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ÖZET 
Bu çalışmada “âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara” ilminin kurucusu ve ilk eser veren şahsiyeti 
olan Şemseddin Semerkandî’nin bu ilim hakkında yazmış olduğu risâle hakkında 
Kemâleddîn Mes‘ûd b. Hüseyin eş-Şirvânî tarafından kaleme alınan Şerhu Âdâbi’s-
Semerkandî adlı eserin tanıtımı ve tenkitli metni sunulacaktır. Münâzara ilminin en 
önemli şerhi olan bu eser, medreselerde dört asır ders kitabı olarak okutulmuştur. 
Tartışma metodolojisi hakkında olan bu eser, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
tanımlar, ikinci bölümde bahs ve münâzara düzeni ve üçüncü bölümde ise tartışmaların 
en yaygın yaşandığı kelâm, felsefe ve hilâf ilmiyle ilgili örnekler verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şemseddin Semerkandi, Mes‘ûd Şirvânî, Âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara, 
Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî.   

ABSTRACT 
In this study, the “âdâb al-bahth wa al-munâzara” knowledge of the founder and the first 
work in which figures the shams al-din samarqandi this knowledge about who has written 
his treatise about the Kemâl al-din Masud b. Husain al-Shirwani by written the Sharh 
Âdâb al-Samarqandi and Orwell's presentation and critically edited will be offered. The 
scientific explanation of the most important discussions of this work, a madrasa was read 
as a textbook in the four centuries. This discussion about the method works consists of 
three parts. The first part defines the second section and the third section of mention and 
discussion in order to experience the most common words of the debate, philosophy, and 
gives examples of contrary knowledge. 

Key Words: Shams al-Samarqandi, Masud Shirwani, Âdâb al-bahth wa al-munâzara, 
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1. Giriş 
Şemseddîn Semerkandî (ö. 702/1303), “âdâbü’l-bahs ve’l-münâzara” ilmi 

hakkında ilk eser yazan kişidir ve bu ilmin kurucusu olarak bilinmektedir. 
Semerkandî bu ilim hakkında, daha çok Âdâbü’s-Semerkandî olarak 
isimlendirilen bir risâle kaleme almış ve bu risâle hakkında da birçok şerh 
yazılmıştır. Bu şerhlerden biri ve hatta en önemlisi Kemâlüddîn Mes‘ûd b. 
Hüseyin eş-Şirvânî’nin1 (ö. 905/1500) Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî adlı 
eseridir. Zira eserin yaygınlığı da bunu göstermektedir. Ülkemizde 170 
civarında nüshası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemiz dışında da 
Amerika2, Suriye3, Irak4, Suudi Arabistan5, Tunus6, Hollanda7, Mısır, 
Lübnan, Fransa ve İngiltere’de de8 nüshaları bulunmaktadır.  

                                                                

Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî Şirvânî’nin en çok tanınmış eseridir. Bu 
eserden sadece sonraki kaynaklar bahsetmektedir.9 Bu şerh Şirvânî’nin en 
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1  Bundan sonra “Şirvânî” olarak geçecektir. 
2  Bak. Mach, Rudolf, Catalogue of Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the Garrett 

Collection: Princeton University Library, s. 286, New Jersey-1977. Bu kataloğa göre 
Princeton Üniversitesi Kütüphanesinde Şirvânî’nin şerhinden 6 adet nüsha 
bulunmaktadır. En erken tarihli olanı hicri 956 yılına aittir. Ayrıca hâşiyelerine ait 
nüshalar da bulunmaktadır. Ayrıca Princeton Üniversitesi Kütüphanesi’nin diğer 
kataloğunda da iki nüshası daha görünmektedir. Bak. Hitti, P. K., N. A. Faris, B. Abd- al-
Malik, Descriptive Catalog of The Garrett Collection of Arabic Manuscript in The Princeton 
University Library, s. 281, Princeton-1938. Bununla birlikte Michigan Üniversitesi 
Kütüphanesi kataloğunda da bir adet nüshası bulunduğu ifade edilmektedir. Bak. “Islamic 
Manuscripts at The University of 
Michigan”, http://www.lib.umich.edu/files/libraries/area/near_east/Full.pdf. 2 . 

3  Bak. Hasan, Abdülhamîd, Fihris Mahtûtât Dâri’l-Kütübi’z-Zâhiriyye, s. 193, Dimaşk-1970. 
Bu katalokta, şârihin ismi zikredilmemiş olarak belirtilen şerhin başlangıç ifadeleri Mes‘ûd 
Şirvânî’nin şerhi olduğunu göstermektedir. Tek nüshası görünmektedir. Yine bu katalogta 
hâşiyelerine ait nüshaların da bulunduğu belirtilmektedir. 

4  Bak. Bekrî, Ahmed Hasan, el-Mevrid, C. VI, Sayı:4, s. 432, Bağdat-1977. Bu kataloğa göre 
Bağdat’ta üç adet nüshası bulunmaktadır. Ayrıca Musul’da da bir adet nüshası 
bulunmaktadır. Bak. Sâlim, Abdürrezzâk Ahmed, Fihrisu Mahtutati Mektebeti'l-Evkâfi'l-
Âmme Fi'l-Mevsıl, C. I, s. 277, Musul-1975. 

5  Kral Suud Üniversitesi Kütüphânesi’nin dijital kayıtlarına göre burada altı adet nüsha 
bulunmaktadır. Bunlardan biri için bak. http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/6479/5. 
15.02.2010. Ayrıca Karabulut’ların belirttiğine göre Riyâd Üniversitesi’nde de nüshası 
bulunmaktadır Bak. Karabulut, Ali Rıza ve Ahmet Turan Karabulut, Mu’cemü’t-Târihi’t-
Türâsi’l-İslâmî fî Mektebâti’l-Âlemi’l-Mahtûtât ve’l-Matbûât, C. V, s. 3657, Kayseri-tsz. 

6  Tunus’ta nüshasının bulunduğunu Karabulut’lar söylemektedir. Bak. Karabulut ve 
Karabulut, a.g.e., C. V, s. 3657. 

7  Bak. Witkam, Jan Just, Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the 
University of Leiden (New Edition), s. 137, 286, Vol. XXII, Leiden-2007. Bu kataloğa göre 
Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’nde iki nüshası bulunmaktadır.   

8  Mısır, Lübnan, Fransa ve İngiltere nüshaları için bak. Brockelmann, GAL Suppl., I, s. 849. 
9  Bağdâdî, İsmail Paşa, Hediyyetü’l Ârifîn, C. II, s. 430; Kehhâle, Ömer Rıza, Mu'cemü'l-

Müellifin, C. III, s. 848, Beyrut-1993; Brockelmann, GAL Suppl. II, s. 326; Karabulut ve 
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çok bilinen eseridir. Münâzara ilmi alanında yapılmış şerhler içerisinde de en 
önemlisidir. Yazma nüshaları incelememiz neticesinde 13. yüzyılda yaşayan 
Şemseddin Semerkandî tarafından yazılan Âdâbü’s-Semerkandî, 15. yüzyılda 
yaşayan Şirvânî tarafından bu esere yazılan şerhi ve bunun hâşiyelerinin 
medreselerde yedi asır okutulduğunu gördük. Yazma nüshalardaki taliklere 
göre kimi zaman bu üç kuşak eser beraber takip edilmiş, kimi zaman da ayrı 
ayrı takip edilmiştir. Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî nüshalarının tarihlerine 
baktığımızda ise en çok 15. ve 18. yüzyıl arasında istinsah edildiğini 
müşahede ettik. Buna göre bu şerh, medreselerde yoğun olarak dört asır 
okutulmuştur. Ancak 18. yüzyıldan sonra Saçaklızâde (ö. 1145/1698)  ve 
İsmâil Gelenbevî’nin (ö. 1204/1790) bu alanda yazmış oldukları eserlerin 
ardından yaygınlığı azalsa da yer yer bazı medreselerde cumhuriyet 
dönemine kadar okutulmuştur.  

Kevâkib-i Seb‘a’ya göre10 medreselerde eğitim gören ilk seviyedeki 
öğrenciler yani diğer adıyla suhteler, ilk eğitim dönemini yani Sibyan 
Mektebi’ni bitirdikten sonra Hâşiye-i Tecrid medreselerinde sarf, nahiv, 
mantık ve âdâbü’l-bahs gibi muhtasarât derslerini görürdü. Âdâbü’l-bahs 
derslerinde ise iktisar/başlangıç rütbesinde Taşköprî Şerhi’ni okurdu. 
Ardından da iktisâd/orta rütbesinde Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî’yi okurdu.11 
Yine Nebî Efendîzâde’nin (ö. 1200/1785) Kasîde fî el-Kutub fî el-Meşhûre fî 

                                                                 
Karabulut, a.g.e., C. V, 3656; İhsanoğlu E., R. Şeşen, C. İzgi, C. Akpınar, ve İ. Fazlıoğlu, 
Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, C. I, s. 66, İstanbul-1997. Bağdâdî ve Kehhâle şerhin 
adını Şerhu Âdâbi’l-Fâdıl, İhsanoğlu ve diğ. Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî ve Brockelmann ise 
Mes‘ûdî olarak zikreder. Bununla birlikte hem ülkemizdeki hem de yurtdışındaki 
kütüphane kayıtlarında farklı isimlendirmeler de söz konusudur. Bunlar da şöyledir: 
Mes‘ûdî fî Âdâbi’l-Bahs (Sâlim, a.g.e., C. I, s. 277), Şerhu Âdâbi’l-Bahs (Bekrî, a.g.e., C. VI, 
Sayı:4, s. 432), Şerhu alâ Risâleti fî Âdâbi’l-Bahs (Hitti P. K., N. A. Faris, B. Abd-al-Malik, 
Descriptive Catalog of The Garrett Collection of Arabic Manuscript in The Princeton 
University Library, s. 281, Princeton University Press, Princeton-1938), Şerhu Mes‘ûd-i er-
Rûmî alâ Risâleti’s-Semerkandî (“Islamic Manuscripts at The University of Michigan”, s. 
35, http://www.lib.umich.edu/files/ libraries/area/near_east/Full.pdf. 20.09.2009), Kitâb-u 
Mes‘ûd mine’l-Âdâb, el- Mes‘ûdî (Witkam, Jan Just, Inventory of the Oriental Manuscripts 
of the Library of the University of Leiden (New Edition),  Vol. XXII, s. 286, Ter Lugt Press, 
Leiden-2007), Şerhu alâ Risâleti’l-Âdâbi’s-Semerkandî (Süleymaniye Ktp., M. Arif-M. 
Murad, nr. 67, v. 95-132), Şerhu’l-Âdâb (Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah,  nr. 341, v. 7-
39), Şerhu Âdâbi’l-Fazl Şemseddin (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 915, v. 3-41) ve 
Şerhu’r-Risâle fî Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara (Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., Burdur İl 
Halk Ktp. koleksiyonu, nr. 15 Hk 9/3, v. 19-62; Ankara Milli Ktp., Ankara Adnan Ötüken 
İl Halk Ktp. koleksiyonu, nr. 06 Hk 1162, v. 1-48 ve nr. 06 Hk 3077/1, v. 1-27) gibi 
adlandırmalar yapılmıştır. Ancak nüshalar arasında en çok kullanılan isim Şerhu Âdâbi’s-
Semerkandî olduğu için biz de bu ismi tercih ettik. 

10  Bu eser 1155/1741 yılında Fransız hükümetinin İstanbul’daki elçiliğinin isteği üzerine 
kaleme alınmıştır. Yazarı belli değildir. Bak. İzgi, Cevat, Osmanlı Medreselerinde İlim, C. I, 
s. 68-69, İstanbul-1997. 

11  İzgi, a.g.e., C. I, s. 51, 72; Özyılmaz, Ömer, Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları, s. 
41, Ankara-2001. 
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el-Ulûm isimli manzum eserine göre de âdâb ilminde okutulan eserler 
arasında Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî ile meşhur hâşiyesi Kara Hâşiye de 
vardır. Nebî Efendîzâde mısralarında bunu şöyle belirtmektedir12: 

Oku âdâb’dan Huseyniye ile Âdâb Mîr’in 
Şâh Hüseyn ile Kara Hâşiye, Mesûd her birin  

Yakuboğlu’nun verdiği bilgiye göre de Fâtih devrinde okutulan ders 
kitaplarının listesinin verildiği bir yazma nüshaya göre âdâb derslerinde 
şârihimizin şerhi ders kitabı olarak okutulmuştur. Nüshada şerhin adı Âdâb-ı 
Mes‘ûdî olarak geçmektedir.13 

Osmanlı’nın yetiştirdiği önemli âlimlerden biri olan ve âdâb ilmi 
konusunda risâlesi ve şerhi bulunan Taşköprülüzâde, kendi otobiyografisini 
de yazdığı eş-Şekâikü’n-Numânîye’de âdab dersinde Şerhu Âdâbi’s-
Semerkandî’yi okuduğunu belirtmektedir.14 

Görüldüğü üzere yukarıda da belirttiğimiz gibi bu şerh daha çok 15.-18. 
yüzyıllar arası takip edilmiş ve temel derslerden kabul edilen “âdâb’ül-bahs” 
derslerinde orta seviyede okutulmuştur. Yine yaygınlığı sebebiyle Şirvânî’nin 
adı ve şerhi, asıl metnin sahibi olan Semerkandî’nin önüne geçmiş ve eser 
zamanla Kitâb-ı Mes‘ûd, Âdâb-ı Mes‘ûd ve Âdâb-ı Rûmî şeklinde yaygınlık 
kazanmıştır.    

Böylece öğrenci bu eser sayesinde öncesinde öğrendiği mantık ilmini 
pekiştirmiş, kelâm ve felsefenin temel meselelerini ve aklî ilimler öncesinde 
de eleştirel düşünmeyi öğrenmiş ve hem ilim dünyasında yaygın olan 
tartışma metoduyla ilgili teoriği öğrenmiş hem de bu konuda pratikler 
yaparak yetkinlik kazanmıştır. 

Şerh yöntemlerinden “mezc” yöntemiyle15 yazılan bu şerhin üzerine 
tespitimize göre yirmi yedi hâşiye yazılmıştır.16 Bu da medrese eğitimi 
açısından bu şerhe ne kadar çok önem verildiğini göstermektedir. 
                                                                 
12  Fazlıoğlu, Şükran, “Nebî Efendîzâde’nin Kasîde fî el-Kutub fî el-Meşhûre fî el-Ulûm’una 

Göre Bir Medrese Talebesinin Ders Ve Kitab Haritası”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim 
Araştırmaları Dergisi, Sayı:3, Mart 2003, s. 35, İstanbul-2003.  

13  Yakuboğlu, Kenan, Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi, s. 145, İstanbul-2006. 
14  Taşköprülüzâde, Ebü'l-Hayr İsâmüddin Ahmed Efendi, Şekâikü’n-Numânîye fî Ulemâi’d-

Devleti’l-Osmâniye, Tahk., Ahmed Subhi Furat, s. 554, İstanbul-1985. 
15  Şerh yöntemleri hakkında bilgi için bak. Kâtip Çelebi, a.g.e., C. I, s. 37 (Kâtip Çelebi’nin 

mukaddimesinde). 
16  Hâşiye yazan kişiler şöyledir: ‘İmâdüddîn Yahya b. Ahmed el-Kâşî/Kâşânî (ö. X./XVI. 

asır) (Kâşî’nin hâşiyesi en yaygın hâşiye olup üzerine dokuz talika yazılmıştır), Celâleddin 
Muhammed b. Es‘ad ed-Devvânî (ö. 908/1502) (iki talikası vardır), Şemsüddîn Ahmed b. 
Abdullah Rûmî Dinkoz (ö. 870/1465), Musannifek Alâeddin Ali b. Muhammed Bistâmî 
(ö. 875/1470), Mîr Ebu’l-Feth Muhammed b. Emîn Tâcüddîn Saîdî el-Erdebîlî (ö. 
875/1470), Şah Hüseyin el-Acemî (ö. 920/1512), Abdürrahîm el-Mutahhar el-Cebelî (ö. 
933/1527), Emîr Hasan er-Rûmî (ö. 941/1534), Kâsım el-Ezbekî (ö. 945/1538), 
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1.2 Nüshalar ve Tenkitli Metnin Hazırlanmasında Kullanılan Yöntem 
Taramalarımız neticesinde şerhin müellif nüshasına rastlayamadık. Bu 

sebeple en erken tarihli nüshadan başlamak üzere yedi nüsha tespit ettik. Bu 
nüshaların diğer bir özelliği de Şirvânî daha hayattayken istinsah 
edilmeleridir. Bu yedi nüshanın yanında sekizinci bir nüsha daha tespit ettik. 
Tarihi biraz geç bir döneme ait olsa da sultânî nüsha olma olasılığı sebebiyle 
tercih ettik. Böylece tenkitli metnin oluşturulmasında sekiz nüsha kullanmış 
olduk. Bu nüshaların hepsi de Türkiye kütüphanelerindendir. Bilgileri ve 
tenkitli metinde kullanılan remizleri şu şekildedir: 

I. Süleymaniye Ktp., Ayasofya bölümü, nr. 4433, v. 1b-24b. (ي): Bu 
nüshanın istinsah tarihi 826/1422’dir. Müstensihi Muhammed el-
Hüsâmî’dir. Nüshanın hiçbir yerinde eserin adına dair kayıt 
bulunmamaktadır. Kütüphane kayıtında ise Şerhu Risâleti's-Semerkandî fî 
Âdâbi'l-Bahs olarak geçmektedir. Toplamda 24 varaktan oluşan nüsha talik 
hattıyla 21 satır olarak yazılmıştır. Semerkandî’ye ait ifadelerin üstü kırmızı 
mürekkeple çizilerek gösterilmiştir. Tercih edilen hatt ve noktalama 
işaretlerinin fazla kullanılmaması sebebiyle okunması güç bir nüshadır. 
Kenar notlarına bakılırsa nüshayı bir öğrenci kullanmıştır.  

En erken tarihli nüsha olması sebebiyle tenkitli metinde bu nüsha esas 
alınmıştır.  

II. Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp., nr. 19 Hk 4737, v. 5b-34b. (ج): Raşt 
beldesinde 18 Cemâziyelevvel 843/27 Ekim 1439 tarihinde istinsah edilmiş 
olup, müstensihin adı da ferağ kaydında “muvaffık olarak tanınan Ahmed b. 
Muhammed b. Ali el-Eyâdî” olarak geçmektedir.  

Eserin adı giriş kapağında “Mes‘ûd-i Rûmî, Şerhu Âdâb-i Bahs” olarak 
kaydedilmiştir. Kütüphane kayıtında ise Şerhu Risâle fî Âdâbi'l-Bahs olarak 
belirtilmiştir. Toplamda 30 varaktan oluşup, Nesih hattıyla 21 satır olarak 
yazılmıştır. Semerkandî’ye ait ifadelerin üstü kırmızı mürekkeple çizilerek 
gösterilmiş ve yine bölüm başlangıçları da kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Döneminin özelliğinden olsa gerektir ki, noktalama işaretleri fazla 

                                                                 
Muhammed b. Hinduşah b. Sencer İdris en-Nahcevânî (ö. 950/1560’lı yıllar), Sinânüddîn 
Yûsuf er-Rûmî (ö. 989/1581), Halil b. Hasan et-Tîrevî (ö 1113/1702), Mustafa b. Yûsuf b. 
Murad el-Hanefî el-Mostârî (ö. 1119/1708), Abdullah b. Haydar Hüseynabadî (ö. 
1129/1717), Abdurrahîm b. Ahmed el-Hanefî eş-Şirvânî (ö. 1134/1722), Muhammed b. 
Humeyd b. Mustafa el-Kefevî (1168/1754), Ebü’l-Mükârim Necmeddîn Muhammed b. 
Sâlim b. Ahmed el-Mısrî el-Hanefî (ö. 1181/1768), Abdürrahîm Celâlî, Ahmed el-Cündî, 
Hâmid b. Burhân el-Ceylânî, Hamidüddin b. Mes‘ûd, Celaleddin Abdurrahman Tâlisî, 
Hüseyin el-Muhtesib, Hamîd b. Burhâneddîn b. Ebî Zer El-Gifârî, Ali b. Rahîm b. 
Mutahhar eş-Şirvânî, Ebû Hâmid, İbn Âdem.  
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kullanılmasa da okunması rahat bir nüshadır. Kenar notlarına bakılırsa bir 
müderris nüshasıdır.  

III. Ankara Milli Ktp., Yazmalar koleksiyonu, nr. 06 Mil Yz A 3227, v. 
20b-44a. (ع): 8 Ramazan 864/27 Haziran 1460 tarihinde istinsah edilmiştir. 
Müstensihine dair bir kayıt yoktur.  

Eserin adı 19a’da “Şerhu Âdâb-i Bahs Semerkandî” olarak kaydedilmiştir. 
Kütüphane kayıtında ise Şerhü'l-Âdâbi'l-Bahs ve'l-Münâzara olarak 
belirtilmiştir. Toplamda 24 varaktan oluşup binukat nesih hattıyla 21 satır 
olarak yazılmıştır. Semerkandî’ye ait ifadelerin üstü kırmızı mürekkeple 
çizilmiş ve bölüm başlangıçlarını gösteren ifadelerin üzerinden de kırmızı 
mürekkeple geçilmiştir. Zaman zaman zamirlerin hangi kelimeye râci olduğu 
özel işaretlerle gösterilmiştir. Nüshanın genelinde noktalama işaretleri az 
olması ve de yazım tarzı sebebiyle okunması zor bir nüshadır. Bu nüshanın 
da kenar notları bir müderris nüshası olduğunu göstermektedir. 

Varak 44a’da Muhammed b. Fahreddin el-Kâtibî’nin mülkiyet kaydı 
vardır, fakat üstüne çizgi çekilmiştir.  

