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 التداخل بني علمي املنطق واصول الفقه
 

 م. خالد ابراهيم احمدأ.
 كمية التربية / طارمية -الجامعة العراقية 

Khalidq961@gmail.com 

 :ممخصال
نطق من يمقي نظرة سريعة عمى اميات كتب االصول فانو سيالحظ مزجًا بين عممي الم ن  إ       

واالصول، عبر توظيف االليات والقواعد المنطقية في تناول القضايا االصولية وعبر استيالل 
نظريًا الكتشاف مكنونات عمم اصول الفقو وسبر  مصنفاتيم بمقدمات منطقية، تعتبر في نظرىم مدخالً 

 اغوار اشكالياتو وقضاياه.
فكيك مركبو ولم يكن ىذا التفاعل لقد اضحى التفاعل االصولي مع المنطق حدًا يصعب ت       

والتمازج مورد رضا الجميع، فقد تعالت صيحات االعتراض بين الحين واالخر لدى قطاع واسع من 
الباحثين الذي يقوم عمى اساس شعور بفضول االبحاث االصولية التي ركبت عمى اسس منطقية، لكن 

تثنيو نحو تحقيق مزيد من االفادة ىذه االعتراضات لم تثني البحث االصولي عن االستمرار ولم 
واالتكاء عمى البحث المنطقي، وقد تعددت اوجو التداخل بين العممين ومن اثار ىذا التداخل  بين 
العممين انتقال كثير من المفاىيم والمصطمحات المنطقية الى ميدان عمم اصول الفقو حتى قال بعض 

 َلُو ِبُعُموِمِو َأْصاًل. العمماء َوَمْن اَل ُيِحيُط ِبَيا َفاَل ِثَقَة 
 الكممات المفتاحية: )التداخل، عمم المنطق، اصول الفقو(.

Interference between the science of logic and jurisprudence 
Khaled Ibrahim Ahmed 

Iraqi university - College of Education / Tarmiyah 

Abstract:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 those  who take a quick look at the mothers of the books of the fundamentals 

will distinguish between the science of logic and the fundamentals, through 

the use of mechanisms and logical rules in dealing with fundamentalist issues 

and through the introduction of their works with logical introductions, which 

they consider to be a theoretical approach to discovering the mechanisms of 

the science of jurisprudence and exploring the causes of its problems and 

issues. 

The fundamentalist interaction with logic has become so difficult to 

dismantle its vehicle. This interaction and mixing has not been the source of 

everyone's satisfaction. There have been occasional protests from a wide 
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range of researchers based on a sense of curiosity about fundamentalist 

research that has been rationalized, There were many overlapping between 

the two sciences and the effects of this overlap between the two sciences, the 

transmission of many logical concepts and terminology to the field of 

knowledge of the principles of jurisprudence until some scientists and those 

who do not surround them Do not trust him Baalovernm originally. 

Keywords: (interference, logic, principles of jurisprudence). 

 :المقدمة
إن الحمد هلل ، نحمده ونستعينو ، ونستغفره ونتوب اليو ، ونشيد أن ال الو األ اهلل       

وحده الشريك لو وأن محمدًا عبده ورسولو صموات اهلل وسالمو عميو وعمى الِو واصحابو 
 .ومن تبعيم بإحسان الى يوم الدين

ة عمى جميع العموم التي نشأت ن التداخل والتكامل ىي السمة البارزة والغالبإ       
: ذه الحقيقة االمام ابن حزم بقولوونمت في احضان الثقافة العربية االسالمية وقد اكد ى

                                                               ٔ) العموم كميا كان بعضيا متعمق ببعض ، ومحتاج الى البعض .....(
امل والتداخل بين ىذه العموم ، بجميع اقساميا سواء كانت ومما ساعد عمى ىذا التك

نقمية او عقمية ىو وحدة المرجع والمصدر الذي يجمع ىذه العموم ، حيث اجتمعت كميا 
في نسق واحد من اجل خدمة النص الشرعي، ومن اثار ىذا التداخل  بين العموم ىو 

التي نشأت فييا الى حقول  انتقال كثير من المفاىيم والمصطمحات من حقوليا االصمية
اخرى  ، فقد انتقمت مفاىيم ومصطمحات عمماء االصول الى عمماء المغة مثل القياس 
والعمة والنسخ واالستحسان وغيرىا ، وان كانت أخذت في ىذا النقل استعماال ومفيمومًا 

جديدا عند النحويين يختمف عن الموجود عند االصوليين ، كما ان بعض مفاىيم 
ين انتقمت الى حقل وميدان عمل االصوليين مثل الكممة ، والترادف ، واالشتراك ، المغوي

والحمل ، والوضع ، والسياق ..... وغير ذلك ،  ومن ىنا نفيم السر في الموسوعية 
 في التأليف والكتابة عند العمماء السابقين .

فكبار عمماء  وىذه التداخمية لم تكن بعيدة عن عممي اصول الفقو والمنطق ،       
اصول الفقو مثل االمام الجويني وابو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي وابو الوليد 
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الباجي وابن حزم االندلسي واالمام القرافي .... وغيرىم ، قد جمعوا في مؤلفاتيم 
وكتاباتيم بين عممي االصول والمنطق في مسائل ومباحث شتى ، ومنيم من وضع 

االصولية ، ومنيم من جعمو شرطا من شروط المجتيد ، يقول مقدمات منطقية لكتبو 
،ويقول االمام السبكي ٕاالمام الغزالي : )َوَمْن اَل ُيِحيُط ِبَيا َفاَل ِثَقَة َلُو ِبُعُموِمِو َأْصاًل ( 

عن المنطق : )َوُىَو من أحسن اْلُعُموم وأنفعيا ِفي كل بحث، َوفصل الَقْول ِفيِو؛ ِإن و 
 .ٖىد ِبِو شخص ِفي َسِبيل اهلل، َويقطع ِبِو آخر الط ِريق(كالسيف ُيَجا

وعندما ذكر االمام الرازي العموم التي يحتاجيا المجتيد ذكر منيا : ).....عمم        
وعمق االمام القرافي عمى قول الرازي   ٗشرائط الحد والبرىان عمى اإلطالق.....(

 بإيعاب عمم المنطق؛ فإنو ليس فيو إال السابق بقولو : )قمنا: ال يكمل معرفة ذلك إال
أن يقال:  -حينئذ  -ذلك، فيكون المنطق شرًطا في منصب االجتياد، فال يمكن 

 االشتغال بو منيي عنو(.
وىذا االمر الغرابة  فيو الن العموم االسالمية لم تكن متقوقعة عمى نفسيا بل        

لياتيا ومفاىيميا بما يالئم البيئة انفتحت عمى عموم االمم االخرى واستعارات منيا ا
ن عمم المنطق ىو  االسالمية وبما اليتعارض مع ثوابت الشريعة االسالمية خاصتًا وا 

من العموم العقمية التي التعمق ليا بالحالل والحرام  ،    ومن ىنا كان ىذا البحث وقد 
 جعمتو في مبحثيين :

غة واالصطالح ، وحكم االشتغال : ويتضمن التعريف بالعممين في الم المبحث االول
 بعمم المنطق .
 : يتضمن بعض صور التداخل بين العمميين . المبحث الثاني

 المبحث االول : التعريف بالعممين في المغة واالصطالح
 

 ألمطمب االول : التعريف بعمم اصول الفقه
 ن :اعتاد الباحثون في تعريف اصول الفقو عمى تناول التعريف باعتباري        
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: باعتباره مركبا اضافيًا ، وتعريفو  عمى ىذا االعتبار متوقف عمى  االعتبار االول
 تعريف اجزاءه ، أي )اصول ( و )الفقو( واالولى منيما مضافة لمثانية .

 اواًل : األصول في المغة      
واصل كل شئ قاعدتو ، فأالصل :  ٘جمع أصل وىو أسفل الشيء وأساسو        

يو غيرىوقد ذكر االصوليون في كتبيم معانى لغوية لكممة االصل ، ذكر مايبتنى عم
التخرج عن المعنى الذي ذكره عمماء  ٙمنيا الدكتور يعقوب الباحسين عشرة معان

 المغة.
 ثانيًا : األصل في اصطالح االصوليين :    

 يطمق االصل عند االصوليين عمى معان عدة ، اىميا ثالثة :           
الدليل : كقوليم : االصل في وجوب الحج قولو تعالى : )َوِلم ِو َعَمى الن اِس  – ٔ     

 اي دليل وجوبو. ِٚحجُّ الَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل(
القاعدة : كقوليم : "االمور بمقاصدىا " أصل من اصول الشريعة أي قاعدة من  – ٕ    

 قواعدىا .
)عند تعارض الحقيقة والمجاز فالحقيقة ىي االصل( اي الراجح الراجح :كقوليم :  – ٖ   

 . ٛعند السامع
 ثالثا: الفقه في المغة :   

قال الجوىري : ىو الفيم، وقال ابن منظور: )ألفقو: العمم بالشيء وألفيم لو ،          
وغمب عمى عمم الدين لسيادتو وشرفو وفضمو عمى سائر أنواع العمم ، كما غمب النجم 

 .ٜمى الثريا والعود عمى المندل (ع
 
 

