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  أوال ـــــ تعريف علم الجدل والمناظرة

  :معنى الجدلـــــ  1

: مقابلة احلجة باحلجة؛ واادلة :واجلدل. خاصمه، جمادلة وجداًال : اللدد يف اخلصومة والقدرة عليها، وجادله أي: اجلدل: لغةً / أ
 . (1)اخلصومة؛ مسي بذلك لشدته : املناظرة واملخاصمة، واجلدالُ 

 ).املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة: اِجلَدال: (الراغبقال : اصطالًحا /ب
 ).حبجة، أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كالمه: دفع املرء خصمه عن إفساد قوله: اجلدل: (وقال اجلرجاين

  ).هو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها: اجلدال: (وقال أيًضا

  :  ـــــ معنى المناظرة 2

 .هي املباحثة واملباراة يف النظر، واستحضار كل ما يراه ببصريته: لغة/ أ
  .اسم للمحاورة اليت جتري بني اثنني فأكثر بقصد ظهور احلق يه :اصطالحا/ ب

 الفرق بني املناظرة واادلة واملكابرة؟
 :هذه الثالثة من أنواع احلوار، إال أن الفرق بينها يف القصد واهلدف كالتايل

 هور احلق مسيت مناظرةفإن قصد ظ -1
 وإن قصد نصرة الرأي مسيت جمادلة -2
  وإن قصد إظهار العلم مسيت مكابرة -3

  :نشـأة علم الجـدلـــــ  3
اجلدل ظاهرة عاملية لوجودها يف غري األجناس البشرية كاملالئكة وإبليس ، لذلك فإننا إذا أردنا معرفة تاريخ اجلدل ونشأته ، فإن 

لنا مناذج من جدل األمم الغابرة منذ أن وجد اإلنسان على هذه البسيطة بل قبل وجوده ، كما ورد يف جدل  القرآن الكرمي يروي
املالئكة حول كون آدم خليفة يف األرض ، ولذلك ال ميكن أن حندد وقًتا زمنًيا لنشأة اجلدل مبعناه الفطري العام ؛ ألنه وجد بوجود 

يف البيئات اإلسالمية فقد ظل مقصورًا يف  ...)كعلم له قواعد وأصول( أما نشأة علم اجلدل. ة كامًنا يف نزعاا البياني. اإلنسانية 
عصر الصحابة والتابعني على ما تدعو إليه احلاجة من تبيان احلق ودفع الشبه وترجيح األدلة يف االجتهادات الفقهية ، ومل يقع يف 

  .ّصاً ومعًىن، وكانت فطرهم سليمةالعقائد إالّ نادراً ؛ ألم كانوا يعرفون األدلة ن
 ويقال إن أول من ّدوَن يف اجلدل هو أبو علي الطربي، وأول من كتب فيه البزدوي، مث كثر التأليف من بعدمها

 .ـه366وأول من صنف فيه من الفقهاء الشاشي سنة 
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 :، ومن ذلكإلسالميةهذا وقد كانت هناك العديد من األمور اليت أدت إىل انتشار اجلدل يف البيئة ا

 انتشار جمالس الُقصاص يف املدن اإلسالمية ، فقد فتح اال للناس يف تناول املشكالت الطارئة ، والرغبة يف معرفة حكمة الدين .أ
  .مهامجة اليهود والنصارى والدهريني وغريهم للدين اإلسالمي ، فتصدى هلم العلماء إلبطال أقواهلم .ب
   بعض املوضوعات العويصة كالغيبيات اليت كانت مزالق لبعض الباحثني ، وميدانًا يتفاضل فيه املتجادلونطرق باب البحث يف .ج
  .ميل العقول إىل نوع من الرتف العقلي بالبحث فيها .د

الف كل هذه األسباب هّيأت العقول للجدل واملناظرة فيما يعرض من مسائل دينية وسياسية ، فثارت حبكم الضرورة رياح اخل
   .الختالف األنظار ، وتباين املقاصد

  :للمناظرة العلمّية العديد من الفوائد نذكر منها ما يلي :فوائد المناظرةـــــ  4
   .عزيز الثقة بالنفس، وتقدير الذاتت/ أ 

   .تساعد املناظرة على إكتساب علوم ومعارف ومهارات جديدة/ ب
  .تنمية القدرة على بناء األفكار وتنظيمها/ ج
   .تطّور املناظرة قدرة الشخص على التفكري النقدي، ومهاراته يف التفكري /د
  .تنمي املناظرة مهارات التحليل العلمي، ومهارات تدوين املالحظات/ ه
   .تطور قدرة الشخص يف عرض احلجج والرباهني وكيفية إستخدامها بشكل جّيد / و
  .تنمي روح العمل اجلماعيو  تطور مهارة اخلطابة/ي
 :وأما آداب املناظرة فتسعة هي :آداب المناظرةـــــ  5
علم البالغة لكن  اللفظ القليل الذي يدل على املعاين الكثرية، واإلجياز وإن كان مقبوال يف :وهو أن يبتعد املتناظران عن اإلجياز -

 .فينبغي للمناظر إفهام صاحبه متام مراده يف املناظرة جيتنب كي ال يقع القصور يف الفهم للطرف الثاين
علم البالغة  اللفظ الكثري الذي يدل على املعاين القليلة، واإلطناب وإن كان مقبوال يف :وهو أن يبتعد املتناظران عن اإلطناب -