IV. Manisa İl Halk Ktp., nr. 45 Hk 2948, v. 16b-48b. (م): Cemâziyelevvel 
867/Ocak-Şubat 1463 tarihinde Bursa Murad Hân Medresesi’nde Sıyâmî b. 
İsmâîl b. Zeyneddîn tarafından istinsah edilmiştir.  

Eserin adı giriş kapağında “Âdâb-ı Semerkandî” olarak kaydedilmiştir. 
Şerhe ait nüshadan önce ise 15a’da “Mes‘ûd-i Rûmî” şeklinde kaydedilmiştir. 
Kütüphane kayıtında ise Şerhü Risâle fî Âdâbil-Bahs olarak geçmektedir. 
Toplamda 33 varaktan oluşup talik kırması hattıyla 15 satır olarak 
yazılmıştır. Semerkandî’ye ait ifadelerin üstü kırmızı mürekkeple çizilerek 
gösterilmişir. Kenarlarında diğer şerhlerden ve hâşiyelerden alıntılar vardır. 
Bu da nüshanın bir öğrenciye ait olduğunu göstermektedir. 

Varak 16a’da Osman Ağazâde Hüseyin Ağa b. Ahmed Ağa’nın Muradiye 
kütüphanesine yaptığı 1223/1808 tarihli bir vakıf kaydı vardır. 

V. Amasya Beyazıt İl Halk Ktp., nr. 05 Ba 999, v. 1b-46b. (أ): Varaklar 
numaralandırılmadığı için eserin yer aldığı nüshayı 1b-46b aralığında olacak 
şekilde numaralandırdık. 888/1483 yılında İbn Sa‘deddîn b. Fahreddîn 
tarafından istinsah edilmiştir.  

Eserin adı 1a’da “Risâletü’l-Mes‘ûd” şelinde kaydedilmiş ve hemen altında 
şârihimizin adı Mes‘ûd Şirvânî olarak belirtilmiştir. Temmet kaydında da 
“Mes‘ûdî olarak isimlendirilen risâlenin yazımı tamamlandı” denilmiştir. 
Kütüphane kayıtında ise Şerhu Risâle fî Âdâbi'l-Bahs olarak belirtilmiştir. 
Toplamda 46 varaktan oluşan nüsha, talik hattıyla 13 satır olarak yazılmıştır. 
Semerkandî’ye ait ifadelerin üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Yine cümle 
başlangıçları da kırmızı mürekkeple çizilerek gösterilmiştir. Yer yer 
zamirlerin hangi kelimeye râci olduğu özel işaretlerle gösterilmiştir. Kenar 
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notlarından öğrenci nüshası olduğu bellidir. Taliklerde diğer şarihlerden, 
Şirvânî’nin şerhinin hâşiyelerinden ve Şerhu Metâli‘den alınmış talikler 
vardır. Ayrıca yer yer üzerinde beyitler vardır.  

VI. Süleymaniye Ktp., Kadızade Mehmed bölümü, nr. 462, v. 31b-63a. 
 .Cemâziyelevvel 897/25 Mart 1492 tarihinde istinsah edilmiştir 25 :(ق)
Müstensih bilgisi yoktur. Nüshanın numaralandırılmasında 39a’da hata 
yapılarak 38a tekrar edilmiş ve bu sebeple 62a’da bittiği belirtilmiştir.  

Eserin adı kapağında Şerhu Mes‘ûd-i Rûmî, nüshadan önce varak 30a’da 
Şerhu Âdâb-ı Mevlânâ Mes‘ûd ve 31a’da da Mes‘ûd-i Rûmî şeklinde 
kaydedilmiştir. Kütüphane kayıtında ise Şerhu Risaletü's-Semerkandi fi 
Adabi'l-Bahs olarak belirtilmiştir. Toplamda 30 varaktan oluşan nüsha, talik 
hattıyla 15 satır halinde yazılmıştır. Semerkandî’ye ait ifadelerin ve cümle 
başlangıçlarının üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. Kenarlarındaki diğer 
şerh ve hâşiyelerden alıntı olarak kullanılan talikler, nüshanın öğrenci 
nüshası olduğunu göstermektedir.  

Varak 46a’da ve son kapak sayfasında 1028/1618 tarihli bir mühür olup, 
mühürde “merhum Kadızâde Mehmed Efendi vakfıdır” yazmaktadır. Ayrıca 
son kapağında beyitler bulunmaktadır. 

VII. Süleymaniye Ktp., Fatih bölümü, nr. 5414, v. 47b-71a. (ف): Eserin 
adı 47a’da Şerhu Âdâbi’s-Semerkandî olarak kaydedilmiştir. Kütüphane 
kayıtında da aynı şekilde geçmektedir. Toplamda 24 varaktan oluşan nüsha, 
19 satır olarak yazılmıştır. Semerkandî’ye ait ifadelerin ve cümle 
başlangıçlarının üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir. 898/1493 yılında 
istinsah edilmiştir. Müstensih bilgisi yoktur. Kenarındaki talikler, öğrenci 
nüshası olduğunu göstermektedir.  

Sayfaların üzerinde lekeler oluşmuş ve birçok sayfası yıpranmıştır. 57a-b 
ve 64a-b’nin bulunduğu varaklar ise aşırı yıpranmıştır. Bu sebeple bu 
yerlerde yazılar tam okunamamaktadır.  

VIII. Süleymaniye Ktp., Şehzade Mehmed bölümü, nr. 70, v. 126b-
166a. (ش): 944/1537 yılında Mahmûd b. Ahmed en-Nekdevî el-Kayserî 
tarafından istinsah edilmiştir. 

Eserin adı, Şerhu’l-Âdâbi’s-Semerkandî olarak kaydedilmiş ve kütüphane 
kayıtında da aynı şekilde geçmektedir. Toplamda 40 varaktan oluşan nüsha, 
15 satır halinde yazılmıştır. Semerkandî’ye ait ifadeler mavi mürekkeple, ana 
cümle başlangıçları kırmızı mürekkeple ve ara cümle başlangıçları da sarı 
mürekkeple yazılmıştır. Kenarı mavi renkli ince çizgi ve sarı renkli kalın çizgi 
ile çerçevelendirilmiştir. İlk sayfada tezhib süslemesi vardır.  

166b’de Şehzade Sultan Mehmed adına vakfedildiği belirtilmektedir. 
126b, 127a ve 166b’de Osmanlı sultanlarına ait 3 adet tuğra vardır. 
Tuğraların bulunması ve de özenle yazılması sebebiyle nüshanın tashîh 
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edilmiş bir sultânî nüsha olduğunu düşünerek bu nüshayı da tenkinli metnin 
hazırlanmasında tercih ettik. 

Bunun yanı sıra daha önce de belirttiğimiz üzere şerh, “mezc” yöntemiyle 
yazıldığından dolayı Semerkandî’nin ifadeleri olarak gösterilen ibarelerde bir 
tutarlılık olmaması sebebiyle Semerkandî’nin nüshalarıyla karşılaştırma 
yaparak Semerkandî’ye ait olan ifadeleri tam olarak tespit etme ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. Bu amaçla Semerkandî’nin risâlesine ait üç nüshadan da 
yararlandık. Bunlardan biri matbu olan nüshasıdır. Ancak hem bunları hem 
de Şirvânî’ye ait nüshalar arasında Semerkandî’ye atfedilen ifadeler 
hakkındaki farklılıkları dipnotta göstermedik. Bu nüshalar da şöyledir: 

1. Süleymaniye Ktp., Ayasofya bölümü, nr. 4609, v. 108b-115b, tarih: 
763/1361. Tespit edebildiğimiz en erken tarihli nüshadır. Müstensih bilgisi 
yoktur. Eserin adı 108a’da Âdâbü’l-Bahs olarak kaydedilmiştir. Kütüphane 
kayıtında Risâle fî Âdâbi'l-Bahs olarak belirtilmiştir. Ayrıca 115b’nin 
sonunda Sultan II. Beyazıd’ın tuğrası da bulunmaktadır. 

2. Süleymaniye Ktp., Ragıp Paşa bölümü, nr. 1458, v. 230b-232a, tarih: 16 
Recep 869/14 Mart 1465. Müstensih: Ahmed b. Mes‘ûd en-Nâbulusî. Eserin 
adı giriş kapağında Şerefü’l-Emâsi’l fî Âdâbi’l-Bahs ve 230a’da da Âdâbü’l-
Bahs olarak kaydedilmiştir. Nüshanın harekelendirilmiş olması sebebiyle 
tashîh edilmiş olabileceğini düşündüğümüz için tercih ettik.  

3. Yararlandığımız son nüsha matbu olup tashîhi Ezher Üniversitesi’nin 
âlimlerinden el-Allâme eş-Şeyh Mahmûd el-İmâm el-Mansûrî tarafından 
yapılmış ve hicrî 1353 yılında Kâhire’de Mecmûatün Müştemiletün ale’l-Âtî 
Beyânühû adıyla basılmış olan bir eserin içerisinde 125-133 sayfaları arasında 
yer almaktadır. Risâlenin adı Risâletü’s-Semerkandiye fî Âdâbi’l-Bahs olarak 
geçmektedir. 

Tenkitli metin hazırlanırken bütün nüshaların sayfa başları, sayfa başında 
yer alan ilk kelimenin sağına (/) işareti konularak dipnot verilmiş ve dipnotta 
hangi nüshanın kaçıncı yaprağı olduğu belirtilmiştir. Bunun için, önce 
parantez içinde yaprağı gösteren rakam ve yaprağın hangi yüzü olduğunu 
gösteren harf, sonra da iki tire (-) arasında bu yaprağın hangi nüshaya ait 
olduğu, nüshanın Arapça remiz harfi ile verilmiştir. “ -أ-في ) و٢( ” örneğinde 
olduğu gibi yaprağın (a) yüzüne (و), (b) yüzüne (ظ) harfi ile işaret edilmiştir. 

Tenkitli metin ile diğer nüshalar arasındaki farklar da dipnot sistemi ile 
gösterilmiştir. Buna göre “ -ش-ناقص في : منھا ” örneğinde olduğu gibi, tenkitli 
metinde olup da diger nüsha veya nüshalarda olmayan ifadenin sonuna 
dipnot verilmiş, sayfa sonundaki dipnota önce bulunmayan ifade yazılıp iki 
nokta (:) konulmuş sonra da “eksiktir” anlamında “ناقص في” ifadesi yazılmış 
en sona da eksikliğin olduğu nüshanın Arapça remizi iki çizgi arasında 
verilmiştir. Tenkitli metinde bulunmayıp da diger nüsha veya nüshalarda 
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Eğer nüsha üzerinde müstensih tarafından sayfa kenarında, satır üzerinde 
veya satır altında düzeltmeler yapılmışsa bu durum “منقّح في “ ,”منقّح في الھامش
 ifadeleriyle gösterilmiştir. Şayet kelime veya ”منقًح في تحت السطر“ ve ”فوق السطر
cümleler, müstensih tarafından satır altına yazıldıysa “في تحت السطر”, satırın 
üstüne yazılmışsa “في فوق السطر” veya sayfa kenarına yazılmışsa “في الھامش” 
ifadeleriyle dipnotta vurgulanmıştır. 

Şârih, Semerkandî’nin metin düzenlemelerine sadık kalmış ve bu sebeple 
konu başlıklarında eksiltme veya artırımda bulunmamıştır. Biz de buna sadık 
kalmaya çalıştık. Ancak bazı yerlerde konuları önemli görmemiz sebebiyle 
birbirlerinden ayrılması amacıyla bazı konu başlığı eklemelerinde bulunduk. 
Bu eklemelerimize dair konu başlıkları şöyledir: Rükun, illet, şart, 
muârazanın kısımları ve gasb başlıklarıdır. Bunlar da tenkitli metin 
içerisinde “[]” köşeli parantez işaretiyle gösterilmiştir. 
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 مرقنديّ السّ  شرح آداب
  2حيمحمن الرّ بسم هللا الرّ 1/ 

 4المدقّقمام فقد قال اإل وبعد .جمعينله أآو دمحمّ  3نبيّه الة علىالصّ و لحمد  رّب العالمينا
مين موالنا المتقدّ  7علماءلل ئلفضاالرين جامع جميع الحكماء المتأخّ  6سلطان 5المحقّقلھمام او

 ة عليناالمنّ ” :-انهجن بأعلي واسكنه ،تغّمده هللا بغفرانه - ّسمرقنديين محّمد اللدّ او ةلّ الم شمس
 تعالى 8هللا ذلك الواھب ھوو ،العقلمة نع ھوى عم الذفضل النّ أ لواھبعليه  نَّ مَ  نْ مِ 
 ه عليھم التحيّةلآو ىّ النبلوة على عليه بالصّ  الثناءَ  - رحمه هللا- فُ ردف المصنّ أ ولو “.9تقديسو
  .لىوْ أ كانلَ  فينالمصنّ  سائر بُ أدالم كما ھو السّ و

 مالتعلّ /11” :وقيل .متعلّم ليھا كلّ تاج إيحرق المناظرة التى طو البحث/10داب ھذه رسالة فى آ
 تحصيل مجھولٍ  لىإواحدا ھو إنسياق ما  ائيفإّن ش .ثنانباإلعتبار إو ات واحدالتّعليم بالذّ و

 13الذي يحُصل منه لىبالقياس إو ماتعلّ  الذى يحُصل فيه لىى بالقياس إيسمّ /12 بمعلوم
 له في البحث حافظةً  دابُ تلك اآل كونلت .لك ما فيه ليظھر 14فيه ظرانْ و ّملتأف “.تعليما

 .لى المطلوبال يُوصل إ ھى سلوك طريقو من الضاللةلمناظرة او

  “.اإلھتداءو الھداية 17يقابلھاو ،16المطلوب 15ىلما يوصل إ انُ فِقد” :قيلو

ما يوصل  انُ وجدَ  18يكون على الثانىو ،لوبالمط طريق يوصل إلى ل يكون سلوكوّ فعلى األ
 /24.لوبالمط على ما يوصل إلى/23اللة على الدّ  22اأيضً  يطلقُ  ةوالھداي/21 .20لوبالمط 19ىإل

عليه  لُ تسھِّ و .المطلوب اللة على ما ال يوصل إلىھو الدّ و ضاللوھى بھذا المعنى يقابلھا اإل
 .ولتفھيم/25 طريق الفھم 

ن لم يتحقق ذلك بدون إو نفسھاداب أاآل إلىا التسھيل مستندً و من الحفظ جعل كالًّ ما وإنّ 
وقوفه على تلك القواعد  ن ال ينفكّ ينبغى أ .المحّصل انّ على  ظ عليھا تنبيھًاحفّ التّ و رعايتھا

                                                 
) ظ٤٧(؛ -ق- في ) ظ٣١(؛ -أ-في ) ظ١(؛ - م- في ) ظ١٦(؛ -ج- في  )ظ٥( ؛-ع- في ) ظ٢٠( ؛-ي-في  )ظ١(1 

في  زائد :م بالخير؛ و به نستعين و تمّ - ف- في  زائد :رب تّمم بالخير ؛- ق-، - أ-  ،-ج- زائد في :و به نستعين 2  .-ش- في ) ظ١٢٦(؛ -ف-في 
  .-ي-في ) و٢( 25  .- ج-في ) و٦( 24  .-أ-في ) ظ٢( 23  .- ق-في الھامش في : أيًضا 22  . - م- في ) و١٧( 21  .-ي- ، -ف-، -ج- ناقص في : المطلوب 20  .-ي-، - ف- ، -ج- إليه في : إلى 19  .- ي-، - ج-ناقص في : يكون 18  .-ق- في الھامش في : و يقابلھا 17  .-ي-، -ج- ناقص في : المطلوب 16  .- ي- ، -ج- إليه في : إلى 15  .- ش- ناقص في : فيه 14  .- ق- في الھامش في : تعلّما و بالقياس إلى الذي يحُصل منه 13  .-ق- في ) و٣٢( 12  .- ش- في ) و١٢٧( 11  .-أ-في ) و٢( 10  . -ج- نا قص في : ستقدي و 9  .- ج- في  زائد :تبارك 8  .-م-زائد في تحت السطر في : ؛ الحكماء- ش- ، -ف-، - ق-  ،-أ- ،-م- ،- ج- في : فضائل العلماء 7  .-م- في  في تحت السطر زائد: العلماء 6  .- ش-، -م-، - ج- في  المدقّق: المحقّق 5  .- ش-، -م-، - ج- المحقّق في : المدقّق 4  .-ق- نبيّه في الھامش  ؛- م- في  سيدنا ؛- ش-، - أ- ، - ع-  ،-ج- في  :رسوله 3  .-ع-في  فوق السطر
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ة في جھله على الّسويّ و اھايّ يلزم أن يكون وجود علمه إ إالّ و/2 .صالعاية أداب عن الرّ اآلو/1
 .بحاثاألو المناظرات/4في  3 الغلطعن وقوع  زالتحرّ و عتصامفي اإل

تأكيًدا و نفسھا مبالغةأل ن كانت رعايتھا حافظةً إو .اب حافظةدما جعل نفس اآلإنّ ” :وقد يقالُ 
 “.6قق على المتعلَّ سم المتعلِّ إ 5بطريق إطالق

 7ينفنّ قين المتن المحقّ بيْ خذته أ اي ىدِ يْ األمن تداولته  لةً داوَ ن كانت متإو دابذلك اآل اي ھىو
  .لّسلك ھو الخيطاو الجمع النظم ھو .سلك النظمما كانت منظومة في /8ھا لكنّ 

 قالمتفرّ  المنثور .ثورھاجمع مأو منثورھا ردت نظمأ .الدةالقِ  ھىو .قدفي عِ  جموعةم الو
 ماثلعيان شرف األاألو خ العزيز ملك الصدورلأل ةھديّ  اي تحفة .لمروىّ المأثور او
  .-تهبرك تعالى دام هللاأ-حمن الصدر السعيد الرّ  الدين عبد 9شرفقران األو

ال /10لتماس اإل نّ أ ه ما قيل منفال يتوجّ  .صطالحال بمعنى اإل بمعنى اللغة طلبتُ  اي تُ سْ فالتم
ھو ما و .ابلھام الّصوإ .الكالم طرفي 11من بين ه مختّص بمقام المساواةِ المقام ألنّ  ھذا يناسب
 .من الحكيم الوھّاب المعنى في القلب بطريق الفيضِ /13ء إلقا “لھامُ اإل” و .قعالوا/12 يطابق

  .15منھاالخطبة مناسبة لفاتحته  14من ھذا خاتمة كالمه

عليھا  شتمالھابة على تلك الفصول إسالة مرتّ معنى كون الرّ و فصول ثةبة على ثالوھى مرتّ 
لفاظ تعريفات األ 17في اي .تّول في التعريفااأل 16الفصل .موقعهفي ث يقع كل منھا يبح

في /20الثالث  19الفصلو .الثانى في ترتيب البحث 18الفصلو .المصطلحة فيما بين المناظرين
 رحمه- خترع المصنّفما إ إالّ و .تدّل عليھا التى كاتالنِّ  خترعتُ إ اي .ھاخترعتُ المسائل التى إ

  .نفسھاتلك المسائل أ - هللا

 عريفاتل في التّ وّ الفصل األ .1
   :المناظرة .1.1

عن /21ھى ھھنا عبارة و. نتظاراإل وأبصار أو من النظر بمعنى اإل] ٢[ ،ّما من النظيرإ] ١[
يدّل /23 .المعانى النفس إلى لتفاتِ إبمعنى  ھى النظر :عّرفه بقوله/22 .معنى مصطلح عليه

 اي انبينالج من .زلة البصر للعينللقلب بمن ھىو .بالبصيرةده بقوله تقييو يفِ ستعماله بِ إعليه 
عّم أكان  إنو 2م عرفھماھِ فَ تَ مُ  بنتفائه بحسإو الحكم/1الجانبي المتخاصمين في ثبوت  24من

                                                 
  .- ي- ، - ج-ناقص في : من 24  .- ف- في ) ظ٤٨( 23  .-أ-في ) و٣( 22  .-ق- في ) و٣٣( 21  .-ي-في ) ظ٢( 20  .-ج- ناقص في : الفصل 19  .-ج- ناقص في : الفصل 18  .- ي- ناقص في : في 17  .-ج- ناقص في : فصلال 16  .- ش-ناقص في : منھا 15  .-ق- منقّح في الھامش في : من 14  .- ج-في ) ظ٦( 13  .- ش- في ) و١٢٨( 12  .- ي-ناقص في : من 11  .- م- في ) ظ١٧( 10  .-ق- ؛ منقّح في الھامش في -م-، - ج-نجم في : شرف 9  .-ق- في ) ظ٣٢( 8  .- ف- في الھامش في : المتفنّين 7  .- ع-في الھامش في : على المتعلَّق 6  .- ي- ف الھامش في : إطالق 5  .-ع- في ) و٢١( 4  .-ي- الھامش في في منقّح  :الغلط 3  .- ش-في ) ظ١٢٧( 2  .- ف- في ) و٤٨( 1
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 .فيھا الّ إ/3اصمين ال يكون ّن النظر من المتخأل في النسبة لهما قيد بقونّ إو .مفھوم اللغة بحسب
 .المحكوم به خراآلو دھما المحكوم عليهاللذين أح نيبين الشيئبقوله  النسبةوھكذا تقييده 

 .اهيّ إ و منافاتهأو ثبوته عنده أ/5ما حكم عليه م به لوحكمثبوت ال 4النسبة بينھماو

ه ال يسّمى نّ أل .7للصواب منه إظھاًرا/6ون الغرض عّما ال يك زحتراإ وابإظھاًرا للصّ وقوله 
النظر المذكور  غرضا من 10ظھار الّصوابإ/9ن كون ال يخفى أو .8ااصطالحً  ذلك مناظرةً 

