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�� ���م إ��م ��م أن ر�� ا������ن دا�
ة ا����� و��ءوا أر
  ا��() '  ا&�%$��ط ا�"�! 

اء   كنا قد الحظنا، من حيث المقاربة المنهجية، أولية وصدارة          �%*� عنـد كـل     �*$!+ ا&

  . 1في إنتاج العلمعلماء المسلمين 
  

قواعد ، وقواعد اللغة، وقواعد النحو استقراء لها، وإنتاج شواهد اللغةفبآليته تمكنوا من جمع 

  - م ؟ 721/ هـ101 ( ا�
ازي.��
 �- ,��ن كما عند الكيمياءعلم ، كما استعملوه بنجاح في الفقه

�� �� ا��	ن ا����� ��	 ���ر ��
	 ) ( م815/ هـ199
��ن 
��� ��� أور!( ،

 ( �8(9 �- ا�78- �- ا�78- �- ا�!�56 أ�� 12  ا��4
ي: أ�  12  كما عند البصرياتوفي 

أ�   كما عند الطبي  وف، )صورة متخيلة له ()1039/ هـ430 -965/ هـ353

 م1213/هـ607( ا�78- 2?ء ا��9- 12  �- أ�  ا�8
م ا�َ�
=  ا��9>�  ا�(�1; ���- ا�$"�: 

أ�  ا�78- 2?ء ا��9-  كما عند الفلكوفي   )صورة متخيلة له( ) م1288/هـ687 -


 1304/ هـ704 (�- 12  �- إ�
اه�5 �- �8(9 �- ا�(��5 ا��4Bري ا�(�
وف ���5 ا�- ا�>�@

وغيرهم، حتى أمكننا الجزم دون خلف،  )صورة متخيلة له (،) م1375/ هـ777-م


اء"�$!+ بأن �%�1) �1(�
') ا، مثل بالنسبة لكل علوم اإلسالم، "ا&E") ا�(F%$ا�( (��G ضمن

�?�  ا�B(�ذج ا�($�Iري اHر=�دي "LMللبحث العلمي، " ا���م
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�	
� ��� ا������" آ��ب:  أ���� ا� ��! �  .( ) ه&% ا�$#$#�" ا���"
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سيرتبط بحضارة المسلمين ارتباط الصفة " ا���8 ا��1( �$!+ "حتى أن مفهوم 

   .بالموصوف والنعت بالمنعوت
  

  .2وهذا ما ال يجادل فيه أحد من المتخصصين اليوم
  

 %�$:  

ــا  ــر بن ــد م ــر {وق ــه: أنظ ــناعة الفق ــشافعية ): 3(ص ــولية ال ــة األص  التقوميي

ـ 204: ت(، أن الشافعي    } رحمه اهللا، كان أول مـن نظـر إلـى          )  ه
 N�"انطالقاً من    أ��ل ا� ،     ('
*� (��?*�، ال دغل فيها مـن مـؤثرات خارجيـة عـن          ��*��9ت إ
  . المرجعية

، وهما قياسـان    "�S*�س ا�%(T*�6   "، و "��Sس ا�و�*Q  : "وكان قد عرف من آليات إنتاج الفقه      
  .  جهة فهم داللة النصوصلغويان من
  

، حسب   يومها وصدارته في علوم اللغة العربية الوصفية الشبه مكتملة       ا�*>�'�    وإلمامة  
ينضوي تحتها ضـرورة  ا�7$) ا�8�84)  وا�V%�ب من ���9) ��2)، فقد أدرك أن كل أفق عصره 

  : من خاللا�$�ع تسري على كل د&�) ا�W"1مفاهيم من جهة 
  :، أوZ�� (1))2(���) ا��"�ظ ا�(7%�  ) أ

د                 ) ب*' Tآ Q12 �!M��E%�� ي
7Mل �($\�) ا��(�م و\$%M  %د�) ا�
�- [?ل ا�$�ازل ا�"

�?��) '  آT ز��ن و��Vن و^
ف        Hاد ا��) ا
، من باب العبرة بعموم اللفظ ال   �- أ'
 . بخصوصية السبب
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� ا0234!� �1 �0 (!/� و-�(�ه�: " أ
	� آ��,��!#�  "�18ق ا� $���6: ا��5و
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���)"ظل كتابه   قد  و
 وحتى بداية القرن  ا�%_��T ا�"�!   معلمة في مجال     "ا�
  .الرابع الهجري

  
-ا�%*�ازي ا�($��*    "، مع بداية القرن الرابع الهجـري إشـكالية          إلى الوجود   برزت لكن

، وبـدأت  3 لهـم عند القائلين به، ضداً في معارضيهم من اللغويين الجذريين المناوئين     " ا�$8*�ي 
، تحت تأثير جدليات المنظـرين المتكلمـين   ا�($�*a ا���B�*B   تتسرب إلى األصول بعض عناصر   

أ�*�ل   من بعدهم، ليصب كل جدلهم هذا، في مجـاري  ا�=�
�)، ثم من    ا�(�%\�)األصوليين من   

  . أ��ل ا�"�Nوا��9- 

 %�$:  