 .فينبغي احلرص على التوسط بني اإلجياز واإلطناب.كي ال حيصل التطويل وامللللكن يف املناظرة جيتنب  
 .ذات املعاين غري املفهومة أن يبتعد املتناظران عن استعمال األلفاظ الغريبة -
حصل اللبس يف اليت حتتمل أكثر من معىن بدون قرينة حتدد املعىن املراد في أن يبتعد املتناظران عن استعمال األلفاظ املة -

 .مث ال بأس إذا وجد لفظ غري مفهوم من أحدمها لغرابته أو إمجاله أن يستفسر منه اآلخر عن مراده.الفهم
وال بأس .كي ال يكون كالم أحدمها يف واد وكالم الثاين يف واد آخر أن يبتعد املناظران عن نقد كالم اخلصم قبل فهم مراده -

 .بطلب اإلعادة كي تتضح له الصورة
من املسألة املبحوثة فليقتصر على حمل البحث حفظا  أن يبتعد املتناظران عن التعرض أثناء املناظرة ملا ال دخل له يف املقصود -

 .للوقت ومنعا النتشار الكالم وتشعبه
خيالف الوقار كالضحك ورفع الصوت وحتريك اليد استخفافا وحنو ذلك مما  أن يبتعد املتناظران عن كل ما خيالف الوقار -
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 .وهذه أساليب اجلهال كي يغلبون ا خصومهم فإذا انقطعت حجة أحدهم أخذ بالضحك والقهقهة واستفزاز اخلصم.واألدب
حبيث تغيب شخصيته وتضعف حجته مهابة خلصمه كأن يكون  أن يبتعد املناِظر عن املناظرة مع أهل املهابة واالحرتام الكبري -

 .لهم فيسقط غرض املناظرة وهو الوصول للصواب من خالل املباحثة واملناظرةجي يناظر أحد شيوخه الذي
فال يظهر حجته ويتكلم معه بكالم ضعيف فيأخذه اخلصم على حني  أن يبتعد املناظر عن استصغار خصمه والتقليل من شأنه -

   .غرة ويغلبه حبجته

 : يألي مناظرة أربعة شروط وه: شروط المناظرةـــــ  6
 .كون فيه املناظرةتة وقواعدها اخلاصة باملوضوع الذي بقوانني املناظر  املتناظرين معرفة -أ

باملسألة اليت يتنازعان فيها حىت يتمكن كل منهما ان يتكلم ضمن احلدود املأذون له ا يف ظل قواعد املتناظرين معرفة  -ب 
  .وذلك حىت ال يناقش بغري علم يف البديهيات وإن يلتزم باحلق دون مكابرة ،املناظرة وضوابطها 

 . جيب أن تكون املسألة مما جيوز أن جتري فيها املناظرة وضمن ضوابط هذا الفن وقواعده -ج
فإذا كان كالم معلل بالفقهاء ال جيوز الرد عليه وسلم بالنحاة او الفالسفة او  ،أن املتناظران جيريا مناظرما على جمرى واحد -د

 .حنو ذلك

 ثانيا ـــــ ما تجري فيه المناظرة

هي اليت حتتوي على نسبة خربية حتتمل مطابقة املواقع  ألا القضيةري فيه املناظرة أي ما يكون حمل البحث والنقاش فهو وأما ما جت
أو عدمه، فيحصل فيها اختالف الرأي وتقع املناقشات واالستدالالت بني اخلصمني وتسمى القضية بالدعوى واملسألة مثل اهللا 

 .ء حمرم وحنو ذلكواحد، وأبو بكر إمام عادل، والغنا
فال جتري فيه املناظرة حنو اكتْب الدرس، وكذا اللفظ املفرد حنو زيد، واملركب حنو غالم زيد لعدم وجود النسبة اخلربية،  إلنشاءوأما ا

 .ولكن قد تقع املناظرة يف غري القضية كالتعريف ألنه يتضمن القضية
ذا اللفظ هو مركب ناقص ليس فيه إسناد أو نسبة ألنه موصوف وصفته ، فهحيواٌن ناطقٌ  :إذا قلنا يف تعريف اإلنسان :بيانه

إن هذا التعريف حينما يأيت به الشخص : فاحليوان موصوف والناطق صفته، فاملفروض أنه ال جتري املناظرة يف التعريف ولكن قالوا
 :فقد ادعى يف ضمنه عدة دعاوى منها

 .ذات موضوع وحممول هذا التعريف جامع وهذه قضية أي مركب خربي ألا
 .وهذا التعريف مانع وهذه قضية أيضا

فصار التعريف من هذه اجلهة حمال للمناظرات واملناقشات بأن يقول اخلصم ال أسلم أن تعريف اإلنسان بأنه حيوان ناطق صحيح 
 .ألنه غري جامع أو غري مانع أو ليس بأوضح من املعّرف

 .يف املنطق جتري فيه املناظرة الستلزامه النسبة اخلربيةمبعىن أن التعريف من جهة شروطه املذكورة 
فهي جتري فيها املناظرات ال لذاا بل ألا تستلزم  التعريفاتواحلاصل هو أن الذي جتري فيه املناظرة لذاته هو القضية، وأما 

  .وتستتبع القضية والنسبة فصحت املناظرة فيها من هذا اجلانب
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تصديقالمناظرة في الثالثا ـــــ   

