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  مستخَلص البحث

  ألربعُأصوُل ُطُرق االستدالل، وعالقُتھا بالنَِّسب ا

  رضوان عبد الرب سیف السروري

بالنظیر على نظیره، وبالقی�اس، وب�األثر عل�ى الم�ؤثِّر، وعك�ِسھ، وب�الطَّرد            : االستدالل

والعْك��س، وبأح��د المعل��وَلین عل��ى اآلَخ��ر، وباست��صحاب الح��ال، وب��االقتران ف��ي اللف��ظ  

بالمعارض�ة،  على االقتران ف�ي الحك�م، وبال�سَّبر والتق�سیم، وبالمناس�بة، وب�النَّْقض، و              

  . ھي بعُض طُرِق االستدالل- والصَّفُّ َیُطول-ھذه

 ف�ي عل�ِم آداب البح�ث، وب�اب          -لن تجَدھا مكتملًة في محلٍّ واحد، بل ھ�ي عن�د مظانِّھ�ا            

  !.   تزید لبعٍض، وَتنُقص آلَخَر-األدلة المختَلف فیھا من علم أصول الفقھ

ج�َدًلا،  : ق�در عل�ى َجْمِع�ھ منھ�ا م�ن مظانِّھ�ا      نعم، لم أج�د َم�ن اس�َتْنفَر ُجْھ�َده ِلَجْم�َع م�ا یَ         

 إْذ )١("َعَلِم�ھ " ف�ي    - رحم�ھ اهللا   -"الط�وفيِّ "وأصوًلا، ومنطًقا، وِحْكمًة، إلَّا ما كان من        

، وم�ع ذل�ك فق�د    "في أقسام االستدالل، وَحْصِرھا بح�َسب اِإلمك�ان    : الباُب الرابع : "قال

  !. فاتھ ما فاتھ

َیت�ضمَّن ع�دًدا   : ھ�و الجْم�ُع اإلجم�اليُّ   : مَّ�َة جْم�ٌع آخ�ر   ھذا ھو الجْم�ع التف�صیليُّ، لك�ن ث     

  .یسیًرا من الطُّرق التي َترِجُع إلیھا تلك اآلحاُد المتكاثرُة

والجْمُع التفصیليُّ یحتاج إلى تظافر جھوِد باحِثین، ولیس بمستْبَعد، لكن عل�ى ف�ْرض              

 ال��ذي َیرِج��ع إلی��ھ م��ا   ح��صوِلھ تبق��ى الفائ��دُة ناق��صًة، ال َتكتم��ل إال ب��الجْمع اإلجم��اليِّ    

  .عرفَت، وما لم تعرْف من الطُّرق

م�ا ال  : وبْحثي ھذا یھتمُّ بھذا النوع من الَجْمع، فما ال ُیدَرك كلُّھ، ال ُیتَرك ُجلُّھ، أو ق�ل            

  . ُیدَرُك فروًعا وتفصیًلا ال ُیتَرُك ُأصوًلا وتْأصیال

  .واهللا الموفِّق

  
  

                                                           

 . عَلم الجذل في عْلم الجدل- )١(
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Abstract 

Inference: with peer to peer, analogy, effect on the effecting and 
vice versa, consistency and continuity of effective cause, one 
effect to another, presumption of continuity, association to 
utterance to association to judgment, isolation and division, 
appropriateness, annulment and objection. These are some of 
inference methods and the there even more. 

You will never find all the above complete in one place, even in 
appearance, in the science of research morals, the section of 
contested evidence in the jurisprudence fundamentals science, 
they increase to some and decrease to others! 

Indeed, I have never found anyone who has made an effort to 
collect what they could collect of such methods from they might 
think them to be in terms using controversy, fundamentals, logic 
and wisdom save for Al-Toufi (may Allah have mercy on him), in 
his book "Alam Al-Jathal fi Elm Al-Jadal", who said: "Chapter IV: 
Of sections of inference, and limiting them as best as possible". 
Yet missed many of them! 

This is the detailed collection, but there is another collection: the 
overall collection, which includes a small number of methods to 
which these proliferating ones come to. 

And the detailed collection entails combining efforts of 
researchers. This is not improbable, but supposing this happens, 
the benefit will be incomplete and it will be complete only through 
the overall collection of all that you refer to that you have or have 
not known of methods. 

My research is concerned with this type of collecting. What does 
is not realized as a whole, should not be abandoned altogether. 
Or: What is not realized as branches and details does is not to be 
abandoned as fundamentals and originality. 

Allah bless.  
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  الرحيم الرمحن اهللا بسم

فھ��ذه : بحم��دك اللھ��م أس��تفِتح، وبال��صالة عل��ى حبیب��ك وآل��ھ وص��حبھ أس��تنِجح، وبع��د  
  :مقدمٌة ُتعرُِّف القارَئ بھذا البحث إجماال؛ الشتمالھا على اآلتي

".  بالن��سب األرب��ع)١(أص��ول ط��رق االس��تدالل، وعالقتھ��ا : "عن��وان البح��ث: أوال
  :بحث اآلتیةوُیقتَنص من ھذا االسم حدوُد ال

 : لھ حدَّان ھما: حدود البحث: ثانیا
 الداخل��ِة )٣(، ال باعتب��ار فروعھ��ا )٢( ط��رُق االس��تدالل، لك��ن باعتب��ار أص��ولھا    -١

 .تحتھا
 النسُب األربع، لك�ن ال ألج�ل دراس�تھا ف�ي نف�سھا، وإنم�ا ألج�ل بی�ان العالق�ة                  -٢

 .التي بینھا وبین أصول طرق االستدالل
: ھو أن كلَّ أصٍل من ھذه األص�ول، أو ق�ل    : ود البحث ووجھ كون ھذه العالقة من حد     

كلَّ مالزمة بین ملزوم والزم، إنما تتحدد بناء على ن�وع الن�سبة بینھم�ا، كم�ا سیت�ضح              
  . لك إن شاء اهللا

وال یخفى على ال�ذكيِّ م�ا ینط�وي علی�ھ ھ�ذین الح�دَّین م�ن أھمی�ة بالغ�ة لھ�ذا البح�ث                          
 :ُتْفِصُح عنھا الكلمات اآلتیة

م�ا م�ن دلی�ل تف�صیلي عل�ى حك�م تف�صیلي إلَّ�ا وھ�و من�درج                    : ھمیة البحث أ: ثالثا
تح��ت أص��ل م��ن األص��ول، وھ��ذه وإن ذكَرھ��ا األص��ولیون والمناطق��ة، لك��نھم ل��م    

  :یشیروا إلیھا بعنوان كونھا أصول االستدالل، فلو لم یكن لھذا البحث إال
 . التصریح بأن لطرق االستدالل الكثیرة أصوال ترجع إلیھا -١
 .ه األصول ترجع إلى أصل واحد وأن ھذ -٢
مح���ددًة، مع���دودًة، م���سمَّاًة، ممثَّل���ًة، لكف���اه ش���رًفا :  ث���م ض���ْبُط ھ���ذه األص���ول -٣

وأھمی��ة، كی��ف، وھ��و َیزخ��ر بغیرھ��ا، م��ن ذل��ك أن أھمیت��ھ تنُب��ع م��ن الفوائ��د     
  :المترتبة على معرفة أصول ھذه الطرق، وھي كما ترى

  :من فوائده: لفوائد التعرُّف على أصول طرق االستدال: رابًعا
في التعرُّف على تلك األص�ول ش�يٌء        :  القدرة على التطبیق العمليُّ لالستدالل     -١

ُیغري إلى ذلك التطبیق؛ ِمصداُق ذلك تجریبيٌّ، فَمن َفِھمھا، ثم وقع نظ�ُره عل�ى دلی�ٍل         
مَّا، فلن یتجاوَزه حتى یختبر ذكاَءه ف�ي ك�شف ن�وع طری�ق االس�تدالل فی�ھ، وإل�ى أيِّ               

: قل�ت  إن أب�الغ  ال ب�ل  ،وھذا ُیِدرُّ علی�ھ م�ن س�رعة الَفھ�م ال�شيَء الكثی�ر             أصل ینتمي؟   
 .المتوسط إلى المبتدئ طبقة من الطالب بانتقال یؤذنان وأصِلھ الطریِق معرفُة

                                                           

 ".طرق"، ال إلى "أصول" الضمیر راجع إلى - )١(
: ة بینھي جنس بعید لألدلة، وستعرف أنھا المالزمات الواقع": أصول طرق االستدالل "- )٢(

 .الملزوم الطالب، وھو الدلیل، والالزم المطلوب، وھو الحكم
 . كالتي رأیَت أمثلة منھا في مستخلص البحث- )٣(
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 دراس�ة  من عملیا یستفد لم ھو، طریٍق أيِّ من یعِرف وال دلیٍل على مرَّ َمن وبالمقابل،
   .طعًما لھا َیُذْق ولم األصول،

وذلك ألن التعرُّف عل�ى تل�ك األص�ول         : األصول من الفروع تخریج من التمكُّن -٢
 .یسھِّل التعرَُّف على الفروع، فیحصل ذلك التمكُّن

 األدل�ة : م�صطلحات  ب�ین  الخل�طٌ  م�ن  یح�صل  ك�م : األدل�ة  م�ن  أنواٍع بین التمییز  -٣
 قط���ر أص���ول دراس���ة فوائ���د وم���ن التف���صیلیة، واألدل���ة الكلی���ة، واألدل���ة اإلجمالی���ة،

 .األدلة تلك وبین بینھا التمییز إلى تُجرَُّك أنھا االستدالل
 فیھ��ا، ی��ًدا البح��ث لھ��ذا أن علم��َت ف��إذا مكان��ة، م��ن الثالث��ة الفوائ��د لھ��ذه م��ا یخف��ى وال

 ش�وامَخ،  قام�اتٍ  أفك�ار  عل�ى  عاَل�ةٌ  فھ�و  ذل�ك  ك�ل  وم�ع  أھمیتھ�ا،  م�ن  أھمیََّت�ھ  أن علمَت
 .فضلبال لھا یدین جباٍل أقالم بین ومتطفٌِّل
 ب�ذكر  انف�رد  المعاص�رین  عن�د  بح�ثٍ  ع�ن  كثی�را  بحثُت: السابقة الدراسات: سادًسا
 ف�ضل  أن یعن�ي  ال ھذا لكن أجده، فلم )١(المالزمات أصول باعتبار االستدالل طرق

 ل��یس والب�صر،  ال�سمع  تم��أل فھ�ي  البح�ث،  ھ��ذا إل�ى  یرج�ع  األص��ول ھ�ذه  اكت�شاف 
 لك�ن  ،"إحكام�ھ  "ف�ي " اآلم�ديُّ  "ھاآخَر وال ،"مختصره "في" الحاجبيُّ "أوََّلھا
  :فضُل البحث لھذا

  .أصوال االستدالل لطرق بأن التصریح  -١
 ع�ین  ھ�و  ذاك أو الفالن�ي،  الطری�ق  ھ�ذا  م�ن  العلم�اء  ی�ذكره  م�ا  وأن وتعییِنھا،  -٢

  . األصول ھذه
  . إلیھا راجع سواھا ما كلَّ وأن  -٣
 . األربع بالنسب تعلقا األصول لھذه وأن  -٤

 وُیحَج�ب  ُیط�وى،  أن ببحث�ك  أح�رى  ك�ان  ما: مفاده اعتراٍض اندفاَع تعلم وبھذا
  :ترى كما الجدیَد أْفرَز قد وھو كیف ،!مشھورة مبثوثٌة أصولك أن دام ما

  البحث في الجدید: خامًسا
فُلطرق االستدالل المتكاثرة أص�ول ترج�ع       : عدًدا االستدالل طرق أصول ضْبُط  -١

 .صیالإلیھا ال تخرج عن خمسة إجماال، وأربعة عشر تف
 لھا ُیذَكر لم الباب في المعاني أھمِّ بعُض: المعاني بعض تسمیة على التواضع  -٢

 .اللَّبس ذلك من ُتخِرجھا أسماء لھا فاصطلحُت بینھا، َلْبٍس في فیتسبَّب اصطالح،
 أج��ده، ل��م لمَّ��ا االص��طالح ف��ي" االس��تدالل ط��رق أص��ول "بتعری��ف التب��رُّع  -٣

 . وشرْحُتھ
 .المقام ویتطلَُّبھا األفھام اتترقبھ ألحكام تعلیالت  -٤
 ذل�ك  ف�ي  بم�ا  األربع النسب من تتولد إنما" االستدالل طرق أصول "أن إثبات  -٥

" التن��افي ت��الزم " أق��سام أح��د عنھ��ا ین��شأ ال��ذي ال��وجھي والخ��صوص العم��وم ن��سبة

                                                           

أقیسة حملیَّة، واستثنائیة فما أكثرھا، وكتب المنطق شاھدة :  أما باعتبار صور االستدالل من- )١(
 . علیھا
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 البح�ث  فوائ�د  أش�رف  من وھذا تالزم، أيِّ من عِریٌَّة نسبة أنھا من یقال كما ال الثالثة،
  .أشرَفھا یكن لم إن

  :استوْت قضایا ھذا البحث على الخطة اآلتیة: خطة البحث: سادًسا
  ).فیھ مسألتان( معنى أصول طرق االستدالل :المطلب األول

  .المعنى التركیبي ألصول طرق االستدالل: المسألة األولى
  .المعنى اإلفرادي ألصول طرق االستدالل: المسألة الثانیة
  ).فیھ ثالث مسائل(صول طرق االستدالل  منشُأ أ:المطلب الثاني
  .بیان النسب األربع: المسألة األولى
  .التالزم وأقسامھ: المسألة الثانیة
  .كیفیة تولُِّد أصول طرق االستدالل من النسب األربع: المسألة الثالثة
  .تطبیقات من تخریج األدلة التفصیلیة على أصول طرق االستدالل: المطلب الثالث

  .أھم النتائج: ــــــةالخاتمـــــ
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  املطلب األول 

  معىن أصول طرق االستدالل 

قب�ل كون�ھ عَلًم�ا      : اعتبار قبل النقل، أي   : أصول طرق االستدالل لھ اعتباران     :متهيد

بع�د كون��ھ  : لمعن�ى اص�طالحي، وھ�ذا ھ�و االعتب�ار التركیب�ي، واعتب�ار بع�د النق�ل، أي         
وعلى ك�ل اعتب�ار ل�ھ     . للقبيُّ اإلفرادي عَلًما على معنى اصطالحي، وھذا ھو االعتبار ا       

  :معنى، فْلُیرَسم لكلٍّ مسألة
  المعنى التركیبي ألصول طرق االستدالل: المسألة األولى
  المعنى اإلفرادي ألصول طرق االستدالل: المسألة الثانیة

  المسألــــــة األولـــــــى 
  المعنى التركیبي ألصول طرق االستدالل

مركب إضافي، والتعرُّف علیھ ی�تم ب�التعرُّف عل�ى          " تداللأصول طرق االس  " :متهيد

  . أصول، وطرق، واالستدالل: أجزاءه، وھي ثالثة
، وإنم��ا "طل��ب ال��دلیل" فھ��و ھن��ا ل��یس ب��المعنى اللغ��وي ال��ذي ھ��و   ":االس��تدالل"أمَّ��ا 

  ".المدلول"بمعنى 
م�ن  وإن ل�م یك�ن      " الم�دلول : " ھذا لیس من معانی�ھ الت�ي ذكروھ�ا ل�ھ؟ قل�ت             :فإن قلت 

، "إقام�ة ال�دلیل   "المعاني الحقیقیة، إال أن�ھ مج�از ع�ن المعن�ى االص�طالحي ال�ذي ھ�و                  
  .الالزم" المدلول"وھو تعریف بالالزم؛ إذ یلزم من إقامة الدلیل الملزوم حصوُل 