�*�ل �*��($�b*1c�    a ا�  وهكذا بدأت تظهر كتب تنحى هذا المنحـى المخـضرم الـذي             

 B�Bأو   ا���        N*���8M  *' ��9ت*�)� N� ا,(*9 �*-     " ا�"*�4ل '*  ا��*�ل   ": ، حال كتاب ��9م 
*V�  *��

شـابه  ، الـذي    4) هـ370 - هـ 305 (12  ا�
ازي ا�8$"  ا�(�*
وف ���F*�4ص  
(�Sروا (���
eإ (���  . �5(��دئ �$
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�#@? <�رل 3!��; �1 آ��,: " :��A� ي-ا��"ازي ا�"E�1" ا��:  
) Serrus, C, 1933: "Le Parallélisme logico-grammatical, p. 504, Paris ( � أهL ا���Kا(�ت �#I 1933ا� ��"ر �3

Kًأو ،:, (!#O��ا� ::�ً!
�Pء، و�!>R�, �ً #� ;!� SA� آ � أن ا� ،�UV#� �ً
"
�W ;!� "Eأن ا�� : �EXوأن ا� ،I�Y ا� (� �!�Y���, I�YZ �,5ن ا�#]
�UV�1 ا� �EX2م <�ء \!� ا�U�1 ا�.  

4
  .ادي، VZ�I#� : أ,� ا�E$!) ا��U_� ا��V�E وU3) ,]�اد وه" ,]�

5
 �0"!�Uا� "���6 ا�V!�!�� زRذو ا �
�
� إ�I أ��Eب ا��واق 02Z (0&ة ا�V!#$"ف ا�!"�$
 )Zenon of Citium) (335264 -م . ق 

��-d آ��ب) م.ق "�Y!�Aا� S1ة و�!Eا� "�1�Y0 6أ�3س آ �,�fل ,5ن ا��"��  .وا�&ي آ�ن 
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ــام  ــده اإلم ــاء بع ــم ج ـــ456: ت (أ�**� �8(**9 �**- ,**\م ا��9B**7  ا�I**�ه
ي ث  ) ه

��) '  ا�($�*a    وتبنى   �ا�%�
�*; �8*9   : " فـي كتابـه  ا�(��I$) ا����1) ا�ر

a�ا��*
اه�- ا��B��1V*)   خضاع كل حقول المعرفة إلـى هـذه       وعمل على إ   " ا�($

g�$4%وا� -�)E%���.  
  

�g �- �8(9 �- �2*9          ثم جاء معاصره،    �� -� h9�2 ا -� i1)أ�� ا�(���  9�2 ا�

          -��
ـ 478 -  م 1028/ هـ419( اl��, -� h ا���F$  ، ا�(�j� ;*�1*�م ا�8* )  م 1085/ ه

منطلـق  ، مـن  "  ا��
ه*�ن '*  أ�*�ل ا�"�*N    "وفعل نفس الشيء فـي كتابـه   
 �����  )صورة متخيلة له( ) هـ505: ت (أ�*  ,��*9 ا�Z\ا�*     أيضاً، ممهداً الطريق لتلميذه  أر

  :الذي سيفتح الباب شُرعاً لمثل هذا المنطق في ثالثية كتبه 

1( "a�  ، "  ����ر ا��51 '  ا�($
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 '  ا�($�a"و )2I$ا� i8�"   ، 

 " ا��7��س ا�(7%��5"و )3

، وطبقه بحذافيره "ا�%�
�; �98 ا�($�*a "ه  ما كان قد قرره ابن حزم قبله في كتاب        (ليقرر،  
  :6بأن) كمنهج في مؤلفاته الفقهية، واألصولية، والتاريخية، والجدلية، ومقارنة األديان

  
  . فقط يف ترتيبه وشروطه، وإمنا يف مأخذ املقدماتا�����1تال يباين النظر يف  ا�"�!��تالنظر يف 
  

 %�$:  

: في مقدمـة منطقيـة مهـد بهـا لكتابـه           مضمون كتبه المنطقية     ا�Z\ا�*  وقد لخص   

  : ، حيث أكد على  "ا�(Q"4%7 '  512 ا���ل"
  

:0"#Y, ��P 21 ��g!E ,/&% ا� ��0 K (0 7!!!!أن.   
  

 " ا�T�1Z '  ���ن ا�>�N وا�(T�ّc و�i��7 ا�T�1�%="�ء: "بل سيذهب أبعد من هذا في كتابه

، علـى  ���دئ ا�($�a ا���B�B  ��8.��ت ا&�%9&ل ا�"�! ، حيث سيحاول إخضاع     

                                                 
6

� 60. ص" �Y0L#Y!�ر ا "Y�� ،رف�Y م1960، دار ا� .  
7

� 10. ، ص"ا� $�IVX: " ا�]jا���$� ���!0Rا �Y�A م1904/ هـ1322، ا� .  
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وا��S*7) ا�($���*)    ا��S*7) ا�"�!�*)   بين و.*N ا�*>�N  أ، وذلك بإيجاد "ا�%�
�*; " في ا�- ,\مخطى  

(�Bه�
�NM�8 ا�?�$���)، ا��= -� �B�2د �� Q12 ،N2�n�)� N�
ط ,(�' -� NBأ Q%,! سيضفي ،
��على "! ا��51 ا�$��ي"صفة �  ". ا��7��س ا�(7%��5: " في كتابه�$�a أر