أن القضية والنسبة هي حمل املناظرة وفيها يتنازع اخلصمان فواحد يتوىل الدفاع عنها، وآخر يقوم باهلجوم عليها،  مما سبق قد علمتَ 
وهذا الدور الذي يقوم به املتناظران يسمى وظيفة فأحدمها له وظيفة االعرتاض واهلجوم واآلخر له وظيفة اجلواب عن تلك 

 . عن املدعى االعرتاضات والدفاع
 .بالسائلويسمى الشخص الذي يتوىل وظيفة االعرتاض واهلجوم 

 .بالُمَعللويسمى الشخص الذي يتوىل وظيفة اجلواب والدفاع 
 .تناظر زيد املسلم، مع عمرو امللحد يف وجود اهللا فزيد يثبت وجود اهللا، وعمرو يكذب بذلك ويعرتض على زيد: مثال

معّلًال ألنه يثبتها بعلتها أي يستدل ويأيت بالعلة والسبب الذي من أجله آمن ) اهللا موجود ( ي هنا فيسمى زيٌد املدعي لقضية وه
  .ذه الدعوى

 .ويسمى عمرو الذي يعارض تلك الدعوى بالسائل ألنه هو من يسأل ويوجه االعرتاضات واإلشكاالت على كالم املدعي
 :فأما وظائف السائل فثالثة هي

  .املنع -1
  .قضالن -2
 .املعارضة -3

 .طلب الدليل على مقدمة الدليل :فأما املنع فهو
 .وكل من خلق من غري أب فهو إلهٌ  - أنه خلق من غري أب: املسيح إلٌه، والدليل عليه هو: قال زيد النصراين املعلل: مثال

 .أمنع الكربى أي كل من خلق من غري أب فهو إله: فيقول عمرو املسلم السائل
  .لكربى أي ال أسلمها وأطالبك بإقامة الدليل عليهاومعىن أمنع ا

 .فاملنع إما أن يتجه على صغرى الدليل أو كرباه
 .إبطال دليل اخلصم بإثبات ختلف الدليل بأن يوجد وال يوجد معه املدلول :وأما النقض فهو

  .وكل من خلق من غري أب فهو إلهٌ  - أنه خلق من غري أب: املسيح إلٌه، والدليل عليه هو: قال زيد النصراين املعلل: مثال
هذا الدليل باطل ألنه جيري مع آدم عليه السالم، فإنه خلق من غري أب بل ومن غري أم فيلزم على : فيقول عمرٌو املسلم السائل

  .دليلك أن يكون إهلا مع أنه ليس كذلك باالتفاق
 .فالنقض هو إثبات ختلف الدليل يف صورة من الصور

 .إبطال دليل اخلصم بإقامة دليل يثبت بطالن مدعاه :هيوأما املعارضة ف
  .وكل من خلق من غري أب فهو إلهٌ  - أنه خلق من غري أب: املسيح إلٌه، والدليل عليه هو: قال زيد النصراين املعلل: مثال

كان شأنه كذلك فهو عبد   وكل من -أنه محلت به أمه وأجنبته: املسيح عبد هللا، والدليل عليه هو: فيقول له عمرو املسلم السائل
 .خملوق ال إله خالق

 .فهنا أبطل عمرو دليل زيد بإقامة دليل من عنده يثبت بطالن دعواه وهي أن املسيح إله
  .أن يقابل دليل اخلصم بدليل يبطل مدعاه :فاملعارضة هي
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دليله بإثبات ختلفه، أو يبطل فتلخص أن السائل إما أن يكتفي بطلب الدليل على مقدمة من مقدمات دليل اخلصم، أو يبطل 
فإْن طلب الدليل على املقدمة فهو املنع، وإن أبطل نفس الدليل بالتخلف فهو  .دعواه بإقامة دليل منتٍج خلالف دعوى اخلصم

  .النقض، وإن أبطل نفس الدعوى بإقامة دليل منتٍج ملا خيالفها فهو املعارضة

 :وظيفة املنع
أن عليا هو زوج فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : و خليفة رسول اهللا، والدليلأن يأيت الرافضي فيقول أن عليا ه

 وكل من كان زوجا لبنت رسول اهللا فهو أحق الناس باخلالفة بعد رسول اهللا - 
 !لم، وهاِت دليلكأمنع أن يكون هو أحق الناس باخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: فريد عليه السّين باملنع ويقول

 :وظيفة النقض
أن عليا هو زوج فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن يأيت الرافضي فيقول أن عليا هو خليفة رسول اهللا، والدليل

 وكل من كان زوجا لبنت رسول اهللا فهو أحق الناس باخلالفة بعد رسول اهللا - 
وليس هو  -فهو ذو النورين -ثمان رضي اهللا عنه تزوج بنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن ع: فريد عليه السّين بالنقض ويقول

 !أحق الناس باخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باتفاق، فدليلك إذا باطل
 :وظيفة االعرتاض

الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن عليا هو زوج فاطمة : أن يأيت الرافضي فيقول أن عليا هو خليفة رسول اهللا، والدليل
 وكل من كان زوجا لبنت رسول اهللا فهو أحق الناس باخلالفة بعد رسول اهللا - 

إن عليا لو كان خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لكتبت له الوصية يف ذلك قبل وفاة : فريد عليه السّين باملعارضة ويقول
وأن األمر قد تُرك ألهل !  صلى اهللا عليه وسلم كتابة أمر كهذا عظيم إال إن مل يكن هو اخلليفة بعدهرسول اهللا، ولن مينع رسول اهللا