إن�ا إذا ف�سرناه ب�الحقیقي،       : بالمج�از؛ ل�ئال یق�ال     " االس�تدالل "وإنما تصرَّفُت في معنى     
" طری��ق االس��تدالل: " ھ��ي األدل��ة، آل معن��ى-یأتی��ك قریب��ا كم��ا -"الط��رق"والح��ال أن 

، وال معًنى ص�حیًحا لھ�ذا ھن�ا؛ ألن إقام�ة ال�دلیل عب�ارة ع�ن              "دلیل إقامة الدلیل  : "إلى
، وإنما في األدل�ة الت�ي یت�أدَّى بھ�ا       "أدلة نصبھ "َنْصِبھ، ولیس غرضنا ھو البحث في       

، ال محال��َة وج��دنا ف��ي ذل��ك عل��ى أن ال��شيء ال یق��وم بنف��سھ، ب��ل بغی��ره . إثب��ات الحك��م
  .المجاز مندوحًة إلى صحة المعنى

: نظی�ر ص�نیعي ھن�ا ھ�و     :  ھل ِلما سلكَتھ م�ن نظی�ٍر ف�ي ص�نیع الق�وم؟، قل�ت               :فإن قلت 
تقاب��ل : ھن��ا" العل��ة"، ف��ـ"م��سالك العل��ة : "ت��رجمتھم للط��رق المثبت��ة للعلیَّ��ة بق��ولھم   

، "األدل�ة " عل�ى معن�ى      لفظ�ان مترادف�ان   " الط�رق "و" المسالك"ھناك، و " االستدالل"
 - ب�المعنى الم�ذكور مج�ازا   -وكما أن العلة ھي ِبْنُت مسلِكھا ومدلوُلھ، ك�ذلك االس�تدالل         

  .    ھو ابُن طریِقھ، ومدلوُلھ، وفرُعھ
 وإنم�ا س�مي ال�دلیل       - كم�ا م�رَّ    - فجمع كثرة لطری�ق وھ�و بمعن�ى ال�دلیل          ":طرق"وأما  

دلی��ل "فمن��ھ : ض، غی��ر أن��ھ أن��واع كطری��ق األر)١(طریق��ا؛ ألن��ھ یْوِص��ل إل��ى المطل��وب
، وھ��و م��ا ال یق��ع عل��ى أعی��ان الم��سائل، كمطل��ق األم��ر، والط��رد، والعم��وم،  "إجم��الي

                                                           

 ).٢/٤٠٣( حاشیة العطار على جمع الجوامع، - )١(



 

 

 - ٢٢٤٩ - 

وھو " الدلیل التفصیلي"، ویقابلھ )١( الوجوب، والوجود، واالستغراق:وذلك في إفادة
  : الواقع على أعیان المسائل، وھذا نوعان

، فھ�ذا م�ع كون�ھ واقع�ا      )٢("ا بعدك ُتجِزئك وال ُتجزئ أحد   : "نحو:  دلیل جزئي  -١
 ال یقب��ل )٣(واق��ع أی��ضا عل��ى ف��رد مع��یَّن" األض��حیة"عل��ى م��سألة معین��ة ھ��ي 

 .االشتراك
أقیم��وا "ك��األمر التف��صیلي الكل��يِّ م��ن الكت��اب التف��صیلي ف��ي     : )٤( دلی��ل كل��يٌّ  -٢

، فھ��و وإن ك��ان واقع��ا عل��ى م��سألة معین��ة ھ��ي أداء   )٤٣: البق��رة" (ال��صالة
 إال أنھ لم یقع عل�ى مع�ین ب�ل عل�ى             -"التفصیلي"تحق اسم    ولھذا اس  -الصالة

ال��سُّنة التف��صیلیة،  : كل��يٍّ یقب��ل االش��تراك ب��دلیل واو الجماع��ة، وك��ذا كلیَّ��ات     
  . واإلجماع التفصیلي، واالستقراء التفصیلي، والشرع التفصیلي لمن قبلنا

أم���ا األدل���ة  الحك���ُم التف���صیلي، - ال بواس���طتھا-ث���م إن األدل���ة التف���صیلیة ُیؤخ���ذ منھ���ا
  .)٥( الحكُم التفصیلي من مادة الدلیل التفصیلي- ال منھا-اإلجمالیة فُیؤخذ بواسطتھا

إن الحكم التفصیلي یستند إلى كلٍّ من الدلیلین التف�صیلي واإلجم�الي،           : فصح أن نقول  
غیر أن استناده إلى األول باعتبار أنھ م�أخوذ من�ھ، وإل�ى الث�اني باعتب�ار أن�ھ م�أخوذ                    

  :  مثالفتقول. بھ
أم��ر تف��صیلي باالجتن��اب من��درج تح��ت األم��ر    = اجتنب��وا الخمــــــــــــــــــــــــــــــــ��ـر  

  اإلجمالي
  یفید الوجوب= وكل ما اندرج تحت األمر اإلجمالي 

  یفید الوجوب= اجتنبوا الخمر               : ینتج أن
 وھو األمر -التفصیلي من الدلیل - وھو وجوب اجتناب الخمر-فأخذنا الحكم التفصیلي

 ولكن بواسطة ال�دلیل اإلجم�الي وھ�و األم�ر           -)٩٠:المائدة" (فاجتنبوه"التفصیلي في   
  .اإلجمالي المفید للوجوب اإلجمالي

ثم إن كل دلیل تفصیلي ال بدَّ م�ن اندراج�ھ تح�ت دلی�ل إجم�الي، ف�األمر التف�صیلي م�ن                     
الكت�اب  "ف�ي   " اإلجم�الي األم�ر   "من�درج تح�ت     " أقیموا ال�صالة  "الكتاب التفصیلي في    

، وك��ذا یق��ال ف��ي القی��اس التف��صیلي المتمثِّ��ِل ف��ي قی��اس النبی��ذ عل��ى الخم��ر  "اإلجم��الي
 - كال�دخان -إنھ صادر م�ن القی�اس اإلجم�الي، ودالل�ة األث�ر التف�صیلي         : بجامع اإلسكار 

 متولِّد من الدلیل اإلجمالي لألثر اإلجمالي على المؤثر         - كالنار -على المؤثر التفصیلي  
ال���سَّبر اإلجم���الي، والط���رد والعك���س اإلجم���الیَّین،   : إلجم���الي، وق���ل مث���ل ذل���ك ف���ي  ا

                                                           

 . الكالم على اللف والنشر المرتب- )١(
رواه . ضحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك:  ألبي بردة جزء من قول النبي - )٢(

 ).١١١٠(رقم ) ٢/٧٨١(مسلم
 ".رضي اهللا عنھ" ھو ھنا أبو بردة - )٣(
لكلي، وإن كان   وھھنا فائدة مھمة وھي أن وصف الدلیل بالتفصیلي ال یتنافى مع وصفھ با- )٤(

انظر حاشیة السید الشریف على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب . یتنافى مع وصفھ باإلجمالي
)١/٢٠ .( 

 ).١/٢١( حاشیة الھروي على حاشیة الجرجاني على شرح العضد للمختصر - (٥)
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والمناس��بة اإلجمالی��ة ، وس��ائر الط��رق اإلجمالی��ة الكثی��رة الت��ي ُخ��صِّص ھ��ذا البح��ث      
  .لمعرفة أصولھا

 إن الم�راد ب�الطرق ھن�ا األدل�ة التف�صیلیة أو األدل�ة               :إذا ُعرف ھذا، فیستوي أن نقول     
ستوى األمران؛ ألن�ا ل�و قلن�ا باإلجمالی�ة، فأص�ولھا م�ا س�تعرفھ ف�ي                  اإلجمالیة، وإنما ا  

ھذا البحث، وال إشكال أصًلا، وإن قلنا بالتفصیلیة، فأص�ولھا ھ�ي اإلجمالی�ة، وأص�ول          
اإلجمالیة ھو ما وعدتك اآلن بمعرفتھ، فْلُیعتَبِر الموعوُد بھ أصًلا لتل�ك الط�رق أی�ضا؛              

بل ینبغي أن یكون المراد بالطرق ھو األدلة        : الإذ أصُل األصِل أصٌل، فاندفع ما قد یق       
اإلجمالی��ة، دون التف��صیلیة؛ ألن��ا ل��و جعلن��ا الم��راد ھ��و ھ��ذه، الحتجن��ا إل��ى أن تك��ون      

، فالثانی��ة ھ��ي األدل��ة اإلجمالی��ة    "أص��وُل أص��وِل ط��رق االس��تدالل   : "الترجم��ة ھك��ذا 
  .واألولى ھي القواعد التي نقصدھا بالبحث

 إض�افة معنوی�ة مق�درة     - ب�المعنى المج�ازي    -"س�تدالل اال"إل�ى   " ط�رق "ھذا، وإض�افة    
، وھ�ي م�ن ن�وع إض�افة المل�زوم إل�ى الزم�ھ، أو ال�سبب            "طرٌق للمدلول : "بالالم، أي 
الدلیل الذي یكون سببا ف�ي إنت�اج الم�دلول أو ملزوم�ا ل�ھ، أو األدل�ة                  :  أي -إلى مسبَّبھ 

  .التي یكون المدلول مسبًَّبا عنھا أو الزما لھا
، أو ب���المعنى "األس���س"فل���ك أن تف���سرھا ب���المعنى اللغ���وي وھ���و    : وأم���ا األص���ول 

، وس�واء قلن�ا بھ�ذا أو ذاك ف�المراد بھ�ا م�ا       "األدل�ة "أو " القواع�د "االصطالحي وھ�و   
  .ترجع إلیھا تلك الطرق، وتتولَّد عنھا

األس�س، أو القواع�د الت�ي تن�درج     ": "أصول ط�رق االس�تدالل  "إذا اتضح ھذا، فمعنى   
". الیة الت�ي بواس�طتھا ُیؤخ�ذ الحك�م التف�صیلي م�ن ال�دلیل التف�صیلي            فیھا األدلة اإلجم  

" أقیم��وا ال��صالة "وص��یاغة ھ��ذا المعن��ى بالمث��ال عل��ى أص��ل طری��ق االس��تدالل ف��ي        
  : یقال) ٤٣:البقرة(
األم�ر اإلجم�الي ال�دال    ( ین�درج فی�ھ   )١(ال�ذي ) الملزوم الدال وجوده على وجود الالزم    (

وجوب ال�صالة التف�صیلي م�ن دلی�ل         (واسطتھ ُیؤخذ    ب )٢(الذي) على الوجوب اإلجمالي  
  ).التفصیلي" أقیموا الصالة"

  : أجناس األدلة ُترتَّب تصاعدیا ھكذا: فائدة
ال��دال عل��ى " أقیم��وا ال��صلوة"األم��ر التف��صیلي ف��ي  :  األدل��ة التف��صیلیة، مثالھ��ا :أوال

  :وھذه تندرج تحت اآلتي. وجوب الصالة التفصیلي
وھ�ذه  . األم�ر اإلجم�الي ال�دال عل�ى الوج�وب اإلجم�الي           : ، مثالھا  األدلة اإلجمالیة  :ثانیا

  :مندرجة تحت اآلتي
. الملزوم اإلجم�الي ال�دال عل�ى ال�الزم اإلجم�الي         :  أصول األدلة اإلجمالیة، مثالھا    :ثالثا

  :وھذه تحت
  .)٣( الملزوم الكلي، وال یندرج ھذا تحت غیره، فھو أصل األصول:رابعا

                                                           

 . عائد إلى الملزوم، ال إلى الالزم- )١(
 . عائد إلى األمر، ال إلى الوجوب- )٢(
 ).٢/٣٨٢(قریر الشربیني على جمع الجوامع  ت- )٣(
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صیلي دل��یال إجمالی��ا ین��درج تحت��ھ، ث��م إن لھ��ذه األدل��ة      أن لك��ل دلی��ل تف��  :  والحاص��ل
اإلجمالیة أصوال تؤول إلیھا، ولھذه األصول أصٌل واحد ھو الجنس العالي في األدلة،          

  ". الملزوم"وھو 
: فالتف��صیليُّ ج��نس س��افل، والمل��زوم الكل��يُّ ج��نٌس ع��اٍل، وبینھم��ا جن��سان متوس��طان  

  .)١(نس متوسط ثاٍناإلجماليُّ وھو متوسط أوٌل، وأصوُلھ وھي ج
  المسألة الثانیة

  المعنى اللقبيُّ ألصول طرق االستدالل
ھ���ي الملزوم���ات اإلجمالی���ة الدال���ة بطری���ق االجتم���اع أو  : أص���ول ط���رق االس���تدالل

  .التنافي
وھو الدال المقتِضي لغیره المسمَّى الزًما، والالزم " ملزوم"الملزومات جمع : الشرح

 انفكاك�ھ ع�ن ملزوم�ھ، فی�ستحیل أن یوج�د ملزوُم�ھ          ھو المدلول المقتَضى الذي یمتنع    
  .)٢(بدونھ
، "مطلق األم�ر "ال بد منھ، فھو إلخراج الملزومات التفصیلیة نحو    " اإلجمالیة"وقید  

نع�م، ولك�ن إجمالیَّت�ھ إنم�ا ھ�ي بالن�سبة لم�ا        :  ھ�ذا دلی�ل إجم�اليٌّ أی�ضا، قل�ت      :فإن قلت 
مطل�ق المل�زوم   "، ال بالن�سبة ل�ـ  )أقیموا ال�صلوة  : (دونھ وھو األمر التفصیلي في نحو     

  ". اإلجمالیة"بدال من " األصلیة"ولك أن تعبِّر بـ ". الدال على مطلق الالزم
صفة كاشفة ولیس قیًدا لإلخراج، ف�إن ال�شيء إذا ك�ان ملزوم�ا ف�ال ب�د                :  الدالُّ :وقولھ

ع أن یدل على غیره، وذلك الغیر ھو الالزم المطلوب الذي ھو المدلول؛ ألن ھذا یمتن�             
  .انفكاكھ عن ملزومھ

یفید أن المل�زوم ح�ین ی�دل عل�ى ال�الزم فإنم�ا ی�دل                :  بطریق التالزم أو التنافي    :وقولھ
  :)٣(علیھ بأحد طریقین ال ثالث لھما

  .  طریق االجتماع واالتصال، كالسقف الدال وجوده على وجود الجدار:أولھما
  .على عدم اللیل طریق التنافي واالنفصال، كالنھار الدال وجوده :وثانیھما

: للتقسیم؛ ألن�ھ م�ا م�ن دلی�ل م�ن األدل�ة إال والعالق�ة بین�ھ وب�ین مدلول�ھ إم�ا                       ": أو"و  
  .عالقة اتصال، أو انفصال، فھما قسما التالزم

وھذا التالزم الشامل لھما فصل ثاٍن إلخراج ما كان االرتباط بین حكمین اتفاقیا، بیان             
طریق التالزم واالقتضاء، وقد یك�ون بطری�ق   أن الترابط بین الحكمین قد یكون ب      : ذلك

االتفاق، ف�الترابط ف�ي األول یك�ون ناتج�ا ع�ن ك�ون أح�دھما عل�ة لآلخ�ر، وحینئ�ذ فم�ا                       
یكون علة یكون ملزوما وما یكون معلوال یكون الزما، أما الترابط في الثاني فطرديٌّ       

لزام محض، حیث اقترنا في الوجود م�ن غی�ر أن یك�ون أح�دھما عل�ة م�ؤثرة ف�ي اس�ت                   
  ". إن كنَت آسیویا فھذا أفریقي"، و"إن كنَت مھندسا فأنا طبیب"اآلخر، كـ 