  .خر غرضا معهكون شئ آ ًضايال ينافى أو .ك النظرحصوله عقيب ذل 11ُجوبَ  يوجُب وُ ال

ه نّ إ 12ھاحدُ أ .وھا عليهدُ رَ وْ أ قيود ھذا التعريف يندفع عّدة سؤاالتناك عليه ِمن تحقيق نبّھوبما 
فال  .ه فقطلزامَ إو 13ى الخصومة كليھما تغليط الخصم صاحبهبقد يكون الغرض من جان

 .المناظر غير مصيب نّ د يظھر أه قنّ إ 14ھاوثاني .فال يكون جامًعا .ا التعريفيصدق عليه ھذ
 نّ أل .عليه التعريف المذكور/17 يصدق المنع لمْ  قتصر على مجّردإ اذالسائل إ/16 نّ أ 15وثالثھا

 د المنع المجرّ  نّ ليس ھناك فكر من جانب السائل ألو .لنظر من الجانبين ھو الفكر منھماا
ذلك و .ستعالم ما ليس بمعلومإ 20إلى/19 ىوجه يؤدّ  ب أمور معلومة علىترتي 18يصدق عليه

السائل و لالمعلّ  المراد من الجانبين جانبيكان  24لو 23نه أنّ إ 22ورابُعھا .إالّ ليس /21ھو الفكر 
 منه كما ھو المفھوم من اللفظ ينتقض التعريف عمّ أ 26كان المراد إنو عليه 25فظللّ لفال داللة 

عن /27در بالفكر الّصاو الحكم فقط حد جانبيم فى أالمتعلّ و المعلّمالواقع بين بالفكر 
لة كلھا سئھذه األذا عرفت وإ .ظتلفّ و مو المتخالفين من غير تكلّ ن المتوافقين أالشخصي/28
  .لك دفع كل منھا بال كلفةٍ  29على ما ذكرنا ليظھرو فى تحقيق القيود مَّلْ فتأ

ة العلّ  شارة إلىظر إفالنّ  .ربع كما ھو المشھوراألھذا التعريف مشتمل على العلل  نّ لم أاعْ و
 الذى ھو الفاعل النظر يُدّل على الناظر” :وقد يقال .العلّة الفاعلية إلى/30الجانبان و ةريّ الّصو

 .العللة الغائيةإلى /34 33وابظھارا للصّ إو يةالمادّ  إلى شارةوالنسبة إ/32 “.العقل ھھنا/31ھو و
                                                                                                                   

  .-ع- في ) و٢٢( 34  .-ج- ي ف ظھار الصوابإ: إظھاًرا للصواب 33  .- ش-في ) ظ١٢٩( 32  .-أ-في ) ظ٤( 31  .- ج-في ) ظ٧( 30  .-ي- يظھر في : ليظھر 29  .- ف- في ) و٤٩( 28  .- م- في ) ظ١٧( 27  .- ق-، - أ- ، -ج-، - ي- ناقص في : المراد 26  .- أ- للفظ في : لللفظ 25  .- ف- ؛ إن في - ق-، - أ- ؛ إذا في - ي-ناقص في :لو 24  .- ق-ي الھامش في ؛ ف- ف- ، -أ-ناقص في : أن 23  .-ف-، - أ- منقّح في : رابعھا 22  .-أ-في ) و٤( 21  .-ق- على في : إلى 20  .-ي-في ) و٣( 19  .- ف- في الھامش في : عليه 18  .-ق- في ) ظ٣٣( 17  .- ش- في ) و١٢٩( 16  .- ف- ، -أ-منقّح في : ثالثھا 15  .- ف- ، - أ- في  منقّح :ثانيھا 14  .- أ- في الھامش في : صاحبه 13  - ف- ل في وّ األ ؛- أ- منقّح في  :أحدھا 12  .-ق- في الھامش في : ُوُجوبَ  11  .-ع-في الھامش في  :و ال يخفى أن كون إظھار الّصواب 10  .-أ-في ) ظ٣( 9  .- ع- في الھامش في : ألنّه ال يسّمى ذلك مناظرةً اصطالًحا 8  .-ي- ، -ج- في  ظھار الصوابإ: إظھاًرا للصواب 7  .- ج-في ) و٧( 6  .- م- في ) و١٨( 5  .-ي-عنھما في : بينھما 4  .-ع- في ) ظ٢١( 3  .-ي-منقّح ف الھماش في : عرفھم 2  .- ش-في ) ظ١٢٨( 1
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مذكورة منھا  1على ما نقلناه يكون واحدةو بالمطابقة ا مذكورةً ھكون العلل كلّ فعلى ما ذكرنا ت
  .ھمففإ .ما سواھا بالمطابقةو ملتزاباإل

الشئ  ةُ ن يكون مادّ أ يضا ال بدّ أو .تعريفه بھاالفال يصّح  .مباينة للمعلول العلل نّ إ” :ن قيلفإ
ن يكون ب أضا يجيأو .ھناف ھما ھو المعرّ  إلىوالنسبة ليست كذلك بالنسبة  .فيه 3داخلة/2

  “.عليه بالحقيقة ن يحمل ھىأ حينئذ فال يصحُّ  .الوجودو اتعليه بالذّ  ُصورة الشئ متقدمةً 

ل حصي. نفسھا بل الماھيّةبالعلل أ الشئ 4عّرفن يُ معناه أتعريف الشئ بالعلل ليس  نّ أ” :قلنا
 نّ أ على .ماھية بھاعّرف تلك الفتُ  عليھا  و بعضھا معان محمولةلعلل كلّھا أا إلىلھا بالقياس 

ه وج النسبة ليس على طريق الحقيقة بل علىو على النظرة دّ الماو الّصورة طالق إسميإ
ل وّ األ 6السؤالقد يجاُب عن و .يضاأ/5خيران يندفع الّسؤاالن اآل ينئذوح “.التشبيهو التجّوز
 نأ منھا فيجوزكّل واحدة /7ف مجُموع العلل ال المعرِّ  نّ أ” :يقال نحدھما أأ .خرينآ ھينبوج

 نّ أ :ھماوثاني .كذلك حدة على واحدة ن لم يكن كلّ إو يكون الحاصل من المجموع محموال/8
ّما في إبحسب الحقيقة  فةة المعرَّ يات الحقيقما ھو في بعض الماھيّ نّ ف محموال إالمعرِّ  9كون
 ذتْ خِ أُ  نل إالعل نّ فأل :ّولُ ّما األأ/11 .10وكالھما منظور فيه “.البيتو فال كالمعجون الكلّ 
منھا  14يكون كلّ  13عتبار كّل واحد واحدبإ ذتْ خِ أ نْ وإ/12 .ةة تامّ عتبار المجُموع يكون علّ بإ

يحمل  ات المعلول بحسب الذّ لل الكونه مغايرً الناقصة و 15كّل من العلّة التّامةو .ناقصةً ة علّ 
  .16اقطعً عليه 

كن جعل ميف. معلولالن يون عيك/17 جتماعمن حيث اإل الّصورةو ةخذت المادّ ن أإ”: ن قلتَ فإ
الكالم فيما ” :قلتُ  “.مرادنا ذلكو للمعلول فًابالتفصيل معرَّ  الوحظ ذإا مالمجموع الحاصل منھ

 .منحصر في الوجھين الذين ذكرناھماحتمالھا إ انّ  ال شكّ و ربع في التعريفإذا أخذ العلل األ
نّه مخالف فأل :الثانى ّماوأ 19.رْ فتدبّ  “.نحن فيه ارٌج عّمانت فخأ/18 حتمال الذى ذكرتَ اإل امَّ أو
في /21ف للمعرَّ /20 يكون مساويًا نب أجي ف المعرِّ  نّ ھو المشھور فيما بين الجمھور من إا مَ لَ 

في الجملة كما ھو  22عليهيكون متصادقا  وْ ن أخريالخصوص كما ھو مذھب المتأو العموم
يناسب  ه الكورين ظاھر حالھما انّ المثالين المذ نّ إ/23 على .نوقن المحقّ والمتقّدم ليهإ مذھب

 .انظرْ وجه من الوجوه األوما ھو المقصود ھھنا فاختر ما ھو شئ منھما ل

  :ليلالدّ و .1.2

                                                 
  .- م- في ) ظ١٩( 23  .-ش- ، -ق- له في : عليه 22  .- ش-في ) ظ١٣٠( 21  .-أ-في ) و٥( 20  .-ج- في الھامش في :  فتدبّرْ  19  .-ع-  في) ظ٢٢( 18  .-ق- في ) ظ٣٤( 17  .-ق- ؛ منقّح في الھامش في - ج- أصال في : قطعا 16  .- ق-في الھامش في : التّامة 15  .-ف-في الھامش في : ؛ واحد يكون كلّ -ي-؛ واحدة في - ي-ناقص في : كلّ  14  .- ج- ؛ واحدة واحدة في - ي- واحدة في : و احد واحد 13  .- ف- في ) ظ٤٩( 12  .- ج-في ) و٨( 11  .- ق-ر في ؛ في تحت السط- ي- ناقص في : فيه 10  .- ف- في الھامش في : أّن كون 9  .- ش- في ) و١٣٠( 8  .-ي-في ) ظ٣( 7  .- ي- في الھامش في : السؤال 6  .- م- في ) و١٩( 5  .-ف- في الھامش في : أن يُعّرف 4  .-ي- داخال في : داخلة 3  .-ق- في ) و٣٤( 2  .- ي- في الھامش في : واحدة 1
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العلم قد يطلق في  لفظ نّ أ واعلمْ  .ھو المدلولو خربشئ آ 1يلزم من العلم به العلم ھو الذى
 وْ ا ُمطلقا أمّ التصديق إو ّورالتص مّ يعدراك الذى مطلق اإل :2حدھاأ .عدة معانٍ  المشھور على

 :وثالثھا .محكاغيره من األو مطلق التصديق الذى يتناول اليقينىّ  :4وثانيھا .3ابكونه يقينيًّ مقيًّدا 
 .لواقعالثابت المطابق لعتقاد الجازم اإل/6الذى ھو عبارة عن  5ھو التصديق اليقينىّ  :وثالثھا

دق التعريف على صيشعر بان يه نّ ألل وّ المعنى األ على/8ن يُحَمل ھھنا أ يحسن وال/7
ليل المطلق الدّ  تعريفًا على المعنى الثانى فيكونَ  11امّ ن يحمل إأفينبغى /10 .ايضً أ 9فاتالمعرِّ 

يقال الذى  تعريفا للدليل القطعىّ  فيكونَ  .ّما على المعنى الثالثإو غيرهو الذى يتناول القطعىّ 
 13عيّنهفي مقابلة العلم ي نّ الظّ ستعمال إ نّ ام ألھذا المقب قُ يَ لْ أو نسبُ ھذا أو/12 .يًضاأ له البرھانُ 

 .ادًّ ده جِ ا يؤيّ ليل ممّ ة بعد تعريف الدّ مارتعريف األ نّ مع أ

 وجه النظر على/14من اللزوم المذكور ھھنا ما ھو المراد  نّ ضا أيف أعرَ يُ  أن ينبغىو
 ك المطلوب مشعوًرامن ذل الذھنُ  كَ رَّ حَ تَ ن يَ المطلوب من الشئ بأ لَ صِّ حَ ن يُ وھو أ .كتساباإلو

 مّ يھت لمْ و التعريف ھھنابھذا طلقه صاحب أ/16ما وإنّ /15 .ليهإلى مباديه ثم منھا إ به من وجه
نّه عتراض عليه بأط اإلسقھذا أ فعلى .النظر ليل من طرقالدّ  على شھرة أنّ  لھذا القيد إعتماًدا
لعلوم  علومھا مستلزمة نّ أل. ليھاإ بالنسبة 17اللوازمنة الملزومات البيّ  ولغير مانٍع لدخ

ما  “خربشئ آ”قوله  19من المرادو .ملْ فتأ/18 .ليھابالنسبة إنھا ليست بدالئل ازمھا مع ألو
ال يصدق التعريف  نفعلى ھذا يلزم أ .جزئه الو  ال يكون عينه اي .الملزومذلك  ءورايكون 
ن أ إالّ  اللّھم .شتباهيل بال إدل ليهإه بالنسبة نّ جزئه مع أ بوته على ثبوتبث لّ دِ تُ سْ أالذى  الكلّ  على

 مجموع/21 20عندھم عبارة عن الدليل نّ فإ .صطالح المعقوليّينيحمل ھذا التعريف على إ
فحينئذ يخرج  .المجموع/24ء ذلك ورآ 23آخر تصديق قول تصديقھا إلى ىؤدّ ي/22لتى قوال إاأل

نھا بخالف م ةلى كل واحدليل بالنسبة إمات الدّ مجموع مقدّ  عن التعريف من حيث الظاھر
المدلول ھو و انع ھو العالموجود الصّ  ليل علىالدّ ” :فإنھم يقولون .ينيصولإصطالح األ

وقوع  ته علىو بشئ من حاالأبوقوعه  ا يستدلّ عمّ  تعالى وتقدس فيكون عندھم عبارةالّصانع 
 زئهج إلىبالنسبة  الكلُّ و “.في موضعه هما صّرحوا وصافه علىعلى شئ من أ وأ/25غيره 
  .ھمفاف .القبيل 26ھذا كذل من

                                                 
فات 9  .-ي-في ) و٤( 8  .-أ-في ) ظ٥( 7  .- ج-في ) ظ٨( 6  .- أ- في الھامش في : اليقينىّ  5  .-ق- في الھامش في منقّح : و ثانيھا 4  .-ف- في الھامش في : إّما ُمطلقا أْو مقيًّدا بكونه يقينيًّا 3  .-ق- أّولھا منقّح في الھامش في : أحدھا 2  .- أ- في الھامش في : به العلم 1   .- ج- ناقص في : اھذ 26  .-ي-في ) ظ٤( 25  .- ج-في ) و٩( 24  . - ش- ، -أ-، - ج-ناقص في : آخر 23  .-أ-في ) ظ٦( 22  .- ش-في ) ظ١٣١( 21  .-ع- منقّح في الھامش في : عن 20  .- ج-في فوق السطر في : من 19  .-ع- في ) و٢٣( 18  .- ق- ، -ي-منقّح في الھامش في : اللوازم 17  .-أ-في ) و٦( 16  .- م- في ) و٢٠( 15  .- ف- في ) و٥٠( 14  .- ع- منقّح في الھامش في : يعيّنه 13  .- ش- في ) و١٣١( 12  .- ق-في فوق السطر في : إّما 11  .-ق- في ) و٣٥( 10  .- ق- في الھامش في : المعرِّ
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 :نقول انَّ أل؟ ه ليس بشئنّ مع أ الشئعليه فكيف يطلق  .عدميا/1 يقال قد يكون المدلول ال
ما يمكن "عنى أ .ال ما ھو بمعنى الثابت ھو المشھور من معناه اللغوىّ ما المراد بالشئ ھھنا ”
 ىعل يًضاصدق أدق على الموُجودات يكما يص ھذاب نّ أ/2 ال شكّ و ".يخبر عنهو ن يعلمأ

ف في المصنّ  حهو في العلم كما صرّ ة في الذھن أالمعدوم له شيئيّ  نّ أ”: و نقولأ “.المعدومات
  “.3"فيكون ن يقول له كنْ ئا أيراد شإذا أ" :بقوله تعالى هدَ يّ أو .ةللمقدمة البرھانيّ شرحه 

ق عن ضرورة تحقّ الشئين عبارة  اللّزوم بين نّ ھو إو .انظرً /5في ھذا المقام  نّ أ لمْ عْ وا/4
العلم  6بالمدلول عن تحقق تحقق العلم ن ال ينفكّ أھذا يلزم  فعلى .خرق اآلأحدھما عند تحقّ 

 نّ ل أئنتاج من الدالاإل نما ھو بيّ  على إالّ  7دق التعريفصال ي م أنذ يلزفحينئ .الصأبالّدليل 
على يصدق  فال/10 .صولإصطالح األ ُحمل على نّ ّما إإو .9صطالح المنطقإ على/8 ُحمل

 مثالهأ عن/11 عندھم عبارةً  ليلُ ليس الدّ  ما على دقيُص نّهوھو ظاھٌر مع أ .دليل أصال
 هنّ أ .ظھرھو المدلول األو قولهو .ّملْ تأليف .صطالح الميزانلبيّنة اإلنتاج بحسب إقيسة األكا
  .جزاء التعريفعّد من أال يُ /12

  :مارةاأل .1.3
بھا الظّن  13العلم يلزم من التى ةعبارة عن الحجّ صطالح في اإلو العالمة ھىفي اللُّغة 

ديق العارى ھو التص الظنّ و .المراد بالعلم ھو اليقين كما ذكرنا نّ الظاھر أو .بوجُود المدلول
ھذا التعريف ليس  نّ أ” :قيلو .صالدراكات أى غيره من اإلدق علال يص ھذاو .الجزمعن 

 “.خرم شئ آبعد نّ من اليقين بھا الظّ  التى يلزم/14مارة على األه ال يصدق نّ أل بمنعكس
ال ينتقض  ينئذحو .اخارجيًّ  وْ أ ذھنيًّا/16يكون /15ن عنه بأّن المراد بالوجود أعّم من أ جيبأو

  .فيه ف بما ذكرتم لتحقّق الوجود الذھنىّ التعري

ن يكون له وجوٌد في زم أيل إالّ و .ن يكون لمعدوم وجود في الذھنأال يجوز ” :ن قلتَ فإ
صف بوجود تّ إذا إو .صفا بوُجود مطلقٍ ا في الذھن كان متّ موُجودً  الشئ ذا كانه إنّ ألالخارج 

عدم ُمطلق سلب  سلب عنهذا إف .جتماع النقِيضْينيلزم إ إالّ و .ُمطلقٌ  سلب عنه عدمٌ ي مطلقٍ 
 .ارجىّ له الوجود الخ فثبت نفى الخاصّ  19يستلزم/18 نفى العامّ /17 نّ عنه عدم خارجيٌّ أيًضا أل

رفع الوجود المطلق  مطلقالردتم بالعدم إن أ” :قلت  “.ھو محالو رتفاع النقيضينيلزم إ إالّ و
صال كما ھو الظاھر فال يلزم من سلب ھذا الرفع رفع صف الشئ بالوجود أيتّ  ه النّ بمعنى أ

ا في الجملة ردتم به رفعً إن أو .فقط فيه صدق الوجود الذھنىّ  ه يكفىنّ أل الّسلب الخارجيّ 

                                                 
  .- أ- مستلزم في : يستلزم 19  .-أ-في ) و٨( 18  .-ق- في ) ظ٣٦( 17  .- ش-في ) ظ١٣٢( 16  .-ي-في ) و٥( 15  .- م- في ) و٢١( 14  .- ي- في الھمش في : من العلم 13  .-أ- في) ظ٧( 12  .- ج-في ) ظ٩( 11  .-ع- في ) ظ٢٣( 10  .- ق-منقّح في فوق السطر في : المعقول 9  .-ق- في ) و٣٦( 8  .-ق-، - ي- في الھامش في : التعريف 7  .-ف- في الھامش في : بالمدلول عن تحقق... عند تحقّق اآلخر 6  .- ش- في ) و١٣٢( 5  .- ف- في ) ظ٥٠( 4  .٨٢آية  سورة يس،: أنظر 3  .-أ-في ) و٧( 2  .- م- في ) ظ٢٠( 1
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شئ واحد  على 4انيصدق 3نيجوز أه نّ أل للوجود في الجملة/2ه نقيض م انّ نسلّ  فال 1للوجود
 “.عتبارينبإ/5واحد 

ن العلم بالّدليل في صورة ما يلزم م نّ ھو أو .خرا من وْجه آفي ھذا الجواب نظرً  نّ نعْم أ
ه فيه َعَدم/8وال بُوُجود /7ھن في الذّ /6ما ھو العلم بَعَدم شئ آخر ال العلم بوجوده نّ إ .النقضِ 

ھنا ھليس المراد بالوجود ” :ن يقالأ جوابفي ال قربُ األو .في دفع النقضى يفيد تعميمه حتّ 
ھو و .مرنفس األ في/9لما  مطابقتهو ثبوتهو ذھان بل وقوعهكون الشئ في األعيان أو في األ

الوقوع كما يجرى في  نّ أل ةو عدميّ ة أالمدلوالت سواء كانت وجوديّ  قسامِ أ جميعليتناول 
سنٍة كذا في فالٍن في وقٍت  وقع عدمُ " 10قيل ذاإ هنّ أل. يًضاات أات يجرى في العدميّ لوجوديّ ا

 “الوجود”لفظ  نّ إ ھوو 11“شئ آخر”ھھنا  قىب نعمْ  “.صالإلى الخطاء أب نسَ ال يُ  "كذا
 ّما إطالقه على المعنى المذكوروأ .في الّذھن 12وفي كون الشئ في العين أ حقيقةو مشھور

ز جب التحرّ يكال التقديرين  ىعلو .ق المجازو بطريأ/14بطريق الحقيقة ّما إفيه /13 ستعمالهإو
  .نة للمرادند ظھور القرينة المعيِّ ع إالّ في التعريفات عنه 

ما نّ إالعلم بالدليل عندھم  نّ أل .المعقول 15ھلأصطالح إ على ھذا التعريف ال يستقيم نّ أواْعلم 
 علىدق ه يصم انّ ه ان سلّ نّ فألا على إصطالح األصول وأمّ  .غير العلم بالمدلول ال إلىى يؤدّ 

ه منه ما يكون ظنّ  نّ أل/17على جميعه دق ال يص هلكنّ /16. ىّ ليل الظنّ دق عليه الدّ بعض ما يص
  .18لمّ تأفلي .للِظّن بالمدلول سببًا