 .احلل والعقد فاختاروا له أبا بكر رضي اهللا عنه

:المنع*  

 املنع، والنقض، واملعارضة، وعلمت حقائق هذه املصطلحات ونريد أن نفصل الكالم: قد علمَت أن وظائف السائل ثالثة هي
 :عليها ولنبدأ باملنع

  .طلب الدليل على إحدى مقدمات دليل اخلصم -كما ذكرنا  -فاملنع
وهذا هو املنع احلقيقي، فإن اجته على الدعوى اليت مل يقم عليهم اخلصم دليال مسي منعا جمازيا، لعدم وجود مقدمات دليل كي 

 .سهايطلب عليها دليال، ومعىن املنع حينئذ طلب الدليل على الدعوى نف
 .وسكت أي مل يأت بدليل. املسيح إلهٌ : قال النصراين املعلل: مثال

  .أمنع هذه الدعوى أي ال أسلمها لك وأطلب عليها الدليل: فقال املسلم السائل
 .فهذا منع جمازي ألنه توّجه على نفس الدعوى وليس على مقدمات الدليل

أمنع : فقال املسلم السائل .وكل من خلق من غري أب فهو إله -  أبأنه خلق من غري: الدليل عليه هو: فقال النصراين املعلل
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 .الكربى
  .فهذا منع حقيقي ألنه اجته على إحدى مقدمات الدليل

  .فاملنع إما أن يتجه على نفس الدعوى، وإما أن يتجه على دليل الدعوى أي على إحدى مقدماته
لكربى معا وهذا يف حقيقته منعان فمنعه الصغرى فقط منع أول، ومنعه وقد مينع السائل مقدميت الدليل معا أي مينع الصغرى وا

 .الكربى أيضا منع ثان
  .وكل من خلق من غري أب فهو إله - أنه خلق من غري أب: املسيح إله، والدليل: قال النصراين املعلل: مثال

( قال اهللا تعاىل عنهم  راء عليها السالم بالزناأمنع الصغرى وأمنع الكربى، ألن اليهود يتهمون مرمي العذ: فقال اليهودي السائل
 .( وبكفرهم وقوهلم على مرمي تانا عظيما

  :مث إنه يشرتط يف كل منع شرطان كي يكون وظيفة موجهة مها
 .أن ال يكون املمنوع بديهيا جليا -1
 .أن ال يكون املمنوع مسّلما عند املانع -2

 .سيات واملتواترات واربات واحلدسياتاألوليات والفطريات واحل: فالبديهيات ست
 :وهي تصنف إىل صنفني

 .أي الواضح لكل الناس فيكفي أن يرجع إىل نفسه ويتصوره ليحصل له التصديق وتسمى بالبديهي اجللي األوليات والفطريات: أوال
 :احلسيات واملتواترات واربات واحلدسيات وهذه بدورها تنقسم إىل قسمني: ثانيا
أي الذي ال يكون واضحا لكل الناس بل قد حيصل للبعض البديهي اخلفي  يكون مشرتكا بني كل الناس فهذا يسمى بما ال -1

 .بالبداهة وقد ال حيصل آلخرين، مثل التجارب اليت جيرا البعض
  .مثل الشمس مشرقة البديهي اجلليما يكون مشرتكا بني عامة الناس فهذا من  -2

والصنف الثاين جيوز منعه إال  .حد منعه ألنه مكابرة ورفض للحق فيكون منعه حينئذ وظيفة غري موّجهةفالصنف األول ال جيوز أل
فالبديهي اجللي هو األوليات والفطريات واملشرتكات بني  .إذا كان مشرتكا بني عامة الناس فال جيوز حينئذ ويكون مكابرة مرفوضة

 .الناس
 :وإليك أمثلة توضح املقصود

 .األربعة زوج: قال زيد: مثال .أمنع ذلك، فهذه مكابرة ألنه منع بديهيا أوليا: فقال عمرو .النقيضان ال جيتمعان: يدقال ز : مثال
 .أمنع ذلك، فهذه مكابرة ألنه منع بديهيا فطريا: فقال عمرو

 .هذه الدواء يعاجل الروماتيزم - لدواء جربه بنفسه على عينات كثرية -قال زيد : مثال
منع ذلك، فهذا املنع مقبول وال يعد مكابرة ألن تلك التجربة خاصة مبن جرا ومل حتصل لكل الناس باالشرتاك، أما أ :فقال عمرو

 .إذا منع جمربا مشرتكا بني الناس فيكون منعه مكابرة ككل نار حارة وحنو ذلك



 

8 

 .هنالك أفعى برأسني -وقد رأى فرضا أفعى ذات رأسني - قال زيد: مثال
ذلك، فهذا بديهي خفي فمنعه ليس مبكابرة، أما إذا منع ما هو مشرتك بني الناس كالسماء فوقنا واألرض حتتنا  أمنع :فقال عمرو

  .وحنو ذلك فهذا املنع مكابرة غري مسموعة وال يلتفت إليها
  .قال النصراين عيسى خلق من غري أب: مثال

ة عند كل مسلم، ولكن إذا منعها اليهودي أو امللحد فال تعد فقال املؤمن أمنع ذلك، فهذا املنع مكابرة ألن هذه القضية مسلم
  .مكابرة ألا ليست من املسلمات عنده فتكون قابلة للنقاش معه

  .فتلخص من ذلك أن املنع يقبل إذا كانت القضية املمنوعة نظرية، أو بديهية خفية، وال يقبل إذا كانت بديهية جلية، أو مسلمة

