
 كتبه:                  ...       يف القوادح اجلدلية. خمتصٌر....                                                             
 (إىل قدح القولراجع وهو )الدليليف  حهو على قسمني: قدح يف القول، وقدف، دليلهلأو  املخالفقول ل واإلبطالأهو الرد : القدح

  .األصل املقالي الكليأو على -ب       . القول اجلزئيعلى -أ     :وهو إما ، القول يف القدح /أواًل 
 لعقل والفطرة. مناقض ل أو(4ألصول الشرعية. لمناقض  أو(3بدعة.  أو(2بال حجة.  (1: القولبيان أن بأمور، منها:  ويكون

 ذو آثار فاسدة. أو(9  ذو لوازم فاسدة أو(8  مناقض لقول أئمته. أو(7 متناقض يف ذاته.  أو(6   مناقض ألصول املخالف أو(5
 .الكليالدليل  على أو -ب  .الدليل اجلزئيعلى -أ    ، وهو إما:  الدليل يف القدح ثانيًا/ 

 .املنع( إىل رجعت )واملعارضة ،واملعارضة املنع، قادحني: إىل ترجع األدلة وقوادح 

 :، ويتجه املنع ألمورإفادة دليل املخالف حلكمه، مبنع واحدة من مقدماته أو أكثرمنع وهو:  املنع: األول: القادح 
 ويكون منعها بأمور منها:  (،كالكتاب، والسنة، واإلمجاع، وقول الصحابي)األدلة النقلية  :واًلأ
 منع حتقيق املناط(. /أو4 .منع الداللة /أو3منع الصحة "فيما عدا الكتاب".  /أو2. "كقول الصحابي"منع جنس الدليل  /1)

 منع كون األصل مما ُيقاس فيه.  /2منع حكم األصل.  /1)  أمور:ب املنع فيه ، ويكون(كالقياس) العقليةاألدلة رابعًا: 
 .منع كون الوصف علة يف األصل /5    منع وجود الوصف امُلدَّعى علًة يف األصل.  /4   منع كون األصل ُمَعلَّاًل بعلة معلومة.  /3
 .القدح مبنع احلصر يف التقسيم ومنه:   أن يكون الوصف الـُمَعلَّل به غري ظاهر، كما لو علَّل بالقصد أو الرضى،   ومنه: 
 .االستحسانوقد مينع ثبوت جنس الدليل، ك(. منع وجود الوصف يف الفرع /7     منع كون هذا الوصف متعديًا.  /6 
 وهي: ،أخرى قوادح عدة املنع قادح إىل رجعتو 
 .طلب املعرتض من املستدل أن يفسر لفظه، ويبني املراد به: االستفسار -1
 .ى هو علة احلكمَعدَُّمـأن الوصف ال الدليل علىطلب أو :  .طلب دليل الدعوى: املطالبة  -2
 .نفسه، وإن كان ُمعَتَبرًا يف هذا املكانبيان املعرتض أن دليل املستدل غري معَتَبر يف : االعتبار فساد  -3
أن يقسم املعرتُض قوَل املستدل، أو دليله إىل احتماالت متعددة وحمصورة، ثم يتوجه لكل قسم منها باإلبطال، أو يسلم : التقسيم  -4

 بعضها، ويبطل بعضها، وجيعل مطلوب املعرتض منحصرًا يف القسم الباطل.
 .العقلكالقياس ومعارضة الدليل الشرعي)النص واإلمجاع( بدليل غري شرعي، وذلك ك

 .التسوية بني ما فرَّق الشرع بينه: ه أيضًاومن .أصاًل بذلك الدليلأن يكون احلكم مما ال ميكن إثباته : هومن
 )كجعل احِلكمِة ِعلَّة للُحكم(. .، فيبطل تعليق احلكم عليهعدم انضباط الوصف الذي علَّق عليه املستدل احلكم: االضطراب  -5
 .تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء اخلالفأو:  ،تسليم الدَّليِل مع منع املدلول: باملوجَـِب القول  -6
 .بيان احنراف الدليل عن حمل النـزاعفحقيقة القول باملوجب:  

 .مقابلة املخالف للمستدل مبثل دليله أو مبا هو أقوى منه: وهي املعارضة الثاني: القادح
 :على نوعني يف القياس وهي ،القياسعلى ، والنص على املعارضُة ُدِروَت
 ال يتعرض لدليل املستدل(.ف)دال على نقيض احلكم، يأتي املعرتض بدليل غري دليل املستدل أن :املعارضة يف الفرع -أ   
 .الفرق(قادح وهو )أن يأتي املعرتض بوصف آخر يف األصل املقيس عليه، ويدَّعي فيه أنه هو علة احلكماملعارضة يف األصل:  -ب   
 وهي: أيضًا( ملنعا إىل وجه يف رجوعها )مع أخرى قوادح عدة املعارضة قادح إىل رجعتو 
 .، أو يدل عليه وله باعتبارينأن دليل املستدل يدل عليه ال له بيان املعرتضوهو : القلب  -1

 ودااًل على قوله)قول املعرتض(. وقد يكتفي باألول.  (2مبطاًل لقول املستدل. (1واملعرتض قد جيعل دليل املستدل: 
 (.وهو قريب من القلب).اقتضاء العلَّة نقيض ما ُعلِّق بهاوهو : الوضع فساد  -2
 وَيِرُد النقض على: احلدود، واألدلة، والشروط، والعلل، وكل قضية كلية. .إبداء العلَّة، مع ختلف احلكموهو  :النقض  -3

 لفقدان شرط، أو لوجود مانع. :: إذا مل يكن ختلف صورة النقضقادحًاوإمنا يكون النقض 
  .وال مفيد للحكم الذي ادَّعاه املستدل رثدل أو وصفه غرُي مؤبيان املعرتض أن دليل املستوهو : التأثري عدم  -4

 ه. يف األصل بدونأو أن احلكم قد ثبت -جأو غري مطَّرد)منتقض(   -ب  .)غري مناسب(طرديٌّ -أوذلك ببيان أن الوصف: 
 .حيصل به الفرق بني األصل والفرع، مينع من إحلاق الفرع بذلك األصلإظهار معنى)وصف مناسب(وهو  :الفارق( مع )القياسالفرق -5