  
 فكر اإلسالمي عامة في تقويميته للا�- �M(�*)   طرف وهو ما سوف يعرضه لنقد الذع من      

 التقـومي الـسلفي البـن تيميـة       ): 6(صناعة الفقه : أنظر على موقعنا  {

.  
 جدنإليه، كما ال أبعد مما ذهب  أصوليون آخرون ذهبوا في هذا المجا�Z\ا� ثم جاء بعد   

  :عند
  
 620 - هـ a'��) 541 ا��9- 9�2 اh �- أ,(9S -� 9ا�) ا�(�9�  ا�1�$8  )1

  روn) ا�$�^
 و.$) ا�($*�^
 '*  أ�*�ل ا�"�*N    ": في) هـ
  : وعند،"


 ا�(�*
ي           :  ا�- ا��8.;  )2*V�  *أ� -*� 
.(�ل ا��9- أ�  2(*
و 62(*�ن �*- 2(*
  V��*)ـ 646 - هـ   571 (ا� �$%!*Q ا���*�ل وا��*T '*         "فـي كتابـه     )  ه

 حيث جعال لكتابيهمـا مقدمـة فـي     "12(  ا��*�ل وا�F*9ل  
 �� .  اعتبراها جزءاً ال يتجزأ من موضوع الكتابا�($�a ا�ر
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 %�$:  

يبرران مثل هذا التخريج، كما هو ظـاهر        " 12(*  ا��*�ل وا�F*9ل     "وال شك أن موضوع     
   !.ا�- ا��8.;من عنوان كتاب 

��*  �_د�*) ا��*�ل         وهكذا  eHا a*��*a ا�'V*�ر    �*�E ، كآليـة    �*�(%\ج ا�($�$M b   بغيـة ،


     تنظيمها على نحو يؤدي إلى      *�V"%ألن اللغة نادراً ما تتركب كالفكر الذي تترجم        ،  ا�*�4اب '*  ا�
  . آb�E� (��q ا�%���
 ا�5�17، ما امتزج النحو بها من قبل له

أ'*a   ميدانهم عند    1�2$*)  إلى   ا��*����-  مبرره في سعي     هذا المنحى الجديد  سيجد  و

  ��، حتى أنهم   !ا�'*a ا��*�م ��B?��1*) ا�($���*)       الذي مثل وإلى تلك الحقبة الزمنية        ا�($�a ا�ر
، واستعاروه بحذافيره، �%���1ت هrا ا�($�N$��� a لتساير إجرائياً @��2ا �4�M�81!5 و�"�ه�(!5

  :وبدون تحفظ لنجد أن! ليقلدوه حذو القذة بالقذة
  
ه، لم يكن في الحقيقـة سـوى    في الفق"��Sس ا��1)"ما أصبح يسميه األصوليون ب    )1

  !. في المنطق األرسططالي" �
ه�ن ا�51"
  !. عند المنطقيين" �
ه�ن اGن"لم يكن سوى " ��Sس ا�9&�)"وما سيسميه األصوليون  )2
عنـد  " ا����س ا�*>
@  ا�(%*T4    "لم يكن سوى    " ا�%?زم"وما سيسميه األصوليون ب      )3

  !. المناطقة
 وهو الذي سيصبح    ،"���,� ا��1*)  "في  " �5�7ا��7
 وا�% "وما سيسميه األصوليون ب      )4

أهم مبحث لدى األصوليين في تخريج مناطات األحكام وتحقيقها وتنقيحها، ويولونه           
ا���*�س ا�*>
@     "أكبر قدر من اهتماماتهم وانشغاالتهم، لم يكن عند المحاقة، سوى           

T4"$)إلخ...،!عند المناطقة" ا�.  
  . وقس على هذا

 %�$:  



 9

إلى  وهو الحنبلي المشرب والهوى، وعلى غير المنتظر من مثله،           ،ا�*- 9Sا�*)   يذهب  وس

��، ما قسمه I"�"8 "و" ر�( "و" ,��� "إلى " ا�98"تقسيم �و نفسه بدون نقص أ  أر
، F�%B*)  يتولد منهما   ��*�9%�- ، هو ما تكون من      ا�*- 9Sا�*)    عند   "ا��
ه�ن" ليصبح   !زيادة أو خلف  

�  ا�%r8�  $)Eا'�
l :أي�   !.ا����س ا�8(1  ا�ر
إذا كانـت   من باب تحصيل الحاصل، حيـث       وهو قياس حشوي ال يقدم وال يؤخر، ألنه         

 -�%���S كانت النتيجة   ا�(��9%�ن ، (*���S وسمي   ً�*�Bه�
سمي ^$�*)  وإذا كانت النتيجة . ا���*�س �
�ً� '�!�ً�القياس ��S....!   