 :السند*
 .ع هو أول وظائف السائل، وعلمت حقيقته وشروطهقد علمَت أن املن

 :ونريد أن نبّني أقسامه وهي قسمان
 .الذي خال من السند :منع جمرد وهو -1
  .الذي اقرتن بالسند :منع مسَتِند وهو -2

 .ما يذكره املانع معتقدا أنه يقوي منعه :والسند هو
مبعىن أن السند هو ألفاظ يأيت ا املانع مربرا ا سبب منعه وهو يعتقد أنه يقوي منعه وطلبه للدليل فكأنه يقول للخصم إين أطلب 

 .الدليل ألجل كذا
 .وكل من خلق من غري أب فهو إله -أنه خلق من غري أب: املسيح إله، والدليل عليه: قال النصراين املعلل: مثال

 :م السائل أن مينع الكربى إما منعا جمردا، أو مقرونا بالسند فيقولفهنا جيوز للمسل
 .)منع جمرد( ويسكت . أمنع الكربى

 .) منع مستند. ( أمنع الكربى، كيف وهو إنسان
، يسمى سندا ألن املانع وهو املسلم الذي طلب الدليل على الكربى ذكره معتقدا أنه يقوي طلبه )كيف وهو إنسان ( فقوله 

ألن كونه إنسانا ينايف كونه إهلا، مبعىن أنين أطلب منك الدليل على الكربى وأبرر هذا الطلب بأين أعتقد وأجزم بأنه إنسان للدليل 
 فلهذا أطلب منك الدليل على الكربى فما هو دليلك عليها؟

دالل بل هو يطلب الدليل، فالسند مل يسق لالستدالل به فاملانع املسلم هنا مل يأت به لالستدالل ألنه ليس يف مقام االست
 .والنصراين هو الذي يف مقام االستدالل فهذه هي وظيفته فهو يدافع ويستدل على ما ادعاه

فالسند هو تربير اختياري لطلب الدليل أي املنع، ومعىن كونه اختياريا أنه ليس جيب أن يأَيت به املانع فيكفي أن يقول أمنع فقط، 
 .لسندفإن شاء أن يقوي منعه فيأيت با

 :مث إن السند حبسب الصورة اليت يساق ويعرض ا ينقسم إىل ثالثة أقسام
 .ويستعمل فيه عادة عبارة ملَ ال يكون كذا .ما يدل على اجلواز واالحتمال :السند الِلمي وهو -1
 .ويستعمل فيه عادة عبارة كيف واألمر كذا .ما يدل على القطع :السند القطعي وهو -2
 .ويستعمل فيه عادة عبارة هذا فيما لو كان األمر كذا .ما يبني فيه منشأ الغلط :لي وهوالسند احلَ  -3
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 .وكل من خلق من غري أب فهو إله -أنه خلق من غري أب: املسيح إله، والدليل عليه: قال النصراين املعلل: مثال
سند للمنع وهو سند ملي الستعمال لفظ ملَ معه  ( مل ال يكون إنسانا( فقوله . أمنع الكربى مل ال يكون إنسانا: فقال السائل

 ويسمى سندا جوازيا أيضا أي أنين أمنع الكربى ألن العقل جييز أن يكون إنسانا فما دليلك أنت على الكربى ؟
هنا سند للمنع وهو قطعي أي جيزم فيه املانع ويقطع بصدقه ف) كيف وهو إنسان ( فقوله . أمنع الكربى كيف وهو إنسان: أو يقول

السائل أورد املنع على جهة القطع بكونه إنسانا وليس على سبيل التجويز، أي أنين أمنع الكربى ألين أجزم وأقطع بكونه إنسانا 
 فما دليلك أنت على الكربى ؟ 

سند ) فهذا يصح لو كان اهللا سبحانه يعجزه شيء ( فقوله . أمنع الكربى فهذا يصح لو كان اهللا سبحانه يعجزه شي: أو يقول
للمنع واملانع يقطع بأن املسيح إنسان ويلفت نظر املعلل إىل منشأ غلطه وهو توهم أن اهللا سبحانه ال يتأتى له أن خيرق العادة 
املستمرة وهو سند حلي منسوب إىل احلل أي حل اإلشكال الذي وقع به املعلل وتبيني وجه الغلط، أي أنين أمنع الكربى ألين 

 إىل ما اعتقده منشأ الغلط عندك فما دليل أنت على الكربى؟  أجزم خبطئها وألفت نظرك
: فالفرق بني أنواع السند هو أن السند إن كان يشعر بالتجويز واالحتمال العقلي من املانع فهو ملي، وإن كان يشعر بالقطع منه

 .و احلليفإما أن ال يبّني معه وجه الغلط وهذا هو السند القطعي، وإما أن يبني معه وجه الغلط فه
 .املاء الذي حلت فيه جناسة ومل يتغري ا طهورٌ : قال الفقيه املالكي: مثال

 ) منع جمرد. ( أمنع: فقال الفقيه الشافعي
 .) منع بسند ملي. ( أمنع مل ال جيوز أن يكون جنسا: أو قال
 .)منع بسند قطعي. ( أمنع كيف وهو جنس: أو قال
  .)منع بسند حلي. ( املاء قلتني فأكثرأمنع وما ذكرته يصح لو كان : أو قال

  .املنع، والنقض، واملعارضة، وقد مضى الكالم مفصال على املنع فلنتبعه بالنقض: علمَت أن وظائف السائل ثالثة قد :النقض* 
خلصم فيبطله فالنقض يركز على دليل ا .إبطال الدليل بإثبات ختلفه بأن يوجد الدليل وال يوجد معه املدلول - كما عرفتَ   - والنقض