 رابعا : تعريف الفقه في االصطالح 
قال القاضي البيضاوي :" ألفقو : ىو العمم باالحكام الشرعية العممية المكتسب          

 ". ٓٔمن أدلتيا التفصيمية
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اما ابن الحاجب فقد عرفو : "الفقو : ىو العمم باالحكام الشرعية  الفرعية عن         
 ". ٔٔلتيا التفصيمية باالستداللأد

والمالحظ أن ابن الحاجب قد اضاف قيد "باالستدالل" معماًل ذلك لالحترازعما       
 . ٕٔ( وعمم جبريل عميو السالمملسو هيلع هللا ىلصعرف باالدلة ضروره كعمم النبي)

 : تعريف اصول الفقو باعتباره عمما  االعتبار الثاني
 و بيذا االعتبار الى فريقين :  اختمفت مناىج األصوليين في تعريف          

: عرفو  البيضاوي بانو " معرفو دالئل الفقو إجماال ، وكيفية االستفادة منيا ،  االول 
 . ٖٔوحال المستفيد"

اْلِعْمُم ِباْلَقَواِعِد »: نظر الى معناه االسمي اذ عرفو ابن الحاجب والطوفي بانو  الثاني
ُل ِبَيا ِإَلى اْستِ   «. ْنَباِط اأْلَْحَكاِم الش ْرِعي ِة اْلَفْرِعي ِة ِمْن َأِدل ِتَيا الت ْفِصيِمي ةِ ال ِتي ُيَتَوص 

 المطمب الثاني : المنطق في المغة واالصطالح 
عمم المنطق ويسمى عمم الميزان ،إذ بو توزن الحجج والبراىين، وكان ابن سينا       

وسيمة إلى العموم، فيو كخادم  يسميو: خادم العموم، إذ ليس مقصودا بنفسو بل ىو
ليا،اما الفارابي فقد كان يسميو: رئيس العموم لنفاذ حكمو فييا فيكون رئيسا حاكما عمييا 

، وسمي بالمنطق ألن النطق يطمق عمى المفظ وعمى إدراك الكميات وعمى النفس 
 الناطقة.
كميات( مسمك السداد ولما كان ىذا الفن يقوي األول)المفظ( ويسمك بالثاني)ادراك ال      

 .ٗٔويحصل بسببو كماالت الثالث)النفس الناطقة( اشتق لو اسم منو وىو المنطق
 المنطق لغة : الكالم 

 من  نطق نطقا ومنطقا: تكمم ،ويقال : نطق الطائر ، او نطق العود :صوت
)نطق( الرجل صار منطقيًا، )تناطق( الرجالن تقاوال ، وناطق كل منيما صاحبو 

عاطى عمم المنطق ،  وقال صاحب القاموس : )َنَطَق َيْنِطُق ُنْطقًا وَمْنِطقًا )تمنطق( ت
 وُنطوقًا: َتَكم َم بَصْوٍت وُحروٍف ُتْعَرُف بيا الَمعاني( .

 المنطق في االصطالح :   
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اما في االصطالح فقد عرفو الفارابي بانو: )عمم التفكير الصحيح الذي يبحث في       
 .٘ٔالمؤدية الى تفادي الخطأ لموصول الى الحقيقة(القوانين. والطرق 

وعّرفو إبن سينا بأنو: )الصناعة النظرية لمعرفة الصور والمواد التي يتكون منيا      
الحد الصحيح والقياس الصحيح الذي يسمى برىانًا( وعرفو االمام الغزالي بانو : 

م اليقيني عما ليس يقينا )القانون الذي يميز صحيح الحد والقياس من غيره فيميز العم
 .ٙٔوكانو الميزان أو المعيار لمعموم كميا(

وعّرفو التيانوي : )عمم بقوانين تفيد معرفة طرق االنتقال من المعمومات الى    
 . ٚٔالمجيوالت وشرائطيا ، بحيث اليعرض الغمط في الفكر(

بو ، وىي : ومن خالل ىذه التعريفات لعمم المنطق ، تتضح الوظيفة المنوطة        
وضع قوانين يسير بمقتضاىا التفكير السميم ، الن مراعاتيا تعصم العقل من الوقوع في 

 الزلل  فيو يبحث في التفكير من ناحية صوابو وخطئو او صحتو وفساده ،.
 حكم االشتغال بعمم المنطق  المطمب الثالث :

ائل جداًل في تاريخ تعد مسألة موقف المسممين من عمم المنطق ، من اكثر المس      
العموم عند المسممين لذا فقد اختمف العمماء في موقفيم من عمم المنطق الى فرق ثالث 

 كما ذكرىا صاحب السّمم
 ويمكن تمخيص موقف العمماء من االشتغال بعمم المنطق الى :

: إن حكمو االستحباب ، ألنو يعصم الفكر عن الخطأ ، وىذا ماعميو االمام االول     
 زالي حيث قال " من المعرفة لو بالمنطق اليوثق بو ".الغ

: حكمو الجواز لمن عرفوا العقيدة الحقة من خالل القرآن الكريم والسنة  الثاني    
النبوية ليكون ليم عونًا في الدفاع عن العقيدة االسالمية وجدال خصوميا بالسالح الذي 

 يستخدمونو في اليجوم عمييا وىو قول الجميور. 
: حكمو الحرمة مطمقًا وذلك النو مختمط بعقائد الفمسفة الباطمة وىذا ماعميو  الثالث   

 .ٛٔاالمام النووي وابن الصالح 
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اذًا فقد اختمف العمماء في دراسة عمم المنطق  بين مانع ومجيز ، ويمكن تمخيص      
 بما يمي : لمفريق االولبعض دواعي واسباب رفض عمم المنطق بالنسبة 

عمم المنطق نشأ في بالد اليونان ، وكانت ديانتيم وثنية ومن المحتمل ان  – ٔ    
 يكون ىذا العمم قد تموث بيذه البيئة وقد اشار الى ذلك االمام الغزالي بقولو :

)......حتى إن عمم الحساب والمنطق الذي ليس فيو تعرض لممذاىب بنفي وال إثبات  
 . ٜٔ، َنَفَر طباع أىل الدين عنو(إذا قيل أنو من عموم الفالسفة الممحدين

اإللحاد واإلحداث في الدين كان الزمًا لمفمسفة وجممة من االراء في عمم الكالم  – ٕ    
 ، وكل ذلك سببو ابتناء واختالط الفمسفة وعمم الكالم بعمم المنطق 

 المنطق وضع عمى لغة اليونان القديمة ، وىي تباين المغة العربية في حروفيا – ٖ    
 والفاظيا ، ومعموم أن عموم الشرع تقوم عمى لغة العرب وماوضع عمييا من قواعد .

وِمي ُة َواْلُيوَناِني ُة ِفي ُحُدوِد اْلِماَئِة  :ويقول ابن تيمية      َبْت اْلُكُتُب الرُّ )ُثم  َلم ا ُعرٍّ
الى ماحصل  الث اِنَيِة..... وحصل بسبب تعريبيا انواع من الفساد واالضطراب مضموماً 
 من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت بو الرسل من الكتاب والحكمة(

إن الفالسفة والمناطقة من اجيل الناس في اإللييات فكالميم فيو ىو خميط  – ٗ   
 بين االلحاد والكفر والزندقة 

 فتاوى بعض العمماء في تحريم المنطق :
ورة عندما سئل عن حكم االشتغال بالمنطق مانقل عن ابن الصالح في فتواه المشي     

فقال : )الفمسفة َرأس الس فو واالنحالل ومادة اْلحيَرة والضالل ومثار الزيغ والزندقة َومن 
تفمسف عميت بصيرتو َعن مَحاِسن الش ِريَعة المؤيدة بالحجج الظ اِىَرة والبراىين 

 مدخل الش ّر َشّر(.الباىرة........َوأما اْلمنطق َفُيَو مْدخل الفمسفة و 
وقال السيوطي:) المنطق اليجر الى خير ، ومن الحظو كان بعيدا عن ادراك     

 .ٕٓالمقاصد الشرعية ، فان بينو وبين الشرعيات منافرة(
 
 اما الفريق الثاني فان من اسباب ودواعي قبوله عمم المنطق : 
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في إقامة المسان ، ومثل  ان عمم المنطق من عموم اآللة ، فيو مثل عمم النحو – ٔ    
 عمم العروض في إقامة الشعر والقافية ، فيو عمم إقامة الفكر.