                                                           

 . وھي المقصودة بالبحث- )١(
 ).٥٣،٥٢( الرسالة الرشیدیة على الرسالة الشریفیة، لعبد الرشید الجونغوري، ص- (٢)
 ).٢/٢٨٢،٢٨١( حاشیة التفتازاني على شرح العضد للمختصر -) (٣
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والتالزم األعم ھو أیضا أصُل أصوِل ط�رق االس�تدالل، فم�ا م�ن دلی�ل إال وفی�ھ ت�الزم،              
  .الملزوم الدالُّ على الزمھ: وُیعَرف ھذا الكليُّ األعم بأنھ: قلت

األدل��ة : ع إلیھ��ا ك��لُّ م��ا ع��داھا م��ن   وحاص��ل أص��ول ط��رق االس��تدالل أنھ��ا أدل��ة یرج��    
اإلجمالیة، والتفصیلیة، فھي أدلة یرج�ع غیرھ�ا إلیھ�ا، وال ترج�ع ھ�ي إل�ى غیرھ�ا إال                

  .إلى ھذا الدلیل الكلي الذي ھو مطلق الملزوم الدال على مطلق الالزم
 كدلیِل مطلق القیاس، واألمر، والبراءة األصلیة، وما ذكرُتھ لك في       -فاألدلة اإلجمالیة 

إن البح��ث س��یق :  راجع��ٌة إل��ى أص��وٍل وع��دتُّك م��رارا ب��ذكرھا، وقل��ت ل��ك-الم��ستخلص
  .ألجلھا

ھي األدلة الواقعة :   فقل  - وأوصي بحفظھ  -وإذا أردت ضابطا ألصول طرق االستدالل     
  .بین األدلة اإلجمالیة والدلیل الكلي

 وب�ین  -الي وھ�و ال�دلیل اإلجم�   -فالدلیل الواقع بین مطلق األمر المفید لمطلق الوج�وب   
المل�زوم الثب�وتي ال�دال عل�ى ال�الزم الثب�وتي            :  ھ�و  - وھو الدلیل الكل�ي    -مطلق الملزوم 

تالزم��ا م��ن الط��رفین، وھ��ذا م��رَّ ف��ي ترتی��ب أجن��اس ال��دلیل، لك��ن إن بق��ي ف��ي ھ��ذا          
  .غموض، فسیتضح تفصیال إن شاء اهللا

 مت�صل كالج�دار   م�ا الزم�ھ  : أن الملزوم الراجَع إلیھ كلَّ ما عداه اثن�ان : وحاصل الكالم 
یتصل وجوده بوجود السقف، وم�ا الزم�ھ منف�صل كاللی�ل ینف�صل وج�وده ع�ن وج�ود                

  .النھار، وما من دلیل من األدلة إال وحاصلھ أحُد َذین، وال شيء غیرھما
ھ��ذا، وإذا ك��ان م��ا م��ن دلی��ل تف��صیلي إال ول��ھ مرِج��ٌع یرج��ع إلی��ھ م��ن أص��ول ط��رق        

 منھا إال ولھ مرجع یرجع إلیھ من النسب االستدالل، فكذلك ھذه األصول، ما من أصل
  :األربع، فلیكن كالمنا في استمداد تلك األصول من ھذه النسب كما في المطلب اآلتي

  الثاني املطلب

منشأ
ُ

   االستدالل طرق أصول 

 - سمعَتھما اآلن- مھما تعددت طرق االستدالل فھي راجعة إلى أحد طریقین:متهيد

 .، وتالزم االنفصال والتنافيتالزم االتصال واالجتماع :ھما
 أن كل دلیل لفظيٍّ أو غیر لفظي، إجمالي أو تفصیلي، عقلي أو نقلي أو :معنى ذلك

حسي، مطابقي أو تضمني أو التزامي، ال بد وأن یكون بینھ وبین مدلولھ أحد ھذین 
  .الطریقین، فیبدأ انطالقھ من أحدھما، وإلیھ یمتد جذوره

أن مصدر التالزم في ھذین الطریقین إنما ھو النسب  وما یعنینا ذْكره اآلن ھو 
، اللَذین بدورھما )١(األربع، فصارت أصول طرق االستدالل ترجع إلى ھذین الطریقین

  .یرجعان إلى النسب األربع

                                                           

إن شاء " معنى التالزم"عم، وستعرفھ في  اللَذین یجمعھما تالزم واحد ھو التالزم بالمعنى األ- )١(
 .اهللا
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والمقام یحتاج إلى بیان كیفیة إرجاعھما إلى ھذه النسب، لكن ھذا البیان یتوقف أوال 
توقف بدوره على بیان النسب األربع، فلُترَسم مسائل على بیان التالزم نفسھ، وھذا ی

  :ھذا المطلب ثالثا
  . بیان النسب األربع: أوالھا

  . بیان التالزم وأقسامھ: وثانیھا
  .واهللا الموفق. كیفیة تولُّد أصول طرق االستدالل من النسب األربع: وثالثھا

  المسألة األولى
   )١( بیان النسب األربع

  اويالتس: األولى النسبة
 .اآلخر الكليُّ علیھ یصدق ما جمیع على الكلیین من كلٍّ صدق ھو: تعریفھ  -١
  . مفھوًما ،ویختلفا)٢(ماصَدًقا یتحدا أن: ضابطھ  -٢
 ،"والمؤمن المسلم،"و ،"والمجتھد الفقیھ،"و ،"والضاحك الكاتب،: "مثالھ  -٣

 مفھوم�ان  فی�ھ  ذك�ر  مم�ا  مث�ال  فك�ل  ،"النھ�ار  ووق�ت  ال�شمس،  ض�وء  وقت"و
 م��ن لك��ن ال��ضاحك، مفھ��وم غی��ر الكات��ب فمفھ��وم واح��د، وفردھم��ا مختلف��ان
 فف��رد ص��حیح، والعك��س ض��احك، أن��ھ علی��ھ ی��صدق كات��ب أن��ھ علی��ھ ی��صدق
 . اآلخر فرد عین أحدھما

  :موجبتین كلیتین بقضیتین النسبة ھذه ُتمثَّل: قضیتھ  -٤
 فھ�و  ال�شمس،  ض�وءِ  وق�تُ  ھ�و  م�ا  وكل. ضاحك كاتب وكل كاتب، ضاحك كل -

 . الشمس ضوء وقُت فھو النھار، وقُت ھو ما وكل ،النھار وقُت
  : التباین: الثانیة النسبة
 الكل�ي  علی�ھ  ی�صدق  مم�ا  ش�يء  عل�ى  الكلی�ین  م�ن  ش�يء  ص�دق  عدم: تعریفھ  -١

 .اآلخر
 . وأفراًدا مفھوما، یختلفا أن: ضابطھ  -٢
 :مثالین عن تخرج فال أمثلتھ تعددت مھما: مثالھ  -٣

   واألحمر األبیض: األول
   والفردیة وجیةالز: الثاني

 ف�ال  ص�حیح،  والعك�س  أب�یض،  أن�ھ  علی�ھ  ی�صدق  األحم�ر  أف�راد  م�ن  ش�يء  فال
 ال: والفردیة الزوجیة في یقال وكذا أحمر، ھو األبیض أفراد من شيء یوجد
  .معا وفردي زوجي ھو عدد یوجد

                                                           

 ).٧(الرسالة الشمسیة في القواعد المنطقیة، لعلي القزویني، ص:  انظر في بیانھا–) (١
فعال ماضیا، ُجعل ": صدق"اسم موصول، و ": ما: "اسم مركب تركیبا مزجیا من:  الماصَدق- )٢(

ه من زید، وعمرو، وغیرھما، فھو اسم أفراد: اإلنسان، أي" ماصدق"اسما ألفراد الكلي كـ 
   ) . ٥٦ / ١( حاشیة العطار على جمع الجوامع . معرب، وھو ھنا منصوب على المصدریة
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 ال فیھا الكلیین ألن المثالین؛ ھذین نحو في النسبة ھذه أمثلة انحصرت وإنما
  : یجتمعان ال فما وقد، قد، ال؟ أم یرتفعان ھل لكن یجتمعان،
 إل��ى یرتفع��ان واألحم��ر، ك��األبیض بینھم��ا، وس��ط لوج��ود یرتفع��ان ق��د -١

  .مثال أخضر بل أحمر، وال بأبیض لیس ھو شيء
 كالزوجی��ة أص��ًلا، إلی��ھ یرتفع��ان وس��ط وج��ود لع��دم یرتفع��ان؛ ال وق��د -٢
  .فردي وال بزوجي لیس عدد یوجد فال والفردیة،

 والزك���اة، وال���صالة واإلن���سان، والالحی���وان وال���شجر، الحج���ر :األول فم���ن
 وفي الھواء، إلى األول في ویرتفعان یجتمعان، ال منھما كلا فإن والوضوء، والتیمم
  .الغسل إلى والرابع الصوم، إلى الثالث وفي الحمار، إلى الثاني
  والنھار واللیل والقدیم، والحادث الحجر، وعدم الحجر: الثاني ومن

 ھ��ذا  ك��ان  ف��إن  المتب��اینین،  أح��د  بنق��یض  ت��أتي  أن: المث��الین  ھ��ذین  ابطوض�� 
 األول، م�ن  فھ�و  -اآلخ�ر  نق�یض  من أخص المتباینین أحد أو -اآلخر من أعم النقیض

  .الثاني من فھو لھ، مساو أو اآلخر عین ھو كان وإن
 م�ن  أع�م  وھ�ذا  األب�یض  ع�دم  ھو األبیض نقیض: تقول واألبیض األحمر ففي

 وف�ي  األخ�ضر،  إل�ى  فیرتفع�ان  األب�یض،  نق�یض  م�ن  أخ�ص  األحمر: قولت أو األحمر،
 ف�ال  الحج�ر،  ع�دم  عین وھو الحجر عدم ھو الحجر نقیض: یقال الحجر وعدم الحجر

 للنھ�ار؛  م�ساوٍ  وھ�و  اللی�ل  ع�دم  ھ�و  اللی�ل  نق�یض : والنھ�ار  اللیل في وكذلك یرتفعان،
 . الواسطة لعدم

 ش�يء  ال: ھك�ذا  س�البتان  نكلیت�ا  ق�ضیتان  الن�سبةَ  ھ�ذه  یمثِّ�ل : قضیتھ  -٤
 ش�يء  وال بنھ�ار  اللی�ل  من شيء وال بحجر، الشجر من شيء وال بشجر، الحجر من
 . بلیل النھار من

 ع�دما،  ال وج�ودا  متنافی�ان  طرفاه مثال: مثالین لھا أن: التباین نسبة وحاصل
 .والنھار كاللیل وعدما، وجودا متنافیان طرفاه ومثال واألحمر، كاألبیض

  : المطلق والخصوص العموم: الثةالث النسبة
 .عكس دون اآلخر، علیھ یصدق ما كلِّ على الكلیَّْین أحد صدق ھو: تعریفھ  -١
 أح�دھما  وینف�رد  األف�راد،  بع�ض  ف�ي  ویتحدا المفھوم، في یختلفا أن: ضابطھ  -٢

 ی�سمى  ینف�رد  وم�ا  مطلق�ا،  أخ�ص  ی�سمى  ینف�رد  وم�الم  بعضھا، في اآلخر عن
  .مطلقا أعم

 اإلن��سان، أف��راد م��ن زی��د ف��ي یجتمع��ان فإنھم��ا الحی��وان،و اإلن��سان: مثال��ھ  -٣
 ب�دون  الحی�وان  علیھ�ا  فیصدق الفرس، نحو في اإلنسان عن الحیوان وینفرد

: األمثل���ة وم���ن العربی���ة، واللغ���ة وك���النحو والعب���ادة، وكال���صالة اإلن���سان،
 . قریًبا اهللا شاء إن وسیوضَّحان والمتنافیان، المتباینان

 موض�وعھا  كلی�ة  موجب�ة  إح�داھما : ق�ضیتین  إل�ى  بةالنس ھذه مرجع: قضیتھ  -٤
 ومحمولھ�ا  العام موضوعھا جزئیة سالبة واألخرى العام، ومحمولھا الخاص

  :ھكذا الخاص،
 .إنسان الحیوان بعض ولیس حیوان، إنسان كل -
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  : الوجھي والخصوص العموم: الرابعة النسبة
 .خراآل علیھ یصدق ما بعض على الكلیین من كلٍّ صدق ھو: تعریفھ  -١
 وانف�راد  الماص�َدقات،  بع�ض  ف�ي  واتحادھما المفھوم، في اختالفھما: ضابطھ  -٢

  .البعض في اآلخر عن منھما واحد كل
 :مثالین عن تخرج ال تعددت مھما أمثلتھ: مثالھ  -٣

 ینف�رد  ث�م  وعرب�ي،  م�سلم  فھ�و  الیمن�يِّ،  الم�سلم  ف�ي  یتفق�ان : والعرب�ي  المسلم: األول
 بم��سلم، ل��یس بم��ا العرب��ي وینف��رد صیني،ال�� كالم��سلم بعرب��ي، ل��یس بم��ا الم��سلم
  . المسیحي كالعربيِّ

 م�ن  أع�م  فالم�سلم  ینف�رد،  ل�م  بما منھ وأخص بھ انفرد بما اآلخر من أعم منھما وكل
 الم�سلم  من أعم والعربي المسیحي، بالعربي منھ وأخص الصیني، بالمسلم العربي

  .الصیني بالمسلم منھ وأخص المسیحي، بالعربي
 باإلن���سان، الحی���وان وینف���رد الحم���ار، ف���ي یتفق���ان والالإن���سان، نالحی���وا: الث���اني

  .بالحجر والالإنسان
 فیھ���ا الكلی���ین ألن المث���الین؛ ھ���ذین نح���و ف���ي الن���سبة ھ���ذه أمثل���ة انح���صرت وإنم���ا

  .وقد قد، ال؟ أم یرتفعان ھل لكن یجتمعان،
 م�ا عمو اآلخ�ر  نق�یض  م�ن  أع�م  الكلیین أحد كان إذا : المثالین ھذین ضابط في ویقال

 الالإن�سان  فنق�یض  یرتفع�ان،  فھم�ا  وجھیا عموما كان وإذا یرتفعان، ال فھما مطلقا
: بق�ال  والم�سلم  العرب�ي  وف�ي  یرتفع�ان،  ف�ال  مطلق�ا  منھ أعم والحیوان اإلنسان، ھو

  .   فیرتفعان وجھیا عموما منھ أعم والعربي المسلم، غیر المسلم نقیض
  :ھكذا جزئیتین، وسالبتین ،جزئیة موجبة: قضایا ثالث إلى ینحلُّ: قضیتھ
  .مسلًما العربي بعض ولیس عربیا، المسلم بعض ولیس عربي، المسلم بعض
 المتب�اینین  ذك�رُ  َأغن�ى  وھ�ل  ،"المتنافی�ان  "األرب�ع  الن�سب  م�ن  ُیذكر َلم ِلم :مھمٌّ سؤال
  : ثالثة المتنافیین أن: الجواب في وأقول عنھ؟

 الجم��ع بمانع��ة الم��سمى وھ��و والفردی��ة كالزوجی��ة وع��دما وج��ودا متنافی��ان -١
 .الحقیقیة المنفصلة أو والُخُلوِّ،

 .الجمع بمانعة المسمى وھو واألحمر كاألبیض فقط وجودا متنافیان -٢
 .الخلوِّ بمانعة المسمى وھو إنسان والال كالحیوان فقط عدما متنافیان -٣