فهو ال يهاجم الدعوى وإمنا يهاجم نفس الدليل ويسمى بالنقض اإلمجايل ألنه ال يبطل مقدمة معينة من دليل اخلصم بل يبطل 
 .الدليل ككل أي جمموع الدليل

  :مث إن النقض قسمان
 .أن ينقض دليل اخلصم من دون ترك شيء منه: مشهور وهو -1
 .م مع ترك شيء منهأن ينقض دليل اخلص: مكسور وهو -2
 .وكل أمر يدل على الوجوب -أا أمر: هذه اآلية تدل على الوجوب، والدليل عليه: قال املعلل: مثال

 .فإنه أمر ومل يدل على الوجوب) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا ( دليلك هذا منقوض بقوله تعاىل : فقال السائل
عبارة من عبارات الدليل، أي جاء بالدليل كما صّوره اخلصم، ويال حظ أنه مل  فهذا يسمى بالنقض املشهور ألنه مل يرتك الناقض

 .إن هذه املقدمة أو تلك من دليلك فاسدة بل الدليل برمته فاسد: يعني فيقول
 .أي الصورة اليت حصل معها التخلف) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا ( ويسمى الدليل الدال على النقض بالشاهد وهي هنا 
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النقض بال شاهد وظيفة مردودة ألنه مكابرة، بأن يقال إن دليلك هذا منتقض وال يأيت بالشاهد الذي  :ذا يقول علماء املناظرةول
  .حصل معه التخلف فمثل ذا ال يقبل ألنه جمرد دعوى ال دليل عليها

وكل  -) من القرينة الصارفة عن الوجوب أي خال( أا أمر مطلق : هذه اآلية تدل على الوجوب، والدليل عليه: قال املعلل: مثال
 .أمر مطلق يدل على الوجوب

 .ألنه أمر ومل يدل على الوجوب) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا ( دليل هذا منقوض بقوله تعاىل : فقال السائل
فإنه أمر : قال: ألن املعللفهذا مثال للنقض املكسور غري املقبول ألنه كسر دليل اخلصم أي ترك بعض األوصاف املؤثرة من دليله 

وكل أمر مطلق يدل على الوجوب، فجاء السائل وترك من الدليل كلمة مطلق وهو وصف مؤثر فإن األمر إذا كان مطلقا  -مطلق
فإنه أمر غري مطلق لوجود القرينة الصارفة للندب وهو ) فكاتبوهم ( بأن خال من القرينة فهو يدل على الوجوب، خبالف قوله تعاىل 

  .اع العلماء على أن مكاتبة السيد لعبده مندوبة وليست واجبة، فال يصح النقض اإمج
أما إذا ترك من دليل اخلصم عبارة غري مؤثرة فال يضر ويسمى أيضا بالنقض املكسور ولكنه يكون مقبوال ألن الكلمة املرتوكة غري 

 :مؤثرة يف احلكم فاتضح أن النقض املكسور نوعان
 .وصفا مؤثرا مردود إن ترك -1
 .مقبول إن ترك وصفا غري مؤثر -2
  .وكل أمر وطلب للفعل فهو واجب -ألا أمر وطلب للفعل - هذه اآلية تدل على الوجوب: قال املعلل: مثال
 .فإنه أمر ومل يدل على الوجوب) فكاتبوهم ( هذا منقوض بقوله تعاىل : السائل: فقال

لكنه مقبول ألن العبارة غري مؤثرة على الدليل فالسائل عمد إىل خالصة ) لفعل وطلب ل( فهذا نقض مكسور ألنه ترك عبارة 
 .الدليل فجاء ا

وكل سطح حتيط به أربعة خطوط فهو  - إنه سطح حتيط به أربعة خطوط : والدليل عليه: ذلك الشكل مربع: قال املعلل: مثال
 .مربع

فهذا نقض مشهور ووظيفة مقبولة،  .به أربعة خطوط وليس مربعا دليلك هذا منقوض باملستطيل فإنه سطح حتيط: فقال السائل
  .ويسمى املستطيل هنا بالشاهد

وكل سطح حتيط به أربعة خطوط  -إنه سطح حتيط به أربعة خطوط متساوية : والدليل عليه :ذلك الشكل مربع: قال املعلل: مثال
 .متساوية فهو مربع

 .إنه سطح حتيط به أربعة خطوط وليس مربعادليلك هذا منقوض باملستطيل ف: فقال السائل
 .فيكون وظيفة غري مقبولة) متساوية ( فهذا نقض مكسور وقد ترك كلمة مؤثرة وهي 

وكل سطح حتيط به  -إنه سطح حتيط به أربعة خطوط من أربعة اجتاهات : والدليل عليه :ذلك الشكل مربع: قال املعلل: مثال
 .ربعأربعة خطوط من أربعة اجتاهات فهو م



 

11 

  .دليلك هذا منقوض باملستطيل فإنه سطح حتيط به أربعة خطوط وليس مربعا: فقال السائل
 .فيقبل) من أربعة اجتاهات ( فهذا نقض مكسور وقد ترك عبارة غري مؤثرة أي يتأتى االستغناء عنها وهي 

