه١٣٩٩(

دار  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، مصـطفى بـن عبـداهللا (حـاجي خليفـة)، الناشـر - 

 إحياء الرتاث العربي، لبنان.

)، ـهــ١٤١٤( ،٣ن منظــور األنصــاري)، بــدون تحقيــق، طلســان العــرب، محمــد بــن مكــرم (ابــ - 

 دار صادر، لبنان. :الناشر

مجمـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد، علــي بــن أبـي بكــر الهيثمــي، تحقيـق: حســام الــدين المقدســي،  - 

 مكتبة المقدسي، مصر. :)، الناشرـه١٤١٤(

عبـداهللا  ، تحقيـق: د.المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، عبدالقادر بن بـدران الدمشـقي - 

 مؤسسة الرسالة، لبنان. :)، الناشرـه١٤٠١( ،٢الرتكي، ط

ــق: مصــطفى  -  ــداهللا النيســابوري (الحــاكم)، تحقي ــن عب المســتدرك علــى الصــحيحين، محمــد ب

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤١١( ،١عبدالقادر عطا، ط

 :)، الناشرـه١٤٢١( ،١ألرناؤوط وآخرون، طالمسند، اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب ا - 

 مؤسسة الرسالة.

دار  :)، الناشـرـهـ١٤٣٦( ،١العيمرينـي، ط د. علي بن عبدالعزيز المصطلح عند األصوليين، أ. - 

 كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية.

 معجم التعريفات، علي بـن محمـد (الشـريف الجرجـاين)، تحقيـق: محمـد صـديق المنشـاوي، - 

 دار الفضيلة، مصر. :الناشر

د. علـي بـن عبـدالعزيز العميرينـي،  المعونة يف الجدل، إبراهيم بـن علـي الشـيرازي، تحقيـق: أ. - 

 جمعية إحياء الرتاث اإلسالمي، الكويت. :)، الناشرـه١٤٠٧( ،١ط
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى (طاش كـربى زاده)،  - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤٠٥( ،١ط

 :)، الناشرـه١٣٩٩مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، ( - 

 دار الفكر.

مقدمة ابن خلدون (الجزء األول مـن تـاريخ ابـن خلـدون)، عبـدالرحمن بـن خلـدون، تحقيـق:  - 

 دار الفكر، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢١د. سهيل زكار، ( و ،خليل شحادة

الملخص يف الجدل يف أصول الفقه، إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: محمد يوسف نيـازي،  - 

رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات إلسـالمية، قسـم الدراسـات العليـا 

 ).ـه١٤٠٧الشرعية، العام الجامعي (

 ،١عبدالمجيـد الرتكـي، ط ة اإلسـالمية بـين ابـن حـزم والبـاجي، د.مناظرات يف أصـول الشـريع - 

 دار الغرب اإلسالمي، لبنان. :)، الناشرـه١٤٠٦(

)، دار النهضـة العربيـة، ـهـ١٤٠٤مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، د. علـي سـامي النشـار، ( - 

 لبنان.

ير حمـدي، مقـال، مجلـة مناهج الجدل عنـد فالسـفة اليونـان وأثرهـا يف الفكـر اإلسـالمي، سـم - 

 دائرة الثقافة واإلعالم، حكومة الشارقة. :)، الناشرـه١٤٣٦، منشور يف شعبان (٢الرافد 

د. علـي بـن عبـدالعزيز العميرينـي،  المنتخل يف الجدل، محمـد بـن محمـد الغزالـي، تحقيـق: أ. - 

 دار الوراق. :)، الناشرـه١٤٢٤( ،١ط

رفيـق العجـم،  ابـن أوزلـغ (الفـارابي)، تحقيـق: د. المنطق (كتـاب الجـدل)، محمـد بـن محمـد - 

 دار المشرق، لبنان. :م)، الناشر١٩٨٦(

 ،١عبـداهللا بـن عمـر البيضـاوي، تحقيـق: إليـاس قـبالن، ط منهاج الوصول إلـى علـم األصـول، - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :م)، الناشر٢٠١٠(

م)، ٢٠٠١( ،٣. عبدالمجيـد الرتكـي، طالمنهاج يف ترتيب الحجاج، سليمان الباجي، تحقيق: د - 