  

 %�$:  

 ذهب إلى اعتبار أن كل من ال يعرف المنطق ا�>�'�  ا�(rه; أ�� ,��9 ا�Z\ا� وإذا كان 
��'a ا��9- 9�2 اh �- أ,(8� -� 9(9S -� 9ا�) ا�(�9�  ا�8$�1  لك سنجد ، فكذ!ال يعتد بمعارفه

  :9يسايره في هذا المنحى عند متأخري األصوليين ليقول هو اآلخر بأن)  هـ620 - هـ 541(
  

، واملطلوب من يقتنص إال باحلداملطلوب من املعرفة ال 
  ) أي القياس األرسطي (ال يقتنص إال بالربهان،العلم 
  

  :زم بعد ذلك كتحصيل حاصلليج
  

  !.أن مدارك العقول تنحصر فيهما فقط

                                                 
8

�� ا� ���m: " ا,) �Wا0�nو �mا��� ���"ل14. ص" رو( o!-  :}م�$Wأ �P2P L$��� �Eوا� :�	Vور3 � و� ��!�- .��!�E��1 : "ه
�وا� �ه. ا��"ل ا��ال �#I �0ه!� ا���ء! : �[!X, الq$#� �ً,ا"n r#X�  }"...�0 ه"؟"�0 

9
" �mا��� �  .14. ص" رو(
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فـصاعداً  ) القـرن الـسادس  (، ستلبس من اآلن ��t*�ت ا�T*�18% '*  أ�*�ل ا�"�*N     أي أن  

�  '****  ا�T****�18% وا���****�س  ****�
 ا�($��****  ا�ر****I$س �****$!+ ا��****��
  . وا��
ه�ن

 %�$:  

 ليعتبـر " ل وا��*Q*!%$� T ا���*�  "فـي كتابـه    ا�*- ا��8.*;     وعلى هذا المنوال، سيسير     
  . 10!!!!!!أ�ً? [����u� �ً7ل )وهو ما ليس بنص وال إجماع، وال قياس ("ا&�%9&ل"

  
 - هــ  551 (��g ا��9- أ�� ا�78- 12  �*- �8(*9 ا�G*9ي    وكذلك سينهج معاصرهما    

  . "ا�V,Hم '  أ��ل ا�,�Vم: "في كتابه)  هـ631
  

��    ب ا�(\ج ���uل وقد أدى هذا    *�ا�W'�*8 أ�*  2(*
و     إلى ردة فعل قوية من     �$�a أر

ـ  643 – 577(  �- �?ح ا�>!
زوري   ، أوصلته إلى إصـدار فتـواه     ) م   1245 – 1181 /  ه
8
�5 ا&=%�Zل ���($�a .(1)الشهيرة في M!،تظهر نقدية  قبل أن (�)�M -التقويمية التصحيحية ا� 

�*a  العقالنية لمنطق أرسطو، لترد األمور إلى نصابها من جديد، وذلـك بالبرهنـة علـى أن     $�

�� ���rات � ونظرة =�Vى ا�Z1*) ا���B�B*)  يتوقف بأسره على  ) Nominalist" (إ�( "، منطق   أر
�� ا�(�%�'�\���)�  . 11ا��V�- وا��.�د إلى أر

                                                 
10

��"ل o!-  :}�  .45. ص" I/��0 ا�"�"ل وا60v:  "أ
	�} ا���Uب، وا�$��، واn4 �ع، وا��!�س، واK��3Kل: اRد�� ا����!
11

� �" ا�O�U)"أو " ا�"n"د"�1 
	�م " ا� �ه!�ت" ا���� أرA3"  أن!��j!1��!0 SO��- �1 ?@ا��� I#� رة��ت، �/� ا�K"�Y 0) ا� L��Y
� �/&% ا���O�Uت!�!�Eاه� ا�"f����3ط 0) ا�3@�اج آ6 ا�Kا �!# Y� r $Z ت�!#Uآ �/
�، وأ!YWدات ا�"ا"n" ل . ا���و��"ل ���0�� ,"ر رو

)Port Royal :( }ا��3 ��0<�ة"- Iإ� yn�Z ة �1 ذه����U1 �n"Z K (...) . أن (U � K ��
� ��� 3"ى آ � أnر�_ �0"#Y0 أي I#� 6XE

  :، أ
	� ,/&ا ا��Xد},�Y�3 �ل ا�U1Rر ا��� ه� 1!��
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 %�$:  

آ�"�*)  مر بنا أن أكبر إشكالية واجهت األصوليين عامة، تمحورت باألساس حـول             وقد  

غير متقابلين في وهما ، ا����5 ا�%$\��S�1�  1��  إلى   ا�(
ور �- ا����5 ا�(���  �1$�4ص    
نظرهم، تقابالً تناظرياً تاماً ومغلقاً في كـال العـالمين، بـالمفهوم            

   .! خاص بهاالرياضياتي، بحيث يقابل كل واقعة جزئية نص
 %�$:  


M!5 ا�%�x�\F*)  وال شك، أن    IB ومفارقة لـم  أز�*) ,����*)   هذه لألمور، جعلتهم يعيشون 
  . قظ ومثلت عنق زجاجة لحقلهميستطيعوا أن يتجاوزوها 

  
، حيـث ال تتعـدى   N��4*B  وشحيح من حيث ا����5 ا�(���  �%$�lذلك أنهم اكتشفوا أن  

�*��@    ا��*��5 ا�%$\�1*      مـا   ، بين ا�*�)%7��t (*)     مثالً آيات األحكام Hا        
*�eو (*��\Fا� ���*S���� 
وا'*

l�$%�! .  
  