الحاجة الى ضبط التفكير واالستدالل من اجل معالجة زالت العقول ومثارات  – ٕ   
 . ٕٔالضالل ، وتخميطات االوىام ، وتمبيسات الخيال

تعمميا المضممون في يعرف االنسان من خاللو طريق المغالطات التي يس – ٖ    
مجادالتيم لمحق وصوال الى الباطل الذي ىدفوا الوصول اليو فيرى بقواعده زورىم 

 وزيفيم .
 الرد عمى الفريق االول 

اما قوليم بان عمم المنطق نشأ في بالد اليونان وقد تموث بعقائد وديانات تمك  – ٔ    
عمم المنطق ، ألنو اليمزم من فساد البيئة ، فيذا اليمكن اعتباره سببًا موضوعيًا في رد 

المصدر فساد العمم في نفسو ، فقد يجري الحق عمى لسان الكذوب ، اما فساد المشتغل 
بو فيو عرض يحتمل ان يكون لمؤثرات خارجية واليعني فساد العمم في نفسو ، 

فالمنطق عمم ، مجرد واداة معيارية مجردة ، ربما يغالط بيا صاحب العقيدة الوثنية 
ويحاول ان يدعم فييا مذىبو وىنا ال يمزم منو ان االداة في نفسيا باطمة انما يقتضي 
أن توضيفيا في تمك المسائل يقتضي وجود مغالطة في تركيب المسائل ، كما ىو 

 معروف في عمم المنطق.
اما قول ابن الصالح ) مدخل الشرشر ( وىو جزء من فتواه الشييرة في تحريم  – ٕ    

 ق فيمكن تسجيل بعض االعتراضات عميو وكما يمي :عمم المنط
 جاء في ترجمة الشيخ العالمة كمال الدين ابن يونس ابو الفتح الموصمي :     
)َأن اْبن الّصالح َسَأَلُو َأن يْقَرأ َعَمْيِو َشْيئا من اْلمنطق سرا َفَأَجاَبُو ِإَلى َذِلك َوتردد ِإَلْيِو    

َشْيء َفَقاَل َلُو َيا َفِقيو اْلمصمَحة ِعْنِدي َأن تْترك ااِلْشِتَغال ِبَيَذا اْلَفّن ُمد ة َفمم يفتح َعَمْيِو بِ 
 . ٕٕ....... َفقبل ِإَشاَرتو َوترك ِقَراَءتو(

وىنا تثار مجموعة تساؤالت منيا : لماذا ذىب ابن الصالح سرًا لدراسة المنطق؟       
بتحريم المنطق كانت قبل محاولتو  ، ولماذا تردد عمى شيخو مدة؟  ، وىل صدرت فتواه
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لدراسة ىذا العمم ام بعدىا؟ ، وفي الحالتين اليجوز صدور مثل ىذا الحكم الن 
،وىل عدم الفتح عميو كان سبب  ٖٕالمعروف ان )الحكم عمى الشيء فرعًا عن تصوره(

 التحريم؟.
تنفيريًا  رحمو اهلل انيا تحمل طابعا تحذيرياً  ٕٗوالذي يظير من فتوى ابن الصالح    

 مبالغا فيو اكثر من محاولة البحث في الحقيقة .
وىذا تاج الدين السبكي وصفيا باالفراط والمبالغة بقولو : )َوَما ذكره الش ْيخ َأُبو      

َعْمرو بن الّصالح َلْيَس بالخالي َعن اإلفراط َواْلُمَبالَغة؛ َفِإن أحدا لم يدع افتقار الش ِريَعة 
ل قصارى اْلمنطق، عصَمة األذىان ال ِتي اَل يوثق بَيا؛ َعن اْلَغَمط، َوُىَو ِإَلى اْلمنطق، ب

َحاِصل ِعْند كل ِذي ذىن ِبِمْقَدار َما ُأوِتَي من اْلَفيم، َوأما ترتيبو عمى اْلَوْجو ال ِذي يذكرُه 
، َوىل اْلمنطق المنطقي، َفُيَو َأمر استحدث؛ ليْرجع ِإَلْيِو ُذو الذٍّْىن، ِإذا استبيمت اأْلُُمور

ن َما اْحِتيَج لمنحو، َوَصاَر عمما ِبَرْأِسِو ِعْند اْخِتاَلط اأْلَْلِسَنة،  لألذىان ِإال  كالنحو لمسان، َواِ 
َوَكَذِلَك اْلمنطق، َيدِعي اْلَغزاِلّي؛ َأن اْلَحاجة اشتدت ِإَلْيِو ِعْند كالل األذىان، واعتوار 

 . ٕ٘الشُُّبَيات(
امر  –ط والمبالغة الى ماذكره الشيخ ابن تيمية إن ابن الصالح وقد بمغ االفرا     

 كان يدر س فييا المنطق فيقول :  –بانتزاع مدرسة معروفة لألمدي 
اَلِح ِباْنِتَزاِع َمْدَرَسٍة َمْعُروَفٍة لْْلِمِدي  َوَقاَل:      ).....َوَقْد َأَمَر الش ْيُخ َأُبو َعْمِرو اْبُن الص 

ُو)اي من االمدي( َأْفَضُل ِمْن َأْخِذ َعك ا)اي من النصارى ايام احتالليم لبعض َأْخُذَىا ِمنْ 
ًرا ِفي اْلُفُنوِن اْلَكاَلِمي ِة  بالد الشام ومصر(. َمَع َأن  اآْلِمِدي  َلْم َيُكْن احد ِفي َوْقِتِو َأْكَثَر تََبحُّ

 . ًٕٙما َوَأْمَثِمِيْم اْعِتَقاًدا(َواْلَفْمَسِفي ِة ِمْنُو َوَكاَن ِمْن َأْحَسِنِيْم إْساَل 
وقد تجاوز االمر االفراط والمبالغة الى حد تحريض السمطان عمى قتل ىوالء     

ْساَلم َوَأىمو َأن يْدفع  ْمَطان أعزه اهلل وأعز ِبِو اإْلِ العمماء حيث قال :)َفاْلَواِجب عمى السُّ
مَداِرس ويبعدىم ويعاقب عمى َعن المسممين َشّر َىؤاَُلِء المشائيم ويخرجيم من الْ 

ااِلْشِتَغال بفنيم ويعرض من ظير ِمْنُو اْعِتَقاد عقائد الفالسفة عمى الس ْيف َأو االسالم 
لتخمد نارىم وتنمحي آثارىا وآثارىم يسر اهلل َذِلك وعجمو َومن أوجب َىَذا اْلَواِجب عزل 
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 قراء َلَيا ثم  سجنو وألزامومن َكاَن مدرس مدرسة من أىل الفمسفة والتصنيف ِفيَيا واإل
منزلو َومن زعم َأنو غير ُمْعتَقد لعقائدىم َفِإن َحالو يكذبُو َوالط ِريق ِفي قمع الش ّر قمع 

وربما كان ىذا السبب الذي جعل  ُٕٚأُصولو وانتصاب مثمو مدرسا من العظائم جمَمة(
 .ٕٛسيف الدين االمدي ان يترك البالد والتنقل مستخفياً 

ما ماذكر من تحريم االمام النووي لعمم المنطق ، فيذا االمر لم اجد لو اثرًا في ا      
كتب الشافعية حسب اطالعي واالقرب لمفيم انو قد تابع شيخو )ابن الصالح( في 

ْمَداِد َبْل ُىَو َأْي اْلَمْنِطُق َأْعاَلَىا َأْي  فتاويو فقد جاء في حاشية الشيرواني : )َقاَل ِفي اإْلِ
اَلِح ِبَجَواِز ااِلْسِتْنَجاِء ِبِو ُيْحَمُل َعَمى َما َكاَن ِفي اْلُعمُ  ْفَتاُء الن َوِويٍّ َكاْبِن الص  وِم اآْلِلي ِة َواِ 

ْوَم ُجوِد اْليَ َزَمِنِيَما ِمْن َخْمِط َكِثيٍر ِمْن ُكتُِبِو ِباْلَقَواِنيِن اْلَفْمَسِفي ِة اْلُمَناِبَذِة ِلمش َراِئِع ِبِخاَلِف اْلَموْ 
 َفِإن ُو َلْيَس ِفيِو َشْيٌء ِمْن َذِلَك َواَل ِمم ا ُيَؤدٍّي إَلْيِو َفَكاَن ُمْحَتَرًما َبْل َفْرَض ِكَفاَيٍة َبْل َفْرَض 

 . َٜٕعْيٍن إْن َوَقَعْت ُشْبَيٌة اَل ُيَتَخم ُص ِمْنَيا إال  ِبَمْعِرَفِتِو(
فس تجربة االمام ابن الصالح في اما الحافظ السيوطي  فيبدو انو قد مر  بن      

محاولتو لدراسة عمم المنطق حيث قال عن نفسو : )وقد كنت في مبادئ الطمب قرأت 
شيًئا في عمم المنطق، ثم ألق اهلل كراىتو في قمبي. وسمعت أن أبي الصالح أفتى 
 .ٖٓبتحريمو فتركتو لذلك، فعوضني اهلل تعالى عنو عمم الحديث الذي ىو أشرف العموم(

ومن ىذا نفيم ان السيوطي ايضًا لم يدرس عمم المنطق ، وانما كان يقوم في كتبو    
)القول المشرق( و)صون المنطق( وغيرىما بتمخيص اقوال من انتقد عمم المنطق مثل 
كتاب ابن تيمية )نصيحة اىل االيمان في الرد عمى منطق اىل اليونان ( وىذا االمر 

 و االمام الشوكاني بقولو :يعجب منو طالب العمم كما تعجب من
ْنَصاف والمحبة لْمعمم َويْجِري عمى ِلَسانو الطْعن        نٍّي ألعجب من رجل َيدِعي اإْلِ )َواِ 