 دار الغرب اإلسالمي. :الناشر
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هناية الوصول يف درايـة األصـول، صـفي الـدين محمـد عبـدالرحيم الهنـدي، تحقيـق: د. صـالح  - 

 المكتبة التجارية، المملكة العربية السعودية. :سعد السويح، الناشر د. و ،اليوسف

)، ـه١٤٢٠( ،١عبداهللا الرتكي، ط البغدادي، تحقيق: د.الواضح يف أصول الفقه، علي بن عقيل  - 

 مؤسسة الرسالة. :الناشر

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - 'abjad aleulum (alushi almarqum fi bayan 'ahwal aleulum), sidiyq bin hasan khan 
alqanwajii, thqyq: ebdaljbarzkar, (1978 m), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - 'athara aljadal fi 'usul alfaqih walmawdue-almabadi walmuqadamat, a.d. eali bin 
ebdaleziz aleamirinia, bahath manshur, majalat jamieat al'imam muhamad bin sueud 
al'iislamiat, aleadad alththamin, shahr rajab (1413 h), alnnashir jamieat al'imam 
muhamad bin sueud al'iislamiat -emadat albahth aleilmi. 

 - al'ahkam fi al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, eali bin 'ahmad abn hizm, tahqiq: 'ahmad 
muhamad shakir, alnnashir, dar alafaq aljadidat, lubnan. 

 - al'ahkam fi al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, 
al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, aledl: alshaykh eabdalrzaq eafifi, t.1 (1424 h), 
alnnashir dar alsamiei, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - adab albahth walmunazarat, muhamad al'amin alshanqitiu, tahqiq: sueud alearifi, t.1 
(1426 h), alnnashir dar ealam alfawayid, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - 'asul alfaquh alnash'at waltatawur, a.d. yaequb eabdalwhab albahisin, t.1 (1436 h), 
alnnashir maktabat alrushd, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - al'iidah liqitae aleam alaistilah, yusif bin ebdalrhmn bin aljawzii, tahqiq: mahmud 
muhamad aldaghim, t.1 (1415 h), alnnashir maktabatan madbuliun, misr. 

 - almuhit fi 'usul alfaqih, muhamad bin bihadir alzarkashi, thqyq: ebdalqadr aleani 
wad.eamar al'ashqar, t.2 (1413 h), alnnashir dar alsafwat, suriaa. 

 - tarikh alrusul walmuluk (tarikh altubri), muhamad bin jarir altabri, tahqiq: muhamad 
'abu alfadl 'iibrahim, t.2, alnnashir dar almaearif, misrun, 

 - altahbir sharah altahrir fi 'usul alfaqih, eali bin sulayman almardawi, thqyq: 
d.ebdalrhmn aljubirin wakharun, t.1 (1421 h), alnnashir maktabat alrushd, almamlakat 
alearabiat alsaeudiat. 

 - altaqrib lihadi almantiq walmudkhil 'iilayh bial'alfaz aleamiat wal'amthilat, eali bin 
'ahmad bin hazm, thqyq: eabdalhq altrkmany, t.1 (1428 h), alnnashir dar abn hizm, 
lubnan. 

 - talkhis kitab 'arstutalis fi aljadal, tahqiq: d.mahamid salim salim, ta. (1980 m), 
alnnashir alhayyat almisriat aleamat lilkitab. 

 - 'asul fi 'usul alfaqih, mahfuz bin 'ahmad alkludhani, thqyq: d.mifid 'abu emsht, t.1 
(1406 h), alnnashir markaz albahth aleilmii wa'iihya' alturath al'iislamii, jamieatan 'am 
alquraa. 

 - aljamie alkabir (snan altrmdhy), muhamad bin eisaa altarmudhii, thqyq: d.bashar ewad 
maeruf, ta. (1998 m), alnnashir dar algharb al'iislamii, lubnan. 