لذلك وجدناهم يكرسون كل جهودهم في البحث عن وسيلة أو آلية أو طريقة أو منهج،               
 في نظرهم، ما بين ا�"�Fة ا��
ز[�) ا�%$�^
�) ا�%����1)يوصلهم أو يمكنهم من سد أو تجاوز هذه 


 ��48رة و& �%$�ه�) و�ه�)5��2 ���ل �4Bص ا�,�Vم ا�(%$�Zا� ���S5��2 ا�� .!  
  

وأول الخيارات البديهية التي كانت متاحة لهم من أقرب طريق في هذا المجـال، هـو                
وهـي مفـاهيم   .  ا�*>�'�  كما وجدنا عند�S*�س ا�و�*Q      و ا�%(T�6 و ������ت ا�%>��N طريق األخذ   


 Q*12     ، التي تقول بضرورة حمل      ا�8: ا�(>%
ك ��2)  *�I$ا� 
*�I$وا� ،    N*� N�<*)ا� Q*12 N��<*ا� ،
وأن المطلب الداعي إلى اجتناب أقل الضرر في أمر ما يستوجب باألولى اجتناب أكبر الـضرر                 

  ..إلخ...فيه،
  

                                                                                                                                                 
)Gonseth, F., 1937: "Qu'est-ce que la Logique", Hermann (éd.), P. 13, Paris  
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 %�$:  

,V*5    �%��9*) ا��16*) ، في كل هذه إ,
ا.�ت هlr ا�%$�^
�*) ا�$�S*4)    ضمن  قد بحثوا   و

   �!$��� (�S�4ص �12!*�   ، إلى .��1ه� أ�ً?، التي �$�4ص '  وا*$� 
*�e (�Sلـشبه بينهـا   وا ،
، ثم ذهبوا يبحثون عن العنصر المشترك بين األصل والفرع ليحكموا           '
2*�ً وبين األصل، سموها    

  . له بحكمه
  

ثم تبين لهم بعد تمعن وتمحيص وتقليب النظر في هذه النظائر واألشباه كـأنواع مـن                
  : القياس، أن الحكم في الفرع إما أن يكون

1(  ' N$� Qأو�Tأو ا�� ،:  
2(  N� أو��7و ،: 

3(  N$� QBأد.  
  

هو ما يجعلك تحـرم ضـرب       " �S*�س ا�و�*Q   " ب   ا�*>�'�  وهو ما عرفه    : '�����س ا�ول 
  : لهما في قوله تعالىا�%_'�gالوالدين بناء على تحريم 

  

  ����12 فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً����
  

 في تقويم نصيب الشريك علـى المعتـق     ���*9 ا  ب ا��)كما في إلحاق    : ا����س ا�B�6  و
  . ا����د�)لتساويهما في 


  با�$��rكما في إلحاق : ا����س ا����6و)cفي التحريما�  .  
  :وتختلف أسباب الحكم في هذه األقيسة الثالثة

وهذا يدخل بكل . ، ال يوجد جامع مشترك متساو بين األصل والفرع��Sس ا�و�Qففي  )1
�*ً�  "للغوي المحض وليس القياس، بينما اعتبره آخـرون         تأكيد ضمن االستدالل ا   ��S

  !.وهو اختالف لفظي فذلكي ولع به الكثير من األصوليين". .�1ً�

                                                 
12

 ��v23 3"رة ا�34اء، ا.  
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  ". ا����س ا�c" "، فقد عدوه من باب ا���9  با��) في مساواة ا����س ا�B�6 أما  )2
 ،ا�"*
ع  و ا��*T بـين  .*��� �*>%
ك  ، هو ما بنوه على وجود   ا����6 و,*l9  والقياس   )3

�*�Vر  ":ووهHوقد أخذوا هـذا القيـاس مـن        .  في التحريم  "ا��1*) "فجعلوه بمثابة   " ا
��الضرب األول من � ما اعتبره أرسطو �
ه�Bً� ���$�ً�واعتبروه . ا����س ا�8(1  �ر

ألنـه قيـاس    ،  ,*>� وT*��, T�4*8M     نفسه، بينما هـو فـي الحقيقـة         
بالتضمن، وبالتـالي فالنتيجـة موجـودة فـي         

  !.ضيف إلى معلوماتنا جديداًالمقدمات وال ت

  

 �%�$:  

  
، واستخرج منه حكماً ما، في فرع ما، ال ينتمي �$%+وكل من ظن أن هذا القياس 

مخطئ في استنتاجه ألنه قاس على غير مثيل أو ال محالة ضرورة بالتضمن إلى أصل، فهو 
  !. نظير ضمن النوع

  
� وحده استعارته من ا�- ,\موهو ما استطاع اإلمام � وتسخيره لخدمة غرضه، �أر

كون الشريعة تامة، وأن الكتاب مل يفرط يف شيء مما هو : أي(ة العامة يوفق المسلمات اإلسالمية الضرور

، دون أن يضيف إلى الشريعة أو ينتقص منها بسبب من هذه االستعارة المفهومية )يف صاحل العباد
 المنطقي بقدر ما هي مفاهيم لغوية وبالتالي فهذه القياسات ليست قياسات بالمعنى. من قطمير


، و& ���M(ً� واه(ً�بحتة ال تتطلب من الفقيه المختص IB 
���M &و ،�ً�'
�� �ً��r8M &.!  
  