وال يوجد معها املدلول، وتلك الصورة هي  فتلخص أن النقض إبطال الدليل بإثبات ختلف املدلول عنه، بأن يوجد الدليل يف صورة
  .دليل النقض وتسمى شاهدا وال بد منها يف النقض كي يكون وظيفة مقبولة

مشهور وهو أن يأيت بالدليل من غري حذف شيء منه وهو مقبول، ومكسور وهو أن يأيت بالدليل وقد حذف : مث إن النقض نوعان
  .وإن كان غري مؤثر فهو مقبول شيء منه فإن كان احملذوف مؤثرا فهو مردود،

املنع، والنقض، واملعارضة، وقد مضى الكالم مفصال على املنع والنقض فلنختمها : قد علمَت أن وظائف السائل ثالثة :المعارضة*
 .باملعارضة
 .مقابلة دليل اخلصم بدليل يبطل مدعاه -كما عرفَت   - واملعارضةُ 

، خبالف النقض فهو يهاجم نفس الدليل، بعبارة أخرى املعارضة اجم املدلول، فاملعارضة اجم نفس القضية املستدل عليها
  .والنقض يهاجم الدليل

  :وبالتأمل يف تعريف املعارضة يتضح أن هلا ثالثة أركان ال تتحقق بدوا وهي
 .أن يقيم املعلل دليال على مدعاه -1
  .أن يقابل السائل دليل املعلل بدليل آخر -2
 .نتيجة ذلك الدليل اآلخر خيالف مدعى املعلل أن تكون -3

فلو ادعى املعلل دعوى ومل يقم عليها الدليل بعُد فال جيوز أن يهامجها السائل بغري املنع أي يطلب عليها الدليل سواء بال سند أو 
 .اه ال قبل ذلكمع السند، فال تنقض وال تعارض لعدم وجود الدليل، فاملعارضة تأيت بعد أن يستدل اخلصم على ما ادع

 .ولو استدل املعلل على دعواه وأدعى السائل بطالن تلك الدعوى من غري أن يقابل الدليل بدليل فال يقبل وتكون مكابرة مردودة
  .ذلك الشاخص إنسان، فهذه دعوى جمردة من الدليل ال سبيل ملهامجتها بغري املنع: قال املعلل: مثال

  . ال جيوز أن يكون فرساأمنع، أو قال أمنع مل: فقال السائل
 .( دليل أصل الدعوى. ( فذلك الشاخص إنسان - وكل ناطق إنسان - ذلك الشاخص ناطق: فقال املعلل

  .فهنا يتأتى أن اجم الدليل بنقضه وإثبات ختلفه إن أمكن ذلك ووجدنا لذلك سبيال
  .نسانأو نقابل هذا الدليل بدليل آخر ينتج خالف أصل الدعوى وهي ذلك الشاخص إ

فهذه معارضة صحيحة حيث  .وكل صاهل فرس -إنه صاهل: ذلك الشاخص فرس، وليس إنسانا والدليل عليه: فيقول السائل
وهذه ) ذلك الشاخص فرس ( ، مث استدل السائل بدليل آخر أنتج )ذلك الشاخص إنسان ( استدل املعلل أوال على دعواه 

 .ارضةالنتيجة ختالف دعوى اخلصم فتحققت أركان املع
مث ال فرق بني أن حتصل املعارضة على أصل الدعوى كما سبق يف املثال السابق ، أو أن حتصل املعارضة على مقدمة من مقدمات 

 .الدليل بعد االستدالل عليها
 .وكل ناطق إنسان -إن ذلك الشاخص ناطق: ذلك الشاخص إنسان، والدليل عليه: قال املعلل: مثال

  .) صفة اجلمل( ى مل ال يكون راغيا أمنع الصغر : فقال السائل
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  .فذلك الشاخص ناطق - وكل ضاحك ناطق - إن ذلك الشاخص ضاحك: الدليل على الصغرى: فقال املعلل
فذلك  - وكل ما له سنام فهو راغ - إن ذلك الشاخص له سنام: ذلك الشاخص راغ وليس بناطق، والدليل عليه: فقال السائل

 .الشاخص راغ
إن ( وإمنا اجتهت على مقدمة أقيم عليها الدليل وهي ) ذلك الشاخص إنسان ( ارضة على أصل الدعوى وهي فهنا مل تتجه املع

  .) ذلك الشاخص ناطق
أو تتجه على مقدمة من  .فتحصل أن املعارضة إما أن تتجه على أصل الدعوى ويسموا باملعارضة يف الدعوى أو يف الدليل

  .موا باملعارضة يف املقدمة أو يف العلةمقدمات دليل أقيم عليها الدليل ويس
 .وكل من خلق من غري أب فهو إله - إنه خلق من غري أب: املسيح إلٌه، والدليل عليه: قال املعلل: مثال

 .وكل من كان شأنه كذلك فهو عبد هللا - إنه محلته أمه وأجنبته: والدليل عليه: املسيح عبد هللا: فقال السائل
( أصل الدعوى قابل فيها السائل دليل املعلل بدليل آخر أنتج له خالف دعوى املعلل؛ فدعواه هي  فهذه معارضة متجهة على

 .ومها متنافيان وال يتأتى اجتماعهما) املسيح عبد هللا ( ودعوى السائل ) املسيح إلٌه 
 .هو إلهوكل من خلق من غري أب ف - إنه خلق من غري أب: املسيح إلٌه، والدليل عليه: قال املعلل: مثال