 - aljadal ealaa tariqat alfuqaha', eali bin eaqil albighdadi, thqyq: a.d. eali bin ebdaleziz 
aleamirini, t.1 (1418 h), alnnashir maktabat altawbat, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - aljadal, eali bin 'abi eali alamadi, thqyq: a.d. eali bin ebdaleziz aleamirinii, t.1 (1436 h), 
alnnashir dar altadmariat, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - aljadal, muhamad bin eumar alrrazi, makhtut, dimn makhtutat maktabat kubriliin, 
turkia, raqm almakhtut (519/3), yaqae almakhtut fi (33) waraqatan, yabda almakhtut 
min waraqa (123) 'iilaa nihayat almajlid. 
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 - jame aljawamie fi 'usul alfaqih, eabdalwhab bin eali alsabki, thqyq: ebdalmnem khalil 
'iibrahim, t.2 (1424 h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - alhudud fi al'usul, muhamad bin alhasan bin fwrk, tahqiq: muhamad alsulimani, t.1 
(1999 m), alnnashir dar algharb al'iislamii, lubnan. 

 - dalayil alnubuat, 'ahmad bin alhusayn (abu bikr albyhqy), bidun tahqiq, t.1 (1405h), 
alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - sunan abn majih, muhamad bin yazid alqazwiniu, tahqiq: muhamad fuad eibdalbaqi, 
alnnashir dar 'iihya' alkutub alearabiat, faysal eisaa alhilbii albabi. 

 - sunan 'abi dawud, sulayman bin al'asheuth alsajstaniu, tahqiq: muhamad muhyi aldiyn 
eibdalhmid, alnnashir almuktabat aleisriat, lubnan. 

 - sharah alkawkab almunir (almukhtabar almubtakar sharah almukhtasar fi 'usul alfqh), 
muhamad bin 'ahmad alfatuhi (abin alnajara), tahqiqa: da. muhamad alzahili 
wakharun, alnnashir wizarat alshuwuwn al'iislamiat wal'awqaf waldaewat wal'iirshad, 
almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - sharah tanqih alfusul, 'ahmad bin 'iidris alqarafii, t. (1424 h), alnnashir dar alfikr, 
lubnan. 

 - sharah mukhtasir alrawdat, sulayman bin eabdalqwy altawafii, thqyq: d.ebdallh 
alturkiu, t.1 (1407 h), alnnashir muasasat alrisalati. 

 - alshifa', alhusayn bin ebdallh bin sina , thqyq: d. 'abu alealla eafifi, t. (1375 h), 
alnnashir almutbaeat al'amiriat bialqahirat. 

 - aledt fi 'usul alfaqih, muhamad bin alhusayn (alqady 'abi yaelaa), thqyq: a.d. 'ahmad 
bin eali almubaraki, t.2 (1410 h). 

 - eulim aljadhl fi eilm aljadal, sulayman altuwafi, thqyq: fwlfharthaynryshs, t (1408h), 
alnnashir dar alnashr faranz shataynir, 'iishraf almaehad al'almanii lil'abhath alsharqiat 
fi bayrut. 

 - alfayiq fi 'usul alfaqih, muhamad ebdalrhym alhindii, thqyq: mahmud nsar, t.1 (1426 
h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - fath alruhamin sharah liqitat aleijlan wabilat alzaman, zakariaaan bin muhamad 
alshaafiei, makhtuat, dimn makhtuitat almuktabat al'azhariat, raqm almakhtut 
(300694), yaqae almakhtut fi (49) waraqat. 

 - alfikr al'usuliu dirasatan tahliliatan naqdiatan, a.d. eabdalwhab 'abu sulayman, t.2 
(1404 h), alnnashir dar alshuruq, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - alkashf ean 'usul aldalayil wafusul alealal, muhamad bin eumar alrrazi, thqyq: 
d.'ahamd hajazi alsaqa, t.1 (1413 h), alnnashir dar aljil, lubnan. 

 - 'aqalim 'ukhraa fi aljadal, ebdalmlk bin eabdallah aljawini, thqyq: a.d. 'ahmad 
eabdalrhym alsay wakharun, t.1 (1432 h), alnnashir maktabat althaqafat, misr. 

 - alhayat qasirat fi aljadal, eabdalmlk bin eabdallah aljawini, thqyq: d. fawqiat husayn 
mahmud, t. (1399 h), alnnashir muteabat eisaa albabi alhalabii, misr. 

 - kushif alzunuwn ean 'asami alkutub walfunun, mustafaa bin eabdallah (haji khalifat), 
alnnashir dar 'iihya' alturath alearabii, lubnan. 

 - lisan alearab, muhamad bin mukrim (abin manzur al'ansari), bidun tahqiq, t.3 (1414 h), 
alnnashir dar sadir, lubnan. 