 م�رَّ  ماك الوجھي، والخصوص العموم فمن الثالث أما المتباینان، ھما والثاني فاألول 
  .بھ التمثیل

 متب��اینین فك��لُّ مطل��ق، وخ��صوص عم��وم والمتن��افیین المتب��اینین ب��ین أن: والحاص��ل
  .إلیھ عودة لنا أن على لندرتھ، ھذا؛ ولُیحفظ. متباینین متنافیین كلُّ ولیس متنافیان

 أص�ال  یمثِّ�ل  ت�الزم  عنھ�ا  ینشأ النسب ھذه من نسبة كل: فنقول موضوعنا، إلى نرجع
  .وأقسامھ التالزم معنى نذكر النشوء بیان وقبل االستدالل، قطر أصول من
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  المسألة الثانیة 
  التالزم وأقسامھ

التالزم الحاصل بین حكمین ینقسم باعتبارات مختلفة، والذي ُیھمنا منھ 
  : في ھذا البحث ھو اعتباران

  .اعتبار الطرف: األول
  . نفیا وإثباتا: اعتبار الحكم: والثاني

 الكالَم على معنى التالزم نفسھ أوال، ثم نعرِّج - قبل الكالم على األقسام-لكني ُأقدِّم
  :ثانیا إلى اعتباَرْیھ ھذین

 معنى التالزم: أوال
: أول ما أنبھ علیھ ھو أن المطَّلع على كالمھم َیقتنص منھ أن التالزم یأتي بمعنیین

اآلن إلى ، والقصد منصرف )٢(، وأنھ إذا أطلق انصرف إلى الخاص)١(عام وخاص
  :تعریفھما، فالكالم ھكذا

  .تعریف التالزم بالمعنى العام: األول
  .تعریف التالزم بالمعنى الخاص: الثاني
  تعریف التالزم بالمعنى العام: األول

مطل�ق ك�وِن الحك�م مقت�ضًیا لحك�م آخ�ر، فھ�و ارتب�اط ب�ین           :التالزم بالمعنى العام ھو   
بوتین، أم نفَیین، أم األول ثبوت والثاني ث: سواء أكان الحكمان:  مطلقا، أي )٣(حكمین

  .األول نفي والثاني ثبوت: نفٌي، أم العكس
والحك�م  . ھو المقتِضي، ویسمى ملزوما، وھو ما یقتضي الحك�َم اآلخ�ر   : والحكم األول 

  .ھو المقتَضى، ویسمى الزما، وھو ما یمتنع انفكاكھ عن غیره: الثاني
م؛ والج��دار الزم؛ ألن الحك��م بوج��ود   فال��سقف مل��زو : ال��سقف، والج��دار : مث��ال ذل��ك 

  .السقف یقتضي الحكم بوجود الجدار؛ وألن الجدار یمتنع عدمھ عن وجود السقف
فع��دم الج��دار مل��زوم، وع��دم ال��سقف الزم؛ ألن ع��دم   : وكع��دم الج��دار، وع��دم ال��سقف 

یمتن��ع وج��ود :  أي-الج��دار مق��تض لع��دم ال��سقف؛ وألن ع��دم ال��سقف یمتن��ع ارتفاع��ھ  
  . الجدار، بل یجب وجود عدم السقف إذا انعدم الجدار عن عدم -السقف

 : وإنما كان ھذا التالزم عاما؛ ألنھ یشمل فردین
 .التالزم بالمعنى الخاص: أولھما
  . التنافي: ثانیھما

  .وقد مرَّ القسمان إجماال عند تعریف أصول طرق االستدالل لقًبا
  تعریف التالزم بالمعنى الخاص: الثاني

                                                           

 ).٢/٢٨١(حاشیة التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب :  انظر- )١(
 ). ٧٤(ص . المنطق حاشیة الشیخ علیش على شرح زكریا األنصاري على إیساغوجي في - )٢(
؛ فألنھ ال یتصور إال بینھما؛ ألن التالزم بین اإلنسان والضاحك مثال "بین حكمین: " إنما قلنا- )٣(

بتصرف من الرسالة الرشیدیة على . كلما كان اإلنسان موجودا، كان الضاحك موجودا: معناه
 ).  ٥٣(الرسالة الشریفیة للعالمة عبد الرشید الجونغوري، ص
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ك�م یقت�ضي ثب�وت حك�م آخ�ر، أو ك�ون انتفائ�ھ یقت�ضي انتف�اء حك�م             ھو كون ثبوت الح   
الوج��ود والع��دم، فیك��ون ھ��ذا  : آخ��ر، فھ��و تواف��ُق حكم��ین، وھ��ذا التواف��ق ل��ھ مح��الن   

  .التالزم الخاص نوعین، تعرفھما قریبا إن شاء اهللا
؛ حیث یتصل، أو "تالزم االجتماع"أو  " تالزم االتصال "ھذا، ویسمى التالزم الخاص     

  .)١(لوجود مع الوجود، والعدم مع العدمیجتمع ا
  .بقي من نوَعي التالزم العام نوُع التنافي:  فائدة

ھ��و ع��دم تواف��ق الحكم��ین بحی��ث یل��زم م��ن وج��ود أح��دھما ع��دُم اآلخ��ر، أو  : والتن��افي
  .العكس، فالتنافي فردان، تعرفھما قریبا أیضا

  .ة إیضاٍح ھناوھذا قد مرَّ عند تعریف أصول طرق االستدالل لقًبا، مع زیاد
  أقسام التالزم: ثانیا

  :  قد سمعَت أن الذي یعنینا من اعتبارات التالزم التي ینقسم إلیھا اعتباران ھما
  .إثباتا ونفیا: التالزم باعتبار الحكم -١
  .التالزم باعتبار الطرف -٢

  :وھذا بیانھما
 .إثباتا، ونفیا: التالزم باعتبار الحكم: االعتبار األول
  .تالزم االجتماع، وتالزم التنافي: عتبار نوعانالتالزم بھذا اال

  )تالزم التوافق(تالزم االجتماع : النوع األول
وھو ما تقدم قریبا من التالزم بالمعنى األخص، حی�ث یجتم�ع الحكم�ان، واجتماعھم�ا                

 :في الوجود، أو في العدم، فتحتھ فردان: إما
ي اقت��ضاء وج��ود ال��سقف   اقت��ضاء الوج��ود للوج��ود، كالمث��ال ال��سابق ف��  :الف��رد األول

التالزم في الوجود، أو االجتماع في الوجود،       : الملزوم لوجود الجدار الالزم، ویسمى    
س�مِّ  . أو التالزم الوجودي، أو تالزم اإلثبات، أو تالزم اإلیجاب، أو تالزم بین ثبوتین،            

 .ما شئت
 ال�سقف،    اقتضاء العدم للعدم، كاقت�ضاء ع�دم وج�ود الج�دار لع�دم وج�ود               :الفرد الثاني 

ت��الزم ف��ي الع��دم، أو ت��الزم ب��ین نفی��ین، أو االجتم��اع ف��ي الع��دم، أو ال��تالزم   : وی��سمى
 . )٢(العدمي، أو تالزم النفي، أو تالزم السَّلب

  )تالزم التعاند( تالزم التنافي :النوع الثاني
حی��ث ال یجتم��ع الحكم��ان ب��ل یتنافی��ان ویتعان��دان، وتنافیھم��ا إم��ا ف��ي الوج��ود أو ف��ي    

 :فیھ فردانالعدم، ف
 التنافي في الوجود، وھو اقتضاء الوجود للعدم، وھو أن یلزم من وجود :الفرد األول

الحكم انتفاُء اآلخر، كاقتضاء وجود األبیض ع�دَم وج�ود األخ�ضر، وم�ن وج�ود اللی�ل                
 .عدم النھار

                                                           

 ).٥٣،٥٢(شیة الباجوري على متن السلم، ص حا– (١)
 ھذه األسماء ُتلتَقط من عباراتھم في ھذا المقام، ال أن واحدا من العلماء عیَّنھا أسماء، - )٢(

 ).٣٨٢،٣٨١/ ٢(حاشیة التفتازاني على شرح العضد على المختصر " وانظر
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 التنافي في العدم، وھو اقت�ضاء الع�دم للوج�ود، وھ�و أن یل�زم م�ن ع�دم                    :الفرد الثاني 
 .وجوُد اآلخر، كاقتضاء عدم السكون وجوَد الحركة، وعدم اللیل وجوَد النھارالحكم 

  :أن التالزم بین الحكمین أربعة: فتحصل
: ب�ین حكم�ین ھم�ا ثبوت�ان       : أي: ت�الزم ف�ي الثب�وت     :  تالزم بین ثبوت وثبوت    -١

 .الملزوم ثبوت والالزم ثبوت
المل�زوم  : نفیانبین حكمین ھما   : أي: تالزم في النفي  :  تالزم بین نفي ونفي    -٢

 .نفي والالزم نفي
: بین حكمین ھما ثبوت ونفي: أي: تناٍف في الثبوت:  تالزم بین ثبوت ونفي   -٣

 .الملزوم ثبوت والالزم نفي
: بین حكمین ھم�ا نف�ي وثب�وت       : أي: تناٍف في النفي  :  تالزم بین نفي وثبوت    -٤

  . )١(الملزوم نفي والالزم ثبوت
  .الزم االجتماعاألول والثاني ھو ت: وأن التالزمین
  .الثالث والرابع ھو تالزم التنافي: وأن التالزَمین

  : فآل التالزم إلى تالزمین
 . تالزم االجتماع -١
 . تالزم التنافي -٢

  :التالزم باعتبار الطرف: ثانیا
  :ینقسم بھذا االعتبار إلى قسمین

  تالزم من طرف واحد: القسم األول
  .ن الطرف اآلخروھو أن یحصل تالزٌم من طرف، ال یحصل مثلھ م

أن یكون أحد الطرفین الزما فقط واآلخ�ر ملزوم�ا فق�ط، ف�إذا ك�ان یل�زم          : وضابطھ
، وإال ك�ان تالزم�ا   )أ(وج�ود  ) ب(، ف�ال یل�زم م�ن وج�ود     )ب(وجود  ) أ(من وجود   

  .من الطرفین، وكذلك یقال في العدم
ن أنھ إذا ح�صل ت�الزم م�ن ط�رفین ولك�ن ك�ان ال�تالزم م�         " مثلھ: "وُعِلم من قولي  

، )ب(وج�ود   ) أ( ك�أن یل�زم م�ن وج�ود          -أحدھما مخالفا للتالزم الحاصل من اآلخر     
 فال یق�ال ف�ي ھ�ذا إن�ھ م�ن ط�رفین، ب�ل ھ�و م�ن ط�رف                      -)أ(وجود  ) ب(ومن عدم   

  .   عدمي) ب(وجودي وما حصل من ) أ(واحد؛ لعدم المثلیَّة، فما حصل من 
م االجتم�اع، س�واء أك�ان       ھذا، والتالزم من الطرف الواحد ال یقع إال في قسم تالز          

  :االجتماع
 في الوجود، كما یلزم من وجود الصالة وجود العبادة، ف�التالزم ف�ي الوج�ود            -١

ھن��ا إنم��ا ھ��و م��ن ط��رف ال��صالة ال م��ن ط��رف العب��ادة؛ إذ ال یل��زم م��ن وج��ود 
  .العبادة وجود الصالة

                                                           

 )٢/٢٨٢،٢٨١( حاشیة التفتازاني على العضد على المختصر-) (١
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ا  أو في العدم، كما یلزم من عدم العبادة عدم ال�صالة، ف�التالزم ف�ي الع�دم ھن�               -٢
م��ن ط��رف العب��ادة؛ إذ ال یل��زم م��ن ع��دم ال��صالة ع��دم العب��ادة لوجودھ��ا ف��ي      

  . الزكاة
  تالزم من طرفین: القسم الثاني

وھ��و أن یح��صل م��ن ط��رف ت��الزم ھ��و نف��س ال��تالزم الحاص��ل م��ن الط��رف اآلخ��ر  
  .وجوًدا، أو عدًما

  .أن یكون كلٌّ من الطرفین ملزوما والزما: وضابطھ
ویل�زم  ) ب(وج�ود  ) أ(أنھ إذا كان یلزم من  " التالزمنفس نوع   : "وُعِلم من قولي  

إن��ھ م��ن ت��الزم الط��رفین؛ الخ��تالف  : ف��ال یق��ال ف��ي ھ��ذا ) أ(وج��ود ) ب(م��ن ع��دم 
ال��تالزم بینھم��ا وج��ودا وع��دما، وش��رط ال��تالزم م��ن الط��رفین أن یك��ون مت��ساویا    

  . بینھما في الوجود أو في العدم، وقد ُعرف ھذا مما قبلھ
یل�زم م�ن وج�ود الفقی�ھ وج�ود المجتھ�د وم�ن              : جتماع وج�ودا  ومثالھ في تالزم اال   

  . وجود المجتھد وجود الفقیھ، وكذا في الكاتب والناطق
یلزم من وجود الكفر عدُم اإلیمان، ومن وجود اإلیم�ان          : ومثالھ في تالزم التنافي   

عدم الكفر، ویلزم من وجود الضحك عدم البكاء ومن وجود البكاء عدم ال�ضحك،     
  .یل والنھاروكذا في الل
  : فائدة مھمة

، أما التالزم من الط�رفین  "االجتماع"التالزم من طرف واحد ال یقع إال في تالزم          
  .فیقع في تالزم االجتماع وتالزم التنافي

وتالزم التنافي ال یقع فیھ إال التالزم من الطرفین، أم�ا ت�الزم االجتم�اع فیق�ع فی�ھ                  
 .رفینالتالزم من الطرف الواحد والتالزم من الط

  : وحاصل المسألتین السابقتین
  : أن النسب بین الحكمین أربعة:أوال

  تساٍو -١
  تباین -٢
 عموم وخصوص مطلق -٣
  عموم وخصوص وجھي -٤

  :ثبوتا ونفیا أربعة:  أن التالزم العام باعتبار الحكم:ثانیا
 . تالزم بین ثبوتین -١
 .  تالزم بین نفیین -٢
 . تالزم بین ثبوت ونفي -٣
 . تالزم بین نفي وثبوت -١

  : أن التالزم العام باعتبار الطرف یكون من:الثاث
  طرف  -١
 . ومن طرفین -٢
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 في كل نسبة من الن�سب األرب�ع؟ أو   - باعتباَرْیھ-ما الذي یقع من ھذا التالزم  : فلُینَظر
أو .ما تختص بھ كل نسبة من ھذا التالزم؟ أو ما ح�ظُّ ك�ل ن�سبة م�ن ھ�ذه التالزم�ات؟                 

  لتالزمات؟ما العالقة بین تلك النسب وھذه ا: قل
  المسألة الثالثة

  كیفیة تولُِّد أصول طرق االستدالل من النسب األربع
العالق�ة ب�ین   : "، أو ق�ل "العالقة بین أصول ط�رق االس�تدالل والن�سب األرب�ع         ":أو قل 

، فأق��سامھ ع��ین تل��ك األص��ول، وانظ��ر أيَّ العن��اوین   "أق��سام ال��تالزم والن��سب األرب��ع 
  . شئَت، فكلھا بمعنى

نا من التالزم باعتباَریھ وقبل ذلك ذكرنا النسَب بأرَبَعتھا، فغرضنا في ھذا وإذ قد انتھی
المطل�ب أن نب��ین أن ھ��ذه الن��سب األرب��ع ھ��ي الب��ذرة األول��ى الت��ي ین��شأ عنھ��ا ال��تالزم  
بأنواع��ھ، فك��لُّ ن��سبٍة منھ��ا مح��لٌّ ل��والدة ن��وع م��ن أن��واع ال��تالزم ال��ذي َیح��ُصل ب��ھ           