ِفي عمم من اْلُعُموم اَل يْدِري ِبِو َواَل يعرفُو واََل يعرف َمْوُضوعو َواَل َغاَيتو َواَل َفاِئَدتو واََل 
َرأيَنا كثيرا ِمم ن عاصرنا ورأيناه يْشَتغل ِباْلعمِم وينصف ِفي  يتصوره ِبَوْجو من اْلُوُجوه َوقد

مَساِئل الش ْرع ويقتدي ِبِو ِبالد ِليِل َفِإن ُو سمع َمْسَأَلة من فن من اْلُفُنون ال ِتي اَل يعرفَيا كعمم 
َو اَل يْدِري َما ِتْمَك اْلمنطق َواْلَكاَلم والييئة َوَنْحو َذِلك نفر ِمْنُو طبعو َوَنفر َعنُو َغيره َوىُ 
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اْلَمْسَأَلة َواَل َيْعِقمَيا قّط َواَل يفيم َشْيئا ِمْنَيا َفَما َأَحق           من َكاَن َىَكَذا ِبالسُُّكوِت 
َوااِلْعِتَراف بالقصور َواْلُوُقوف َحْيُث أوقفُو اهلل والتمسك ِفي اْلَجواب ِإذا ُسِئَل َعن َذِلك 

ن َكاَن واََل ُبد متكمما ومادحا َأو قادحا َفاَل يكون متكمما ِباْلَجْيِل وعائبا بقولو اَل َأْدِري َفإِ 
لما اَل يفيمُو بل يقدم َبين َيدي َذِلك ااِلْشِتَغال بذلك اْلَفّن َحت ى يعرفُو حق اْلمعرَفة ثم  

م الش ْرع نفعا َيُقول بعد َذِلك َما َشاَء َوَلَقد وجدَنا لكثير من اْلُعُموم ال ِتي َليست من عم
َعِظيما َوَفاِئَدة جميمة ِفي دفع المبطمين والمتعصبين َوأىل الر ْأي البحت َومن اَل اْشِتَغال 
 .َٖٔلُو ِبالد ِليِل َفِإن ُو ِإذا اْشتغل من يْشَتغل ِمْنُيم بفن من اْلُفُنون كالمشتغمين ِبعمم اْلمنطق(

اس في االلييات ، فيذا الكالم ربما واما قوليم ان المناطقة من اجيل الن –ٖ      
ينطبق عمى بعض الفالسفة اما انطباقو عمى عمماء مثل أبي الحسن االشعري او االمام 

 الجويني ، وابو حامد الغزالي واالمدي وغيرىم ، ففيو الكثير من التجني كما اليخفى .
ينًا عمى اسس اما شيخ االسالم ابن تيمية فان موقفو من عمم المنطق لم يكن مب      

نما رفضو عمى اسس عممية نقدية تعتمد عمى العقل ال عمى فتاوى  عاطفية وجدانية ، وا 
شرعية ، ولم يكن ابن تيمية يرفض المنطق لمجرد أنو يوناني االصل وانما نظرًا الى 
فائدتو في تحصيل اليقين فوجدىا اقل بكثير مما تصوره المناطقة ، لذا نراه قد استيل 

 د عمى المنطقيين ( بقولو :كتابو )الر 
)فإني كنت دائما أعمم أن المنطق اليوناني ال يحتاج إليو الذكي وال ينتفع بو البميد      

ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منيا ، ثم تبين لي فيما 
منطق بل فابن تيمة لم يكن مقمدًا لغيره في تحريم عمم ال ٕٖبعد خطأ طائفة من قضاياه(

درسو دراسة معمقة ورد عمى اغمب مسائمو باسموب المناطقة انفسيم وىذا ىو المنيج 
 العممي الصحيح .

 اما فيما يخص الفريق الثاني فيقال لهم :     
إن القرآن الكريم قد ذكر لنا الكثير من الحجج العقمية من خالل المناقشات التي دارت 

رود والمأل من قوم نوح وعاد وغيرىم من المكذبين بين الرسل والمعاندين كفرعون والنم
لمرسل ، فكيف يترك المسممون ىذه الحجج العقمية ويمجئون الى منطق اليونان ، وبال 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 
 

 997 

شك إن موازين القرآن الكريم عادلة واضحة تتضمن اعتبار الشيء بمثمو وخالفو فتسوي 
باده وعقوليم من معرفة بين المتماثمين وتفرق بين المختمفين بما جعمو اهلل في فطرع

 .ٖٖالتماثل واالختالف
 الرأي الراجح

ومما سبق يتبين لنا أن الراي الراجح ىو الرأي الوسط وىو ان يقال ان عمم        
المنطق منو ماىو صحيح ومنو مايدخل في باب التخيالت واالوىام والظنون ، فالمنطق 

مم ألة كالحساب واليندسة و ليس عممًا شرعيًا يؤخذ من الكتاب والسنة وانما ىو ع
 الصناعة والتجارة ...... الخ .

 وىذا ماعميو اغمب العمماء ، عمى االقل من  كان بعد االمام الغزالي ودليل ذلك :   
يقول السبكي : ) َيْنَبِغي َأْن ُيَقد َم َعَمى ااِلْشِتَغاِل ِفيِو ااِلْشِتَغاُل ِباْلِكَتاِب َوالسُّن ِة  – ٔ   
َة َواْلفِ  ِحيَحُة، َوَيْعَمَم ِمْن َنْفِسِو ِصح  ْقِو َحت ى َيَتَرو ى ِمْنَيا َوَيْرَسَخ ِفي ِذْىِنِو ااِلْعِتَقاَداُت الص 

الذٍّْىِن ِبَحْيُث اَل َتُروُج ِعْنَدُه الشُّْبَيُة َعَمى الد ِليِل، َفِإَذا َوَجَد َشْيًخا َناِصًحا َديًٍّنا َحَسَن 
ْساَلِمي ِة، َوُىَو ِمْن اْلَعِقيَدِة َجاَز  َلُو ااِلْشِتَغاُل ِباْلَمْنِطِق َوَيْنتَِفُع ِبِو َوُيِعيُنُو َعَمى اْلُعُموِم اإْلِ

 َأْحَسِن اْلُعُموِم، َوَأْنَفِعَيا ِفي ُكلٍّ َبْحٍث، َوَمْن َقاَل َأن ُو ُكْفٌر َأْو َحَراٌم َفُيَو َجاِىٌل َفِإن ُو ِعْممٌ 
اْلِحَساِب، َغْيَر َأن  اْلِحَساَب اَل َيُجرُّ إَلى َفَساٍد َوَلْيَس ُمَقدٍَّمًة ِلِعْمٍم آَخَر ِفيِو َعْقِميٌّ َمْحٌض كَ 

َمْفَسَدٌة، َواْلَمْنِطُق َمْن اْقَتَصَر َعَمْيِو َوَلْم ُتِصْبُو َساِبَقٌة َصِحيَحٌة ُخِشَي َعَمْيِو الت َزْنُدُق َأْو 
ِفيٍّ ِمْن َحْيُث َيْشُعُر َأْو اَل َيْشُعُر، َقاَل: َوَفْصُل اْلَقْوِل ِفيِو َأن ُو َكالس ْيِف الت َغْمُغُل ِباْعِتَقاٍد َفْمسَ 

  ُٖٗيَجاِىُد ِبِو َشْخٌص ِفي َسِبيِل الم ِو َوَيْقَطُع ِبِو آَخُر الط ِريَق(
إن كتب المنطق التي يدرسيا طمبة العموم في زماننا كرسالة إيساغوجي  – ٕ    

وشروحيا التيذيب لمسعد وشروحو والرسالة الشمسية وشروحيا وما يشابو ىذه  لألبيري
الكتب قد ىذبيا أئمة اإلسالم تيذيبا صفت بو عن كدورات أقوال المتقدمين فال ترى 

فييا إال مباحث نفيسة ولطائف شريفة تستعين بيا عمى دقائق العموم وتحل بيا إيجازات 
حرمت نفسك معرفتيا فالحظ لك بين أرباب التحقيق المائمين إلى تدقيق العبارات فإن 
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وال صحة لنظرك بين أىل التدقيق فاصطبر عمى ما تسمعو من وصفك بالبمة والبالدة 
 ٖ٘وقمة الفطنة وقصور الباع.

)والشك ان المنطق لو لم يترجم الى العربية ولم يتعممو  يقول الشنقيطي : – ٖ   
المسممون لكان دينيم وعقيدتيم في غنى عنو كما استغنى عنو سمفيم الصالح ، ولكنو 
لما ترجم وتعمم صارت أقيستو ىي الطريق الوحيد لنفي صفات اهلل الثابتة في الوحيين  

ليردوا حجج المبطمين بحسب ما  كان ينبغي لعمماء المسممين ان يتعمموه وينظروا فيو
 .ٖٙاستدلوا بو ...... (

ان دراسة عمم االصول اليوم تستمزم من طالب العمم االطالع عمى شيء ولو  – ٗ   
يسير من عمم المنطق حتى يتسنى لو فيم الكثير من العبارات المنطقية التي انتشرت 

بحث والمناظرة في كتب اصول الفقو فضال عن كتب اصول الدين وكتب الجدل وال
 وغيرىا .