  :]كنرّ ال[ .1.4

 ةءالقراو كالقيام كان داخال فيه يسّمى ركنا نإو ف عليه وجود الشئ في الخارجوما يتوقّ 
  .الصالة إلىبالنسبة  ةريخاأل القعدةو الّسجودو الركوعو

  ]:علّةال[ .1.5
  .ليھاكالمصلّى بالنسبة إ ةرا في وجوده يسّمى علّ ن كان مؤّث◌ّ إف/19ارًجا عْنهُ خن كان إو

  ]:الشرط[ .1.6
 .اطً فشررا في وجُود ذلك الشئ ارج ھو عْنهُ مؤثّ عليه الشئ الخ فوالموق يكن ن لمإو يأ إالّ و
  .ليھاھارة بالنسبة إا كالطّ ى شرطً فيسمّ  اي

 ھا خارجة غير مؤثرة في وجودنّ أل .ة شرطاة الغائيّ ن يكون العلّ ه يوجُب أنّ أ” :ن قلتَ فإ
المعلول ال يتوفق  2وجود العلّة الغائية لكونه متأّخرا عن وجود نّ أ/1” :لفنقو “.المعلولو

                                                 
  .- م- في ) و٢٢(؛ -ج- في ) ظ١٠( 19  .-أ- فتأّمل في : فليتأّمل 18  .-أ-في ) و٩( 17  .- ش-في ) ظ١٣٣( 16  .-ج-  ،-ي ناقص في: أھل 15  .-ي-في ) ظ٥( 14  .-ق- في ) و٣٧( 13  .- ج-في الھامش في :  وأفي العين  12  .- ج-ناقص في : آخر 11  .-ج- في الھامش في :  قيل 10  .-أ-في ) ظ٨( 9  . - م- في ) ظ٢١( 8  .-ع- في ) و٢٤( 7  .- ش- في ) و١٣٣( 6  .- ف- في ) و٥١( 5  .- ف-، - أ- يصدقا في : يصدقان 4  .-ج- ناقص في : يجوز أن 3  .-ج- في ) و١٠( 2  .-ق- في الھامش في : للوجود 1
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 ھوالقصد إلى حصولھا فو شُعورھاو ا تصّورھامّ وأ .وجود ذلك المعلول فال كالم فيه/3عليه 
 رباب ھذه القسمةن يكون منھا عند أه ال بُعد في أا يغايُر الشروط عند الحكماء لكنّ ن كان ممّ إو
  “.صوليّوناألھم و

ف عليه ما يتوقّ  كلّ  نّ أ”: نھم يقولونفإ “.غاير الشروط عندھمي 7مما/6 ذلك نّ أ” :5قلتُ /4 مانّ إو
 ونّما ان يكإة العلّ  نّ إ” :ن قالواأوقسموھا إلى عدة أقسام ب “.ةعلّ  ىسمّ فھو ي/8الشئ وجود 
ن أ امّ إفولى كانت األُ  نفإ .ةً يھبدكون نفسه متناع ان تمعلول أو خارجة عنه إلفي ال داخلةً 

ة فھى العلّ  إالّ و ة الّصوريّةولى فھى العلّ كانت األُ  نْ فإ .و بالقوةيكون المعلول بھا بالفعل أ
ة مؤثريّ في و في وجود المعلول أ  ن يكون مؤثرةً ا أمّ إالثانية فھى  10ن كانتإو/9 .يةالمادّ 

 13ن كانت الثانيةوإ .12ةة الفاعليّ ولى فھى العلّ األُ  ن كانتفإ .ال ذاكو ال ھذا وأفيه /11المؤثر 
  طالشرائولى ھى فاألُ  .ةو عدميّ ا وجوديّة أمّ الثالثة فھى إن كانت إو .ةفھى العلّة الغائيّ 

لھذا حصروا العلل و .مة الفاعلتِ جعلوھا من تَ  14ماُربّ  “.عرتفاع الموانإ الثانية ھىو .التاآلو
 .ربعفي األ/16 15ةالناقص

  :ةامّ ة التّ العلّ و .1.7

جملة ما يتوقف عليه   .سم العلّة التامة مطلقاما يطلق عليه إ لوجود الشئ في الواقع ال كلّ 
العلة التامة  18سمإطلق عليه يُ  ھھنا تعريف مطلق ما رده لم يُ نّ إ/17” :ما قلنانّ وإ .وجود الشئ

ق يصدّ  نأف عليه وجود الشئ فضال عن ما يتوقّ  ة العدمعلّ  على/20ق يصدّ  ه النّ أ “.19رلظھو
 .يضاأ بالوجود مّما يعضده ّول القسمةف في أالتوقّ تقييده و عليه جملته

 .22الموقوف عليهو المؤثر/21 نّ أ ىاء عللى بنوْ كان أمن العلل القريبة لَ بقوله  قيّده لو” :وقيل
عندھم في جميع ما  ة حقيقةة التامّ سم العلّ إ نّ أ” :والجوابُ  “.ما ھو العلل القريبة ال البعيدةنّ إ

ال يضر كونه  عدم كونه مؤثًراو .البعيدةو فيندرج فيه العلل القريبة .مطلقا الشئ عليه يتوقف
 24مى التقدّ ال يوجُب التأثير في المعلول بل ال يقتض ة بھذا المعنىة التامّ العلّ /23 نّ أل .ةة تامّ علّ 

 “.25يضاعليه أ

ھا نّ أ على بناء ة التامةالعلّ /1في حكم  لكنّھم َجعلوھا .26ةفي الحقيق فناقصة :ةالقريبة ا العلّ مّ أو
 إلىحينئذ ال يحتاُج ف .الظاھر إلى ايضا نظرة أة تامّ قد يسّمونھا علّ و .مستلزمة للمعلول ةمؤثر

                                                                                                                   
  .-ي- في الھامش في : في الحقيقة 26  .-ف-، - ق- ، -أ-، -ج- في الھامش في :  عليه أيضا...  و عدم كونه 25  .- ج-التقديم في : التقّدم 24  .-ع- في ) و٢٥( 23  .-ق- ناقص في : هو الموقوف علي 22  .-ق- في ) و٣٨( 21  .- ش-في ) ظ١٣٤( 20  .- ق-منقّح في تحت السطر : لظھور 19  .- ج-ناقص في : إسم 18  .- أ- في ) و١٠( 17  .-ج- في ) و١١( 16  .- ي- في الھامش في : الناقصة 15  .- أ- إنّما في : ربّما 14  .- ع- في الھامش في : و إن كانت الثانية 13  .- ع-في الھامش في : ة الفاعليّةفھى العلّ  12  .-ي-في ) و٦( 11  . - م-زائد في : العلّة 10  .- م- في ) ظ٢٢( 9  .- ش- في ) و١٣٤( 8  .- ف-، - ق-، - ج- ناقص في : مّما 7  .-أ-في ) ظ٩( 6  .-ف-، - ق- ، - أ- قلنا في : قلت 5  .-ق- في ) ظ٣٧( 4  .-ع- في ) ظ٢٤( 3  .- ج- ناقص في : وجود 2  .- ف- في ) ظ٥١( 1
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بالعلل الناقصة التى ليست  ةختصّ مف :فجواز التخلّ  ا قضيّةمّ أو .تركه بل يجب لمذكوراالتقييد 
 نّ أل. فيما نحن فيه/4فال يقدح  :البعيدة/3التأثير عن العلل  ا انتفاءُ مّ أو.2ةة التامّ في حكم العلّ 

من را في المعلول حتى يلزم جزائھا مؤثّ من أ ن يكون كلّ ليست من لوازمھا أ ة التاّمةالعلّ 
  .فتدبّر .ي التعريفنتفائه الفساد فإ

 6ه ال يكوننّ أ/5"ما يتوقف عليه وجود الشئ بمعنى  “تمام”ة ة التامّ ه لو قال العلّ واْعلم انّ 
البسيطة ة بالعلل التامّ  ليه النقضعه ال يتوجّ لئولى لَكان أ" ف عليه المعلولشئ يتوقّ  هئورا
  .ما قيل على

  :عليلُ والتّ .1.8 
 ھل المناظرة عبارة عنالح أفي اصطو/7 .ا بعد سقىسقاه سقيً  ايله صدر علّ ھو في اللّغة م

 ةالمراد بالعلّة ھھنا ما يكون علّ  نّ الظاھر أو .“الشئ ةِ علّ /9 تبيينُ  ھوو”خر آ 8شئ معنى
ما يتوقّف ھو عليه و تحقق الشئ ةً صديق بما ھو المطلوب ال علّ تواسطة في حصول الو

ثبوت ما ھو  يستدّل بدليل علىذا كان إ لُ لِّ عَ يُ  فالن” :فھمكما يقال في عر .بحسب الخارج
كما /11 يضاأ/10سبة في الواقع ق النّ لتحقّ  تهوقد يكون تلك الواسطة مع ذلك علّ  “.مطلوٌب منه

 وكلّ  - خالطن األھذا متعفِّ " :قولناكفي الخارج و ھنة في الذّ يّ مّ ذى يفيد اللّ ال البرھان اللّّمىفي 
  ".محمومفھذا  - محموم/13ھو ف 12خالطن األمتعفِّ 

ذى ى الّ نِّ اإلصديق فقط كما في البرھان التّ و بحسب العلم 14ةوقد ال يكون كذلك بل يكون علّ 
ُن فھو متعفّ  15محموم وكلّ  - محموم ھذا" :تھا فيه كقولنايّ النسبة في الواقع دون لمّ  ةنّيإيفيُد 
  ".طخالن األھذا متعفّ  16نّ أ نتج - خالطاأل

  :والمالزمة.1.9 
ھى كون الحكم و .صطالحھم بمعنى واحدٍ ھا بحسب إستلزام كلّ اإلو/17التالزم و واللزوم

نسانا كان الشئ إ تما كانكلّ ”قولنا تفاقيا كما في إقتضاء ضروريّا ال إ .خرآلمقتضيًا ل
 . ھو الالزمى المقتضَ  اي الحكم الثانىو الملزوم ھوى المقتضِ  اي ّولوالحكم األ .“اناوَ حيَ 
فردات من اللزوم الم ما يقع بين هنّ ّما ألإ .حكامعريف بالمالزمة بين األالت خصّ ما نّ إو/18
 .حكامالتالزم بينھا عن التالزم بين األينفك  ه النّ ا ألمّ إو .صطالحعند أھل اإل ليس بمعتبرٍ /19
يُعلم منه  حال بماأو المالزمات/20طراف من أ وائدالفَمَحطُّ لما ھو  ضما تعرّ نّ إ هنّ فكأ

ه نّ ھو أو .في اللزوم شكٌّ ” :- قّدس سرّره- ازىالرّ /21مام عن اإلونقل  .المقايسة سة علىبالمقاي

                                                                                                                   
  .-ج- في ) و١٢( 21  .- أ- في ) ظ١١( 20  .- ف- في ) ظ٥٢( 19  .- م- في ) ظ٢٣( 18  .-ع- في ) ظ٢٥( 17  .- ش-ناقص في : أنّ  16  .- ف- في الھامش في : و كّل محموم 15  .- ش-في فوق السطر في : علّة 14  .- ش-في ) ظ١٣٥( 13  .- ي- في الھامش في : و كّل متعفِّن األخالط 12  .- أ- في ) و١١( 11  .-ق- في ) ظ٣٨( 10  .-ي-في ) ظ٦( 9  .- ج- ناقص في : شئ 8  .-ج- في ) ظ١١( 7  .-ي-منقّح في الھامش في : ال يكون 6  .- م- في ) و٢٣( 5  .- ش- في ) و١٣٥( 4  .- أ- في ) ظ١٠( 3  .-أ-؛ ناقص في -ف- ،- ق- ،- ج-  ،-ي-  في الھامش في:  في حكم العلّة التاّمة...   ّما قضيّتهأو  2  .- ف- في ) و٥٢( 1
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شئ /1 إلىال سبيل  .ا فيهو موجودً ارج أا معدوًما في الخمّ إ لكان ذلك اللزومشيئا لزم شئ  لو
  .اممنھ

كذلك  لم يكن وه لنّ أل .المالزمةعدم  2بينو ةه ال فرق بين المالزمة العدميّ فألنّ  :ّولاأل إلى أّما
 إلىّما أو .الموجودات من خواصّ  زيالتما نّ أل/3 ھو محالو اتكذلك لوقع التمايز بين العدميّ 

مكان ال . ةلبتّ ألھما  مغايرةلكانت  ه لو كان المالزمة بين الشئين موجودةنّ فأل :الثانى إلى
 امّ إ لويخ ال ئذينحو .نيللطرف 6كون مغايرةن يأو بدّ  النسبة الو .ةبسن/5ھا نّ ألو بدونھا 4لھماتعقّ 
 تلك المالزمة إلىنقل الكالم ّول فيُ كان األ نْ فإ .ال أمحدھما ان يلزم تلك المالزمة أل امّ إ

ن الثانى يمككان  نْ إو/8.ارجالموجودة في الخ 7المالزماتبين  لسليلزم التسو .الثانية
اللزوم  ھدمنن يبينھما فيلزم أ نفكاكاإلبجواز  إالّ ھو ما يكون و .رتفاعھا عن المتالزمينإ

  “.ھو محالو فرض تحققه على

 :قضةاّما المنأو .المعارضةو النقضو من المناقضة كلّ ن يجاب عن ھذا التشكيك بأويمكن 
يضا ة بل يوجد في غيرھا أمن خواّص الموجوداِت الخارجيّ  زيّن التماأ/9 منسلّ  ال قولن نّ فبأ”

 “.معلولھاو ةالعلّ  ىبين عدمو به المشروطو كما بين عدمى الشرط
ا مّ إ لوارج فال يخالخ موجودة في/11لولم يكن المالزمة  ؛سالرأنحن نقول من ” :ن قلتفإ/10
قا فيه كان اللزوم متحقّ  12ّولن كان األفإ .م الأنفكاك فيه ن يكون بين المتالزمين إمتناُع اإلأ

 ئذحينه نّ أل .ملزوما 14ال الملزومو ماالزيكون الالزم  يكن ال ن لمإو .13نتفائه فيهعلى تقدير إ
 نّ أ/16” :فنقول. ھو ظاھرو نفكاك وھو يوجُب ما ذكرنايكون بينھما جواز اإل أن/15يجب 

 .ا في الخارجن يكون موجودً أ :حدھماأ .عتبارينإنفكاك بين الشئين في الخارج تناع اإلمإل
ارج يمتنع في الخ 18حد الطرفينن يكون أارج بمعنى أن يكون مظروفا للخأ/17 :الثانىو
وله ق “.الثانى منه قّ ول إخترنا الشن كان اإلعتبار األإ الترديد محلُّ ف .خراآلنفكاكه عن إ
 “.ال الملزوم ملزوًماو ان ال يكون الالزم الزمً يلزم أ”

 “.20خراآلنفكاك عن اإل زجائھما حدكون أن ييجب أ فحينئذ 19هنّ أل”قوله  “.مال نسلّ ” :قلنا

عتبار لم يكن بينھما إمتناع اإلنفكاك باإل لو 24ننما يكون كذلك أإو 23ذلك 22مسلّ ن ال” :21قلنا
. الحمل الخارجىّ  نتفاءُ إارج لخالمحمول في ا 25أنتفاء مبدال يلزم من إ ذإ .ممنوع ھوو الثانى

                                                 
  .- ي- في الھامش في : مبدأ 25  .-ي-في فوق السطر في : أن 24  .- ق-في  في الھامش: قلنا ال نسلّم ثم ذلك 23  .-ق- ؛ ثم زائد في -ع- في الھامش في : ال نسلّم 22  .- ع- في الھامش في : قلنا 21  .- ع-؛ في الھامش في - أ- ناقص في : عن اآلخر... نسلّم قلنا ال 20  .-ع-، - ج-ناقص في : ألنّه 19  .- ف- في ) و٥٣(زائد و : فبين بحيث 18  .-ق- في ) ظ٣٩( 17  .- أ- في ) ظ١٢( 16  .-ج- في ) ظ١٢( 15  .- ع- منقّح في الھامش في : الزما و ال الملزوم 14  .- ج- ،- ي-  ناقص في: فيه 13  .-ع-، - ج-  ،-ي-  ناقص في: األّول 12  .-ع- في ) و٢٦( 11  .- ش-في ) ظ١٣٦( 10  .- م- في ) و٢٤( 9  .- أ- في ) و١٢( 8  .- ق-منقّح في الھامش في : المالزمات 7  .- ف- في الھامش في : يكون مغايرة و أن... لھما ألبتّة 6  .-ي-في ) و٧( 5  .-ج- في الھامش في :  تعقّلھما 4  .-ق- في ) و٣٩( 3  .- ج-ناقص في : بين 2  .- ش- في ) و١٣٦( 1
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 .حمال خارجيّا 2وعهضوم محمول علىعمى األ نّ ارج مع أالعدم كالعمى معدوم في الخ نّ فإ/1
  “.ّولَ األ خترنا الشقَّ الثانى إ اإلعتبارُ /4إن كان و/3 .خارجيّا

نما إو منسلّ  ال” :قلنا “.نتفائه فيهارج على تقدير إفي الخ موجوًدا/5ن يكون اللزوم يلزم أ”وله ق
 “.كما مرّ  نوعمم ھوو فيهنتفاء مبدئه إل ان لو كان الحمل الخارجّى منافيلك أنما يلزم ذإو

الحكم ف ھذا الدليل بجميع مقّدماته غير صحيح لتخلّ  نّ أ” ؛يقال 6نھه أيفتوج :نقضلّما اأو
 “.ةاليقينيّ  يّةعالقط نيبالبراھ نةِ و المبيّ أ البيّنةِ  المطلوب عنه في المالزمات البدھيّةِ 

ھو و .لكن عندنا ما ينفيهو مّدعاكم ن دّل علىإو دليلكم” ؛ن يقالأ 7ھافتوجيھُ  :ّما المعارضةأو
وھو /10هنفكاك عن صاحباإل  مرين جائزأ 9كلّ  من كلّ  8ز لزوم شئ لشئ لكانيجه لو لم نّ أ

نفكاك عن ن يكون ذلك جائز اإلأ بدّ  فال .نىاا من جملة المعيضً فجواز اإلنفكاك أ .ظاھرٌ 
جواز اإلنفكاك عن الشئ يستلزم  نفكاكإ نّ ال ألذلك مح نّ أ ال شكّ و .وھو ظاھر/11 موصوفه

 نّ في أ شبھةال و .ا محاالئذ يكون ھو أيضً ينحو .ستحالةِ المفروض اإل نفكاكاإل إمتناعَ /12
نفكاك اإلنفكاك ممتنع اإل/13ن يكون جواز ّما أإ لوخرى ال يخبعبارة أو .المح ز المحالِ جوا

مطلوب  ھو ينفىو .شتباهالزم ھناك بال إوقع التّ  ّولاأل 15ن كانفإ .م العن موصوفه أ/14
ه يلزُم نّ أل .محالھو و . الزم ثمهتّ ال مكنَ ألن كان الثانى وإ .المطلوب ھوو ّولالمعلّل األ

 “.18ھو مطلوبناو 17نتفاء مطلوبكمإ/16ه أيضا يوجب انّ  على ئذحين نقالباإل

  :الّدورانو .1.10
ل عند حُصول ن الشئ بحيث يحصُ يكو اي .ةيّ الشئ الذى له صلوح العلّ  على ب الشئَ ھو ترتّ 
 .خرىبْعد أ مّرةً  هل بذلك الشئ الثانى بسبب حصوله عندوّ يصّح تعليل الشئ األ  .خرشئ آ

وجوده  نّ فإ. ةالھب على كِ لْ ب المِ كترتُّ /19ال عدًما  وجوًداان يكون  ّماإ ]١[ ؛بوذلك الترتّ 
تحققه  معدوما لجوازِ  لكِ ن يكون المِ أفال يجب  ّما عند عدم الھبةأو .وجودھا ب علىمترتّ /20

 .لى جواز الّصلوةبالنسبة إال وجوًدا كالطھارة  عدًمايكون  وأ] ٢[ .غيرهو لبيعخر كابشئ آ
 ن ال يجوز الّصلوة بسبب إنتفاءِ أ فيجوز :ّما عند وجودھاأو .عدمھا ٌب علىعدمهُ مترتّ  نّ فإ

ب وجوب عدًما كترتّ و يكون وجوًدا اي و مًعاأ] ٣[ .غيرهو ستقبال القبلةآخر كإ/21 شرطٍ 
 ائرُ الدھو ب رتِّ تالم 1اي ّولاألالشئ /23و .نصَ حْ ن المُ نا الّصادر مالزّ  الّرجم على 22وجود

  .ھو المَدارُ /5ب عليه رتَّ تالم 4اي الثانى 3الشئو/2

                                                 
  .- ش- في ) و١٣٨( 23  .- ج- ناقص في : وجود 22  .-ي-في ) و٨( 21  .- أ- في ) و١٤( 20  .- م- في ) و٢٥( 19  .-ف-في الھامش في : و ھو مطلوبنا 18  .- م- في الھامش في : أيضا يوجب إنتفاء مطلوبكم... التاّلزم ھناك بال إشتباه 17  .- ف- في ) ظ٥٣( 16  .- ع-في فوق السطر في : كان 15  .-ع- في ) ظ٢٦( 14  .- ش-في ) ظ١٣٧( 13  .- أ- في ) ظ١٣( 12  .-ق- في ) و٤٠( 11  .-ج- في ) و١٣( 10  .- ي- في الھامش في : كلّ  9  .-ق- في الھامش في : لكان 8  .-أ-منقّح في الھامش في : فتوجيھُھا 7  .- ع–في الھمش في : أنْ  6  .-ي-في ) ظ٧( 5  .- م- في ) ظ٢٤( 4  .- أ- في ) و١٣( 3  .-ق- في الھامش في : محمول على موضوعه 2  .- ش- في ) و١٣٧( 1
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جتماعھما في على إ 6خصوًصا من وجه بناءو الّدوران عموًماو بين التالزم نّ إ” :وقيل
ة حديھما علّ يْصلح أن يكون إ .ينتين متالزمتضيّ المدار فيھا قو الدائر 7يكون .ةصور
 .مفردين فيھا المدارو ئرايكون الد. ةفي صورران بدون التالزم وصدق الّدوَ  .خرىلأل