بار الحكم أو باعتبار الط�رف، ف�ال یخل�و ك�ل ت�الزم          االستدالل، سواء أكان التالزم باعت    
  .بین دالٍّ ومدلول من أن یكون راجًعا إلى واحدٍة من ھذه النسب األربع

وإذا ُفِھم أن الدلیل ما ھو إال عبارة ع�ن ن�وع م�ن أن�واع ال�تالزم ب�ین كلی�ین، ُفِھ�م أن             
 مَّ�ا، فم�ا علی�ھ إال    ھذه النسب ھي معاقد األدلة، وأن من أراد التعرَُّف عل�ى ن�وع دلی�لٍّ       

الدال والمدلول، ومن أراد التعرف على : التعرُف على نوع التالزم بین طرَفیھ الكلیین
نوع التالزم فعلیھ التعرف على نوع النسبة بینھما، فالذي یح�دد ن�وع ال�تالزم بینھم�ا                 

ف ، فنوع التالزم فرُع نوع النسبة، ولك�ل ن�سبٍة ت�الزٌم یختل�             )١(ھو نوع النسبة بینھما   
  :عن تالزِم نسبٍة أخرى، ولنشرع ببیان ذلك

  :نسبة التساوي: أوال
  التالزم من الطرفین: یجري فیھا: باعتبار الطرف
  :یجري فیھا من تالزم االجتماع نوعان: وباعتبار الحكم

  . التالزم بین ثبوتین -١
  .  التالزم بین نفیین -٢

  :وبمجموع االعتبارین، یكون التالزم الواقع فیھا أربعة
 الزم بین الثبوتین من الطرف األول الت -١
  التالزم بین الثبوتین من الطرف الثاني -٢
  التالزم بین النفیین من الطرف األول -٣
 . التالزم بین النفیین من الطرف الثاني -٤
، "ت��الزم الت��ساوي"ال��تالزم إذا ك�ان م��ن الط��رفین ب�ین ثب��وتین ونفی��ین ی�سمى    : فائ�دة 

ولعل ھذا ھ�و ال�سبب ف�ي     :  التساوي، قلت  :ما كانت النسبة بین طرَفیھ ھي     : وضابطھ
  .تسمیتھ بتالزم التساوي

  :تحلیل المثال:  النھاُر، وطلوُع الشمس:مثال ذلك

                                                           

 .سیَقرُّ ناظُرك بأمثلة ذلك عند التطبیق إن شاء اهللا و- )١(
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الن�سبة بینھم�ا الت�ساوي؛ لوج�ود ض�ابطھا وھ�و ص�دقھما              :  التعرُّف على النسبة   :أوال
الذي یصدق " اآلن" فاآلن الذي یصدق علیھ النھار ھو )١("اآلن"على فرد واحد ھو    

  .ھو وقت النھار: ھو وقت طلوع الشمس، واآلن: اآلن: یھ طلوع الشمس، فتقولعل
ال��تالزم م��ن الط���رفین،   : باعتب��ار الط��رف  : ال��تالزم الناش��ئ م��ن ھ��ذه الن���سبة    : ثانی��ا 

فالتالزم بین الثبوتین وبین النفیین، وعلى االعتبارین تن�تج         : وباعتبار الثبوت وضده  
  :أربعة تالزمات ھي

  )تالزم بین ثبوتین من الطرف األول(س وجود النھار  یلزم من طلوع الشم -١
  )تالزم بین ثبوتین من الطرف الثاني( یلزم من وجود النھار طلوع الشمس  -٢
تالزم بین نفیین م�ن الط�رف   ( یلزم من عدم طلوع الشمس عدم وجود النھار  -٣

  )األول
تالزم بین نفیین م�ن الط�رف   ( یلزم من عدم وجود النھار عدم طلوع الشمس  -٤

  )نيالثا
   نسبة العموم والخصوص المطلق :ثانیا

  :ما یجري فیھا من تالزم
  التالزم من طرف واحد: تالزم واحد ھو: باعتبار الطرف
  :تالزمان ھما: وباعتبار الحكم

 . تالزم بین ثبوتین -١
  . تالزم بین نفیین -٢

  :وبمجموع االعتبارین یكون التالزم بینھما ھكذا
طرف الخاص، فیل�زم م�ن ثب�وت الخ�اص          من  :  التالزم بین ثبوتین طردا، أي     -١

 .ثبوت العام
م�ن ط�رف الع�ام، فیل�زم م�ن نف�ي الع�ام نف�ي                :  التالزم ب�ین نفَی�ین عك�ًسا، أي        -٢

  .الخاص
 فكی��ف - كم��ا رأی��ت اآلن- الع��ام والخ��اص طرف��ان، وق��د ح��صل ال��تالزم منھم��ا :ال یق��ال
ا م��ن أن ھن��اك تالزم��ین، وك��لٌّ منھم�� : إن ال��تالزم م��ن ط��رف واح��د؟ والج��واب : تق��ول

  !.طرف ال من طرفین
  ".تالزم االنفراد" اصطلحت على تسمیة التالزم من طرف واحد ثبوتا ونفیا :فائدة

  تحلیل المثال:  اإلنسان والحیوان:المثال
، وینفرد الحیوان   "زید"الحیوان واإلنسان یتواردان على     :  التعرُّف على النسبة   :أوال

 أخص مطلقا والحیوان أعم مطلقا، وم�ا     بالحمار، وال ینفرد اإلنسان بشيء، فاإلنسان     
  .كان كذلك فإن نسبتھ العموم والخصوص المطلق

  : التالزم الناشئ من ھذه النسبة:ثانیا
  :نطبق التالزمین السابقین الخاصین بھذه النسبة فنقول

                                                           

 .للعھد الحضوري": اآلن" ال في - )١(
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ت��الزم ب��ین ثب��وتین م��ن ط��رف    ( یل��زم م��ن وج��ود اإلن��سان وج��ود الحی��وان      -١
 ).الخاص

ت��الزم ب��ین نفی��ین م��ن (ان ع��دم وج��ود اإلن��سان  یل��زم م��ن ع��دم وج��ود الحی��و -٢
  ).طرف العام

  نسبة العموم والخصوص الوجھي: ثالثا
ھذه النسبة قد ینشأ عنھ�ا ت�الزم، وق�د ال ین�شأ عنھ�ا ت�الزم              : أول ما أنبھ علیھ ھو أن     
  ".تالزم التنافي"أصال، وإذا نشأ فنوعھ 

 ب�ین الكلی�ین أو ع�دم وج�وده، وُیع�َرف      وضابط ما ینشأ مما ال ینشأ ھو وجود الوس�ط   
وجود الوسط من عدمھ بم�ا إذا ك�ان أح�د الط�رفین أع�م مطلق�ا م�ن نق�یض اآلخ�ر، أو                    
أعم من وجھ، ففي األول ال وسط، فال یرتفع�ان وحینئ�ذ یح�صل ال�تالزم ب�ین النفی�ین،              
كالعب���ادة والالص���الة، وف���ي الث���اني یوج���د الوس���ط، فیرتفع���ان، ف���ال ت���الزم، كالم���سلم   

  .عربي، وقد مرَّ على سمعك المثاالنوال
: أي[ومح���ل الحك���م ): "رحم���ھ اهللا" (الع���ضد"إذا ات���ضح ھ���ذا، ات���ضح ل���ك أن ق���ول  

متالزم��ین وال متن��افیین، وھم��ا الع��ام    ] الطرف��ان: أي[إن ل��م یكون��ا  ] ب��التالزم األع��م 
لیس على إطالقھ، بل محلھ أحد نوَعي العام والخاص من .  اھـ)١("والخاص من وجھ 

 أن أمثلتھ تنحصر في نوعین وشرط التالزم یتحقق في نوع واحد )٢(قد علمتوجھ، ف
منھما، وھو النوع الذي یكون أحد طرفیھ أعم مطلقا من نقیض اآلخر، فإذا وجد ھذا          

  : الشرط حصل تالزم التنافي وھو كاآلتي
  من الطرفین : باعتبار الطرف

  التنافي في العدم  : وباعتبار نوع التنافي
  الحجر واألبیض، والمسلم والعربي : عقیمالمثال ال

   التعرُّف على النسبة:أوال
وینف�رد األب�یض بم�ا ل�یس        " حجر أبیض "یصدقان على فرد ھو الصخر الجیري فھو        

  .بحجر كالثوب األبیض وینفرد الحجر بما لیس بأبیض كالحجر األحمر
   ھل شرط التالزم متحقِّق في ھذا المثال؟ :ثانیا

نقیض الحجر عدم الحجر، واألبیض أعم م�ن ع�دم الحج�ر م�ن           : لُنجري الضابط فنقو  
وجھ؛ الجتماعھما في الثوب األبیض، وانف�راد ع�دم الحج�ر ب�الثوب األس�ود، وانف�راد                 

ال حج�ر وال  : ھم�ا : األبیض بالحجر األبیض، فانكشف لنا أن لھذین الطرفین نقی�ضین         
 بحج��ر، وال ھ��و أب��یض، ویجتمع��ان ف��ي ف��رد واح��د ھ��و الث��وب األس��ود م��ثال، ف��ال ھ��و  

ب�أبیض، وھ��ذا ھ��و الوس��ط ال�ذي یرتف��ع الطرف��ان إلی��ھ، وعلی�ھ ف��ال ت��الزم اجتم��اع وال    
  .تالزم تناف بین ھذین الطرفین

  العبادة والالصالة: المثال المنِتج
   التعرُّف على النسبة:أوال

                                                           

 ).٢/٢٨٢،٢٨١( شرح العضد على المختصر من كتاب حاشیة التفتازاني على ذلك الشرح، - )١(
 ).٩( عند المسألة األولى في بیان نسبة التباین من بیان النسب األربع ص- )٢(
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  .یصدقان على الزكاة وتنفرد العبادة بالصالة، والالصالة بالنوم
  م متوفر في ھذا المثال؟ ھل شرط التالز:ثانیا

نق��یض الالص��الة ال��صالة، والعب��ادة أع��م منھ��ا مطلق��ا، ف��ال یرتفع��ان؛ عل��ى أن نق��یض    
عدم العبادة والصالة ال یجتمعان أصال، فال یوج�د ف�رد ھ�و ص�الة               : ھذین الطرفین ھو  

ولیس بعبادة، وبالتالي فال وسط بین العبادة والالصالة، فك�ان الطرف�ان یجتمع�ان ف�ي            
  :لكن ال یرتفعان إلى فرد ألبتة؛ وعلیھ فالتالزم الجاري اثنانالزكاة، و

   یلزم من عدم العبادة وجود الالصالة -١
   یلزم من عدم الالصالة وجود العبادة -٢

  : األساس والخلل: مثال آخر منِتج
یجتمع��ان ف��ي مح��ل فی��ھ أس��اس وخل��ل؛ لزل��زال م��ثال، وینف��رد األس��اس حی��ث ال خل��ل،  

  .والخلل حیث ال أساس
 ال واس��طة ب��ین ع��دم الط��رفین؛ ألن نقی��ضھما ال مح��ل ل��ھ، ف��ال یوج��د بن��اء ال    ث��م إن��ھ

ال�تالزم ب�ین   : أساس لھ وفي نفس الوقت ال یختل، وعلیھ، فنوع ال�تالزم الج�اري ھ�و          
  :نفي وثبوت؛ وألن التالزم فیھ من الطرفین فالناتج دلیالن ھما

  . یلزم من نفي األساس وجود الخلل -١
  .األساس یلزم من نفي الخلل وجود  -٢

المنَتج في ھذه النسبة ینضم إلى قسَمِي التباین ف�ي الن�سبة اآلتی�ة؛ لتمثِّ�ل     : تنبیھ مھمٌّ 
تالزم التن�افي  : أقسام تالزم التنافي الثالثة: الثالثة ما ُیعرف بأقسام المتناِفَیْین، أو قل  

م في العدم فقط، وتالزم التن�افي ف�ي الوج�ود فق�ط، وت�الزم التن�افي ف�ي الوج�ود والع�د                     
  :واألول خاص بھذه النسبة واآلخران موجودان في نسبة التباین اآلتیة. معا

  نسبة التباین: رابعا
  :التباین على نوعین

  .تباین بین الشيء واألخص من نقیضھ: النوع األول
  .تباین بین الشيء والمساوي لنقیضھ: النوع الثاني

  :ما یجري في ھذه األنواع من تالزم
  .من الطرفینف: أما باعتبار الطرف
  : وأما باعتبار الحكم

  .تالزم التنافي في الوجود: فإن كان في النوع األول، فالتالزم بین ثبوت ونفي أو قل
  األبیض واألحمر: المثال
  التعرف على النسبة: أوال

ال یصدق كلٌّ من االبیض واألحمر على شيء من أفراد اآلخر، فال شيء من األب�یض           
  .بأبیض، فالنسبة إذن التباینبأحمر وال شيء من األحمر 

  نوع التباین: ثانیا
نق��یض األب��یض ع��دم األب��یض، وھ��ذا ی��شمل األحم��ر وغی��ره م��ن األل��وان مم��ا ع��دا         
األبیض، واألحمر أخص من عدم األبیض مطلق�ا، فك�ل أحم�ر ع�دم أب�یض وال عك�س،          

  .فالتباین بین الشيء واألخص من نقیضھ
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ولم�ا ك�ان ال�تالزم ھن�ا م�ن          . ین ثب�وت ونف�ي    التالزم ب�  : التالزم الجاري في ھذه الحالة    
  :الطرفین، فإن التالزم بین الثبوت والنفي لھ حالتان

   یلزم من ثبوت األبیض نفي األحمر -١
   یلزم من ثبوت األحمر نفي األبیض -٢

  .التباین بین الشيء والمساوي لنقیضھ: الحالة الثانیة
  . السكون والحركة: المثال

  : التعرف على النسبة:أوال
  .شيء من السكون بحركة وال شيء من الحركة بسكون، فالنسبة بینھما التباینال 

   نوع التباین:ثانیا
نق��یض ال��سكون ع��دم ال��سكون، والحرك��ة م���ساویة ل��ھ؛ ف��ال واس��طة ب��ین ال���سكون          

  . والحركة؛ فال ارتفاع لھما
  :التالزم الجاري في ھذا النوع

  :ات تالزمانمن الطرفین، وباعتبار النفي واإلثب: باعتبار الطرف
 .  التالزم بین ثبوت ونفي -١
  . التالزم بین نفي وثبوت -٢

  :وبمجموع االعتبارین تكون األدلة الناتجة من ھذا التالزم أربعة ھي
  . یلزم من ثبوت السكون عدم الحركة -١
  . یلزم من ثبوت الحركة عدم السكون -٢
  . یلزم من عدم السكون ثبوت الحركة -٣
  . یلزم من عدم الحركة ثبوت السكون -٤

 أن خم��سة أدل��ة إجم��اال، ھ��ي أص��ول ط��رق االس��تدالل، ھ��ذه الخم��سة  و اول

تؤول إلى أربعة عشر تفصیال، وكلھا ترجع إلى أص�ل واح�د ھ�و المل�زوم، ف�إن ش�ئت               
ال�دلیل ھ�و المل�زوم،      : تصعَّدت منھا إلیھ، أو ت�سفَّلت من�ھ إلیھ�ا، وعل�ى الت�سفُّل تق�ول               

  :والملزوم یتفرع إلى أصلین اثنین ھما
  . ملزوم یدل بطریق االجتماع -١
 .  ملزوم یدل بطریق التنافي -٢

  : الملزوم الدال بطریق االجتماع: أوال
  :اثنان إجماال، ستة تفصیال: وھو

  :أما االثنان إجماال
  .الملزوم الدال من الطرفین وجودا وعدما: ملزوم التساوي: فأحدھما
  . وجودا وعدماالملزوم الدال من طرف واحد: ملزوم االنفراد: وثانیھما
  :وأما الستة تفصیال