 المبحث الثاني : التداخل بين العممين
إن من يمقي نظرة سريعة عمى أميات كتب االصول فإنو سيالحظ مزجًا بين        

عممي المنطق واالصول ، عبر توظيف االليات والقواعد المنطقية في تناول القضايا 
تبر في نظرىم مدخال نظريًا االصولية وعبر استيالل مصنفاتيم بمقدمات منطقية ، تع

 الكتشاف مكنونات عمم اصول الفقو وسبر اغوار اشكالياتو وقضاياه .
لقد اضحى التفاعل االصولي مع المنطق حدًا يصعب تفكيك مركبو ولم يكن         

ىذا التفاعل والتمازج مورد رضا الجميع ، فقد تعالت صيحات االعتراض بين الحين 
من الباحثين الذي يقوم عمى اساس شعور بفضول االبحاث واالخر لدى قطاع واسع 

االصولية التي ركبت عمى اسس منطقية  ، لكن ىذه االعتراضات لم تثني البحث 
االصولي عن االستمرار ولم تثنيو نحو تحقيق مزيد من االفادة واالتكاء عمى البحث 

ى ذكر بعض المنطقي ، وقد تعددت اوجو التداخل بين العممين ولكنا سنتقصر عم
 النماذج منيا . 
 نظرية الحد :
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سعى االصوليون في مصنفاتيم الى ضبط اصطالحاتيم ومفاىيميم ضبطًا          
عميقًا ودقيقًا ، وقد تأثر بعضيم في ىذا االمر بالقواعد المنطقية التي تعنى بضبط 

اتفاقيم التعاريف، والحقيقة أن الكثير من الخالف بين الناس في ارائيم مرجعو عدم 
حول معان محددة لاللفاظ التي يستعممونيا ومن ىنا تاتي اىمية تحديد مدلوالت األلفاظ 
تحديدًا دقيقًا يوضح تمك المدلوالت أو المعاني ويميزىا عن غيرىا وتمك ميمو التعريف 
المنطقي )نظرية الحد ( ، وثمة فرقا بين )التعريف( و )الحد( فالتعريف اعم من الحد ، 

 .ٖٚد( احد اقسام التعريف في عمم المنطقألن )الح
وقد كان االمام محمد بن حزم اول من دعا الى تحديد مصطمحات اصول الفقو        

وتحديد مدلوالت االلفاظ بصورة دقيقة سبيال الى تأطير اصول الفقو في إطار صارم 
الباعتماد       يبعدنا اكثر من االفتراء عمى اهلل ، وأكد ان ىذا االمر اليمكن ان يتحقق ا

الحدود المنطقية التي تحدد طبيعة االشياء وتميزىا عن ماسواىا، معتمدا تقسيم المناطقة 
التعريف الى حد و رسم فالحد يدل عمى طبيعة الشئ والرسم يميزه عن ماسواه مؤكدًا 
ان: )المعنيان متغايرين كل واحد منيما غير صاحبو وجب ضرورة أن يعبر عن كل 

بعبارة غير عبارتنا عن اآلخر ولو عبرنا عنيما بعبارة واحدة لكنا قد أوقعنا واحد منيما 
 . ٖٛمن يقبل منا في اإلشكال ولكنا ظالمين ليم جدا وغير ناصحين ليم(

ثم تبعو امام الحرمين )الجويني( حيث سمك مسمك المناطقة في التعريف فأشار       
ى كل من يحاول ألخوض في فن الى اىمية الحد في اي عمم ، وذلك بقولو:)حق عم

من فنون العموم أن يحيط بالمقصود منو ، وبالمواد التي منيا يستمد ذلك الفن وبحقيقتو 
ن عسر فعميو أن يحاول  وفنو وحده ، إن أمكنت عبارة سديدة عمى صناعة الحد وا 

 . ٜٖالدرك بمسمك التقاسيم(
ون داال عمى ماىية الشيء ثم تبعيم الغزالي الذي اكد عمى ان الحد يجب ان يك      

وان يتركب من: )جميع الذاتيات التي بيا قوام الشيء، متميزا عن غيره في الذىن تميزا 
تاما، ينعكس عمى اإلسم وينعكس عميو اإلسم كما يفيم من قولنا شراب مسكر معتصر 
من العنب، وحيوان ناطق ، وجسم ذو نفس حساس متحرك باإلرادة متغذي؛ فإن ىذه 
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يفيم بيا الخمر واإلنسان والحيوان، فيما أشد تمخيصا وتفصيال وتحقيقا وتمييزا الحدود 
مما يفيم من مجرد أسامييا، وما يفيم الشيء ىذا الضرب من التفييم يسمى حدا، كما 

، ومفيوم الحد عند  ٓٗأن ما يفيم الضرب األول من التفييم يسمى إسما ولقبا.(
عند المناطقة فالحد بظوابطو المنطقية امر في االصوليين اوسع بكثير من مفيوم الحد 

غاية الصعوبة، فالحد الحقيقي عند المناطقة ىو مايسمونو بالحد التام المؤلف من 
الجنس والفصل القريبين ، اما عند االصوليين فيو الشامل لجميع انواع الحد عند 

وىذا ما اكده االمام  المناطقة اي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص ،
الجويني بقولو : )فإن الوفاء بشرائط الحدود شديد وكيف الطمع في حد ما يتركب من 

النفي واإلثبات والحكم والجامع فميست ىذه األشياء مجموعة تحت خاصية نوع وال تحت 
نما المطمب األقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى المطموب( ، وىذا تأكيد  ٔٗحقيقة جنس وا 

ام الجويني عمى عسر تحصل الحد ، بل تعذره احيانا ، وكأنو يشير الى من االم
المخرج في حالة عدم امكانية تحصيل الحد ، بالذىاب الى قسم اخر وىو التعريف 

 )بالرسم( .
وىذا االمدي ينقد تعريف )العام( لمن عرفو )بالمستغرق( فقال : َوُىَما َلْفَظاِن       

ْلَمْقُصوُد َىاُىَنا ِمَن الت ْحِديِد َشْرَح اْسِم اْلَعامٍّ َحت ى َيُكوَن اْلَحدُّ َلْفِظيًّا، َبْل ُمَتَراِدَفاِن، َوَلْيَس ا
( َخارِ  ٌج َشْرَح اْلُمَسم ى ِإم ا ِباْلَحدٍّ اْلَحِقيِقيٍّ َأِو الر ْسِميٍّ  ، َوَما َذَكَرُه )َأُبو اْلُحَسْيِن اْلَبْصِريُّ

القرائن الدالة عمى تغمغل فكرة الحد المنطقي في المصنفات  ومن َٕٗعِن اْلِقْسَمْيِن.(
 االصولية :

 استخدام مصطمح )الحد( المنطقي بمعنى التعريف في كتب االصول . –أ     
استخدام مصطمحات منطقية كالحد ، والرسم وغيرىا لمتفريق بين انواع  –ب    

 . ٖٗالتعريفات
 . ٗٗنقد ومناقشة التعريفاتاستدعاء بعض الشروط المنطقية عند  –ج    
االلتزام بشرح مايدخل ومايخرج في عبارة الحد او كما تسمى عند االصوليين  –د     

 ب )المحترزات ( .
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وقد نص الغزالي عمى ان مصطمح )االحتراز ( بمعنى الفصل عند المناطقة ، اي      
بالذاتي ( وقد االوصاف التي تميز وفصل المعر ف عن غيره ، واالحتراز قد يكون ) 

وبيذا يتبين لنا امتزاج نظرية الحد في بنية العقل االصولي  ٘ٗيكون ) بغير الذاتي (
 وتكيفيا  كأداة عممية اليمكن تجاوزىا اليوم في اغمب الدراسات والبحوث االصولية .

 قياس الخمف     
من ويراد بو عند المناطقة : اثبات المطموب بإبطال نقيضو ، وىو مركب         
 قياسين :

 احدىما : اقتراني من حممية وشرطية متصمة . 
 واالخر : استثنائي  

ووجو تسمية ىذا القياس خمفا ، مع ان الخمف ىو الباطل ، ال ألنو باطل في      
ويرى بعضيم ان في ىذا  ٙٗنفسو بل ألنو ينتج الباطل ، عمى تقدير حقيقة المطموب

اليستطيع االنسان ان يثبت مايريد اثباتو مباشرة ،  القياس مداورة واحتياال ، النو حينما
، وىو من اكثر انواع القياس  ٚٗيمجا الى ىذا القياس ، بأن يبطل نقيض مايريد اثباتو

استعماال من قبل الفقياء واالصوليين مثال ذلك : استدالل من قال: ) بأن االمتثال 
يستمزم االمتثال سقط القضاء ، يتحقق بو اإلجزاء ، بمعنى اسقاط القضاء بقولو : لو لم 

فبطل ما ادى الية وصدق نقيضو ، وىو ان  ٛٗلم ُيْعمم امتثال ابدًا ، والالزم باطل(
االمتثال يستمزم سقوط القضاء ، مع إقامة الدليل عمى المالزمة ، وعمى بطالن الالزم 

 . ٜٗوقد تطرق الجويني الى )برىان الخمف( وانو من مسالك العقول المعتبرة
لى ىذا البرىان يرجع ما لقبو فريق: بقياس العكس، ومثموه       ويقول الغزالي : )وا 