يفيد النسبة بين  بيانُ وھذا ال “.تهجود علّ ستلزام وجود المعلول وبدونه في إالمالزمة /8ق وصد
 .فيما سلف -9رحمه هللا- فنّ فھا المصة التى عرّ المالزمة الحكميّ و الّدوران

 الّدائر على بعتبر صورةً يكون فيھا ترتّ امطلق اللزوم فو بيانھا بين الّدوران ردتَ أ 10إنْ و
يضا في أ/11ھذا و .ونيامقشرب السّ  إلىسھال بالنسبة كاإليا ضروريّا ا ال كلّ كثريًّ أمدار ال

فال  والجزئية/13ية التى يندرج فيھا الكلّ  :ا في مطلق المالزمةمّ أو .12يةمطلق المالزمِة الكلّ 
  .ةتّ لبَ أ جزئيةمرين حتى النقيضين مالزمة أ بين كلّ  نّ ن يفترق الّدوران عنھا ألر فيھا أيتصوّ 

  :المناقضةو  .1.11

ذا كما إ/15 .عيينالتّ و فصيلسبيل التّ  ھا علىو كلّ مات أبعض المقدّ  اي مة الدليلمنع مقدّ /14 ھى
 الّصلوة عليه-بّى وھو قول النّ  النصِّ  لُ ه متناوَ نّ ساء ألى النّ لِّ واجبة في حُ  ةُ الزكا” :لُ قال المعلّ 

ما ھو  وكلّ  .رادةاإلفھو جائز  تناول النصّ م/16ما ھو  كلّ و ."موالكموا زكوة أدُّ أ" -المالسّ و
 محلّ  نّ م أسلّ ن ال” :فيقول السائل “.مرادٌ  زاعِ النّ  محلَّ  نّ أ/18 ينتج .فھو مراد 17رادةجائز اإل

فھو جائز  كل ما ھو متناول النصّ " نّ م أسلّ ن مناه لكن الن سلّ إو .زاع متناوُل النصّ النّ 
 “."فھو مرادٌ   رادةما ھو جائز اإل كلّ " نّ م أسلّ ن منا ذلك فالولئن سلّ ."رادةاإل
سواء كان من جھة /20ل صحة الدلي عليه ما يتوقف مة الدليلالمراد ھھنا بمقدّ  انّ  واْعلم/19

منع  نّ أل .“منع الدليلِ ”قل يلم و .“الدليل مةِ مقدّ  منعُ ”ما قال نّ إو .ھة الّصورةو من جأ ةِ المادّ 
 جمالىٌّ نقض ا 22فھو ّولَ كان األ نفإ .الة أْو منوعيّ الم على يدلّ  ا ان يقارن بشاھدٍ مّ إ 21الّدليل

 :سقط ما قيلبھذا و .صال كما سيأتىثانى فھو مكابرة غير مسموعة أالن كان إو .مناقضة ال
 لى ليشتمل منعوْ ألكان  24و الدليلمة الدليل أمقدّ  ھى منعُ و ؛-23رحمه– فنّ لو قال المص”

 “.نفسه/26 الدليل/25

  :المعارضةو  .1.12

                                                                                                                   
  .- م- في ) و٢٦( 26  .- أ- في ) ظ١٥( 25  .-ع- في الھمش في : أو الدليل 24  .- ج-ناقص في : رحمه 23  .- ع- في الھمش في : فھو 22  .-ع-الھامش في في : ألّن منع الّدليل 21  .-ي-في ) ظ٨( 20  .-ج- في ) و١٤( 19  .-ق- في ) و٤١( 18  .- ش-في الھامش في : و كّل ما ھو جائز اإلرادة 17  .- أ- في ) و١٥( 16  .- ش-في ) ظ١٣٨( 15  .- ف- في ) و٥٤( 14  .-ع- في ) و٢٧( 13  .-م- ناقص في : الكليّة 12  .- م- في ) ظ٢٥( 11  .-أ-إذا في : إن 10  .-ج- ناقص في : رحمه هللا 9  .- أ- في ) ظ١٤( 8  .-ي-في الھامش في : يكون 7  .- ج- ناقص في : بناء 6  .-ج- في ) ظ١٣( 5  .- ف- ، - ق-،-ج-ناقص في : اي 4  .- ش-، - ج- ناقص في : الشئ 3  .-ق–في ) ظ٣٠( 2  .-ج- ناقص : اي 1
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  .قام الدليل عليه الخصمة الدليل على خالف ما إھى إقام

وجه كان  ايّ على  وينافيه ال ما يغايره/3 2هما يخالف 1ھھنا “عى الخصممدّ  بخالفِ ” والمرادُ 
 إلى النصّ  ه متناولُ نّ أل لّى النساءِ واجبة في حُ  الزكوةُ ” :لذا قال المعلّ ما إ امثالھُ  .كان مطلقا

خالف  نّ أل .ما ينفيه نالكن عندو عيتمدّ ما إ على دلّ  نإو دليلكم” :فيقول السائلُ  “.خرهآ
ة في اال زك": -مسلّ و صلى هللا عليه-رسول هللا  ھو قولُ و النصّ  ها يتناوليضا ممّ مطلوبكم أ

  “."ىالحلّ 

  :]أقسام المعارضة[ .1.12.1
ض ّن دليل المعارِ إ” :ةمة البرھانيّ المقدّ وشرح /4 طاسالقسْ في شرح  - رحمه- فنّ قال المص

ن كان إو .قلبًا يسّمى 6ةدارالو/5 ةل كما في المغالطات العامّ وّ ل األكان عين دليل المعلّ  نإ
 “.بالغير عارضةمف إالّ و .بالمثل ةمعارضكصورته يسّمى  ن كان صورتهغيُره فا

  :قضوالنّ .1.13  
تى من الّصور على ما سيأ/8عليه في بعض /7 الِّ الدّ  عى عن الدليلف الحكم المدّ ھو تخلّ 

  :بحاثأوھھنا  .ويرهتصْ 

 .خرحدھما باآلأ/9فال يصّح تعريف  .الحكمالتخلّف صفة و قض صفة الناقضالنّ  نّ إ :ّولُ األ
 ل إذا أقام علىالمعلّ  نّ إ :والثانى .الحكم عنهف الدليل مع بيان تخلّ  ن يقال ھو منعأ قربُ فاأل

 .النقضو من المعارضةيراد كّل يمكن إ فھناك .يًضامطلوبه دليال يمكن إيراده على نقيضه أ
 12يكون “ف الحكم عنهلّ خلت به ن يستدلّ أ ا ال يصحّ ممّ /11ھذا  10دليلكم نّ إ”ن قال السائل فإ

مطلوبكم لكن عندنا ما  على ن دلّ إو دليلكم ھذا/13”ن قال إو .جمالاإل طريق على انقضً 
 .سبيل القلب معارضة علىبعينه يكون  المذكورُ  يلُ لھو ھذا الدّ و “ينفيه

بل ھو عبارة عن منع الدليل  .ف المذكوربالتخلّ  النقضُ  يختصُّ ه ال التحقيق ھو انّ  نّ إ :ثوالثال
لتخلّف الحكم المذكور ا مّ ن يستدّل به إأ صحيح ال يستحقّ غير /15ليل ھذا الدّ  14نّ أ”بان يقال 

النقض  نّ إ :ابعُ والرّ  .كان من الخُصوصيّات وجهٍ  ايّ  على رَ آخَ  استلزامه فسادً أو إل عنه
 .و عكًساأطرًدا  فاتالمعرِّ َحدھما نقض أ .خريننيين آمع اإلصطالح قد يطلق على حسبب
  .جمالىّ د باإليقيّ  17قد/16 ھھناو .د بالتفصيلىه ھناك يقيّ لكنّ و تى مّر ذكرھاالثانى المناقضة الّ و

 :دُ نَ تَ سْ مُ الْ و 1.14

                                                 
  .- ي- في الھامش في : قد 17  .-ق- في ) و٤٢( 16  .- أ- في ) ظ١٦( 15  .- ع–في الھامش في : أنّ  14  .-ي-في ) و٩(؛ - م- في ) ظ٢٦( 13  .-ع–في الھامش في  :يكون 12  .- ش-في ) ظ١٣٩( 11  .- ع–منقّح في الھامش في : دليلكم 10  .-ج- في ) ظ١٤( 9  .- أ- في ) و١٦( 8  .- ف- ي ف) ظ٥٤( 7  .-ج- الورود في : الواردة 6  .-ق- في ) ظ٤١( 5  .-ع- في ) ظ٢٧( 4  .- ش- في ) و١٣٩( 3  .-ش- يخالف في : يخالفه 2  .- أ- في الھامش في : ھھنا 1
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 مثلةاأل يءجتا بسببه كما دً مؤيّ و 3به 2ابيّنً مُ  ما يكون المنع مبنيّا عليهيضا يقال له الّسند أ 1قدو
 .بيعن قر مثلةاأل

ا على مّ إو ،سبيل المنع ا علىمّ إ :مستند المنع على وجھين الكالَم من المعلّل على نّ أْعلم إ
للمنع /6زًما ال صال سواء كان ذلك المستندُ يد أال يف :ّولاألو .و بالتنبيهبالدليل أ/5النفى  4سبيل

المنع  نّ أل .الممنوعة مةالمقدّ  ثباتإال يُوجُب /7 .دهمنع ما يؤيّ و منع المنع نّ أل .ال وْ أللمنع /6
 .ل عند منع المانعالمعلّ  على 10إثباتھا جبت 9التى 8ثبات الممنوعةيوجب إ ھو الو طلب الدليل

نفى الالزم يستلزم نفى  نّ أل .ا للمنعالزمً  ندتالمس ذا كانما يفيد إنّ فإ :نىاّما الثّ أو .المانع
 .صالنفيه أو المنع نفيه ال يوجب رفعَ  13نّ أل .12للمنع/11ا الف ما إذا لم يكن الزمً بخ الملزومِ 

ض له يتعرّ /15ا يأتى عليه الكالم المستند ممّ /14ذا كان ه قد يكون إنّ يضا إن يعرف أأوينبغى 
ن ثم إ “.ھو غير مفيدو الّسند كالمكم ھذا كالم على نّ إ” :فالّسائل يقول عليه .هيردّ و لالمعلّ 

 إالّ و .ممنوعف ه كذلك مطلقانّ إ “الكالم عليه غير مفيد بقولكم انّ ردتم إن أ”ل ھناك قال المعلّ 
ّن أل .صالل أا ال يفيد المعلّ يفيد فھذا الترديد ممّ و سمعيُ  ن يكون ھناك ھذا مّمافلم ال يجوز أ

المنع  ردّ  وال يلزم من رّد ھذا .نّه رّد عليهأق بالّسند كالمكم متعلّ  نّ إ 16ائلحاصل قول السّ 
ثبات المقّدمة ا إمّ لمعلل إا علىفبقى . من لوازمه كورالمذن ال يكون المستند أ ه يحتملنّ أل

 الترديد المذكور عن طرف نّ أفظھر . ا لمنعھاكون المستند الزمً  ثباتأو إ/17خر بدليل آ
  .ارج عن قانون التوجيهالمعلل خ/18

  المناظرةو ترتيب البحث/20في  :الفصل الثانى/19 .2

الحكم  ثباتِ إلوھو الذى ينصب نفسه - 22لإذا شرع المعلّ  .بتهالشئ في مرت 21جعلوالترتيب 
يجب عليه  -ل المناظرّن المعلّ في ھذا إشارة إلى أو-  المذاھبو قوالفي تقرير األ -بالدليل

تشخيصھا من و ھو عبارة عن تعيين المباحثو تحرير المباحث قبل الشروِع في الّدالئل
ن إإّما بتعيين المذاھب التى وقع البحث عليھا /24] ١[ ؛وذلك .اي أفرزه/23قولھم حّرَره كذا 

أو تعيينًا لما ھو  لفاظ المستعملة ھناك تعريفااأل 25إّما بتفسيرو ]٢[ .كان البحث من الخالفيّات
ّن ھذا على أ”ن يقال فينبغى أ “في الوضوء 27النّية شرط”قال  إذامثال  .26المقصود منھا

                                                 
؛ في الھامش في -ش- ، -ع- ، -أ- ، -ج- ، -ي-ناقص في  :ألّن المنع طلب الدليل و ھو ال يوجب إثبات الممنوعة 8  .-ج- في ) و١٥( 7  .- ش- في ) و١٤٠( 6  .-ع- في ) و٢٨( 5  .-ف-في الھامش في : سبيل 4  .- ي- في الھامش في : متبينا به 3  .-ق- ي الھامش في ف: مبيّنا 2  .-ق- ناقص في : قد 1

  ذ: قال النّية شرط مثال إذا 27  .-ف-في الھامش في : أو تعيينًا لما ھو المقصود منھا المستعملة ھناك تعريفا 26  .- ق-منقّح في الھامش في : بتفسير 25  .-ج- في ) ظ١٥( 24  .-ع- في ) ظ٢٨( 23  .- ق-في الھامش في : إذا شرع المعلّل 22  .- ق-وضع منقّح في الھامش في : جعل 21  .- ش-في ) ظ١٤٠( 20  .- أ- في ) ظ١٧( 19  .-ق- في ) ظ٤٢( 18  .-ي-في ) ظ٩( 17  .-ق- في الھامش في : الّسائل 16  .- م- في ) و٢٧( 15  .- ف- في ) و٥٥( 14  .- أ- فإنه في : ألنّ  13  .- ق-في الھامش في : للمنع 12  .- أ- في ) و١٧( 11  .-ف-، - ع- ؛ في الھمش في -ش- ، - ق- ،- ي- في ؛ ناقص-ج- في فوق السطر في :  ثباتھاإ 10  .-ش-  ،- ي-  الذى في: التى 9  .- ق-في 
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 فَ رِّ عَ يُ و .القصد القلبىّ  2المراد منھا ھو بأنّ /1النّية  يّنَ يُعَ و .“-رحمه هللا-ماذھب إليه الّشافعى 
ما  4في وجود ة عن الخارج الموقوف عليه الغيِر المؤثرھو عبار/3”ل بأن يقاالشرط  فَ رِّ عَ يُ و

المذاھب التى نقلھا عن و قوالطالبة في تلك األالمُ و المنع 5عليه فال يتوّجه .“ما يتوقف عليه
ھا نّ أل ا.صلقاته أبمتعلّ  ةخذاالمؤق فال يتعلّ  .ريق الحكايةبطالتقرير  ذلك نّ أل. اھرقرّ و القوم
بشرط /6 ية ليستالنّ  -رحمه هللا-بو حنيفة أقال ” :لذا قال المعلّ كما إ .ية منقولة عن الغيرمحكّ 

و أ “بشرط فيه7 ية ليستالنّ  نّ م أنسلّ  ال”ن يقول فال يصّح للسائل أ .“الوضوء بشرط في/6
  .ه بالمستندبَ عقِّ يُ 

م سلّ ن ال”و قال أ “11ھذا 10النقل حْ صحِّ /9” وأ “8كمنك تصحيح ھذا النقل بُ لُ طْ أ” ا إذا قالمّ أ
 النقلِ  ثبوث بل يحب تلك المطالبة عند عدمِ . فال فساد فيه“ قال كذا -رحمه هللا-با حنيفة أ انّ 

و أ مةً بحثه مقدّ  ثناءِ أفيستعمل في /12 .عالمنازِ  ع مقامَ غير المنازِ  عُ الناقل قد يضَ  نّ أل. عنده
م العالَ ”ذا قال كما إ .يلزم الخبطف. ععند المنازِ  مةٌ ھا مسلّ نّ أ على الغيرعند ذلك  مسلّمةً  مقدماتٍ 

أّن الواجب ”أثناء البحث /13ثم يستعمل في  .فيجعل المتكلمين منازعا “حادث خالفا للمتكلمين
فظھر من  .ذلك/14يثبُِت حدوث العالم بناء على و نّه مذھب المنازععلى إ “فاعل باإلختيار

إن لم يتوّجه و النّقل نفِسهو المطالبة على التقريرو نّه قد يتوّجه المنعأ ھذا التحقيق الذى ذكرناه
 .المنقولة ما دام النّاقل ناقال/15على األحكام 

 فمحلّ  :“بدليل عليه 17النّقل ليس/16حيح تصو المنع طلُب الّدليل على المّدعى”وأّما ما يقال 
 .فتأّمل .نظر

وقت  إالّ ل أصال ذلك المعلّ  ه المنُع علىال يتوجّ  اي .إنتھض بإقامة الدليل على ما أّدعاه إذا إالّ 
عليه  ه لو وجبتنّ كوة على المديون أليجب الزّ ال ”ن يقول مثال الدليل بأ/19إلتزامه بإقامة /18

 ماه كلّ نّ ألف :ةالشرطيّ  ا بيانمّ أ .جماع فالمقّدم مثلهباإل باطلالى التّ و .“يضاالفقير أ علىلوجبت 
 20قق شمول العدم يتحقّ ما لم يتحقّ وكلّ  .ق شمول العدمالمديون لم يتحقّ  الوجوب على قتحقّ 

 .23المديون تحقق شمول الوجوب ما تحقق الوجوب علىكلّ  22هينتج انّ .21شمول الوجوب
 ق الوجوب علىما تحقّ ينتج كلّ  .الفقير على/25 الوجوب 24قتحقّ  شمول الوجوبق ما تحقّ وكلّ 

كبرى  إالّ ھا ظاھرة مات كلّ المقدّ وھذه  .ھو المطلوبو .26الفقير ق الوجوب علىتحقّ  المديون
تقدير عدم شمول العدم  لو لم يثبت شمول الوجوب على” :قولن يأوبيانھا  .لوّ القياس األ

                                                 
  .-ي-في الھامش في : ينتج كلّما تحقّق الوجوب على المديون تحقّق الوجوب على الفقير 26  .-ق- في ) ظ٤٣( 25  .- ي-في الھامش في : و كلّما تحقّق شمول الوجوب تحقّق 24  .-ي-في الھامش في : شمول الوجوب 23  .- أ-  في الھامش في :ينتج انّه 22  .- أ- في الھامش في : كلّما لم يتحقّق شمول العدم يتحقّق شمول الوجوب و 21  .-ف- في الھامش في : شمول العدم يتحقّق 20  .- أ- في ) و١٩( 19  .- ش-في ) ظ١٤١( 18  .- ف- في الھامش في : ليس 17  .-ع- في ) و٢٩( 16  .- م- في ) و٢٨( 15  .-ج- في ) و١٦( 14  .- ي- في ) و١٠( 13  .- أ- في ) ظ١٨( 12  .- ي- في الھامش في : ھذا 11  .- ق- النقلك في : النقل 10  .-ق- في ) و٤٣( 9  .-ش- ، - ق-، - ج- النقل في : النقلك 8  .- ف- في ) ظ٥٥( 7  .- ش- في ) و١٤١( 6  .-ق- في الھامش في : عليه 5  .- ع- في الھامش في : في وجود 4  .- أ- في ) و١٨( 3  .- ي- في الھامش في : منھا ھو 2  .- م- في  )ظ٢٧( 1
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ذا لم فإ” “.3الوھو مح 2النقِيَضان/1تفع رإل إالّ و .ذلك التقدير لوجوب علىلثبت عدم شمول ا
ذا إ”عكس النقيض إلى قولنا ب/4ھو ينعكس و “الوجوبالعدم لم يتحقق شمول ق شمول لم يتحقّ 

غلط  نّ فإ .في ھذا البيان فلينظرْ  .ھو محالو .“ق شمول العدمتحقّ  5ق شمول الوجوبذا تحقّ إ”
 .ھناك فقط ةِ طَ لغْ غلط ھذه المَ 

و ال أ/7ل المدلوو ليلمن الدّ  في شئ/6يمنعه ن ا أمّ فالسائل اِ ر المعلّل ھذا الدليل مثال ذا قرّ وإ
  ؛منع نْ إو ]٢[ .ال مناظرة ھناكو ثَ بح اله نّ أل. لم يمنع فظاھر/9 نْ فإ] ١[ .فيه أصالً  8هيمنعُ 

  ؛منع
عنى أ-للسائل في ھذا القسم  ه ال بدّ نّ أ. الكالم ھذابرد لم يُ  .دليله ن يمنع قبل تماما أمّ فإ ]-ا[

 فَ يتوقّ  نأ حسنُ األال بعضھم بل ق. ماتهر جميع مقدّ يمة الدليل قبل تقرن يمنع مقدّ أ -المناقضة
 .مات دليلهمقدّ  12مجموعَ  لُ المعلّ  11يقّررى حتّ /10السائل 

مٍة من ما يكون على مقدّ نّ ھو إو”ن قال لى ھذا بأه أشار إنّ كأو .ضتعرّ ض لما تعرّ يشرع ف ثمّ 
 يعيّن نّ أ علىما زاد /15فال يُعتبر فيه  .عليه رهھذا بل قصّ  على/14لم يزد و .“13مات دليلهمقدّ 
ولم /17 .“دليله 16ماتمة من مقدّ ن منع مقدّ فإ بعدُ ”ن قال أده بيؤيّ و .بالمنع ماتمقدّ ال مة منقدّ م

 ]خذ.[“ليلن منع بعد تمام الدّ إو”في القسم الثانى  18كما قال “ليلن منع قبل تمام الدّ إو”يقل 
مة منع مقدّ ن إف .مات بالمنعالمقدّ  19تلكمة من لم يعيّن مقدّ  اي بعد تمام دليلهمنع  وأ] -ب[ .ھذا