  :فاألول من اإلجمالیین ینحلُّ إلى أربعة أدلة، ھي
 ).ب(وجود ) أ( أن یلزم من وجود  -١
 ).أ(وجود ) ب( أن یلزم من وجود  -٢
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 ).ب(عدم ) أ( أن یلزم من عدم  -٣
  ). أ(ع�����������������������دم ) ب( أن یل�����������������������زم م�����������������������ن ع�����������������������دم  -٤

  وھذه األربع تتولد من نسبة التساوي
  :لى دلیلین، ھماوالثاني منھما یؤول إ

 ).ب(وجود ) أ( أن یلزم من وجود -١
 ).أ(عدم ) ب( أن یلزم من عدم  -٢

 وھذان یتولدان من نسبة العموم والخصوص المطلق
  .اثنان إجماال، ستة تفصیال: فكان مجموع طرق األدلة بطریق االجتماع

  الملزوم الدال بطریق التنافي: ثانیا
  ثالثة إجماال، ثمانیة تفصیال: وھي
  :لثالثة اإلجمالیة فھيأما ا
  ).التنافي في العدم. (الملزوم الدال عدمھ على الوجود: األول
  ).التنافي في الوجود. (الملزوم الدال وجوده على العدم : الثاني
التن�افي ف�ي الوج�ود     . (الملزوم الدال عدمھ على الوج�ود ووج�وده عل�ى الع�دم           : الثالث
  ).والعدم

  : وأما الثمانیة التفصیلیة
  :ل ینتج منھ دلیالنفاألو

 ).ب(وجود ) أ( أن یلزم من عدم  -١
 ).أ(وجود ) ب( أن یلزم من عدم  -٢

  .وینتجان من نسبة العموم والخصوص الوجھي
  :والثاني یتفرع منھ دلیالن

 ).ب(عدم ) أ( أن یلزم من وجود  -١
 ).أ(عدم ) ب( أن یلزم من وجود  -٢

 وینتجان من نسبة التباین
  :والثالث أصل ألربعة أدلة

 ).ب(عدم ) أ( یلزم من وجود  أن -١
  ).أ(عدم ) ب( أن یلزم من وجود  -٢
 ).ب(وجود ) أ( أن یلزم من عدم  -٣
 ).أ(وجود ) ب( أن یلزم من عدم  -٤

  .وینتجان من نسبة التباین أیضا
الت���ساوي، والعم���وم  :  وتح���صَّل م���ن ھ���ذا أن ت���الزم االجتم���اع ین���شُأ م���ن ن���سبتین      

العم��وم والخ��صوص  :  ن��سبتینوالخ��صوص المطل��ق، وأن ت��الزم التن��افي ی��صدر م��ن  
اثنان إجماال : الوجھي، ونسبة التباین، وأن مجموع ما یستدل بھ من طریق االجتماع

ثالث��ة إجم��اال ثمانی��ة تف��صیال، فمجم��وع م��ا م��ن  : س��تة تف��صیال، وم��ن طری��ق التن��افي 
  .خمسة إجماال أربعة عشر دلیال تفصیال، ھي أصول طرق االستدالل: الطریقین
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  املطلب الثالث

  تطبيقات من ختريج األدلة التفصيلية على أصول طرق االستدالل 

 انتھینا إلى أن طرق االستدالل خمسة إجماال أربعة عشرة تفصیال، :متهيد

وقد علمت أنھا تجتمع . والغرض اآلن إجراء األدلة التفصیلیة علیھا تخریجا وتمثیال
  :في طریقین ال ثالث لھما

  تالزم االجتماع: الطریق األولى
  تالزم التنافي: لطریق الثانیةا

  :فالكالم في مسألتین
  التطبیق على تالزم االجتماع: المسألة األولى
  التطبیق على تالزم التنافي: المسألة الثانیة

  المسألة األولى
  التطبیق على تالزم االجتماع

  :تالزم االجتماع تحتھ دلیالن: تمھید
  .تالزم التساوي: الدلیل األول
  .تالزم االنفراد: الدلیل الثاني

  :فلنرسم للتطبیق على كلٍّ منھما قسما، كما ترى
  التطبیق على تالزم التساوي: القسم األول
  التطبیق على تالزم االنفراد: القسم الثاني

  القسم األول 
  التطبیق على تالزم التساوي 

  تذكیر: أوال
: ھو تالزم في الثبوت والنفي وكلٌّ منھما من الطرفین: تالزم التساوي -١

  .الملزوم الدال، والالزم المدلول
  .التساوي: ما كانت النسبة بین طرَفیھ ھي: الضابط -٢
  : ینطوي ھذا التالزم على أربعة أدلة: األدلة في ھذا التالزم -٣

 ).ب(على وجود ) أ(االستدالل بوجود :  الدلیل األول
 ).أ(على وجود ) ب(االستدالل بوجود :  الدلیل الثاني
 ).ب(على عدم ) أ(ستدالل بعدم اال:  الدلیل الثالث
 ).أ(على عدم ) ب(االستدالل بعدم :  الدلیل الرابع

  : المثال التطبیقي: ثانیا
  .ال یجوز أداء صالة الفریضة على الراحلة:  الدعوى -١
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 )١( یصلي على دابتھكان النبي : " حدیث ابن عمر في الصحیحین: الدلیل -٢
  .)٢("إال المكتوبة

  : لدلیل على الدعوى تقریر االستدالل با -٣
 : الطرفان  - أ

  .الصالة التي ُیحَكم علیھا بأنھا نافلة: الطرف األول
  .الصالة التي یجوز أداؤھا على الراحلة: الطرف الثاني

: النسبة بین ھاتین الصالتین ھي التساوي، أي:  التعرُّف على النسبة  - ب
  .مفھوم الصالتین مختِلٌف وفردھما واحد

ص��الة طلبھ��ا : ون المفھ��وم مختلًف��ا؛ ف��ألن مفھ��وم األول��ى   أم��ا ال��دلیل عل��ى ك�� :ال��دلیل
. ص��الة ال یمتن��ع أن ُت��ؤدى عل��ى ال��دوابِّ : ال��شارع طلب��ا غی��ر ج��ازم، ومفھ��وم الثانی��ة 

التسلیم في األول، والبداھة في     : والدلیل على أن مفھوم كلٍّ من الصالتین ھو ما ُذِكر         
  .الثاني

ًدا، فاس�تقراء م�وارد ال�شرع كح�دیث     وأما الدلیل على كون الفرد ف�ي المفھ�ومین واح�        
، فمنھا ُعرف أن " یصلي على دابتھ إال المكتوبة كان النبي   : " ابن عمر السابق  

 ی��صدق عل��ى ك��ل ف��رد م��ن أف��راد الط��رف  - وھ��و ص��الة النافل��ة-مفھ��وم الط��رف األول
ی�صلي عل�ى    : "، وذل�ك بقول�ھ    - وھو ال�صالة الت�ي یج�وز أداؤھ�ا عل�ى الراحل�ة             -الثاني
نع�م، ھ�و وإن ش�مل الفری�ضة أی�ضا، إال أن مفھ�وم         . فھ�ذا ی�شمل ف�رد النافل�ة       ،  "دابتھ

 دون - وھ�و النافل�ة  -الطرف الثاني ال یصدق إال على كل فرد م�ن أف�راد الط�رف األول    
، فتحصل أنھ إذا ك�ان ی�صلي عل�ى الداب�ة ولك�ن ال      "إال المكتوبة : "غیره، وذلك بقولھ  

ة ب�ین المكتوب�ة والنافل�ة، أن یك�ون ف�رد            یصلي المكتوبة علیھا، والحال أن�ھ ال واس�ط        
النافلة ھو الذي یجوز أداؤه على الراحلة دون غی�ره، وك�ان الف�رد ال�ذي یج�وز أداؤه            

  .على الراحلة ھو النافلة دون غیرھا
ما دام أن الن�سبة بینھم�ا ھ�ي الت�ساوي،           : التالزم الناشئ من ھذه النسبة      - ت

احلة، ثبوتا وسلًبا أربعة فالمتولد من طرف النافلة وطرف األداء على الر
  :تالزمات، كلُّ تالزم یمثِّل استدالال، فتستدل

 .بكون الصالة نافلة على جواز تأدیتھا على الراحلة -١
  .بجواز تأدیة الصالة على الراحلة على كونھا نافلة -٢
 .بعدم كونھا نافلة على عدم جواز تأدیتھا على الراحلة -٣
  .نھا نافلةبعدم جواز الصالة على الراحلة على عدم كو -٤

؟ استدللنا عل�ى نفلیَّتھ�ا بال�دلیل الث�اني،        )٣(فإذا اختلفنا في صالٍة مَّا ھل ھي نافلة أم ال         
  .وعلى عدم نفلیَّتھا بالدلیل الرابع

                                                           

وص بالسفر أم یشملھ والحضر قوالن، وال یخفى علیك أن كالمنا في حال  وھل ھو مخص- )١(
 .السعة واالختیار، ال في الضیق واالضطرار، وإال فالفریضة قد تؤدى على الراحلة

 ).١١٨٣( انظر صحیح مسلم حدیث رقم-) (٢
 . ھل ھو نافلة أم ال؟ وسیأتیك مثالھ:  كاالختالف في الوتر- )٣(
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وإذا اختلفنا في صالٍة مَّا ھل یجوز تأدیتھا على الراحلة أم ال؟ فلمثبت الراحلة ال�دلیل            
  : الدلیالن الثاني والثالث ھكذاوینتظم . األول، ولنافیھا الدلیل الثالث

  :لو جاز أداء الصالة على الراحلة لكانت نافلة، لكنھا
  : ، أو)الدلیل الثاني( تجوز فتكون نافلة

  ).الدلیل الثالث(لكنھا لیست نافلة فال یجوز أداؤھا على الراحلة
  :، لكنھالو كانت نافلة لجاز تأدیتھا على الراحلة: وینتظم الدلیالن األول والرابع ھكذا

  :، أو)الدلیل األول(نافلة فجاز تأدیتھا على الراحلة
  ). الدلیل الرابع(لكنھا ال یجوز تأدیتھا على الراحلة فال تكون نافلة

  :ولك استعراض التالزمات األربعة ھكذا
 . َمن كانت صالتھ نافلة، جازت صالتھ ھذه على الراحلة -١
  .فلةمن جازت صالتھ على الراحلة، كانت صالتھ ھذه نا -٢
  .من ال تكون صالتھ نافلة، ال تجوز على الراحلة -٣
 . من ال تجوز لھ الصالة على الراحلة، ال تكون صالتھ نافلة -٤
  : من أمثلة ھذا القسم: فائدة
االستدالل على ص�حة ظھ�ار ال�ذميِّ ب�أن الن�سبة ب�ین م�ن ی�صح طالق�ھ، وم�ن             -١

 :یصح ظھاره ھي التساوي، وعلیھ
س صحیح، ومن لم یصح طالقھ لم یصح فَمن صح طالقھ صح ظھاره، والعك   

  . ظھاره والعكس صحیح
م�ن  : االستدالل على انتفاء حق الشفعة بانتفاء حق الشراكة بأن الن�سبة ب�ین          -٢

ل��ھ ح��ق ال��شفعة، وھ��و الط��رف األول، وم��ن ل��ھ ح��ق ال��شراكة، وھ��و الط��رف  
  .الثاني ھي التساوي

  القسم الثاني 
  التطبیق على تالزم االنفراد

  : تذكیر: أوال
ھو التالزم في الثبوت والنفي، وكلٌّ منھما من طرف واحد، ال : الزم االنفرادت -١

  . من طرفین
  .ما كانت النسبة بین طرَفیھ العموم والخصوص المطلق: الضابط -٢
 :فیھ تالزمان، كلٌّ منھما یمثِّل دلیال، فھما دلیالن: األدلة في ھذا التالزم -٣

تالزم (م على ثبوت العام الالزم االستدالل بثبوت الخاص الملزو: الدلیل األول
  ).في الثبوت من طرف الخاص فقط

االستدالل بانتفاء العام الالزم على انتفاء الخاص الملزوم : الدلیل الثاني
  ).تالزم في النفي من طرف العام فقط(
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  :المثال التطبیقي: ثانیا
  التطبیق األول 

  .االستدالل بثبوت الخاص على ثبوت العام
  .ز اإلصباح ُجنًبا للصائمجوا:  الدعوى -١
 ).١٨٧: البقرة. (أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم: قولھ تعالى: الدلیل -٢
  : تقریر االستدالل بالدلیل -٣

 :الطرفان  - أ
  ) موضوع الدلیل. (الجماع في آخر جزء من لیل رمضان: الطرف األول
  )موضوع الدعوى. (اإلصباح ُجنًبا في رمضان: الطرف الثاني

كل َمن جامع في آخر جزء من اللیل لزم أن یصبح : على نوع النسبة التعرف   - ب
جنبا قطعا؛ إذ ال واسطة بین آخر جزء اللیل وأول جزء النھار  حتى یتمكن من 
الطھارة في جزء الواسطة، لكن لیس كل من أصبح جنبا یقال فیھ أنھ جامع في 

 .ذلك الجزء، بل قد یكون كذلك، وقد یكون احتلم في آخر الجزء
 العموم والخصوص المطلق؛ التفاق الطرفین في َمن جامع آخر - إذن-فالنسبة

اللیل وأصبح ُجنًبا، وانفراد المصِبح جنبا بمن لم یجامع كالمحتلم، فاإلصباح جنبا 
أعم؛ ألنھ قد یكون من جماع، وقد یكون من احتالم فیھ، ھذا ھو الواقع، ودلیلھ 

  .المذكورعقلي بغض النظر عن موقف الشرع من ھذا 
 -نظرنا بعد ذلك إلى الشرع فوجدنا جواز الجماع في أي جزء من أجزاء اللیل

  . فلزم من ھذا جواز اإلصباح جنبا بداللة اإلشارة فیھا-بداللة المنطوق في اآلیة
التالزم الواقع ھو تالزم الثبوت من طرف :  التالزم المتولد من ھذه النسبة  - ت

 : فیتولد دلیالنالخاص وتالزم النفي من طرف العام،
یستدل بجواز الجماع في آخر اللیل على جواز اإلصباح جنبا مع : األول

  ).الثبوت: أي: تالزم الطرد.(الصیام
یستدل بعدم جواز اإلصباح جنًبا على عدم جواز الجماع في آخر : الثاني
  ). النفي: تالزم العكس، أي.(اللیل
  :ود العام أیضامن أمثلة االستدالل بوجود الخاص على وج: فائدة

  ھل ھي نفل أم ال؟: إذا اخُتلف في صالة الوتر -١
فِلُمثبت نفلیَّتھا أن یستدل بكون وقوع األداء على الراحلة  أخص مطلقا من 

النفلیة، فكل ما وقع من صالة على الراحلة فھو نافلة، وال عكس فلیس كل ما كان 
  .صالة نافلة ھو واقع على الراحلة بل قد یقع على األرض

  .كذا االستدالل بثبوت الرھن على ثبوت الدَّینو -٢
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  التطبیق الثاني
  . االستدالل بانتفاء العام على انتفاء الخاص

 .بطالن صالة المأموم الذي لم یقرأ فیھا بالفاتحة: الدعوى -١
  .١"ال صالة لمن لم یقرأ بأم القرآن: "قولھ : الدلیل -٢
  :تقریر االستدالل بالدلیل -٣

 : الطرفان  - أ
  ).موضوع الدعوى. (صالة المأموم التي لم ُیقرأ فیھا بفاتحة الكتاب: لالطرف األو