 %�$:  

��وكل قياس بسيط عند �، كان يتكون بالضرورة من مقدمتين مكونتين من حدين أر
  . وهذا الحد المشترك ال يظهر في النتيجة. بينهما حد ثالث مشترك
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  ". ا�98 ا�و�b: "ولما كان متوسطاً بين الحدين السابقين، فقد أطلق عليه اسم
فيها ) أو خبراً أو صفة(أما الحدان اآلخران فيكونان النتيجة، بحيث أن ما كان محموالً 

ا�98 "فيها أطلق عليه ) مبتدأ أو موصوفاً(، وما كان موضوعاً "ا�98 ا�آ�
: "أطلق عليه اسم


Z13".ا��   
  

�� وهذه التسمية حاصلة من اعتبار الضرب األول من الشكل األول، من �أ=�Vل أر

ألننا نجد فيه أن محمول النتيجة يكون دائماً أكبر الحدود أفراداً، وموضوعها أصغرها . ا�ر��)
  . أفراداً، واألوسط يأتي وسطاً من هذه الحيثية بين اإلثنين من حيث عدد أفراده

  
فالحد األكبر . ا القياس على شكل دوائر متداخلة متحدة المركزولذلك أمكن تمثيل هذ

  . �9ا[T ا�[�
ة، واألصغر بدائرة �9ا[T ا�و�Q، واألوسط بدائرة دا�
ة آ�
ى يمثل ب
  

 %�$:  

وهذا ما كان يعرفه األصوليون حيث . ولهذا سمي هذا الضرب تضمينياً، وتحصيل حاصل
في شرحه على )  هـ816 - هـ 740 (
.�B ا�Q12 F �- �8(9  ا�78- �ا�ا�>
�g نجد 

 يبين أن أساس اإلنتاج في الشكل األول من األشكال األربعة  "=
ح ا���; Q12 ا�>(�7)"
  :14ألرسطو، تتحدد طبيعته بوظيفة الحد األوسط

  

بكله أو  " األصغر"حاصل الشكل األول هو اندماج      إعلم أن   
فيكون . جياباً وسلباً ، إ بعضه يف األوسط، احملكوم عليه كلياً باألكرب      

                                                 
13

� 0) ه&ا �1 آ�!��� ( ) ه&% ا�$#$#� ا� �Y"ن#{0R ��)�� �W " ::�Vا� ������ ��� ا������: ���� ا� ��! ��1
	�%" ا���".  
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 �V�Eا� �
�n�fا� ��!$Eا� (�jا�$!� ا� �#� (, � E0 (, �#� ،($Eأ," ا� |�� �#I <�ح ا��dA ): " هـ816- هـ740( ا���!>�-
���� ا��jو!$ > I#� 2ً �) ا���وي �1 . 274. ، ص"ا��ازي�
�) dAW (, � E0 ا:  وا��dA ه&ا ه". 183. ص" ا� �SA ا�X"ري"��

 �/�� �1 <�ح ا����3� ا�� $!�: "و<�-: ه" ا� $ I)  هـ766: ت(E0 � ا��ازي ا��"!�A� "ا�� ا��ا� ���EZ"و ،" �ا����3� ا�� $!
�!�A� "ا�� ا��أو " �1 ا�"�
Lf ا���) �#� ,) � � ا��jو��� ا���Z�U " ا�� $! )!$Eا� �,R رًا، 0"("ع ه&% ا���وح، ه��X�_ت(ا :


X!� ا���) ا�A"�3 ) هـ 675 L3�, �!/ا�� �U#Vا� �Z�!)��� أ,� E0 (, � E0 �VYn � ,) ا�E$) ا��VYfي ا�V!#$"ف وا��nا�@"ا &! #Z 
  ). هـ672 - هـ 607(
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إجيابـاً أو   " األكـرب "األصغر، بكله أو بعضه أيضاً حمكوماً عليه ب         
فينتج احملصورات األربع، وذلك من خواصه، فإن ما عداه ال          . سلباً

  .ينتج إجياباً كلياً
  

 %�$:  

  :وجدناوقد 
  
 الذي تستنتج منه األحكام السارية 15"ا���م" التجأ إلى مفهوم ا�>�'� أن   ) أ

ل أفراده، حيث يتم االنتقال من العام إلى الخاص بواسطة آلية على ك
، الذي تطور على أيدي المتكلمين الشوافع، في "ا&�%9&ل"، أو "ا&�%$��ط"

  استخراج أحكام الفروع من أحكام النصوص العامة كأصول، 

اء" إلى آلية ا������- ا�,$�فبينما التجأ   ) ب�%�التي تنتقل من الفرع " ا&

أ�() ، في استخراج قواعدهم من فروع )القاعدة(إلى األصل ) ئيالجز(

  . ا�(rه;
  

 %�$:  