د المنعا أمّ فإ] ١[ ؛همات دليلمن مقدّ   ال”ليل المذكور مثال في الدّ  ن يقولبأ ن يقتصر بمجرَّ
ده لم يقتصرْ  وأ] ٢[ “.وهمُ تُ ذكرْ  ما نعكاس القضيَّة المذكورة إلىإ مسلّ ن ن لم فإ .بمجرَّ

ال ”ند كما يقول لمستاو 22لم يقل وأ] - ب[  ،المستنديذكر و ن يقولا أمّ فإ/21] -ا[ ؛20يقتِصرْ 
 “.ن لو كان كذاما يلزم ھذا أنّ إو م لزوَم ذلكال نسلّ ”قول يأو  “ن يكون كذاأ لم ال يجوز منسلّ 

ذا لم يتحقق شمول العدم لم يتحقق إ"نعكاس قولكم إ مال نسلّ ” :كما يقول في الدليل المذكور
ھا نّ أ على ◌ً بناء/24ن ال ينعكس ة المذكورة ھناك لم ال يجوز أالقضيّ  إلى/23 "شمول الوجوب

ذلك  28ما يلزمنّ إو االتى جعلتموھا عكسً /27تلك القضيّة /26م لزوم ال نسلّ ” :25قوليأو  “؟ةجزئيّ 

                                                 
  .- ف- منقّح في فوق السطر في : التى جعلتموھا عكًسا و إنّما يلزم 28  .-ج- في ) و١٧( 27  .- ف- في ) ظ٥٦( 26  .-م-نقول في : يقول 25  .- م- في ) و٢٩( 24  .- أ- في ) ظ٢٠( 23  .-ق- في الھامش في : لم يقل 22  .- ش-في ) ظ١٤٢( 21  .-ي-في الھامش في : فإن لم يقتِصرْ  20  .-ش- في الھامش في : تلك 19  .- ق-في فوق السطر في : قال 18  .-ق- في ) و٤٤( 17  .- ع-في الھامش في : من مقّدمات 16  .- أ- في ) و٢٠( 15  .- ي- في ) ظ١٠( 14  .- ي- في الھامش في : من مقّدمات دليله... و كأنّه أشار. ثّم شرع فيتعّرض لما تعّرض 13  .- ي- جميع في : مجموع 12  .- ج-يقرأ في : يقّرر 11  .-ع- في ) ظ٢٩( 10  .- م- في ) ظ٢٨( 9  .- ش-، - ج- يمنع في : يمنعه 8  .- ش- في ) و١٤٢( 7  .-ج- في ) ظ١٦( 6  .- ف- في فوق السطر في : تحقّق شمول الوجوب... النقيضان و ھو محال 5  .- أ- في ) ظ١٩( 4  .- ف- في الھامش في : ؛ النقيضان وھو محال-أ- ، -ج- ،- ي- ؛ ناقص في-ق-  في في الھامش:حالو ھو م 3  .- ي- في الھامش في : و إال إلرتفع النقيضان 2  .- ف- في ) و٥٦( 1
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ھو  - ندالمنع مع السّ و المنع المجّرد اي-  وذلك “.ھو ممنوعو كليّة صلاأل ن لو صدقأ
 .لوّ في الفْصل األ فھاالتى عرّ  المناقضة

  ]:غصبال[  .2.1
 نّ إ”:لذا قال المعلّ كما إ .الممنوعةمة نتفاء تلك المقدّ إ على 1بدليل يستدلّ  ا بلن لم يقل مستندإو

 -مالسعليه ال-  بىّ ھو قول النّ و صّ ه متناول النّ نّ أل .ساءى النّ في حلّ  واجبة الزكوة نّ إ”:لالمعلّ 
رادة اإل اع جائزالنّز رادة فيكون محلّ اإلفھو جائز  صّ النّ  هما يتناول وكلّ  ".زكوةى في الحلّ "

 .قةقة بل ھى ليست بمحقّ زاع متحقّ النِّ  رادة محلّ اّن إ مسلّ ن ال” :فيقول السائل “.افيكون مرادً 
المنع  فذلك/5 “.عليه 4ةلالالئل الدّ ھو باطل بالدّ و 3.مع جميع لَوازمهقت قت لتحقّ نّه لو تحقّ أل/2

ھو المنع و ترك ھناك منصب نفسه/7السائل  نّ أل .6ابً غص يسّمىستدالل مع اإلالمنع 
ھو و هغير منصب بَ وَغصَ  .إالّ ه بالمستند ليس منعِ  ييدتأْمره أغاية و .طوالمطالبة فق/8

ھو و .ھل النظر خالفا للبعض منھممن أ قينغير مسموع عند المحقّ ب الغص اي وھو .التعليل
بيّن و ستلزامه الخبط في البحثإل .ما لم يسمعوهنّ إو -رحمه هللا- العميدىّ  9موالنا ركن الدين

ال دام معلّ  ل ماالمعلِّ  :الوّ أ” :ن قالبأفاته في بعض مؤلّ  “لزوم الخبط” -رحمه هللا- فنّ المص
ذا فإ 11.ذلك بةمطال إالّ للسائل ھناك /10ليس و .و بطالنهدليله أة علم حقيّ ه ليُ يكون التعليل حقَّ 

 .هفقد فات غرضُ  بَ صَ غَ 

السائل و دليله في صبهيغيضا قد ل أفالمعلّ  13ائلذلك في جانب السّ  زَ وِّ ذا جُ إ 12هنّ أ :وثانيًا
 “.ضاللھما عن طريق التوجيهو فيه/16ا كانا عد ھما عمّ فيلزم بُ   .15كذلك في غصبه 14يغصبه

 .المذكور/17ه ذلك الوج ل علىب منَصب المعلّ ذا غصالسائل إ نّ أ وجيهالتّ  هوجسُن في حواأل
مات قدّ مٍة من من يمنع مقدّ أو يتعّرض له بأ] ٢[ ،ه في ذلكن يطعنأ] ١[ ؛للمعلل فال ينبغى

ال ينفُعه شئ  ينئذفح .مِة الممنوعةثبات مقدّ عليه من إ يلزم من شئ منھما ما يجب ال هنّ أل.دليله
 قئفالال .صالإياھما أ/19 شتغالهكالمهُ بالعناية فال وجه إلر ن يغيّ للسائل أ نّ أ على .منھما/18

ت بِ ثْ لدليل المُ ل معارضاينئذ حيكون  هنّ أل .لدليله ضَ يتعرّ  ّوال ثمّ أ 20مةت تلك المقدّ بِ ثْ ن يُ أ بحاله
 .ستقباحاإلو ستبشاععن اإلا وال كالم في جوازه عاريً  .عھا السائلمة التى كان منَ لتلك المقدّ 
كما  23ليل على تلك المقدمةِ الد 22لقامة المعلِّ قد يتوّجه ذلك بعد إنعم ”بقوله /21 ليهكما أشار إ

 “.مفّصال تى ذكرهسيأ

                                                 
: ؛ في غصبه- ق-، - م- ، -ج- ؛ ناقص في - ف-في الھامش في :في دليله والسائل يغصبه كذلك في غصبه 15  .- ش–ناقص في : في دليله و السائل يغصبه 14  .-ق- في الھامش : في جانب السائل... ھناك إال مطالبة 13  .-ج- ناقص في : أنّه 12  .- أ- في الھامش في : ذلك 11  .- م- في ) ظ٢٩( 10  .- ق-في الھامش في : الدين 9  .-ع- في ) و٣٠( 8  .-ي-في ) و١١(؛ - أ- في ) و٢١( 7  .- ق-منقّح في الھامش في : غصبًا 6  .- ش- في ) و١٤٣( 5  .- ق-، - أ-الدالة في : الداللة 4  .-ق- لوازمھا في : لوازمه 3  .-ق- في ) ظ٤٤( 2  .- ق-في الھامش في : بدليل 1

  .-ق- في الھامش في : المقّدمة 23  .- ق-، -ج- في الھامش في :  المعلِّل 22  .-ق- في ) و٤٥( 21  .-ق- في الھامش في : المقّدمة 20  .- ف- في ) و٥٧( 19  .- ش-في ) ظ١٤٣( 18  .- أ- في ) ظ٢١( 17  .-ج- في ) ظ١٧( 16  .- ش- ناقص في 
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 إالّ و .قسمْين على ه التوجيه حاصلٌ وج حال كونه على المنعُ  ن منع بعد تمام الدليل فذلكإو
 ن الا أمّ فإ] ١[ ؛ليلمنع بعد تمام الدّ  2ذاإو .ىءجيقسام كما سأربعة أ/1فھو في الحقيقة على 

م و يسلّ أ] ٢[ .رف الحكم عنه في شئ من الّصوَ لّ تخ بناء على الدليل بعد تمام م الدليليسلّ 
زمه الذى ھو يلزم تصديق ال إالّ و .يعتَقِد ثبوتهو قهصدّ ن يُ أ ض له الن ال يتعرّ بأ ليلالدّ 

 .بما ينافى ثبوت المدلول ستدلّ او/3 المطلوب يمنع المدلولو .المدلول

اي منع  الثانىو .جمالىّ النقض اإلھو ف الحكم المذكور تخلّ  لىمنع الدليل بناء ع اي/4 ّولواأل
ّما إ”] ١[ ؛ن يقالأ الحقُّ و 7.المعارضة/6ھو /5ستدالل بما ينافى المدلول منع المدلول مع اإل

به  ن يستدلّ أ تحقّ ه ال يسنّ أ على يدلّ  بشاھد 9اتمّسكمالتمام  8يمنعه بعدو ليلن ال يسلّم الدّ ّما أإ”
يمنع و ليلالدّ  مو يسلّ أ] ٢[ ،أو غيره المذكورَ  لّفَ التخھو  ن يكون ذلك الشاھدُ من أ عمّ به أ

كال التقديرين يكون  علىو/10 .المعارضةلثانى ھو او .جمالىّ النقض اإلھو ّول األو “.المدلول
عليه  ليل بال شاھد يدلّ ذا منع الدّ ا إمّ إ .قانون التوجيه مدلوله على 11منعو ليلكل من منع الدّ 

مكابرة غير مسموعة عند منھما  فيكون كلّ  هما يناقض ليل علىقامة الدّ أو منع المدلول بال إ
 .ھل التوجيهأ

 توجيهُ  اي/13 توجيھهو 12.جمالىٌّ أو إ ھو المناقضة المذكورةو فصيلىٌّ ا تمّ النقض إ نّ فعلمنا أ
في تلك المذكور عنه  14ف الحكملتخلّ ما ذكرتم من الدليل غير صحيح ” :ن يقالأالنقض 
  .“الّصورة

 15ثبوت المدلول على ن دلّ إو من الدليل ن يقال ما ذكرتمأ” ؛ھافطريقُ  :ا المعارضةمّ أو
 وأ “ن ثبتإو” لم يقلو “ثبوت المدلول إن دّل علىو” نما قالإو .“ولكن عندنا ما ينفيه/16
 خالفِ  على الدالِّ  ليلفي الدّ  رضاالمع ذا شرعوإ .لئال يلزم ثبوت المدلول عنده “ن صدقإو”

يصير السائل  اي .بالعكسو ثّمهكالسائل /18ل ھھنا المعلِّ ذلك  يصير/17 ّولِ األ مطلوب المعلّل
 .هل ثمّ ھنا كالمعلّ ھ/19

  :جمالىّ النقض اإلو المعارضةو .2.2
 ليلالدّ  20مةمقدّ  ل علىالمعلّ  ستدلّ ه إذا إنّ إ :ذلكوبيان  .يًضامات الدليل أتيان في مقدّ يأما ھ

ف الحكم عنه في تلك تخلّ  على ماته غير صحيح بناءليل بجميع مقدّ ھذا الدّ ”ل ن يقوفللسائل أ
 لكن عندنا ما ينفيھاو قدمةك المثبوت تل على ن دلّ إو ليلھذا الدّ /21”قول يو أ “.الّصورة

ليل الدّ مات تيان في مقدّ اآلالنقض و من المعارضةالمذكور  وذلك “.ت ما يناقضھايُثبو

                                                 
-اقص في ؛ ن-ج-  ،-ي- في الھامش في: فعلمنا أّن النقض إّما تفصيلىٌّ و ھو المناقضة المذكورة أو إجمالىٌّ  12  .-ق- في الھامش في : و منع 11  .- أ- في ) ظ٢٢( 10  .-ش- تمّسكا في : متمّسكا 9  .- ع- في الھامش في : بعد 8  . - ش- زائد في  :لنقض إّما تفصيلىٌّ و ھو المناقضة المذكورة أو إجمالىٌّ فعلمنا أّن ا 7  .- ش- في ) و١٤٤( 6  .-ج- في ) و١٨( 5  .- ع- في ) ظ٣٠(؛ - م- في ) و٣٠( 4  .- ي- في ) ظ١١( 3  .-ق- منقّح في الھامش في : إذا 2  .- أ- في ) و٢٢( 1
  .-ج- في ) ظ١٨( 21  .- ي- في الھامش في : مقّدمة 20  .- م- في ) ظ٣٠( 19  .- ش-في ) ظ١٤٤( 18  .- أ- في ) و٢٣( 17  .- ف- في ) ظ٥٧( 16  .-ق- في الھامش في : ؛ المدلول- ج- في الھامش في : على ثبوت المدلول ن دلّ إو  15  .-أ-في الھامش في : الحكم 14  .-ق- في ) ظ٤٥( 13  .- ش
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 .4اجماليًّ نقًضا إو يكون معارضةستدّل المعلّل عليھا التى إ مةالمقدّ  3تلك إلى/2بالنسبة /1
ھا ا كونُ مّ أ .“لمعارضةسبيل ا مناقضة على”ليل مجموع الدّ  إلىبالقياس يكون المعارضة و

سبيل المعارضة  على/5ا كونھا مّ أو .ليلمات الدّ مٍة من مقدّ مقدّ  على ُرودھافلو ة:مناقض
  .اھرفظ

 8ا كونهمّ أ/7 .“لجماطريق اإل على 6تفصيليًّا” مجُموع الدليل إلىبالنسبة  يًضاأيكون النقض و
 11ھذا .بيّنٌ  اھرفظ :جمالعلى طريق اإلا كونه مّ أو .نةمة معيّ بمقدّ  10قهلّ عفلت 9:تفصيال 8كونه
ھا كلّ  13ھى اي السائل/12من طرف من جھات البحث  ھذا المحلّ  إلىالذى ذكرنا  اي ھذ 11ھذا

مات مة من مقدّ منع مقدّ  إن 15السائلف :لطرف المعلّ ا من مّ أ .14السائل في المباحث وظيفةُ 
مة الممنوعة قدّ ن كانت تلك المإ ّما بدليلإ] ١[ ؛عندفع ذلك الم اي .فيلزم عليه دفعه هليلالدّ 

دليل  إلىذ ال يحتاج مة بديھيّة إن كانت المقدّ إ و تنبيهأ] ٢[ .كسبو نظر إلىة يحتاج نظريّ 
تعريف  نّ أ”قولھم  17ذلك مثلو كما قيل في موضعه .ده عليھاايرإ ھھنا بل ال يصحّ /16

 .الّسبب و وضع غير الّسبب مكانَ له أ بَ سبَ  ما اللبسبب  خذُ أ عليه/18ستدالل أو اإل البديھىّ 
 “.19انكالھما فاسدو

ّما أو/20 .بعد جىءيه سنّ أ ية الظھور علىمة الممنوعة في غاالمقدّ  التمثيل باإلستدالل علىو
كما  ؛ليه بقولهإ رشافأ/21ھا السائل عالتى من ةمة الّضروريّ ثبوت المقدّ  على يهبنبالتالتمثيل 
ا نُشاھد التغيّرات فيه نّ أل .متغيّرالعالم ” :-ل عند منع السائل ھذا القوليقول المعلّ  اي- يقول

 “.المختلفة ثاراآلو من الحركات

 المناسبُ و اھرمة الممنوعة كما ھو الظثبوت تلك المقدّ  على دالّ  بدليل ثانٍ ل المعلّ  تىن أإو
ثبوت تلك  على دليال داالّ  ن يكونمن أ عمّ أدليل ثان  جعل قولهن يُ قد يحتمل أو .كالمه لسياق
لزوم /25 يتمّ  لكن ال/24. لوّ ثبوت المدلول األ/23على ة الدالّ /22الئل من الدّ و غيره مة أالمقدّ 
كما منع  اي يًضايمنعه السائل أن ا أمّ فإ .عليك بعد سيردّ انى كما الث قالشفي ھذا  لسلالتس
 26المعارضةو تى فيه من المناقضةتأ قسام المذكورةمنعه فاأل نفإ. ذلك مسلّ يو أّول ليل األالدّ 
 تىن أإھا تى ھى كلّ أي كذلك قسام في ھذا الدليل الثانىھذه األ تىأيكما و .الىّ جماإل النقضو

 بين/3جاريا  2كان الكالم 1حين إنف اي ئذينفح .فصاعًدا/27و رابع أكذلك  بدليل ثالثل المعلّ 

                                                 
  - أ- في ) ظ٢٤( 27  .-ي-في الھامش في : و المعارضة 26  -ق- في ) ظ٤٦( 25  .-ع- في ) ظ٣١( 24  .- ش-في ) ظ١٤٥( 23  .- ي- في ) ظ١٢( 22  .-ج- في ) و١٩( 21  .- أ- في ) و٢٤( 20  .-م- فاسد في : سدانفا 19  .- ف- في ) و٥٨( 18  .- م- ، - ج-، - ي-  ناقص في: مثل 17  .- م- في ) و٣١( 16  .- ع- في الھامش في  :فالسائل: أّما من طرف المعلّل 15  .- ع-في الھامش في  :اي ھى كلّھا وظيفةُ السائل في المباحث 14  .- أ- في الھامش في : اي ھى 13  .- ش- في ) و١٤٥( 12  .-ق- في الھامش في : ھذا 11  .- ق-ھامش في فتعقله منقح في ال: فلتعلّقه 10  .-ق- تفصيليا منقح في فوق السطر في : تفصيال 9  .- ق- كونھا في : كونه 8  .-ق- في ) و٤٦( 7  .- ق-؛ منقّح في تحت السطر في - أ- تفصيل في : تفصيليّا 6  .- أ- في ) ظ٢٣( 5  .- ي- في فوق السطر في : إجماليًّا 4  .- ع-في فوق السطر في : تلك 3  .- ي- في ) و١٢( 2  .-ع- في ) و٣١( 1
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 ينتھى إلى نا أمّ إ .مرينإلى أحد األن ينتھى ذلك الكالم ذكرنا يلزم أ ما الطرفين على بين/3
 ل الذى يكون بينھما مطالبةمنع كالم المعلِّ  إلىيكون له سبيل  ن الھو أو .4السائل لزامإ
اإ .نزاعو ذلك و .ّدعاهمُ و ما ھو مطلوبه ثباتعن إھو عجزه و .لالمعلِّ  فحامإ إلىن ينتھى أ مَّ
 إالّ و .اھرھو ظو فحامفحصل اإل .من السائل المعارضة وأبالمنع  كالَمه نقطعإن إل المعلّ  نّ أل
ته إلى أمر ضرورىٍّ دلّ ن ينتھى أمن أ إّما لوفال يخبشئ من ذلك  ينقطع كالمهن لم إو اي

ا جليًّا ال ھيًّ ين يكون بدبأ/5قد يكون وكوُن ذلك األمر ضرورّى القبول  .ليهإ ينتھى ال وْ القبول أ
 .بعده وْ يه أالتنبل ا قبْ مّ بالضرورة إ يقبلهو السائل/7 قهصدّ فيُ /6 .ستدالل عليهيحتاُج إلى اإل

كان  إنو سبابون قانعا إياه بسبب من األيكو يقبلهو ا يرضاه السائلن يكون ممّ قد يكون بأو
فإن كان األّول  .وعدمه/9الواقُع عن اإلنتھاء /8إذا لم يخُل و ليل في الواقعالدّ  ا يحتاج إلىممّ 

ول القب مر ضرورىّ أ إلىنتھاء اي عدم اإل ن كان الثانىإو .اھريضا ظھو أو .لزاميلزم اإل
ز جعُ  وأ] ٢[ ،ةلّ الع اي أمن طرف المبد لسلن يلزم التسّما أإ] ١[ ؛10ئذينحه نّ أل. فحاميلزم اإل

ضرورى  مرإلى أل المعلّ  ةدلّ إذا لم ينته أ هنّ إ: مرينحد األلزوم أ بيان .ل عن الدليلالمعلِّ 
  ؛القبول

ُل وّ األ ن كانفإ .صالأ شئ إلىو ال ينتھى أ] ٢[ ،شئ ال يقبله السائل إلىن ينتھى ّما أفإ] ١[
فحام ه إفي انّ  اھرالثانى ظمر األ/12ذلك و .ل عن الدليلعنى عجز المعلّ أ/11فھو األمر الثانى 

غير متناھية  دلّةٍ بأ ن يستدلّ أ صال يجبإلى شئ أتُه دلّ أينتھى  ال إن كان الثانى ايو .لالمعلّ /13
 15ف من جھةالتوقّ  دلةألفإن كان بين تلك ا .14التصديقمن جھة  بعضٍ  ھا علىف بعضُ يتوقّ 
 ةفي علوم مترتب  لسليلزم التس إالّ و .الجھتين من كلتا لسليضا يلزم التسأالثبوت و لتحقيقا

ن في كما بيّ  .محال أطرف المبد 18نع التسلسلُ و دلة غير متناھيةبأ/17 16ناھية متعلقةتغير م
 .شار بقولهإليه أو موضعه

ليس  التسلسل نّ منا أن سلّ ئلو اي بتقدير تسليمهو .- مراي ممتنع في نفس األ- المح/19ّول األو
نھاية  ال/21ُمور إثبات أ 20يمكنه ال هنّ أل. يضاأ ئذحين لفحام المعلّ يلزم إلكن  .بمحال في الواقع