  ).موضوع الدلیل. (جنس الصالة التي لم یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب: الطرف الثاني
 : التعرف على النسبة  - ب

النسبة بینھما العموم والخصوص المطلق؛ الشتراكھما في صالة مأموم لم یقرأ فیھا 
 ج�نس ال�صالة ب�صالة األم�ام والمنف�رد، فھ�ي ص�الة ولی�ست         بفاتح�ة الكت�اب، وتنف�رد   

  .صالة مأموم، فتكون صالة الطرف األول خاصة وصالة الطرف الثاني عامة
  :تالزمان:  التالزم الناتج من ھذه النسبة  - ت
 .یلزم من وجود صالة الطرف األول وجود صالة الطرف الثاني  - أ

 .ولیلزم من عدم صالة الطرف الثاني عدم صالة الطرف األ  - ب
 - ب�ال النافی�ة للج�نس      -وھذا الثاني ھو ال�ذي ح�صل ب�ھ االس�تدالل ھن�ا، فالح�دیث نف�ى                

األع��مَّ وھ��و ج��نس ال��صالة الت��ي ال فاتح��ة فیھ��ا، فل��زم م��ن ذل��ك نف��ي األخ��ص، وھ��و     
  . موضوع الدعوى فال صالة لمأموم ال فاتحة لھ فیھا

" رأ بأم القرآن  ال صالة لمن لم یق    : "واحتج أصحابنا بقولھ    ": "المجموع"وفي  
وھذا عام في كل مصل، ولم یثبت تخصیصھ بغیر الم�أموم بمخ�صص ص�ریح، فبق�ي         

لما كانت نكرة في سیاق     " صالة"یرید أن لفظ    ": عام: "فقولھ. اھـ )٢("على عمومھ 
النفي فھي عامة ونفي العام نفي لكل فرد من أفراده الخاصة، ومنھ�ا ص�الة الم�أموم     

  .    التي ھي محل الخالف
  : من األمثلة ھنا: ئدةفا
ال��رھن وال��دَّین، فم��ن انتف��ى دین��ھ ب��األداء، وك��ان موثق��ا ب��الرھن، ك��ان ل��ھ            -١

 . االستدالل على استرجاع رھنھ بأداء دینھ
: اإلس�راء ) (وال تقرب�وا الزن�ى    : ( االستدالل بعدم قربان الزنى في قولھ تعالى       -٢

  .على تحریم النظر لألجنبیة بشھوة)٣٢
ال رج�ل   : "النافی�ة للج�نس، فقول�ك     " ال" في اللغ�ة م�ن       نظیر االستدالل ھنا ما    -٣

عام، فیدل على انتفاء أي فرد م�ن أف�راد الرج�ال، وك�ذا یق�ال ف�ي نف�ي أيِّ            " في الدار 
  .  أن الجنس أعم من نوعھ، فإذا انتفى الجنس انتفى النوع: جنس، وحاصلھ

  المسألة الثانیة 

                                                           

 .عند مسلم) ٣٩٥(في البخاري، ورقم) ٧٥٦(یث عبادة بن الصامت، برقم  متفق علیھ من حد- ١
 ).٤/٣٣٩( المجموع للنوي شرح المھذب للشیرازي، -) (٢
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  التطبیق على تالزم التنافي
  :تنافي ثالثة أدلةتالزم ال: تذكیر: أوال

  .التنافي في الوجود والعدم: الدلیل األول
  .التنافي في الوجود فقط: الدلیل الثاني
  . التنافي في العدم فقط: الدلیل الثالث

  :والتطبیق واقع على كل قسم منھا، فھو ثالثة أیضا
  :المثال التطبیقي: ثانیا

  التنافي في الوجود والعدم: التطبیق األول
 .)١( مشروعیة جلسة االستراحةعدم: الدعوى -١
 )٢(كان ینھض على ُصدور "حدیث أبي ھریرة أن رسول اهللا : الدلیل -٢

 .٣"قدَمیھ
 :تقریر االستدالل على الدعوى -٣
 :الطرفان  - أ

  النھوض على صدور القدمین: الطرف األول
  .جلوس االستراحة: الطرف الثاني

 :التعرف على النسبة  - ب
ذان الطرفان ضرورًة؛ ألنھ یلزم من الطرف الثاني النسبة ھي التباین؛ إذ ال یجتمع ھ

وھ���و الجل���وس أن ال تقت���صر مالم���سة األرض عل���ى ص���دور الق���دمین، ب���ل تتج���اوز  
المالم��سة إل��ى ظھورھم��ا، ویل��زم م��ن ھ��ذه المالم��سة ع��دم النھ��وض عل��ى ص��دور        

  .القدمین
ویلزم من الطرف األول وھو النھ�وض عل�ى ص�دور الق�دمین، ع�دم مالم�سة األرض             

  .ما، ویلزم من عدم المالمسة ھذه، عدم الجلوسلظھورھ
فصار یلزم من وجود جل�سة االس�تراحة ع�دم النھ�وض عل�ى ص�دور الق�دمین، وم�ن                    

  .النھوض على صدور القدمین عدم جلسة االستراحة، فتنافى الطرفان
: والدلیل على كون التن�افي ف�ي الوج�ود والع�دم ھ�و أن نق�یض أح�دھما م�ساٍو لآلخ�ر                  

ر القدمین نقیضھ النھوض ال على صدورھما، والنھ�وض عل�ى          فالنھوض على صدو  
ظھورھم��ا م��ساٍو ل��ھ؛ لع��دم الواس��طة ب��ین النھوض��ین، وجل��سة االس��تراحة م��ساویة    

  .لمساوي النقیض، فتكون مساویة للنقیض؛ ألن مساوي المساوي مساٍو
 :التالزم الناشىء من ھذه النسبة  - ت

 :عة أدلة، فُیستدل بـلمَّا كان نوع التنافي ما علمت، كان الناتج أرب

                                                           

 وھي التي بعد السجدة الثانیة من الركعة األولى وقبل القیام إلى الركعة الثانیة، وكذا یقال ما - )١(
 .ولم یقل بھا الجمھوربین الركعة الثالثة والرابعة، وقال بھا الشافعي، 

 .مقدَّم األصابع:  أي- )٢(
، وفیھ خالد بن )٢٨٨( رواه الترمذي في سننھ، باب ما جاء كیف النھوض من السجود، برقم - ٣

 .إلیاس، وھو  متروك الحدیث
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 .على عدم الجلوس: النھوض على الصدور -١
 .على عدم النھوض على الصدور:  الجلوس -٢
 .على الجلوس:  عدم النھوض على الصدور -٣
 .على النھوض على الصدور:  عدم الجلوس -٤

وال بدَّ أن یثبت أحدھا، وینتفي سائرھا، وھذا األحد ھو األول؛ ألن�ھ المط�ابق               
  .یؤیدھا الحدیث السابقلدعوى المستدل التي 

ھذا، والمعترض ال َیُردُّ ھذا من ھ�ذه الجھ�ة وال یق�در، وإنم�ا ی�ُردُّه م�ن جھ�ة                    
  .  ضعٍف في سند الحدیث، وسیاقي ال یتعلق بھ

  : من أمثلة ھذا النوع: فائدة
 .دعوى أن المدیان ال تجب علیھ الزكاة -١
یتة البحر  االستدالل بحل الشيء على عدم حرمتھ، كاالستدالل بحل أكل م          -٢

 .  على عدم حرمتھ
  .  صالة النافلة وصالة الفریضة -٣

  التنافي في الوجود: التطبیق الثاني
 .عدم نجاسة المني، وأنھ طاھر: الدعوى -١
 .األصل الطھارة: الدلیل -٢
 :تقریر االستدالل بالدلیل -٣

 :الطرفان  - أ
  نجاسة المني: الطرف األول
   )١(جواز الصالة بھ: الطرف الثاني

 :سبةالتعرف على الن  - ب
ھذان الطرفان متنافیان شرعا؛ ألن الشارع ش�رط ارتف�اع النجاس�ة ع�ن ب�دن ومك�ان                  
وث��وب الم��صلِّي، فحی��ث كان��ت نجاس��ة، ل��م ت��صح ال��صالة وحی��ث ص��حت ل��م توج��د         

  .)٢(نجاسة
وال��دلیل عل��ى التن��افي وج��ودا ھ��و أن نق��یض ج��واز ال��صالة ع��دم جوازھ��ا، ونجاس��ة    

 ت�صح ال�صالة، ول�یس كلم�ا ل�م ت�صح       المني أخص منھ؛ ألن كلما وجدت النجاس�ة ل�م       
ال��صالة وج��دت النجاس��ة، فق��د ال ت��صح لظھ��ور الع��ورة م��ثال؛ ولھ��ذا یج��وز ارتف��اع       

  .تنعدم النجاسة وال تجوز الصالة بسبب ظھور العورة: الطرفین إلى ھذا الوسط، أي
 :التالزم الناشئ من ھذه النسبة  - ت

ثبوت أح�دھما ارتف�اع اآلخ�ر،    إذا تقرر التنافي وجودا بین ذینك الطرفین، فال بد عند      
  . )١(، فال بد أن یمتنع القول بنجاستھ، وھو المدعى)٣(وقد ثبت صحة الصالة بھ

                                                           

 .وھو في ثوب أو بدن أو مكان المصلِّي:  أي- )١(
 .غیر معفوٍّ عنھا:  أي- )٢(
 كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یسلت المني من ثوبھ - عنھا رضي اهللا- بحدیث عائشة- )٣(

 .رواه أحمد، وروي بألفاظ أخرى بعضھا متفق علیھ. بعرق اإلذخر ثم یصلي فیھ
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  :من أمثلة المتنافیین وجودا: فائدة
إذا وجد الرضاع انعدم النكاح وإذا وجد النكاح انعدم الرضاع، وقد :  الرضاع والنكاح -١

  .حیرتفعان بین ذكر وأنثى ال رضاع بینھما وال نكا
  التنافي في العدم: التطبیق الثالث

 .طھارة میتة البحر: الدعوى -١
 .٢)ھو الطھور ماؤه الِحلُّ میتتھ: (قولھ  : الدلیل -٢
 : تقریر االستدالل بالدلیل -٣

 :الطرفان  - أ
  ).منھا طھارة میتة البحر(الطھارة، : الطرف األول
  .حرمة األكل: الطرف الثاني

 :التعرف على النسبة  - ب
لطھارة في السُّمِّیَّات، ثم تنفرد الطھارة بم�ا ال یح�رم أكل�ھ ك�الموز،               تجتمع الحرمة وا  

وتنفرد الحرمة بما لیس بطاھر كالخنزیر، فكلٌّ من الطرفین أع�م م�ن نق�یض اآلخ�ر؛               
إذ یوجد معھ ومع نقیضھ، فالطھارة توجد م�ع حرم�ة األك�ل وع�دمھا، وحرم�ة األك�ل         

عموم والخصوص الوجھي، لكن    توجد مع الطھارة وعدمھا، وھذا ھو ضابط نسبة ال        
ق�د یرتفع�ان، وق�د ال       : قد تقدم أن للطرفین فیھا حالین؛ ألنھما یجتمعان قطعا، لكنھما         

یرتفعان، وما نحن فیھ م�ن الث�اني؛ ألن نقی�ضھما ل�یس ل�ھ وس�ط یرتفع�ان إلی�ھ، ف�ال                 
  .یوجد شيٌء َیِحلُّ أكلھ وھو لیس بطاھر

 :التالزم الناشئ من ھذه النسبة  - ت
 .فاع الطھارة وجود حرمُة األكلیلزم من ارت -١
 .یلزم من ارتفاع حرمة األكل وجود الطھارة -٢

 :والتنافي العدمي الثاني ھو الحاصل من المستدل، وبیانھ
بقاع���دة التن���افي الع���دمي ب���ین  " طھ���ارة میت���ة البح���ر " أن المالكی���ة اس���تدلوا عل���ى  

 یرتفع اآلخر، الحكمین، حیث ال یرتفعان معا عن محل واحد، بل إذا ارتفع أحدھما لم
ف�اقتنص الم�ستدل ھ�ذا الوض�ع ف�ي إثب�ات دع��واه، فھ�و لمَّ�ا ك�ان ی�دَّعي طھ�ارة میت��ة            
البحر، كان علیھ أن یستجلب طرًفا آخر تربطھ مع طرف الطھ�ارة ھ�ذه عالق�ة تن�اف             

، "حرم�ة األك�ل  "عدميٍّ بحی�ث ی�ؤدي ارتفاع�ھ إل�ى بق�اء الطھ�ارة، فوج�د مبتغ�اه ف�ي           
 لعدم ارتفاعھما؛ ألن ما ال یحرم أكلھ یكون طاھرا، وما           ھذان متنافیان شرعا؛  : فقال

  .ال یكون طاھرا یحرم أكلھ
إذا تقرر التنافي بین الحكمین وأن�ھ ف�ي الع�دم فق�ط، ل�زم إذا ارتف�ع أح�دھما أن یوج�د              
اآلخر، أو أنھ إذا وجد أحدھما أن یرتفع اآلخر، وقد ارتفعت حرمة األكل بِحلِّھ الثابت 

؛ ألن بین الِحلِّ والحرمة تن�اٍف وج�ودي وع�دميٍّ مع�ا، ف�ال             )تتھالحل می : (بقولھ  

                                                                                                                                                     

 ).١٩٨( مفتاح الوصول في علم األصول للتلمساني، ص- ) (١
ما جاء باب . حدیث حسن صحیح:  جزء من حدیث أبي ھریرة، أخرجھ الترمذي في سننھ وقال- ٢

 ).٦٩(في ماء البحر أنھ طھور، رقم الحدیث 



 

 

 - ٢٢٧٤ - 

یجتمع���ان وال یرتفع���ان، وإذا ارتفع���ت حرم���ة أك���ل المیت���ة ثبت���ت طھارتھ���ا، وھ���و        
  .)١(المطلوب

 ال فیك�ون  فع�ل  ع�ن  یرتفع�ان  ال فھم�ا : التن�افي  ھ�ذا  أمثلة من والحرمة الصحة :فائدة
 حرام�ا،  فیكون صحیح ال: فتقول ر،اآلخ ارتفع أحدھما وجد إذا بل حرام، وال صحیح

 ف�ي  ك�الطالق  وحرام�ا  ص�حیحا  الفع�ل  فیك�ون  یجتمع�ان  لكن صحیحا، فیكون حرام وال
  . صحیحا یقع وقع لو أنھ مع الحرمة وحكمھ الجمھور عند البدعي من ھو الحیض

                                                           

 ).١٩٩( مفتاح الوصول في علم األصول، للتلمساني، ص- )(١
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  الخاتمــــة
  .الدال والمدلول: الدلیل عبارة عن عالقة بین طرفین ھما -١
  .ال عبارة عن تالزم بینھما بحیث یستلزم الدالُّ المدلوَلھذه العالقة ما ھي إ -٢
لھذا التالزم مصدر، وھذا الم�صدر یتوق�ف نوع�ھ عل�ى ن�وع ال�دال، ف�إن ك�ان             -٣

عقلیا، فنوع التالزم عالقة ذاتیة بینھما، وإن كان طبعیا، ف�اللزوم متول�د م�ن               
 .اقتضاء الطبع، وإن كان وضعیا فالوضع ھو أصل ذلك االستلزام

: ن نوع ھذا التالزم الواقع بین الطرفین، فھذان ال یخرجان عن أربعة           وأیا كا  -٤
متساویین، ومتباینین، وعام وخاص مطلقین، وعام وخ�اص م�ن وج�ھ، وإن             