: لو لم يمزم الصوم باالعتكاف، لما لزم بالنذر -رضي اهلل عنو -بقول أبي حنيفة 
 . ٓ٘كالصالة(

وقياس العكس موجود ومتداول في البحوث االصولية وىو اثبات نقيض حكم       
االستدالل بالعكس؛ وذلك مثل أن ) لو الشيرازي بقولو : االصل في الفرع ، وقد مثل

يقول الشافعي : لو كانت القيقية تُبطل الطيارة داخل الصالة ألبطمت خارج الصالة ، 
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ألن كل ما أبطل الطيارة داخل الصالة : أبطميا خارج الصالة كاإلحداث،وما ال يبطميا 
 .ٔ٘ىو طريق إلثبات األحكام (خارج الصالة ال يبطميا داخل.وىذا استدالل صحيح، و 

 االمثمة العقمية
يطمق عمى عمم المنطق اسم )المنطق الصوري ( الن صحو االستدالالت او        

عدم صحتيا تنبني عمى صورة القياس واالستدالل من االشكال االربعة المبحوث عنيا 
 في المنطق ، ال عمى مادتو من القضايا التي تشكل القياس المنطقي 

لذا فيو عمٌم تجريدي يتعامل مع الصور الذىنية لالشياء من ىنا نفيم سر تسميتو      
بـ )المنطق الصوري( ويقول الغزالي: )وأما المنطقيات: فال يتعمق شيء منيا بالدين نفيًا 

ثباتًا، بل ىي النظر في طرق األدلة والمقاييس، وشروط مقدمات البرىان، وكيفية  وا 
حيح وكيفية ترتيبو ،..... وأي تعمق ليذا بميمات الدين حتى تركيبيا، وشروط الحد الص

يجحد وينكر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره عند أىل المنطق إال سوء االعتقاد في 
عقل المنكر، بل في دينو الذي يزعم أنو موقوف عمى مثل ىذا اإلنكار، نعم ليم نوع 

 . ٕ٘من الظمم في ىذا العمم ؟(
 ية التجريدية لعمم المنطق الى البحث االصولي ثم انتقمت ىذه الخاص  

يقول ابن خمدون : )...والمتكّممون ) من االصوليين( يجّردون صور تمك المسائل       
عن الفقو ويميمون إلى االستدالل العقمّي ما أمكن ألّنو غالب فنونيم ومقتضى 

 . ٖ٘طريقتيم(
 ٗ٘اأْلُُصول ِبذكر اأْلُُصول اْلُمَجر َدة( واكد ىذا الزنجاني بقولو : )بل اْسَتقل ُعَمَماء   

ىذا المنيج جعل االصوليين يعزفون عن ذكر االمثمة والتطبيقات الفقيية في        
الكثير من مسائل عمم اصول الفقو بل نالحظ التكرار في ايراد االمثمة ، كتكرارىم قياس 

 النبيذ عمى الخمر 
القرافي ذلك بقولو : ) فإن أىل الزمان قد بل وعدم التمثيل احيانا كما اوضح       

عكفوا من أصول الفقو عمى كتاب المحصول ومختصراتو ؛ لما اشتممت عميو من 
األلفاظ الرشيقة والمعاني الدقيقة ، ويِردون عمى مسألة : " تعارض االحتماالت العشرة 
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ني سؤاليم المخمة بالفيم في التخاطب " ، فيجدون األحكام ، ويفقدون األمثال .وبمغ
لمفضالء الذين يقرؤون عمييم فال يجدون ليم أمثمة في الوقت الحاضر ؛ الحتياجيا إلى 
الفكر ، وكذلك يتفق لي معيم أيضًا فال أجد ما أقولو ليم .وكذلك يمرون بمسألة : " ما 
بو يخالف المشتقُّ المشتق  منو في الحركات والحروف " ، وذكر اإلمام رحمو اهلل تسعًة 

 . ٘٘طمبون امثمتيا أيضًا ، فأردت أن أبين مُثَل المسألتين بيانًا شافيًا(، في
يقول االسنوي في نسخ الفحوى : ) فحوى الخطاب ىو مفيوم الموافقة كما تقدم ،       

فاذا نسخ اصل الفحوى كتحريم التأفيف فيل يستمزم ذلك نسخ الفحوى كتحريم الضرب ؟ 
 . ٙ٘ىب .....(وكذلك العكس؟ اختمفو فييا عمى مذا

 فيذا المثال لم يرد في خطابات الشرع ، وانما اورده عمى سبيل الفرض والتقدير.      
 الفمسفة

. 
واذا كان المتكممون قد لجأوا الى دراسة الفمسفة لخدمة دينيم والدفاع عنو ، اال ان       

ور جديد بعض الدارسين يرون انيا لم تقف بيم عند ىذا الحد ، فسرعان مادخموا في ط
، واحدثت في تفكيرىم ثورة قوية ، النيم بعد ان وقفوا عمى مباحثيا أحبوىا لذاتيا 

وتعمقوا بيا ، مما ابعدىم عن أىدافيم الدينية االصمية ، وزادىم انصرافًا الى المسائل 
الفمسفية البحتة ، حتى كادت جيودىم تقتصر عمى بحث المواضيع الفمسفية البحتة ، 

ن ، والجوىر والعرض ، بل ان معظم المتكممين من )االصوليين ( قد كالحركة والسكو 
اعتمدوا المنطق اليوناني واستخدموا اساليبو الصورية الى جانب المناىج الكالمية 

،  فيذا االمام الرازي قد ظير تأثره في بعض آرائو ببعض الفالسفة  ٚ٘التقميدية
 . ٛ٘كأفالطون وارسطوا وفالسفة المسممين

ول السعد التفتازاني  : ) ثم لما نقمت الفمسفة الى العربية وخاض فييا يق       
االسالميون حاولوا الرد عمى الفالسفة فيما خالفوا فيو الشريعة فخمطوا بالكالم كثيرا من 

 . ٜ٘الفمسفة ...... الى ان ادرجوا فيو معظم الطبيعيات وااللييات(
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و مستمد من ثالثة عموم وىي عمم ولما تقرر عند االصوليين ان اصول الفق       
الكالم _ والمغة العربية _ والفقو االسالمي فمن الطبيعي ان نجد الكثير من 

 الموضوعات الفمسفية في كالم االصوليين ، ومن امثمة ذلك :
ِل: ِبَأن  اْلَمْعُدوَم َواْلُمْسَتِحيَل َشْيٌء لُ  -ٔ ْن ماقالو الشوكاني : )َوَقْد ُأِجيَب َعِن اأْلَو  َغًة، َواِ 

َلْم َيُكْن َشْيًئا ِفي ااِلْصِطاَلِح( ، ومن المعموم وقوع  الخالف بين المعتزلة واالشاعرة في 
 مسألة المعدوم ىل ىو شيء؟ ، ىل ىو ذات او جوىر او ليس بشيء عمى االطالق؟ 

 ٓٙانتشار عبارة )بالقوة( او )بالفعل( في مثل قوليم ) كل انسان كاتب بالقوة( - 2   
 .ٔٙواول من ميز في )الوجود( بين ماىو )بالقوة( و)بالفعل( ىو ارسطو

 االكثار من استخدام لفظي )االنسان والفرس( في كتب االصول – 3   
 ٕٙقال الشوكاني : ... ويسمى المتباين سواء تفاصمت افراده )كاالنسان( و )الفرس(   

ايتقوم بذاتو( مثل )سقراط( ، يقول الفندي : ... لذلك يعرف )ارسطو( الجوىر بانو ) م
، وكممة الوجود موطنيا الفمسفة وذكرىا في كتب االصول سببو غمبت  ٖٙو )الفرس(

المغة الفمسفية عمى من اوردىا والجمع بين الوجود واالبيض الوارد في كالم االمدي ربما 
 يكون سببو غمبة الخطاب الفمسفي في ذلك الزمن.