فال يكون  .غير متناھية ةدلّ أ يرادإه يقتضى نّ أل .البشر قِ وْ ه خارج عن طَ نّ أل .ھو محالو 22لھا
اح ھذه رّ من شُ لم ان بعضا واعْ  .ة محصورا بين النھايتيندلّ إيراده األ مقدوًرا لمن يكون زمان

 .ه المذكورالوج على ءفي المبد التسلسل نّ ھو إو” :ذھنه 24هحَ رَ قَ رد ھھنا بحثًا وأ/23 ةالّرسال

                                                                                                                   
  .- ق- ؛ قد أخرجه في -ج- منقّح في الھامش في : قرحه 24  .-ق- في ) ظ٤٧( 23  .-أ-في زمان واحٍد زائد في  22  .-ج- في ) و٢٠( 21  .-ج- ناقص في :  ال يمكنه 20  .- ش-في ) ظ١٤٦( 19  .-أ-من في : عن 18  .- أ- في ) ظ٢٥( 17  .- ف- في الھامش في : متعلقة 16  .-ش- في الھامش في : فإن كان بين تلك األدلة التوقّف من جھة 15  .-ش- في الھامش في : التصديق 14  .- م- في ) و٣٢( 13  .- ي- في ) و١٣( 12  .-ع- في ) و٣٢( 11  .- ج- ناقص في : حينئذ 10  .-ق- في ) و٤٧( 9  .- أ- في ) و٢٥( 8  .- ش- في ) و١٤٦( 7  .- ف- في ) ظ٥٨( 6  .-ج- في ) ظ١٩( 5  .-ق- في الھامش في : السائل 4  - م- في ) ظ٣١( 3  .-ي-في الھامش في : الكالم 2  -أ-إذا في : إن 1
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 جمالىّ طريق المناقضة أو النقض اإل/1ى ل علتقدير منع السائل دليل المعلّ  ىعلما يستقيم نّ إ
 ةفكيف يكون ھذا علّ . و نقضاأو معارضة أ 2ل مناقضةعه المعلّ منو ذا عارضه السائلا إمّ إ

يذكره  4ماكلّ  نّ أ” :جاب عنه فقالأ ثمّ . له من بيان بدّ  فال “؟الوجه المذكور ىعل 3للدليل المعلّ 
ھو /6 وكلّما .ى دليلهمن المعارضة فھو يقوّ و تفصيال 5ول من النقض إجماال أيذكره المعلّ 

  “.ليهكذلك فدليله يحتاج إ

  :نّ صغراه بأ بيّنو

  .ل ينقطع به كالم السائلذكره المعلّ  ماكلّ ”

 “.سبب لثبوت دليل المعلل 7ما ينقطع به كالم السائل فھووكلّ 

ل المعلّ  يذكره ماكلّ  نّ إ"وھو /8” :نتيجة القياس المذكور ضمّ  تھا ثمّ داھَ عى بَ فادّ  :ّما الكبرىفأ
 لوبمطال ھو شيئا فاستنتج ."ه فھو علّة لهليھو إ يحتاج/9ما كلّ " قولنا إلى "فدليله يحتاُج إليه

  .جوابه بحثو وفي كّل من البحث “.ھھنا

 ا الل ممّ وّ يل األبمن ق جمالىّ جعل النقض اإل إنّ ” :الوّ أقول فن] -ا[ ؛البحث/10أّما في ] ١[
 نّ أل. جمالدليله علي طريق اإل السائلنقض ا ذإستدالل عليه اإل ل ال يجبالمعلّ  نّ أل .ينبغى

 فال بّد له من شاھٍد يدلّ  .به يستدلّ  نْ ليل ألستحقاق الدّ ا إلنتفاء إيصيُر عند النقض مّدعيالسائل 
ما يقال من و/12. اھروھو ظ/11ن يمنع شاھده ل أيجوز للمعلّ  ئذينفح .ةعليه كما سبق غير مرّ 

 ھذا” :ن قلتَ فإ/13 “.ما ھو المطلوب ھھنا ا يؤيّدممّ  جمالىّ ة النقض اإلرضة في قوّ االمع نّ أ
من  على كلّ  لسلا في البحث منع لزوم التسبنَ صَ نْ ّن مَ أل .قانون التوجيهالكالم خارٌج عن 

ا تسليمنا بعض مّ أو .واحد منھا 14يكفينا فيه مجّرد منع اللزوم على تقديرو التقادير الثالثة
 “.ى منعناھاثبات المقّدمِة التغير إ ونا فيهشُ اقِ نَ ن تُ ليس لكم أو .فال يضرنا فيه ةياقالبالتّقادير 

ا يُوجب ممّ  النقضَ  ذا جعلتَ نقول إن سائل ھناك بأللزام اھذا إ المقصود من كالمنا” :قلتُ 
النقض  ةھا في قوّ نّ أيضا أل/16جعل المعارضة ن يفعليك أ .المذكور/15 الوجه على لسلالتس
   “.اكيّ إ هانلزما أيضا ممّ ن ھذا فنحُن رجعنا أم رجعتَ  نْ فإ .ّجمالىاإل

ل المعلِّ  نّ أل .ابمضّر ھھن ليس/17 .بالمناقضة لسلختصاص لزوَم التسإ نّ إ” :انيانقول ثو ]-ب[
الذى صار  الدليلَ  يمنع السائلُ  19نأا مّ إ لوالمعارضة بالمنع فال يخو 18من النقض ذا دفع كالإ

 ينئذح لسله يقع التسنّ أل .21اھرل فذلك ظوّ ألن كان افإ .م الالتفصيل أ/20ا بطريق مسالًما عنھ
ما  ر ضرورّى القبول علىء إلى أمنتھااإل ن كان الثانى فھو داخل في شقّ إو .اقضةفي المن

                                                 
  .-ي-منقّح في الھامش في : فذلك ظاھر 21  .- أ- في ) و٢٧( 20  .- ج-ناقص في : أن 19  .-ي-منقّح في الھامش في : النقض 18  .- ف- في ) ظ٥٩( 17  .- م- في ) و٣٣( 16  .- ش-في ) ظ١٤٧( 15  .-ي-في الھامش في : تقدير 14  .-ق- في ) و٤٨( 13  .- أ- في ) ظ٢٦( 12  .-ج- في ) ظ٢٠( 11  .- ي- في ) ظ١٣( 10  .-ع- في ) ظ٣٢( 9  .- ش- في ) و١٤٧( 8  .-م-، - ج-ناقص في : فھو 7  .- م- في ) ظ٣٢( 6  .-أ-و في : أو 5  .- أ- في ) ظ٢٥(،  -أ-كّل ما في : كلّما 4  .-ف-في الھامش في : لدليل المعلّل ...مناقضة أو معارضة 3  .-ع- في الھامش في  :مناقضة 2  .- ف- في ) و٥٩( 1



Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

116  SAÜ İlahiyat 

رتبٍة غير ٍة متدلّ بأ ستدلّ ن ييجب أ ه النّ ھو أو خرالمقام شئ آفي ھذا  نعم .فّسرناه سابقا
خر آ ل بدليلالمعلّ  ن يستدلّ أ ذ يجوزإ. صالإلى شئ أ/1 ةدلّ متناھية على تقدير عدم إنتھاء األ

ون من طرف ن يكأ 2فضال عن لسلال يلزم التس ينئذفح .نعه السائل في مقدمات دليلهما مكلّ 
  “.بعض على بعضھا/3 فال يتوقّ  ةدلّ ألّن تلك األ .ةالعلّ 

ذا ل إالمعلّ  نّ إ” :الصغرى من الدليل الثانى/6 مساعدةبعد  5فنقول ؛الجواب/4ّما في أو ]٢[
الشئ /7فذلك  .جمالىّ أو النقض اإلعند المعارضة  لتقوية دليلهذكر شيئا ينقطُع به كالم السائل 

ن لوجب أ إالّ و .ال بحسب التصديقو سببًا لدليله ال بحسب التحقيق 8الو الشئ ال يكون علة/7
ا يترتب على الثانى ممّ و الواقع/10في  9ا يتوقف عليه وجود المدلولّول ممّ ن يكون على األأ

ة للدليل بشئ من م يكن الشئ علّ ذا لإ” :ن قلتَ فإ “.نوعمم 13منھما كلّ و 12تصديقه/11عليه 
 “.ھو خالف ما فرضناه مقّوياو ؟ها ليمقوّ فكيف يكون  نيالوجھ

 .يث يوجب إثبات المطلوب عند الخصمالدليل لم يكن قبله بح نّ معنى تقويته للدليل أ”: قلتُ 
ف وقّ تيلزم منه  الو .له مانعمالاه عنده سالًما عن الشئ يّ موجبًا إ سببهبفيكون أّما بعد ذكره و

ِه يحُصل يمتھذا الدليل الثانى بمقدّ ن تّم إ”ًضا يأو “.لسلخر حتّى يلزم التساآل أحدھما على
  “.دليله ل بالنسبة إلىما ذكره المعلّ  كلّ  ةُ سببيّ  ھو المطلوب الذى

 .ملأفت .مستدركافيكون الباقى من كالمه 

  :تنبيه  .2.3
  .ثبحااألف ذكره من لَ ا سَ لم ممّ عْ يُ ن نه أمن شأ نّ بالتنبيه أل ھذا البحثُ  14ما وسمنّ إو

قد ليل من الدّ  مةمنع المقدّ ” :]المصنّف[ فقال .عليه/15 اتنبيھً ه ذكر ھھنا نّ عنه فكأ لُ فَ غْ يُ ه قد لكنّ 
عليه /16 الذى يستدلُّ  لمطلوبهمستلزًما  الممنوعة مةتلك المقدّ  نتفاءُ ن يكون إل بأال يضّر المعلّ 

ن بأ لُ المعلّ  دن يردّ أجواب ذلك المنع  اي وجوابه .مة الممنوعةبتلك المقدّ /17 مليل المتقدّ بالدّ 
إن لم تكن و .ليلمن الدّ  يتّم ما ذكرناغير ممنوعٍة  مة ثابتةالمقدّ  19ن كانت تلكإ/18” ؛يقول

 “يلزم المّدعى
 ؛عيان الثابتةاأل ثبات حدوثكما إذا قيل في إ/20

  .عن الحوادثلو يخ ھا النّ إ 

 .ما ھو كذلك فھو حادث وكلّ 

                                                 
  .-ج- في ) ظ٢١( 20  .- ف- في الھامش في : تلك 19  .- أ- في ) و٢٨( 18  .-ق- في ) و٤٩( 17  .- ش-في ) ظ١٤٨( 16  .- ف- في ) و٦٠( 15  .- م- في الھامش في : وسم 14  .- ف- كال ھما في : كّل منھما 13  - ف- في الھامش في : تصديقه 12  .- م- في ) ظ٣٣( 11  .- أ- في ) ظ٢٧( 10  .-ف–. - أ- الدليل في  ؛- ي- منقّح في الھامش في  :المدلول 9  .-ج- ناقص في : ال 8  .- ش- في ) و١٤٨( 7  .-ج- ي ف) و٢١( 6  .- ق- فنقول في : فيقول 5  .- ي- في ) و١٤( 4  .-ق- في ) ظ٤٨( 3  .-أ-، - ج-ناقص في : عن 2  .-ع- في ) و٣٣( 1
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 عن الحركة لوعيان ال يخاأل نّ فأل/1” :ان الصغرىّما بيأو .بعد جىءيسالكبرى  بيانو  
 نْ فإ .3حيّزالفي عن الكون  لوال يخ ؛عياناأل نّ بأ ◌ّ بيان عدم الخلوو .وھما حادثان/2 السكونو
ن لم تكن إو/4 .ساكنة فھى زخر في ذلك الحيّ آ ونٍ بك مسبوقة ةكانت من تلك الحيثي نْ فإ

 “.تحّركةمفخر بل في حيّز آ خر في ذلك الحيّزآ كونٍ ب مسبوقة

خر آبكون  يكون مسبوقةن ال لم ال يجوز أ .نحصاراإل 5ذلك مسلّ ن ال” :قال المانع عليه ولوْ 
 رّددن يُ أ لفللمعلّ  “.السكونو كون خالية عن الحركةت ينئذفح ؟الحُدوث نٍ صال كما في آأ
يلزم ثبوت  إالّ و .ن كان فذاكإو .م الأ ابتانحصار ثاإل ذلك ن يكونا أمّ إ لوال يخ” :يقولو
كون بالكون للع بتالمستصف الشئ ذا لم يتّ ه إألنّ /6 .اھرھو ظو عيانعنى حدوث األأطلوب الم

   “.شتباهبال إھو يقتضى حدوثه و .ّولِ األ صفا بالكونِ ن يكون متّ يجب أبالكون المسبوق 
 ستعملت في الموادّ ية إذا إكلّ لقواعد الاذ إ .للتوضيح مسألةذكرنا في  ل بعض مامثّ نُ ولْ /7

  .8جليّانتقش في ذھنه نقشا يو دونهنكشُف يو ملمتعلّ تضح عند اي ةالجزئيّ 

 :رلى المؤثّ إ رالعالم مفتق مسألة  .2.3.1
 عنه يسّمى ليسأحيث من و ،“مْبحثًا” سّمىي ه يقع فيه البحثومثل ھذا القول من حيث انّ /9
 .“ةً جينت”من حيث يستخرج من الحجة و ،“امطلوبً ”من حيث يطلب بالدليل و ،“مسألة”

 .10عتباراتالعبارات بإختالف اإل تن اختلفإو فالمسّمى واحد

  :قوله لمسألةھذه ا الدليل علىو

  ثدَ العالم محْ  نّ أل

  رمؤثّ /12فله  11محَدثٍ  وكلّ 
  .رالعالم له مؤثّ  نّ إينتج /13

مجّرد المنع ل مثالوھو - “حدثالعالم م م انّ ال نسلّ ”ن قيل فإ .المطلوبة بعينھا المسألة وھو
 :في جوابه المعلّل فيقول -بالمستند/14ييد عن التأى الخال

  .رمتغيّ  العالم نّ أل”

 “.ر حادثمتغيّ  وكلّ 

صغرى ھذا و .-ّولھى صغرى الدليل األو-مة الممنوعة ثبوت المقدّ  على دالّ  وھذا دليل ثانٍ 
 .بقسسبق فيما  الدليل كما ن ال يحتاُج إلىا ھو بيّ الدليل الثانى ممّ 

  :فيه ةالكائن ّما بيان الكبَرىأو/15

                                                 
  .-ع- في ) و٣٤( 15  .- أ- في ) و٢٩( 14  .-ج- في ) و٢٢( 13  .- ف- في ) ظ٦٠(؛ - م- في ) ظ٣٤( 12  .- ش-في الھامش في : و كّل محَدثٍ  11  .- ف- في الھامش في : اإلعتباراتبإختالف  10  .-ق- في ) ظ٤٩( 9  .-ي- منقّح في الھامش في : جليا 8  .- ش- في ) و١٤٩( 7  .- أ- في ) ظ٢٨( 6  .- أ- في الھامش في : ذلك 5  .- ي- في ) ظ١٤( 4  .- أ- في الھامش في : في الحيّز 3  .- م- في ) و٣٤( 2  .-ع- في ) ظ٣٣( 1
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 .محّل الحوادث رمتغيّ  كلّ  نّ ألف          

 .لو عن الحوادثال يخ حوادثلل ما ھو محلّ  وكلّ 

 2.عن الحوادث فھو حادث لوال يخ/1َما  وكلّ 

ير كل متغ 4نّ أ” عنيأالدليل الثانى  ىينتج كبر .3ةثمات ثالب من مقدّ ثالث مركّ  وھذا دليل
ّول منھما األ جةيوقعت نت .ب من قياسينبالحقيقة قياس مركّ /5ليل الثالث ھذا الدّ و .“ثحاد

 :ھكذافيكون التفصيل  .ية ھھنامطو جةينتتلك الو .خرصغرى اآل

  .لحوادثل متغير محلّ  كلّ  نّ إ

  .عن الحوادث لولحوادث فال يخل ھو محلّ  ما وكلّ 
 .ثعن الحواد لور ال يخمتغيّ  كلّ  نّ ينتج أ/6

عن  لوما ال يخ وكلّ ”ھى قوله و كبرى 8الثالثة من القياس مةالمقدّ و ھا صغرىفنجعلُ /7
 :قولنف .“الحوادث فھو حادث

  .عن الحوادث يخلور ال متغيّ  كلّ 

  .ادثفھو حعن الحوادث  يخلوما ال  وكلّ 

 .ھو المطلوبو .ر حادثمتغيّ  كلّ  نّ ينتج أ

ھذا  مطوية كما في/9ن كانت إألّول من القياسين وتلك النتيجة المذكورة أعنى نتيجة القياس ا
موصول ”ية يسّمى مطون كانت غير إو “مفصول النتائج”ب ى ذلك القياس المركّ المقام يسمّ 

 مات يحتاج كلّ ث مقدّ ثال على شتملي ھھنا كورالمذوھذا القياس المفصول النتائج /10 .“النتائج
 .بيان منھا إلى

 من حالٍة إلى شئنتقال إ ر يكونالتغيّ  نّ فھو إ” :“للحوادث محلّ  رمتغيّ  كلّ  نّ إ”ا بيان مّ أ] ١[
كن فيه ي لم مار بعد تغيّ مالشئ الفي ذلك /11 لكونھا حاصلةً  وتلك الحالة .خرىأ حالةٍ 

المنتقل إليھا من  رقائمة بذلك المتغيّ فة ص 14الحادثة ةتلك الحالو اي ھىو ةلبتّ أ 13حادثةٌ /12
  “.ةَ لصفاته ال محالَ  الموصوف محلّ  نّ أل للحوادثمحّل ر تغيّ مفذلك ال  .ولىالحالة األُ 

يكون /15ى كذلك حتّ  كنيلم  ر بعد مافي المتغيّ  ةحاصل ةتلك الحال نّ أ مسلّ ن ال” :ن قيلفإ
من  فيه كان بزوال مافي ذلك المتغيّر  رالتغيّ  16ن يكونال يجوز أ مَ لِ  .لھا ر محالّ المتغيّ 
 “.؟ فال يتحقّق كونه محال للحوادثنھافيه م كان مٍر ماأال بحصول /17وصاف األ

                                                 
  .-ع- في ) ظ٣٤( 17  .- ق-في الھامش في : يكون 16  .- أ- في ) و٣٠( 15  .-ق- في الھامش في : الحادثة 14  .-ف- مكّرر في : حادثة 13  .- ف- في ) و٦١( 12  .- ش- في ) و١٥٠( 11  .-ج–في ) ظ٢٢( 10  .- م- في ) و٣٥( 9  .-ي- في الھامش في : من القياس 8  .- أ- في ) ظ٢٩( 7  .-ق- في ) و٥٠( 6  .- ي- في ) و١٥( 5  .- ج-ناقص في : أنّ  4  .- أ- ،  - ج-ثالث في : ثالتة 3  .- أ-زائد في : ينتج أّن كّل متغيّر حادث 2  .- ش-في ) ظ١٤٩( 1
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  .ھذا مثال للمنع مع الّسند/1

فيه  ر ما كانميكون بحصول أ نأ من 2إّما لويخ الر المتغيّ  رغيّ ت نّ أ” :ل في جوابهالمعلّ  يقول
 .محال للحوادثر المتغيّ  التقديرين يكون ذلك 4ىعلو .3فيه كان و بزوال ماأ

 عدميّا الالزوال اي كون  ّن كونهفأل :الثانىالتقدير  على أّماو .اھرفظ :ّولاألعلى التقدير  أّما
 نّ أل .فا لشئنه وصال كوو حادثا/5وال الزّ  ذلك ال ينافى كون اي تهفيّ ال وصْ و هتحادثيّ ينافى 

 لكالجھ ةيّ عدم كونيقد و .غيرھماو البياضو كالّسواد ةقد يكون ُوجوديّ  الحادثة/6الّصفات 
لشئ  وصفًا اكونھ توجبفى الواقع  8عدميّة الشئ الواقعة/7كانت  نإو” :قلتَ  نْ فإ “.العمىو

األعدام  نّ أل/10 .للحوادث محالّ  9ى يلزم أن يكون موصوفھاحتّ  حادثا اوجُب كونھتلكن ال 
لم  نْ إو بالحُدوث 12صفةٍ غير متّ  كلّھا ازليّة/11العرضيّة و ادث الجوھريّةالحو المنتسبة إلى
 .العدميّ و ة عن موجود مسبوق بالعدمالحادث عندھم عبار انّ  ًضايوأ .ايضً يّة أمِ دَ يتصف بالقِ 

ال يدّل و به ن يستدلّ يليق أ ال كالَمه نّ إ على .ة القيُود عن بقيّ موجود فضالدق عليه يص ال
على  ُدلّ ي ال عمّ األو .اهُ يّ أعّم من إستلزامه إ 13نافى الشئ للشئعدم تُ  نّ أل .ق لذلكما يلي على
  “.صالبه أ خصّ األ

زليًّا ن يكون أأ/14جوز ي ع القوو بالالّ الواقع في الواقع مسبُوقًا  العدمىّ  الشئذا كان إ” :تُ قل
ال بالمعنى الذى  .حادثا/15ن يكون بل يجُب أ ھھنا كذلك اعزالنّ محّل  نّ كما أ .رورةبالضّ 
ھذا و .“المسبوق بالال وقوع الواقع”بل بمعنى  .“بالعدم المسبوقُ  وھو الموجودُ ” وهفّسر
 "تهحادثيّ و تهينافى وصفيّ  وكونه عدميّا ال"نَّ قوله َكأو .ھذا ]خذ[.مطلوبنالقدر كاف في ا