ھذا التالزم م�ا ھ�و إال ن�سبة بینھم�ا، وھ�ذه الن�سبة ال تخ�رج ع�ن            : شئَت قلتَ 
. الت��ساوي، والتب��این، والعم��وم والخ��صوص المطل��ق، وال��وجھي  : أرب��ع ھ��ي

 .كانت ھذه األربع ھي أصل كل دلیلف
 ال��ذي یختل��ف فیھ��ا مفھ��وم الط��رفین ویتح��د   -أن ن��سبة الت��ساوي : بی��ان ذل��ك -٥

 ین�شأ عنھ�ا ت�الزم الوج�ود م�ع الوج�ود، وت�الزم           -فردھما، كالضاحك والناطق  
العدم مع العدم من الطرفین، ولھذا یسمى ت�الزم الت�ساوي؛ الس�تواء ك�لٍّ م�ن                 

نتج من أحد الطرفین ی�ستوي م�ع م�ا ین�تج م�ن             الطرفین وجودا وعدما، فما ی    
 . الطرف اآلخر، ونواتجھ أربعة أدلة

ون��سبة العم��وم والخ��صوص المطل��ق الت��ي یت��وارد فیھ��ا الطرف��ان عل��ى ف��رد       -٦
وینفرد أحدھما بفرد كالصالة والعبادة وین�شأ عنھ�ا م�ا ن�شأ م�ن الت�ساوي إال               

 .أنھ من طرف واحد، فلھ ناتجان من األدلة
الخ�صوص ال�وجھي إن ك�ان بینھم�ا وس�ط یرتفع�ان إلی�ھ ف�ال               ونسبة العموم و   -٧

ینف�رد الجم�اع ب�اإلیالج م�ن غی�ر          : ینشأ عنھا تالزم أصال، كالجم�اع واإلن�زال       
إنزال، وینفرد اإلنزال باالحتالم، ویجتمعان في إیالج معھ إنزال، ولھما وسط 
یرتفع��ان كح��ال الم��صلي ب��دلیل أن أح��دھما أع��م م��ن نق��یض اآلخ��ر م��ن وج��ھ    

زال أعم من عدم الجماع من وجھ، وھذا الذي یجب أن ُیحمل علیھ ك�الم               فاإلن
، فإنھ عندما حرر ما یقع فیھ ال�تالزم مم�ا ال یق�ع جع�ل الوق�وع ف�ي                 "العضد"

غیر ھذه النسبة، والصواب جْعلھ في غی�ر ھ�ذا الن�وع م�ن ھ�ذه الن�سبة، وإال              
ة ع���دم األب���یض وع���دم األس���ود، والعب���اد  :فم���ا ت���صنع بنوعھ���ا الث���اني نح���و  

والالص��الة، واألس��اس والخل��ل، وإم��ا أن تك��ون ف��ي البح��ر أو ال تغ��رق، فھ��ذه 
األمثل�ة م��ن ھ�ذه الن��سبة وب��ین طرف�ي ك��لٍّ منھ�ا ت��الزم التن��افي ف�ي الع��دم م��ن      
الط��رفین، حی��ث ال یرتفع��ان فت��ستدل بارتف��اع أح��دھما عل��ى وج��ود اآلخ��ر،          

وال ص�الة  والدلیل أنھ ال وسط بینھما، فال یوجد م�ا ھ�و أخ�ضر وأص�فر مع�ا،         
لیست عبادة، وال بناء ال اساس فیھ وال خل�ل، وال م�ن ھ�و ف�ي الب�ر ویغ�رق؛        

فكان��ا . وال��سر ف��ي ذل��ك أن ك��ال م��ن الط��رفین أع��م مطلق��ا م��ن نق��یض اآلخ��ر     
یجتمع��ان ولك��ن ال یرتفع��ان، بخ��الف األول ال یجتمع��ان وال یرتفع��ان وفیھم��ا    

 . یصدق كالم العضد
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كم�ین عل�ى اآلخ�ر؛ ولھ�ذا ال یجتمع�ان،           ونسبة التباین حیث ال یصدق أحد الح       -٨
لكنھما قد ال یرتفعان أیضا إن انعدم الوسط، بأن كان كلٌّ منھما مساو لنقیض 
اآلخ��ر كالجن��ة والن��ار، وإال فیرتفع��ان، وض��ابطھ أن یك��ون ك��ل منھم��ا أخ��ص    
مطلق��ا م��ن نق��یض اآلخ��ر، كال��ضحك والبك��اء فھ��ذا أخ��ص مطلق��ا م��ن ع��دم         

  . ونواتج النوعین ستة أدلة. يالضحك، فقد ال یضحك من ال یبك
ال��دلیل التف��صیلي الجزئ��ي، فالتف��صیلي الكل��ي،     : األدل��ة لھ��ا أجن��اس فأدناھ��ا    -٩

 .فالدلیل اإلجمالي، فأصول طرق االستدالل، فمطلق الملزوم
 : التالزم اثنان -١٠

األول، تالزم اجتماع وھذا اثنان أی�ضا؛ ألن االجتم�اع إم�ا ف�ي الوج�ود أو ف�ي        
الط�رفین فھ�و ت�الزم الت�ساوي وھ�و الناش�ئ م�ن ن�سبة            العدم، ثم إن كان م�ن       

التساوي، أو من طرف واحد فاصطلحت على ت�سمیتھ ب�تالزم االنف�راد، وھ�و              
  . الناشئ من نسبة العموم والخصوص المطلق

والثاني تالزم التنافي، وھذا ثالث�ة؛ ألن�ھ إم�ا ف�ي الع�دم فق�ط وھ�ذا متول�د م�ن                 
ن تحقیق، أو في الوجود فق�ط، أو  العموم والخصوص الوجھي على ما بیَّنا م  

 .فیھما معا، وھذان متولدان من نسبة التباین
 .المتنافیان أعم مطلقا من المتباینین، وھو واضح -١١
التالزم ب�المعنى األخ�ص خ�اص ب�تالزم االجتم�اع، أم�ا ال�ذي ب�المعنى                  -١٢

 .  األعم فیشمل ھذا وتالزم التنافي
بع�ة ع�شر دل�یال،      طرق االستدالل مھما تعددت فإنھا ال تخ�رج ع�ن أر           -١٣

  : وفي بیانھا إما أن تقول
  : ھذه األدلة تتجمع في أربع نسب

فنسبة التساوي تنتج أربعة أدلة؛ ألن التالزم فیھا من الط�رفین ثبوت�ا ونفی�ا،               
ونسبة العموم والخصوص المطلق تنتج دلیالن؛ ألن التالزم فیھ�ا م�ن ط�رف              

تج دل��یالن؛ ألن ون��سبة العم��وم والخ��صوص ال��وجھي تن��  . واح��د ثبوت��ا ونفی��ا 
التالزم فیھا من الطرفین بین نفي وإثبات فقط، ونسبة التباین تنتج ستة أدلة 
؛ ألن ال��تالزم فیھ��ا م��ن الط��رفین ب��ین إثب��ات ونف��ي م��رة، وب��ین نف��ي وإثب��ات   

  .وإثبات ونفي مرة أخرى
  : أو تقول

  الملزوم إما أن یدل على الزمھ بطریق التالزم أو بطریق التنافي 
  : یق التالزم اثنانوالدال بطر

أن ی��دل المل��زوم عل��ى ال��الزم وال��الزم عل��ى المل��زوم وج��ودا وع��دما        : األول
  فاألحوال أربعة

. أن ی��دل المل��زوم عل��ى ال��الزم وج��ودا وال��الزم عل��ى المل��زوم نفی��ا        : الث��اني
  فاألحوال اثنان
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  فمجموع الدال بھذا الطریق ستة
  :والدال بطریق التنافي ثالثة

 المل��زوم عل��ى ع��دم ال��الزم، ووج��ود ال��الزم عل��ى ع��دم   أن ی��دل وج��ود: األول
  الملزوم، فاألحوال اثنان

أن ی��دل ع��دم المل��زوم عل��ى وج��ود ال��الزم، وع��دم ال��الزم عل��ى وج��ود  : الث��اني
  الملزوم، فاألحوال اثنان

أن یدل كال من وجود الملزوم والالزم على عدم اآلخر، وعدم�ھ عل�ى       : الثالث
  . فاألحوال أربعة. وجود اآلخر

فمجموع الدال بھذا الطریق ثمانی�ة، ومجم�وع ال�دال ب�الطریقین أربع�ة ع�شر                
  .دلیال

  :وھذا جدول یحوي أصول طرق االستدالل مع التمثیل
  

 المثال أنواع الدلیل الدلیل  التالزم الناتج النسبة
  
  
  

 التساوي

  
  
  

تالزم االجتماع من 
 الطرفین

  
  
  

ملزوم دال وجودا 
وعدما من 

 الطرفین

  :أربعة
أن یلزم من -١

(وجوُد)أ(وجود
  ).ب
أن یلزم من -٢

وجوُد)ب(وجود
  )أ(
أن یلزم من -٣

) أ(عدم
  ). ب(عدُم

أن یلزم من -٤
 ).أ(عدُم)ب(عدم

االستدالل بأداء 
الصالة على 
الراحلة على 

أنھا نافلة 
والعكس في 

كان : حدیث
 یصلي 

على دابتھ إال 
  ".المكتوبة

 

أن یلزم من -١
(وجوُد)أ(وجود

  ).ب
 

االستدالل 
بجواز الجماع 

في لیل رمضان 
على جواز 

اإلصباح جنبا 
 وھو صائم

  
العموم 

والخصوص 
 المطلق

  
ماع من تالزم االجت
 طرف واحد

  
ملزوم دال وجودا 
وعدما من طرف 

 واحد

أن یلزم من -٢
 ).أ(عدُم)ب(عدم

االستدالل 
ببطالن صالِة 

من لم یقرأ 
بالفاتحة على 
بطالن صالة 

مأموم لم 
 یقرأھا
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العموم 

والخصوص 
 الوجھي

  
تالزم التنافي عدما 

عند (من الطرفین
 )عدم الوسط

  
ملزوم دال عدمھ 

على الوجود 
 طردا وعكسا  

  :اثنان
أن یلزم من -١

ب(وجوُد)أ(عدم
.(  
أن یلزم من -٢

أ(وجوُد)ب(عدم
.( 

  
االستدالل بحل 

میتة البحر على 
 . طھارة میتتھ

تالزم التنافي 
 لطرفینوجودا من ا

ملزوم دال 
وجوُده على 
العدم طردا 

 .وعكسا

  :اثنان
أن یلزم من -١

ب(عدُم)أ(وجود
أن یلزم -٢). 

من 
أ(عدم)ب(وجود

.( 

االستدالل 
بجواز الصالة 

بالمني على 
 عدم نجاستھ

  
  
  
  

  
 التباین

  
  

تالزم التنافي 
وجودا وعدما من 

 الطرفین

  
  

ملزوم دال 
وجوده على 

العدم، وعدمھ 
على الوجود 
 .طردا وعكسا

  :بعةأر
أن یلزم -١،٢
من 

ب(عدُم)أ(وجود
 (

أ(عدُم)ب(وجود
(  

أن یلزم -٤،٣
من 
ب(وجوُد)أ(عدم

ومن )
أ(وجوُد)ب(عدم

.( 

االستدالل 
 بنھوضھ 

على صدور 
قدمیھ في 

الصالة على 
عدم جواز  
 االستراحة

  .واهللا الموفق
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  :المراجع
تقری��رات ال��شربیني عل��ى جم��ع الجوام��ع، م��ع كت��اب حاش��یة العط��ار، انظ��ر        .١

 .اشیة العطارح
، دار  )ب�دون طبع�ة   (حاشیة الباجوري على م�تن ال�سلم، إلب�راھیم الب�اجوري،             .٢

 .إحیاء الكتب العربیة، مصر
حاش��یة التفت��ازاني والجرج��اني عل��ى ش��رح ع��ضد المل��ة وال��دین لمخت��صر          .٣

، الطبع��ة )م١٩٨٣(المنتھ�ى الب�ن الحاج�ب ، م�سعود ب��ن عم�ر، س�عد ال�دین،        
 . األمیریةالثانیة، مصر، المطبعة الكبرى 

: حاش��یة ال��سید ال��شریف عل��ى ش��رح الع��ضد لمخت��صر اب��ن الحاج��ب، انظ��ر       .٤
 .حاشیة التفتازاني

حاشیة الصبان على شرح آداب البحث لملَّا حنفي، الصبَّان، محمد ب�ن عل�ي،               .٥
 .، ، الطبعة األولى، مصر، المطبعة العلمیة)ھـ١٣١٠(

، )دون طبع��ةب��(حاش�یة العط��ار عل�ى جم��ع الجوام��ع، العط�ار، ح��سن العط�ار،      .٦
 .بیروت، دار الكتب العلمیة

حاش��یة الھ��روي عل��ى حاش��یة الجرج��اني، عل��ى ش��رح ال��ضد لمخت��صر اب��ن       .٧
 ).، فانظره"٢"مطبوع مع المرجع رقم (الحاجب، حسن الھروي، 

الرس���الة الرش���یدیة عل���ى الرس���الة ال���شریفیة ف���ي آداب البح���ث والمن���اظرة،    .٨
 الق��اھرة، مكتب��ة الق��اھرة، الجونغ��وري، ال��شیخ عب��د الرش��ید، الطبع��ة الثالث��ة،

 ).م٢٠٠٥(
  الرسالة الشمسیة في القواعد المنطقیة، لنجم الدین علي القزویني، .٩

روضة الناظر، وُجنة المن�اظر، اب�ن قدام�ة، موف�ق ال�دین عب�داهللا ب�ن          .١٠
، ال���سعودیة، )م٢٠١٨(، ١:ش���ركة إث���راء المت���ون، الطبع���ة: أحم���د، تحقی���ق

 .مطبعة شركة إثراء المتون
أحم��د ش��اكر : الترم��ذي، محم��د ب��ن عی��سى، مراجع��ةس��نن الترم��ذي،  .١١

 . بیروت–وآخرین، دار إحیاء التراث العربي 
ش��رح تنق��یح الف��صول ف��ي اخت��صار المح��صول، القراف��ي، أحم��د ب��ن      .١٢

 -ھ���ـ ١٣٩٣(ط���ھ عب���د ال���رؤوف س���عد، الطبع���ة األول���ى   : أدری���س، تحقی���ق
 .دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت) م١٩٧٣

، )ھ���ـ١٤٢٢(حم���د ب���ن إس���ماعیل،  ص���حیح البخ���اري، البخ���اري، م  .١٣
 .محمد الناصر، الطبعة األولى، بیروت، دار طوق النجاة: تحقیق

نظ���ر ب���ن قتیب���ة، النی���سابوري، م���سلم ب���ن : ص���حیح م���سلم، تحقی���ق .١٤
 .الطبعة األولى، السعودیة، دار طیبة) م٢٠٠٦(الحجاج، 
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، )مع كتاب المستصفى للغزالي( فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت .١٥
 .، بیروت، المكتبة العلمیة)ھـ١٣٢٢(دین، عبد العلي بن محمد، نظام ال

رفی�ق العج�م، وآخ�ر،      : كشَّاف اصطالحات الفنون، التھانوي، تحقی�ق      .١٦
 ).م١٩٩٦(،بیروت، مكتبة لبنان، ١: ط

ع�ادل عب�د    : المجموع ش�رح المھ�ذب، محی�ي ال�دین الن�ووي، تحری�ر             .١٧
 . بیروت، دار الكتب العلمیة،)ھـ١٤٣٢: طبعة(الموجود وآخرین، 

مفتاح الوصول إلى علم األصول، التلمساني، أبي عبد اهللا محم�د ب�ن         .١٨
  ).م٢٠٠٩(أحمد، مصر، مكتبة القاھرة، 