 - majmae alzawayid wamanbie alfawayid, eali 'abi bikr alhaythami, thqyq: husam 
aldiyn almaqdisi, t. (1414 h), alnnashir maktabat almaqdisii, misr. 
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 - almadkhal 'iilaa madhhab al'imam 'ahmad bin hnbl, ebdalqadr bin badran 
aldamashaqiyi, thqyq: d.ebdallh alturkiu, t.2 (1401 h), alnnashir muasasat alrisalat, 
lubnan. 

 - almustadrik ealaa alsahihayn, muhamad bin eabdallah alniysaburi (alhakm), thqyq: 
mustafaa eabdalqadr eata, t.1 (1411 h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - almusanad, al'imam 'ahmad bin hnbl, thqyq: shueayb al'arnawuwt wakharun, t.1 (1421 
h), alnnashir muasasat alrisalati. 

 - almustalah eind al'usuliiyn, a.d. eali bin ebdalezyzaleimryni, t.1 (1436 h), alnnashir dar 
kunuz 'iishbilia, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - maejam altaerifat, eali bin muhamad (alshryf aljurjani), tahqiq: muhamad sidiyq 
almunshawi, alnnashir dar alfadilat, misr. 

 - almueunat fi aljadal, 'iibrahim bin eali alshiyrazi, thqyq: a.d. eali bin ebdaleziz 
aleamirinii, t.1 (1407 h), alnnashir jameiat 'iihya' alturath al'iislamii, alkuayta. 

 - miftah alsaeadat wamisbah alsiyadat fi mawdueat aleulum, 'ahmad bin mustafaa (tash 
kubraa zadh), t.1 (1405 h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - maqayis maqayis, 'ahmad bin faris alrrazy, thqyq: eabdalslam muhamad harun, t. 
(1399 h), alnnashir dar alfikr. 

 - muqadimat abn khaladun (aljuz' al'awal min tarikh abn khaldun), ebdalrhmn bin 
khaldun, tahqiq: khalil shahhadat w d. sahil zukkar, ta. (1421 h), alnnashir dar alfikr, 
lubnan. 

 - almulakhas fi 'usul alfaqih, 'iibrahim bin eali alshiyrazi, tahqiq: muhamad yusif niazy, 
risalat majstir, jamieatan 'am alquraa, kuliyat alshryet waldirasat al'iislamiat, qism 
aldirasat aleulya alshareiat, aleamu aljamiei (1407 h). 

 - munazarat fi 'usul alshryet al'iislamiat bayn abn hazm walbaji, d.ebdalmjyd alturkii, t.1 
(1406 h), alnnashir dar algharb al'iislamii, lubnan. 

 - manahij albahth eind mufakiri al'islam, d. eali sami alnashar, ta. (1404 h), dar alnahdat 
alearabiat, lubnan. 

 - manahij aljadal eind falasifat alyunan wa'athariha fi alfikr al'iislamii, samir hamdiin, 
maqal, majalat alraafid 2, manshur fi shaeban (1436 h), alnnashir dayirat althaqafat 
wal'iielam, hukumat alshaariqat. 

 - almuntakhal fi aljadal, muhamad bin muhamad alghazali, thqyq: a.d. eali bin 
eabdaleziz aleamirini, t.1 (1424 h), alnnashir dar alwaraq. 

 - almuntakhal fi aljadal, muhamad bin muhamad alghazali, thqyq: a.d. eali bin 
eabdaleziz aleamirini, t.1 (1424 h), alnnashir dar alwaraq. 

 - munhaj alwusul 'iilaa al'usul, eabdallh bin eumar albaydawi, thqyq: 'iilyas qablan, t.1 
(2010 m), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - almunhaj fi tartib alhujaj, sulayman albaji, thqyq: d. eabdalmjyd alturkii, t.3 (2001m), 
alnnashir dar algharb al'iislami. 

 - nihayat alwusul fi dirayat al'usul, sifi aldiyn muhamad eabdalrhim alhindiu, tahqiq: da. 
salih alyusif w da.saead alsawih, alnnashir almuktabat altijariat, almamlakat alearabiat 
alsaeudiat. 

 - aleayn fi 'usul alfaqih, eali bin eaqil albighdadi, thqyq: d.ebdallh alturkiu, t.1 (1420 h), 
alnnashir muasasat alrisalati. 

 