�Q أو�  2$9 ا�>�ا'� �7
ي Q12 آT أ.\ا�Nيعد " ا��T"والمفارقة هنا، هي أن �� 
 "ا�"
وع"دون خلف، بينما " الفرع"المنضوية تحته ويستدل من حكم األصل على حكم ) فروعه(

 أو القواعد العامة باستقراءات "ا���ل"حناف وتستقرأ منها هي المعطيات األولية عند األ
  !. ناقصة

، وال تؤول �$!+ ��92ناف ح، ومنهج األ، من هذه الحيثية�$!+ �Bزلفمنهج الشافعي 
  . نتائجهما إلى التطابق التام سوى عرضاً
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  .�0 آ�� 
�Yف ا�@�ص وا��Yم -��W Iم ا����W  :�Y1ل ا�04م أ- �
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  .وبالتالي فاختالفهما في الفروع سيكون نتيجة حتمية لهذا االختيار المنهجي
  

 W,&�$زيادة على قلة االنضباط المنهجي، وهي عملية مالزمة الستقراء أصل  أن ه
من فرع أو فروع، على ما تبين لنا من تشغيل الفقهاء األحناف لهذا النوع من االستقراء، فهو 


اء zS�Bأيضاً �%���   و^$ ، وبالتالي اS 
�eو $��� 
�e.  
  :طقين مختلفين في التأصيل، ينبنيان على من�$!c� -�F%1"�-فنحن إذن، بإزاء 


ع :ا�ول' Qإ� Tزل �- ا���B وال يكون قطعياً سوى في حالة واحدة وهي حصول ،
، أو ما خضع أجزائهالفرع في األصل بالتضمن، كما في كل عام مع ما ينضوي تحته من 

  ، �$!+ ا�(%1V(�-كما استعملها ابن حزم، وهو " الجامعة"لمقدمتي البرهان األرسطي أو 
  


اء ا�$�zSاألصل المفترض   إلى��92 �- '
وع ا���8ب: ا�B�6 و�%�، وهو ��&
i�rمع كل ما كان يكتنف هذا المنهج من هشاشة بنيوية منطقية، تحول دون إمكانية ^$  آ ،

اعتماده أصالً في تأصيل القواعد بأية درجة من اليقين أو القطع،  ليراكم هذا المنهج 

في تأصيله وفي منهجه، )  ظنيةXظنية : أي حاصل ضرب( ^$�%N ا�%
����)بالخصوص، 
  . �$!+ ا�"�!�ء ا�,$�فوهو 

  

 %�$:  

��ى 2
nً�والمنهجان من حيث المبدأ، ال يمكن  Tا�� :"B Qأو أن �%��? إ� 

اء ، ا�($!+ ا�ول ��
ر ا��T ا�%9اءبالصدفة، ألن �%�&�� N�8ول ا����ل إ���  B�6وا�($!+ ا�

�ً$�)cM! .الي، فقلما أمكن أن يتفقا البتة على نفس األصول أو القواعد، وال على قطعيتها أو وبالت
  !. ظنيتها

  
  :16على هذه النقيضة فقال)  م1762/ هـ1176: ت(وقد وقف ولي اهللا الدهلوي 
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�	
أو�I، دار إ-!�ء . ، ط340. ص" ر�� ا�����y ا�V!V� (, � E0" :�Z�0234 ا���n"ري ا� �Yوف ,�L3 ا��!� ا�@~�ي �1:  أ
�!,�Yا� d�Uا�.  
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أين وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء اخلالف بني أيب حنيفة واعلم 
  : وحنوه18البزدويب املذكورة يف كت" األصول" على هذه 17والشافعي
  .بأن اخلاص مبني ال يلحقه بيان)1
  .وأن الزيادة نسخ)2
  .وأن العام قطعي كاخلاص)3
  .وأن ال ترجيح بكثرة الرواة)4
  .وأنه ال جيب العمل حبديث غري الفقيه إذا انسد باب الرأي)5
  .وال عربة مبفهوم الشرط والوصف أصالً)6
  .وأن موجب األمر هو الوجوب البتة)7
وال تصح ا رواية عن أيب أصول خمرجة على كالم األئمة، ال ذلك، وأمث

، وأنه ليست احملافظة عليها، والتكلف يف جواب ما يرد عليها من حنيفة وصاحبيه
صنائع املتقدمني يف استنباطهم كما يفعله البزدوي وغريه أحق من احملافظة على 

  . واجلواب عما يرد عليهخالفها
  

 %�$:  

�1)" بالقول ب ���iنسب إلى اإلمام وقد مر بك ما 
وهو اصطالح 19" ا�(��4} ا�(
  !.متأخر لم يعرفه مالك وال تالمذته المباشرون رحمهم اهللا
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:,�E�� وأV!�- �,ذ�� ا�@2ف ,!) أ Iف إ��~�  . و
18

��-d آ��ب )  هـ482: ت(�#� ,) E0 � ,) ا�E$!) ا��jدوي ا��V�E :  ه" 1@� ا234م":�Vل ا�"�  ".أ
19


�5ة �0ر��3 ا��fEز وا��Yاق و��0هf/ �: " ا
	� آ��,�� ")�  . ) ه&% ا�$#$#
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وقد وقفنا، من طرف خفي، على الكفاية النظرية لمذهب ابن حزم في ظاهريته، ألنه 
  :أصله في حياته، وزوده بكل ما كان يحتاج إليه من