) والحل ان االيمان اعم من ان يكون حاصال في  جاء في ) مسّمم الثبوت( : – 4    
المدركة او الخزانة( ، وفي شرحو قال : )...... والمصنف عبر عن األول لكون في 

المدركة ، وعن الثاني لكونو في الخزانة بناء عمى ماتقول الفالسفة ... والخزانة 
 . ٗٙوالمدركة دقة فمسفية (

 النتــائج                                     
 :من خالل البحث توصمنا الى مجموعة من النتائج، أبرزىا ما يمي

ان التداخل والتكامل ىي السمة البارزة والغالبة عمى جميع العموم التي نشأت  - ٔ
 . ونمت في احضان الثقافة العربية االسالمية
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صول كبار عمماء اصول الفقو ، قد جمعوا في مؤلفاتيم وكتاباتيم بين عممي اال -ٕ
والمنطق في مسائل ومباحث شتى ، ومنيم من وضع مقدمات منطقية لكتبو االصولية 

 . ، ومنيم من جعمو شرطا من شروط المجتيد
واليتضمن  عمم المنطق ىو من العموم العقمية التي التعمق ليا بالحالل والحرام وان -ٖ
 . ىن عن الخطأ في الفكرآلة قانونية تعصم مراعاتيا الذٍّ  يا مباشرا مخالفا لمدين كونوأر 
المنطق ليس عممًا شرعيًا يؤخذ من الكتاب والسنة وانما ىو عمم ألة كالحساب  -ٗ

 . واليندسة
 .. َيْنَبِغي َأْن ُيَقد َم َعَمى ااِلْشِتَغاِل بعمم المنطق ااِلْشِتَغاُل ِباْلِكَتاِب َوالسُّن ِة َواْلِفْقوِ  -٘
ات كتب االصول فانو سيالحظ مزجًا بين عممي ان من يمقي نظرة سريعة عمى امي -ٚ

المنطق واالصول ، عبر توظيف االليات والقواعد المنطقية في تناول القضايا االصولية 
 . وعبر استيالل مصنفاتيم بمقدمات منطقية

 
                     

 المصادر
،  ىـ(ٖٔٙاالحكام في أصول األحكام ، المؤلف: عمي بن محمد اآلمدي )ت:  - ٔ

 .لبنان -دمشق -المحقق: عبد الرزاق عفيفي ،الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت
اداب البحث والمناظرة ، تاليف: الشيخ محمد االمين الشنقيطي ، تحقيق: سعود  - ٕ

بن عبدالعزيز العريفي ، اشراف : بكر بن عبداهلل ابو زيد ، الناشر :دار عمم الفوائد ، 
 .ىـٕٙٗٔ ٔط
ىـ( ،الناشر: دار الكتب ٔٚٚلنظائر،المؤلف: تاج الدين السبكي )ت: األشباه وا - ٖ

 .مٜٜٔٔ -ىـٔٔٗٔ ٔالعممية، ط
اصول الفقو الحد والموضوع والثمرة ،يعقوب الباحسين ، مكتبة الرشد السعودية ،  - ٗ
 .تاٍج العروس شرح القاموس ، لمزبيدي مادة )ا  ص ل (   ٔط
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أليف :الدمنيوري احمد ، تحقيق عمر الطباع ، إيضاح المبيم في معاني السمم ،ت - ٘
 .ٜٜٙٔ،  ٔمكتبة المعارف ، لبنان بيروت ، ط

ىـ( ٜٗٚالبحر المحيط في أصول الفقو ،المؤلف:  بدر الدين  الزركشي )ت:  – ٙ
 .مٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ، ٔ،الناشر: دار الكتبي ،ط

رفيق العجم، دار  البصائر النصيرية في عمم المنطق، زين الدين الساوي، تعميق:  - ٚ
 .م ٜٜٚٔالفكر المبناني، بيروت، الطبعة األولى، 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية، قطب الدين الرازي، بحاشية  - ٛ
 .الجرجاني، دار إحياء الكتب العممية، عيسى البابي وشركاه، مصر

مبي، القاىرة، الرسالة الشمسية، القزويني الكاتبي، طبعة مصطفى البابي الح - ٜ
 م. ٖٚٙٔالطبعة الثانية، 

شرح الكوكب المنير ،المؤلف: تقي الدين أبو البقاء بن عمي الفتوحي المعروف   - ٓٔ
ىـ(المحقق: محمد الزحيمي ونزيو حماد ،الناشر: مكتبة ٕٜٚبابن النجار الحنبمي )ت: 

 .مـ ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔ ٕالعبيكان ،ط
المناطقة واالصوليين ،تاليف :الدكتور يعقوب طرق االستدالل ومقدماتيا عند  - ٔٔ

 .مٕٔٓٓ-ىـ ٕٕٗٔ، ٕالباحسين ،مكتبة الرشد الرياض  ، ط
عالقة عمم أصول الفقو بعمم المنطق )رسالة ماجستير( ،تاليف : وائل بن  - ٕٔ

سمطان الحارثي ،اشراف الدكتور : محمد عمي ابراىيم  جامعة ام القرى المممكو العربية 
 .م ٕٓٔٓه /  ٖٔٗٔالسعودية، 

 
 الهوامش

                                                           
سعائم اتٍ زضو االَذنغٙ ،ذسمٛك انذكرٕس ازغاٌ ػثاط ، انًإعغح انؼشتٛح  1

 .4/19نهذساعاخ ٔانُشش ، 
 ػثذ انغالو ػثذ يسًذ: ْـ ،ذسمٛك505: خ) انغضانٙ زايذ أتٕ: نفانًإ، انًغرظفٗ 2

 . 10ص،و1993 - ْـ1413 ،1ط، انؼهًٛح انكرة داس: انُاشش، انشافٙ
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 (ْـ771: خ) انغثكٙ انذٍٚ ذاج: انًإنف، انساخة اتٍ يخرظش ػٍ انساخة سفغ 3

/  نثُاٌ - انكرة ػانى: انُاشش، انًٕخٕد ػثذ أزًذ ػادل يؼٕع، يسًذ ػهٙ: انًسمك،
 .1/282،ْـ1419 - و1999 ،1ط، تٛشٔخ

 طّ انذكرٕس: ٔذسمٛك دساعح،(ْـ606: خ) انشاص٘ انذٍٚ فخش: انًإنف، انًسظٕل 4

 .6/24، و 1997 - ْـ 1418 ،3ط، انشعانح يإعغح: انُاشش،انؼهٕاَٙ فٛاع خاتش
 األَظاس٘ يُظٕس اتٍ انذٍٚ خًال ػهٗ، تٍ يكشو تٍ يسًذ: انًإنف انؼشب نغا5ٌ

 . 11/16،ْـ  1414 ، 3ط تٛشٔخ طادس، داس: ،انُاشش(ْـ711: خ) إلفشٚمٗا
اطٕل انفمّ انسذ ٔانًٕضٕع ٔانثًشج ،ٚؼمٕب انثازغٍٛ ، يكرثح انششذ انغؼٕدٚح ،  6

 .37-28، ص 1ط
 97: ػًشاٌ آل 7
 .41انًظذس انغاتك ، ص 8
 .نغاٌ انؼشب يادج ف، ق ، ْـ 9

ضٙ ػثذاهلل تٍ ػًش نهما األطٕل، ػهى انٗ انٕطٕل يُٓاج 10

،داس انكرة انؼهًٛح ، تٛشٔخ  1ْـ(يطثٕع ضًٍ ششذ االتٓاج ، ط685)خ:انثٛضأ٘،
 . 1/28و ، 1984 -ْـ 1424، 
التٍ انساخة ٔششزّ نهماضٙ ػضذ انذٍٚ اإلٚدٙ ط /انفسانح  يخرظش انًُرٓٗ 11

 .1/35اندذٚذج ،يظش ،
 .1/25، ششذ يخرظش انًُرٓٗ  12
 .1/28االطٕل ،ج انٕطٕل انٗ ػهى يُٓا 13
: خ) انِمَّٕخٙ انثخاس٘ خاٌ طذٚك يسًذ انطٛة أتٕ: ،انًإنف انؼهٕو أتدذ 14

 .535، ص و 2002 -ْـ 1423 1،ط زضو اتٍ داس: ،انُاشش( ْـ1307
 -ايٍٛ يسًذ ػثًاٌ: َشش ، انفاساتٙ يسًذ تٍ يسًذ َظش ،اتٙ انؼهٕو ازظاء 15

 .7، ص 1930 ، انماْشج
 انًسًٕدٚح انًطثؼح( ْـ505 خ) انغضانٙ زايذ اتٙ انفالعفح،نالياو يماطذ 16

 .3، ص و1936 - ْـ2،1355االصْش،طت
 .1/46اتدذ انؼهٕو ،  17
 .انؼهًٛٙ انشضٕ٘ انًدًغ َفمح ػهٗ طثغ ،ػهى انًُطك يسًذ سيضاٌ ػثذاهلل   18
: ،انًسمك(  ْـ505: خ) انغضانٙ زايذ أتٕ: ،انًإنف انًُطك فٍ فٙ انؼهى يؼٛاس 19

 .200، ص و 1961: انُشش ،ػاو يظش انًؼاسف، داس: دَٛاانُاشش اٌعهًٛ انذكرٕس
 .20طٌٕ انًُطك ، ص 20
 .60يؼٛاس انؼهى ، ص 21
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. د: ،انًسمك( ْـ771: خ) انغثكٙ  انذٍٚ ذاج: ،انًإنف انكثشٖ انشافؼٛح طثماخ 22

 ٔانُشش نهطثاػح ْدش: ،انُاشش انسهٕ يسًذ انفراذ ػثذ. د انطُازٙ يسًذ يسًٕد
: ،انًإنف انضياٌ أتُاء ٔأَثاء األػٛاٌ ٔفٛاخ ،8/382،  ْـ1413 ،2ط، ٔانرٕصٚغ

 – طادس داس: انُاشش، ػثاط ئزغاٌ: ،انًسمك( ْـ681: خ) خهكاٌ اتٍ انذٍٚ شًظ
 .5/314تٛشٔخ ، 

 .6/295يدًٕع انفرأٖ ،  23
 .72-70ُٚظش َض انفرٕٖ فٙ فرأٖ اتٍ انظالذ ،  24
 .1/280سفغ انساخة ،  25
 18/53ٖ ، يدًٕع انفرأ 26
 212-1/211فرأٖ اتٍ انظالذ،  27
 3/293ٔفٛاخ االػٛاٌ ، 28
: ٔطسسد سٔخؼد ، انٓٛرًٙ زدش اتٍ: ،انًإنف انًُٓاج ششذ فٙ انًسراج ذسفح 29