 .أمنع الكربى: فقال املعلل
  .وكل من خرق الطبيعة فهو إله - كل من خلق من غري أب فقد خرق الطبيعة: الدليل عليها هو: فقال السائل
كل من خلق من غري أب فقد وِجد بعد أن مل : كل من خلق من غري أب فهو عبد هللا وليس إهلا، والدليل عليها هو: فقال السائل
 .كل من وجد بعد أن مل يكن موجودا فهو عبد هللاو  -يكن موجودا

فهذه معارضة متجهة على مقدمة من دليل اخلصم، وقد أقام املعلل عليها دليال، مث عارض السائل دليله بدليل منتج خلالف تلك 
 .املقدمة

دليله وعدم التعرض له،  إن فكرة املعارضة أن يدعي املعلل دعوى ويقيم عليها الدليل، فيقوم السائل بتجاهل :واخلالصة هي
   .ومهامجة نفس الدعوى بواسطة إقامة دليل آخر ينتج ما ينايف وميانع تلك الدعوى

 رابعا ـــــ المناظرة في التعريف                                                         
تكون صرحية وهي القضية وقد تكون غري صرحية كما قد علمَت أن حمل املناظرة هو القضية اليت تشتمل على النسبة، والنسبة قد 

هو احلال يف التعريف، وقد تقدم الكالم مفصال حول املناظرة يف النسبة الصرحية من القضايا واألدلة وبّينا وظائف املتناظرين 
 .اهلجومية والدفاعية، ولنتكلم بشكل خمتصر حول املناظرة يف التعريف

أن يكون جامعا، : لتعريف وهو التعريف اللفظي، والتعريف احلقيقي، وشروط التعريف احلقيقي وهيوقد مّر عليك يف املنطق أنواع ا
  .ومانعا، وأوضح من املعرفِ 

واملناظرة تدور حول هذه الشروط فاملعلل يدافع عن صحة التعريف، والسائل يهاجم التعريف ويبني أنه قد فقد شرطا من شروطا 
 .فيكون فاسدا

 .عند التعريف اللفظي هي املنع أي عدم التسليم بأن معناه يف اللغة هو كذافوظيفة السائل 
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 .تصحيح النقل أي ذكر املصدر :ووظيفة املعلل حينئذ هي
 .األسد: القسورة هو: قال املعلل: مثال

 .أمنع: فقال السائل
 .لكتاب ويريهذكر ذلك صاحب القاموس احمليط راجع جملد كذا صفحة كذا، أو يأيت له با: فيقول املعلل

 .إبطال التعريف بتخلف شرط من شروطه :وأما وظيفة السائل عند التعريف احلقيقي فهو النقض ومعناه هنا
 .املنع أي عدم تسليم فقدان الشرط :ووظيفة املعلل

 .جسم نام حساس مفكر: احليوان هو: قال املعلل: مثال
وانات فتعريفك غري جامع، فإن كل ما عدا اإلنسان من احليوانات غري هذا التعريف منتقض بالفرس وبغريه من احلي: فيقول السائل

 .مفكر
 .أردت من املفكر هو الذي يتحرك بإراداته واختياره، ومل أرد به العاقل: فيقول املعلل

 .تفسري الشيء خبالف ما تبادر ذهن اخلصم إليه - كما سبق  -فهنا منع املعلل كونه غري جامع عن طريق حترير املراد وهو
ولكننا ننبه هنا إىل أمر مهم وهو أن الغرض من املناظرة هو الوصول إىل الصواب، فإذا كان قصد املعلل من املفكر يف تعريفه هو ما 

ذكره فال إشكال، وإن مل يكن هذا قصده هذا فهذا عليه أن يعرتف باحلق ويغّري تعريفه، على أنه قد يعاب عليه استعمال اللفظ 
 .رخبالف معناه املشهو 

 .عبادة ذات وضوء: الصالة هي: قال املعلل: مثال
تعريفك هذا منتقض بالطواف بالبيت فإنه عبادة ذات وضوء، مع أن الطواف ليس من الصالة فيكون تعريفك غري : فيقول السائل

 .مانع من دخول األغيار
 .أردت بالصالة ليس خصوص الصالة املعروفة بل ما يشمل الطواف أيضا: فيقول املعلل

 .فهنا منع عدم كونه مانعا بتحرير املراد من الصالة وفسرها على خالف املتبادر منها
 .فتلخص من ذلك أن التعريف اللفظي مينُع مبعىن ال يسلم أن معناه هو كذا، فيجاب عنه بتصحيح النقل

  .ل معه الشروطوالتعريف احلقيقي ينقض بتخلف شروطه وجياب باملنع بتحرير املراد أي يفسره على وجه ال ختت

 مآل المناظرةخامسا ـــــ 

تستمر إىل ال اية فال بد أن تنتهي مهما طالت  نعين به كيف ستنتهي املناظرة بني اخلصمني إْذ هي ال ميكن أنمآل املناظرة و 
 :بواحدة من نتيجتني

مث يبطل السائل مجيع أدلته وال يبقى يف جعبته  بات مدعاه، بأن يستدل على مدعاهخسارة املعلل وذلك إذا مل يتمكن من إث -1
 .باإلفحام شيء فهذا يسمى
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مينع يف مقدمات املعلل وهو يستدل إىل أن  خسارة السائل وذلك إذا عجز السائل عن التعرض لدليل املعلل بأن يبقى السائل -2
 .باإللزام ة عنده فهذا يسمىجلية أو مسلم يوصله املعلل إىل مقدمات بديهية
  .فاإلفحام للمعلل، واإللزام للسائل