1( ('

�) '  ا�(�IB ،  
 ، �$!�F) ��2) '  ا�%���aو )2

���1ت '  ا�$�9 ا�9ا[1  وا��cر. و )3%� ، 

�?��)و )4Hو��2(�) ا��29ة ا (�B�V� (��F%�، بما لم يتوفر قط ألي مذهب �%���1ت ا&

�)آخر قبله وال بعده وإلى يوم الناس هذا، من حيث I$ا� (��"V2) ، ا��F$وا�

(�����بلغته المعرفة اإلنسانية آنذاك، ، حسب أفق عصره وما ا&�7Mق ا�9ا[1 ، وا�%
��التي لم تتعد كثيراً، من حيث التحليل النصي، األفق الذي كان قد بلغه ��a أر$� 

  !. ا��
ن ا�T�S ���6 ا�(�?دمنذ 
  

 %�$:  

ونظراً لهذه الكفاية الوصفية التي اتسم بها المذهب الظاهري عامة، وبالرغم من عدم 
، ا����س وا�T�1�% يعضد حملته على ا�- ,\ملمسائل، سنجد المرونة التي أخذت عليه في بعض ا

، بل 29�20%�ن '  ا�%>
��ليس فقط انطالقاً من الموقف الظاهري التاريخي العام، باعتبارهما 
  . من منهج" التقريب"، مدعوما بما أصله في كتاب �$�a1 ا�V"��) وا�%(���) ا�%>
���) أ�Eً�من 

  
بن حزم، بالرغم من كونه تبنى على صعيد اإلجرائية والغريب، هو أن كل هذا تأتى ال

، حتى وهو يسميها بغير "ا����F): "والتطبيق، أحد أهم آليات القياس الحملي األرسطي البرهاني
 كان قد أدرك بحق، بحكم تشعب تخصصاته وسعة أفقه ا�- ,\موما ذلك إال ألن !. اسمها

� المعرفي، أن هذا �
ب �- ا����س ا�رEأسلفنا، ليس منتجاً، أي ال ينتج أحكاماً ، كما ا�
  :21جديدة لم تكن، بقدر ما كان يعمل على ترتيب األفكار وعرضها، أو حسب قول أحد المتأخرين
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��"ل ا,) -jم  :} 6!#Y#!� وا���آ � أن ا�� ،o��{ن ا�����1 وذا�� �1 ا� LP ،ي�f/ا� �
,5ن ا��!�س، ,��� -X#� �1 ا���ن ا�}�
%2Z �0ن ا�@�0; و���1 ا� "�V!� y,ن ا��ا��!�س ا,��أ أ�0ه� �1 ا��وا� {�	
  ).177: 7" (ا�U-4م �1 أ�"ل ا�U-Rم:"أ

21
�	
  :�1" ا�U1Rر اR_!�ة: "�1)  م1912 - م 1845(�ي ,"ا
�Uي n"ل ه�:  أ

) Poincaré, J. H., 1913: "Dernières Pensées", p.  102, Flammarion(  
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  ليس سوى دراسة اخلواص املشتركة لكل تصنيفاملنطق الصوري 
  

 %�$:  

نظريـاً  إلى إجرائيات هذا المنطق، ألنه لبي عنـده مطلبـاً           ا�*- ,*\م     وهذا أساس التجاء    
ومنهجياً في آن دون المساس بأهم مسلمة للظاهرية ولكل الفقهاء بدون استثناء، مـن كـون                

، ولم تغادر شيئاً مما يجب التنبيه عليه إال وقد عالجتـه علـى العمـوم أو               ا�*>
��) S*9 اآ%(1*{     
بالتفصيل، فوفق هو في هذا المخرج بأقل تكلف أو ابتداع، حيث فشلوا هم، وإن جحدوا عليـه                 

  .22!ا�%(rه; ا�4
ف ا�(��{ك من باب ذل
، بهذه المخالفة المنهجية لسائر الفقهاء، قـد   ا�(rه; ا�I*�ه
ي  ومن هنا، أمكن القول بأن      

 من حيث استثمار النصوص، دون أن يخرج عن متطلبـات وإحراجـات             ا�F!$� �ً*,��\B*�ً   أحدث  

�?� ا�B(�ذج ا�($�Iري اHر=�دي"وإطار Hا���م ا ."  
  

  

�ا
	�� و���� ��  .ا����� ا�

�����ت ا�����ف 
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 Iوا إ��A)ا (��، ا�&��VYfا� �!#!�5Z �1 %��	-K � , ،����: ا��	��Vم وآj- (,ا ��� :�V#� ري� P4ح ا�fص ه&ا ا��"X@رن ,/&ا ا��W 
W"0 ل�E�
$3�، ر\���Z L آ6 0) ا� &ه�!) �#	�ه� و��V ا��!�ساq ا� L/Zر"A3�1 إ��ر أ �/�Vا� L/n��
: أ
	�. | 8_� \!� ه&ا ( ) إ

� ا�V�:: "آ��,������� �1 اR_��ر وا�nK/�د: ��VYfا� �!Y!ا�� ��  .( ) ه&ا ا�$#$#�" اA3R"ر