 تًظش انكثشٖ انرداسٚح انًكرثح: ،انُاشش انؼهًاء يٍ ندُح تًؼشفح َغخ ػذج ػهٗ
 .1/178،  و 1983 - ْـ 1357: انُشش ،ػاو يسًذ يظطفٗ نظازثٓا

:  خ) انغٕٛطٙ انذٍٚ خالل:  ،انًإنف ٔانماْشج يظش ذاسٚخ فٙ انًساضشج زغٍ 30

 - انؼشتٛح انكرة ئزٛاء داس:  ئتشاْٛى،انُاشش انفضم أتٕ يسًذ:  ،انًسمك( ْـ911
 .1/339، و 1967 - ْـ 1378 ، 1،ط يظش – ٔششكاِ انسهثٙ انثاتٙ ػٛغٗ

( ْـ1250: خ) انشٕكاَٙ  ػهٙ ٍت يسًذ: ،انًإنف األدب ٔيُرٓٗ انطهة أدب 31

 ،1ط ، تٛشٔخ/  نثُاٌ - زضو اتٍ داس: ،انُاشش انغشٚسٙ ٚسٛٗ اهلل ػثذ: ،انًسمك
 .157،  و1998 - ْـ1419

: ،انُاشش( ْـ728: خ) انسشاَٙ  ذًٛٛح اتٍ انذٍٚ ذمٙ: ،انًإنف انًُطمٍٛٛ ػهٗ انشد 32

 .3،صنثُاٌ تٛشٔخ، انًؼشفح، داس
 .9/242يدًٕع انفرأٖ ،  33
: ،خًؼٓا( ْـ974: خ)  انٓٛرًٙ زدش تٍ أزًذ: انًإنف ، انكثشٖ انفمٓٛح انفرأٖ 34

 982 خ) انًكٙ انفاكٓٙ ػهٙ تٍ أزًذ تٍ انمادس ػثذ انشٛخ انٓٛرًٙ، زدش اتٍ ذهًٛز
 .1/51، اإلعاليٛح انًكرثح: ،انُاشش( ْـ
 .540اتدذ انؼهٕو ، 35
 .5اداب انثسث ٔانًُاظشج ، ص 36
 ، انطثاع ػًش ذسمٛك ، ازًذ انًُٕٓس٘: ،ذأنٛف انغهى يؼاَٙ ٙف انًثٓى ئٚضاذ 37

 .54ص، 1996 ،1ط ، تٛشٔخ نثُاٌ ، انًؼاسف يكرثح
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( ْـ456: خ) األَذنغٙ زضو تٍ يسًذ أتٕ: انًإنف األزكاو، أطٕل فٙ اإلزكاو 38

 داس: ،انُاشش ػثاط ئزغاٌ انذكرٕس األعرار: نّ ،لذو شاكش يسًذ أزًذ انشٛخ: ،انًسمك
 .1/36، تٛشٔخ اندذٚذج، اقاٜف
: خ) انسشيٍٛ تاياو انًهمة اندُٕٚٙ انًهك ػثذ: انًإنف  ، انفمّ أطٕل فٙ انثشْاٌ 39

 – تٛشٔخ انؼهًٛح انكرة داس: ،انُاشش ػٕٚضح تٍ يسًذ تٍ طالذ: ،انًسمك( ْـ478
 .1/7،  و 1997 - ْـ 1418 ،1،ط نثُاٌ

 .266يؼٛاس انؼهى ، ص 40
 .2/6انثشْاٌ ، 41
 ،( ْـ631: خ) اٜيذ٘ يسًذ تٍ ػهٙ: انًإنف ، األزكاو أطٕل فٙ اواإلزك 42

،  نثُاٌ -ديشك -تٛشٔخ اإلعاليٙ، انًكرة: انُاشش،ػفٛفٙ انشصاق ػثذ: انًسمك
2/195. 
 ،دساعح( ْـ606: خ) انشاص٘ انذٍٚ تفخش: ،انًإنف انًسظٕل، 2/6انثشْاٌ ،  43

 - ْـ 1418 ،3،ط انشعانح إعغحي: انؼهٕاَٙ،انُاشش فٛاع خاتش طّ انذكرٕس: ٔذسمٛك

  .4/221،  و 1997

 عهطاٌ تٍ ٔائم:  ،ذانٛف( ياخغرٛش سعانح) انًُطك تؼهى انفمّ أطٕل ػهى ػاللح 44

 انؼشتٛح انًًهكّ انمشٖ او خايؼح  اتشاْٛى ػهٙ يسًذ:  انذكرٕس ،اششاف انساسثٙ
 .و 2010/  ِ 1431 انغؼٕدٚح،

: انًسمك(  ْـ505: خ)  انغضانٙ زايذ أتٕ: انًإنف انًُطك، فٙ انُظش يسك ، 45

، يؼٛاس انؼهى 211، نثُاٌ – تٛشٔخ انؼهًٛح، انكرة داس: ،انُاشش انًضٚذ٘ فشٚذ أزًذ
102. 

 .165ذسشٚش انمٕاػذ انًُطمٛح ،  46
 .215،  .و 1977 تٛشٔخ، انطهٛؼح، داس اهلل، فضم يٓذ٘ انًُطك، ئنٗ يذخم 47
 .91-2/90ضذ ، يخرظش انًُرٓٗ التٍ انساخة ٔششزّ نهؼ 48
 .1/122انثشْاٌ ،  49
  انغضانٙ  زايذ أتٕ: ،انًإنف  انرؼهٛم ٔيغانك ٔانًخٛم انشثّ تٛاٌ فٙ انغهٛم شفاء 50

 يطثؼح: ،انُاشش دكرٕساِ سعانح: انكراب أطم. انكثٛغٙ زًذ. د: انًسمك(ْـ 505: خ)

 .453،  .و 1971 - ْـ 1390 ،1،ط تغذاد – اإلسشاد

 انغشب داس انرشكٙ، انًدٛذ ػثذ: ذسمٛك انشٛشاص٘، قئعسا أتٕ انهًغ، ششذ 51

 .2/819،  .و 1988 األٔنٗ، انطثؼح نثُاٌ، تٛشٔخ، اإلعاليٙ،
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 ػثذ انذكرٕس: ،تمهى( ْـ505: خ) انغضانٙ زايذ أتٕ: انًإنف ،  انضالل يٍ انًُمز 52

 .141، يظش انسذٚثح، انكرة داس: ،انُاشش يسًٕد انسهٛى
 .576 دٕٚاٌ انًثرذأ ٔانخثش ، 53
َْداَٙ انذٍٚ شٓاب: ،انًإنف األطٕل ػهٗ انفشٔع ذخشٚح54 ( ْـ656: خ) انضَّ

 طانر أدٚة يسًذ. د: ،انًسمك
  34، 1398 ،2،ط تٛشٔخ – انشعانح يإعغح: انُاشش

 انًزكٕسج انرخاطة فٙ تانفٓى انًخهح انؼششج االزرًاالخ ذؼاسع يغأنح فٙ سعانح 55

، تؼُٕاٌ انؼرٛثٙ  يششذ تٍ غاص٘ د.أ يٍ يمال( . 21:ص)  انًسظٕل كراب فٙ
 . ٔآفالٓا ٔالؼٓا األطٕنٍٛٛ خًٕٓس ػُذ األيثهح

( ْـ772: خ) اإلعُٕ٘ انشزٛى ػثذ: ،انًإنف انٕطٕل يُٓاج ششذ انغٕل َٓاٚح 56

 .246، و1999 -ْـ1420 1،ط نثُاٌ-تٛشٔخ- انؼهًٛح انكرة داس: ،انُاشش
 يكرثح ، انشافؼٙ يسًٕد زغٍ رٕسانذك:  ذانٛف ، انكالو ػهى دساعح انٗ انًذخم 57

 .117 – 116،  و1991 ، 2ط ، ْٔثح
 انًكرة ، يذكٕس اتشاْٛى انذكرٕس:  ذانٛف ، ٔذطثٛمّ يُٓح االعاليٛح انفهغفح فٙ 58

 .1/149 ، 2ط ، ٔانُشش نهطثاػح انًظش٘
 األصْشٚح، انًكرثح عؼذ، انشؤٔف ػثذ طّ: ذسمٛك انرفراصاَٙ، انُغفٛح، انؼمائذ ششذ 59

 .18، ص.ْـ 1421 األٔنٗ، ثؼحانط
 .1/135زاشٛح انثُاَٙ ، 60
 .98يغ انفٛهغٕف ،  61
 .42اسشاد انفسٕل ،  62
 .105يغ انفٛهغٕف ، 63
 يسًٕد ػثذاهلل:  طسسّ ، انهكُٕ٘ ػثذانؼهٙ ، انثثٕخ يغهى تششذ انشزًٕخ فٕاذر64

 1ط ، نثُاٌ – تٛشٔخ انؼهًٛح انكرة داس ، تٛضٌٕ ػهٙ يسًذ يُشٕساخ ، ػًش يسًذ
  . و2002 - ْـ1423 ،