 .ھورظّ وقوع في غاية ال بالالّ /17مسبوقا  16كونهو كونه واقعا انّ  عنىأ .إشارة إلى ھذا المعنى
ينافى كونه عدميّا كونه  نّ إ"ھو و/18 .شتباهفيه نوع إ بقى مانّ إلكنّهُ  .صالأ بيانال فال يحتاُج إلى
 إشار في معرض التنبيه إلىف .كما ذكرنا/19 عتبار الوجود في مفھوم الحادثإل "وصفًا حادثا

 “.آنفًا هذكرنا ه ماتحقيقو ".آخره إلى ينافى كونه عدميّا ال نّ إ"ھو و بقوله 20الوھم دفع ھذا

  :]المعلّل[ 22قوليف “للحوادث محلّ  21فھو رّن كل متغيّ أ”ذا ثبت فإ] ٢[

 25لويخ ال 24لّ ذلك المح اي هنّ عن الحوادث أل لويخ الفللحوادث  ھو محلّ  اكّل م/23”
  .فيه الذى حلّ  ة ذلك الحادثعن قابليّ 

                                                 
  .-ج- في الھامش في :  ال يخلو 25  .-ق- في الھامش في : المحلّ  24  .-ع- في ) و٣٥( 23  .-م- فنقول في : فيقول 22  .-ش- ، -أ–ناقص في : فھو 21  .- ج- ناقص في : الوھم 20  .- أ- في ) و٣١( 19  .- م- في ) و٣٦( 18  .- ش- في ) و١٥١( 17  .- أ- ، في -ج- ناقص في : و كونه 16  .-ق- في ) و٥١( 15  .- ف- في ) ظ٦١( 14 .- أ-ناقص في :  للشئ 13  .-ي-مش في منقّح في الھا: متّصفة 12  .- أ- في ) ظ٣٠( 11  .-ج- في ) و٢٣( 10  .-ي-موصوفه في : موصوفه 9  .-م-، -ي-منقّح في الھمش في : الواقعة 8  .- ش-في ) ظ١٥٠( 7  .- ي- في ) ظ١٥( 6  .- م- في ) ظ٣٥( 5  .- ج-زائد في : كال 4  .- ع-في الھامش في : أو بزوال ما كان فيه 3  .-ق- ناقص في : إّما 2  .-ق-  في) ظ٥٠( 1
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  2.عن الحادث لويخ فھو ال/1 الذي حّل فيه ذلك الحادث عن قابليّة لويخ ال ما كلّ و

 “3.الحوادث ال يخلو عن الحوادث ما ھو محلّ  كلّ  نّ أينتج 

ن ال يكون يلزم أ إالّ و .ن يكون خاليا عن قابليتهحّل الشئ يمتنع أم نّ فأل” :ا الصغرىأمّ و
  “.له محالّ /4

 “.للحوادث 5ھا محالّ فيكون محلّ  ةيًضا حادثالقابليّة أ نّ فأل” :الكبرىّما وأ

 :ما قلنانّ إو

  .مكان وجود الحادثھا مشروطة بإنّ أل حادثة تهقابليّ  نّ أ”

  .حادثمكان وجود الحادث فھو ھو مشروط بإ ما كلّ و

 .ة حادثةالقابليّ /6 تلك نّ ينتج أ

ن يكون ذلك فيلزم أ. يكون قابال للممتنعلموجود ال االشئ  7محلّ  نّ فأل” :ا بيان الصغرىأمّ   
نسبة بين /9القابلية  نّ إ“يًضا وأ “.بين محلّه/8و ة بينهق القابليّ ى يتحقّ المقبول ممكن الوجود حتّ 

 .ھكذا قيل “مكان المنتسبينإ ق بدونلمقبول ال يتحقّ او النسبة بين القابلو المقبولو بين القابل

  :ا بيان الكبرىمّ أو

  .الحادث حادث/11 وجود/10مكان إھو و ة ذلك الحادثشرط قابليّ  نّ فأل”

  .رورةيوجب حدوث المشروط بالضّ حدوث الشرط  نّ أ وال شكّ 

 “.حادثة 13يًضاأ ن يكونيجب أ 12ة ذلك الحادثقابليّ  اي تهفقابليّ كان كذلك  اذإو

  :قلنا امنّ إو

  .إمكان وجود الحادث حادث نّ إ”

 الشئو كان عدُمه سابقا عليه الحادث ما نّ أل. ازليّ ن يكون أيمكن أ ن الحادث الأل
 اي ازليًّ ن يكون أأسابقًا عليه ال يمكُن نتفاء وقوعه إو مع كون العدمالواقع في الواقع 

  .زلفي األ 14قان يكون متحقّ يمكن أ ال

 .الشئ حادثًا مسبوقا بالال وقوعذلك  كانلما  إالّ و

إالّ لكان و .زلق في األمكان التحقّ إ له يكون زل الفي األق ن يتحقّ كن أمذا لم يإو
  .ھذا خلف .زلممكن التحقق في األ

                                                 
  .- ي- منقّح في الھامش في : أن يكون متحقّقا 14  .- ج- ناقص في : أيًضا 13  .- ج- زائد في : أيًضا 12  .- م- في ) ظ٣٦( 11  .- ف- في ) و٦٢( 10  .- ش-في ) ظ١٥١( 9  .- أ- في ) ظ٣١( 8  .- ق-، - م-، - ج- ناقص في : محلّ  7  .-ق- في ) ظ٥١( 6  .-ف- منقّح في الھامش في : محالّ  5  .- ي- في ) و١٦( 4  .- ف- ؛ في الھامش في - ج- ،-ي- ناقص في: عن الحوادث... ينتج أّن كّل ما 3  .-م-الحوادث في : الحادث 2  .-ج- في ) ظ٢٣( 1
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 “.ھو المطلوبو .لبتّةأ يكون إمكانه حادثا/2إمكان التحقّق  في األزلله  وإذا لم يكن/1

 “.المطلوب
ذا ھو لزفي األ/4إمكان الحادث ن عدم مكان ماإل حدوثلزوم  مسلّ ن ال” :ن يقولسائل أللف/3
 ھذا الحادث بشرط كونه حادثا ال يعنى انّ  كونه حادثا/5الحادث مع شرط  خذما يلزم من أنّ إ

صفا لذلك الحادث مع كونه متّ كون ي ال نأ إالّ فال يلزم من ھذا  .زلاألق في ن يتحقّ يمكن أ
مكان في إيكون له  ن الأ يلزم فال ذاته نظر إلىّما بالأو .زلفي األ مكانٌ فة الحُدوث إبص
لو  هنّ أل. ذاتِه يكون له إمكان في األزل بالنظر إلى ن الأ/6جوز يال  اي ؟ كيف ھذاو .زلاأل

ھذه و “.ھو محالو مكان الذاتىّ إلى اإل 8اتىّ متناع الذّ الشئ من اإل/7ن ينقلب يلزم أكان كذلك 
إن دّل على حدوث و ذكرتم ما” :ن يقالأ هتوجيھ نّ أل .ھذه مناقضة بطريق المعارضةو
 “.ھو محالو نقالبُ كان كذلك يلزم اإل ه لونّ ذلك ألو .ينفيه لكن عندنا ماو مكان الحادثإ

و لكان إّما واجبًا لذاته أ/9 زلاأللك الحادث لو لم يكن ممكنا في ذات ذ نّ فأل” :ا المالزمةمّ أ
ّول بيّن األو .ظھوره جّداو تةام الثالقسفي األ 10نحصار المفھوماتإ ءِ لجآل .ممتنًعا لذاته

  :بُطالن الالزم وأّما “.ن الثانىفتعيّ  .البطالن

الوجود  انُ يَ رَ ھو كذلك يمتنع طَ  ما كلّ و .ه لذاتهيقتضى عدمَ  الممتنع لذاته ما نّ فأل”
  .عليه

قتضاءهُ العدم إ لما كان إالّ و .ةلبتّ أمكان وجوده إ/11نه ذلك يستحيُل ھو شأ ما وكلّ 
 “.ھذا خلف .لذاته

 :زل لوجھينفي األ/14ذلك الحادث ممكنا  13ن يكون ذاتجوز أي ال/12” :لن قال المعلّ فإ
ن أيلزم  إالّ و .لزفي األ زل لكان ذلك الذات متحققةإمكان في األ 16لو كان له 15هنّ إ :لوّ األ

 فيمكان كان له إ لو 18هنّ إ :الثانىو .ھو محالو عليه مةمقدّ  بدون الموصوف 17ق الصفةيتحقّ 
ا زل لكان ممّ ق في األتحقّ  ه لونّ أل .تحقق في األزل لكنّه محالن يأ ل بحسب الذات لجازَ زاأل
 “.فذا خلفه ھالخ رالمقدّ و سم الحادثدق عليه إيص ال

 “.الّصفة قبل الموصوفبن يتحقق يلزم أ إالّ و م المالزمة األُولى قولهسلّ ن ال” :فيقول السائل
كان من  ذاا إمّ أ ا.يّ فا ثبوتمكان وصاإل/21 م ذلك لو كانما يلزنّ إو/20 .مسلّ ن ال” :قلنا/19
 .عتبارات العقلية العدميّة فالاإل

                                                 
  .- أ- في ) و٣٣( 21  .-ع- في ) و٣٦( 20  .- م- في ) ظ٣٧( 19  .- ي- في الھامش في : إنّه 18  .- ف- في الھامش في : الصفة 17  .- ق-ناقص في : له 16  .-ي-في فوق السطر في : إنّه 15  .-ج- في ) ظ٢٤( 14  .-ق- ناقص في  ؛- ي- في الھامش في  :ذات 13  .-ق- في ) ظ٥٢( 12  .- ش-في ) ظ١٥٢( 11  .- ج-المفھوم في : المفھومات 10  .- أ- في ) ظ٣٢( 9  .- ي- في الھامش في : تىّ الّذا 8  .- م- في ) و٣٧( 7  .- ي- في ) ظ١٦( 6  .- ش- في ) و١٥٢( 5  .-ع- في ) ظ٣٥( 4  .-ق- في ) و٥٢( 3  .- أ- في ) و٣٢( 2  .-ج- في ) و٢٤( 1
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ا نّ أل .بالّضرورة لطاھو بو "يكون الشئ الممكن ممكنا ا المكان ثبوتيّ إذا لم يكن اإل" يقال ال
في  3ملالح 2ءنتفآإ محمولال ءدء مبنتفآإستلزم ن لو إأ 1ذلك ما يلزمنّ إو .م ذلكسلّ ن ال :نقول
 “.سلفناه في بحث التالزمأكما  نوعلكنّه مم .الواقع

ن زل يستلزم أممكنا في األ/5الشئ  4كون نّ م أسلّ ن ال” :ول في الجواب عن التعليل الثانىقوي
في الواقع  8قامتحقّ يكون ذلك الشئ /7ن أ 6جبويبل  .زل ممكناقه في األن يكون تحقّ أ

 الللمحالمستلزُم و قهتحقّ  ظرفُ  9وأالممكن  مكانِ إ ا ظرفُ مّ ّن األزل إه إلُ ومحصّ  .مكانباإل
 ّولُ األ عتبارُ ما ھو اإلزاع إنّ نّ ال محلّ و .لوّ عتبار األالثانى ال اإل 10اإلعتبارھو  .المذكور

تلك و مكانه حادثاكان إ ذاإ” :يقول 12الموضع المنع/11 ل من ھذاص المعلّ ن خلفإ “.فقط
لما سبق في الّدرس - “حادثةيًضا ة أك القابليّ تل كونفتمكان اإل/13بھذا  ة مشروطةالقابليّ 
 .-السابق

المراد  نّ إ/14” :ل عن ھذا المنعالمعلّ  في بيان خالصِ  ةاح ھذه الّرسالوقال بعض شرّ 
مكان ال اإل مكان الوقوعىّ ھو اإلما نّ ذلك الحادث إ ةلقابليّ  اشرطً الذى جعلناه /15مكان باإل
ال و يكون واجبًا ال .مكان الذى طرفه المخالفه اإلنّ بأ” مكان الوقوعىّ ففّسر اإل “.ىتالذا

ذا إو .المحاليلزم  ال الموافق/17طرف لو فرض وقوع ال 16ال بالغير حتىو بالذات ال ،اممتنعً 
نقالب يلزم اإل قوله مكان ذلك الحادث حادث غير ازلىّ إ نّ أ :قولنفذكرنا  كان المراد ما

ه الذاتى عند مكانُ حدث إ ن لوما يلزم أنّ إو .البنقاإل 18ذلكم لزوم سلّ ن ال” :قلنا “.المذكور
 “.21نوعه مملكنّ  مكان الوقوعىّ اإل 20حدوث/19

 وفيه .ھذا كالمه 23ىّ ال الوقوع مكان الذاتىّ باإل 22األزلن يكون الشئ ممكنا في ذ يجوز أإ
دق على شئ من يص على ما فّسره ال/25 ىّ مكان الوقوعاإل 24نّ إ :ّولاأله وبحث من وج
الممكن  ا علىمّ أو .اھرفظ اتىّ ذّ الممتنع الو اتىّ الواجب الذّ  ا علىمّ أ .صالأ 26المفھومات

ا عن ن يكون طرفه المخالف خاليً يمتنُع أ معدوًما وأ اه سواء كان موجودنّ فأل ؛27الذاتىّ 
 .اھرھو ظو ينغيرالبالوجوب و متناعاإل

                                                 
  .-ف-في الھامش في : و أّما على الممكن الذاتىّ . و الممتنع الّذاتّى فظاھر 27  .-ف-ھامش في في ال: من المفھومات 26  .-ع- في ) ظ٣٦( 25  .-ش- ؛ في فوق السطر في - ج-ناقص في : إنّ  24  .-ي- في الھامش في : إذ يجوز أن يكون الشئ ممكنا في األزل باإلمكان الذاتّى ال الوقوعىّ  23  .-ف- في الھامش في : في األزل 22  .-ي-في الھامش في : لكنّه ممنوع 21  .-ع- في الھامش في : حدوث 20  .- ش-في ) ظ١٥٣( 19  .- ج-ناقص في : ذلك 18  .- م- في ) و٣٨( 17  .- ف- في الھامش في : حتى 16  .- أ- في ) ظ٣٣( 15  .-ج- في ) و٢٥( 14  .- ف- في ) و٦٣( 13  .-ش- ، -ف-، - أ- ، - م-  ،- ي- ؛ ناقص في-ج- في الھامش في :  الموضع 12  .-ق- في ) و٥٣( 11  .- ي- في الھامش في : اإلعتبار 10  .-أ-و في : أو 9  .-أ-، في - م- متّصفا في : متحقّقا 8  .- ي- في ) و١٧( 7  .-م-منقّح في الھامش في : يوجب 6  .- ش- في ) و١٥٣( 5  .- أ- يكون في : كون 4  .-ف-في الھامش في : إنتفآء الحمل 3  .-ي-في الھامش في : المحمول إنتفآء 2  .-ق- ، - ج- ،- ي-ناقص في: ذلك 1
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لذين لا/2 شئ من الدليلين تمّ ي ال الوقوعىّ /1مكان اإلمكان ھھنا كان المراد باإل ذاه إنّ أ :والثانى
 ا منھما الشيئ نّ فإ .ة بإمكان وجود الحادثشتراط القابليّ إارح في الشّ لذين ذكرھما ھذا لا/2

 .تدبّرف .ليهما نقلناه ھناك فارجع إ ھماو صاليستلزمه أ

 ندفاع المنعإ بالتعيين المذكور ال ندفاع المعارضةفھم منه إما يُ نّ كالمكم ھذا إ نّ أ :أوالثالث
  .ّملفتأ “.ضةالمناقو

ة من تلك القابليّ /3كون ن تمن أ لويخ الة فعلى تقدير حدوث القابليّ  اي ينئذفح” :قولنفوبعد ھذا 
 فال القابليّةُ الزمةً له وإن كانت .ة كذلكتلك القابليّ  كنت/5 4لم ور أوجود ذلك المتغيّ  مِ من لوازِ 

عن /8ه خلوّ /7يمتنع  مَ الملزو نّ أل .الحوادث منھا/6 ر الذى ھو محلّ وجود المتغيّ  لويخ فال
ضا يكون عرَ  10همِ ازِ وَ من لَ القابلية  كنتن لم إو .عن الحوادث لويخ ه النّ أ 9ثبتنف .هِ الزمِ 

ة ر قابال لتلك القابليّ يكون ذلك المتغيّ فر قا للمتغيّ ا مفارِ ة عرضً كانت القابليّ  إنو .ا لهقً ارِ فَ مُ 
ل قنيف “.أخرى 11ةون لتلك القابليّة قابليّ فيك .حالةَ مَ  ال هِ ضِ رَ عَ المعروض قابل لِ  نّ أل .أيضا
مكان مشروطة بإ 13نّھامن أ لما مرّ /12مر حادث أيًضا أ ةالقابليّ  ةفقابليّ ” :قوليو ليھاإ الكالمَ 

 ."ولىة األُ القابليّ "ھھنا ھو  14ذلك الحادثو وجود الحادث

ل يكون عرضا منھا ب كونت و الكون من لوازمه أن تا أمّ إ "الثانية ةالقابليّ "تلك و اي وھى
 .عن الحوادث لويخ ر الذلك المتغيّ  نّ ھو إو ثبت المطلوبمن اللوازم  ن كانتفإ .مفارقا له

 .ما قلناه في الثانية "القابلية الثالثة" في قولن .فكذلك الثانية منھا/15ة تلك القابليّ  ن لم يكنإو
 قابليّة الزمة ّما اإلنتھاء إلىإو الغير المتناھية/16 اتفي القابليّ  لسلا التسمّ إمرين األ حدُ أ فيلزم

فثبت  “.ن الثانىفتعيّ  .بيّن بطالنه في موضعه. لطال بوّ األو .ر المذكورلوجود المتغيّ 
 .المطلوب

فيقول في  .بمن القياس المركّ  جزئاالذى وقع  األّول القياس/17 متيغ عن بيان مقدّ رَ وقد فَ 
  :-قولنا وھو- كبرى القياس الثانى

 تلك الحوادث تا لكانزليّ ه لو كان أنّ أل“ ".18ھو حادثف الحوادث عن لويخ ال ما وكلّ ] "٣[
خالف ه نّ أل .لطاوذلك ب/19 .زل خاليا عنھالكان المحّل في األ إالّ و .زليةأيضا ة فيه أالحالّ 

يتنافيان /25 24الحدوث مّماو ألّن األزليّة .محال/23 22ادثوالح 21تلك ةزليّ أ 20اي ىھو التقدير

                                                 
  .- أ- في ) و٣٥( 25  .-ق- ؛ ما في - أ- ناقص في : مّما 24  .- م- في ) و٣٩( 23  .-أ-الحادث في : الحوادث 22  .- أ-ناقص في : تلك  21  .-أ-ناقص في : اي 20  .-ج- في ) و٢٦( 19  .-ف- في الھامش في : فھو حادث 18  .- ش-في ) ظ١٥٤( 17  .-ق- في ) و٥٤( 16  .-ع- في ) و٣٧( 15  .-ع-في الھامش في  :و ذلك الحادث 14  .-أ- أّن القابلّة في : أنّھا 13  .- أ- في ) ظ٣٤( 12  .-ي-في الھامش في : قابليّة 11  .- أ- زائد في :  داي الوجو 10  .- ف- ، -فثبت في م: فنثبت 9  .- ف- في ) ظ٦٣( 8  .- م- في ) ظ٣٨( 7  .- ش- في ) و١٥٤( 6  .-ج- في ) ظ٢٥( 5  .- ج-مكّرر في : لم  4  .- ي- في ) ظ١٧( 3  .-ق- في ) ظ٥٣( 2  .- أ- في ) و٣٤( 1
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ن إو ھذا المنعو “.عن الحوادث فھو حادث لويخ ال ما نّ م إسلّ ن ال”ل ن يقوأ ولقائل “.قطعا
ه لكنّ /1 الثانيةعنى كبرى القياس أ .عليھا تدلّ سْ أ ىالتمة المقدّ  ا علىواردً  كان بحسب الظاھر

 ال لو كان ما”ھى قوله و من دليلھا جزئامة اللزوميّة التى وقعت المقدّ  راجع إلى ةفي الحقيق
م سلّ ن الو ةھذه الشرطيّ /2يمنع  اي .“ةزليّ فيه أ زليًّا لكانت الحوادث الحالةأادث عن الحو لويخ
  .فيھا م اللزوم المعتبرسلّ ن

 نعن الحوادث بأ لويخ ھو الو ؟ زليّايكون الشئ أ نال يجوز أ مَ لِ ” ؛ومستنُد ذلك المنع قوله
فالك األ في كما ّولإلى أ المنھا  خراآل سابقا على من تلك الحوادث امسبوق حادث يكوَن كلّ 

عليھا /5 ھا يتَعاقبلكنّ  .4مدمسبوقة بالع/3 ة غيرقديم فالكاأل نّ أ" :ھم يقولوننّ فإ .عند الفالسفة
ال إلى  6سابقة من تلك الحركاتب ةواحدة منھا مسبوق كلّ  عليھا دائما حركات غير متناھية/5
لذلك من دليل  بدّ  الو/7 “.فيه ةةُ الحوادث الحالّ ازليّ  لّ ة المحزليّ يلزم من أ فعلى ھذا ال."ّولأ

  .قطعىّ 

بيّنَا  انّ أل .ھھنا الحوادث الالزمة/8المراد بالحوادث  نّ إ” ؛ھىو .يمكن دفع ھذا المنع بالعنايةو
ن يكون ة يجب أتلك القابليّ و .ة حادثةعن قابليّ  لويخ لحوادث الا ھو محلّ  ما كلّ  نّ ال أوّ أبيّنَا 
  “.ةلغير المتناھيّ ات افي القابليّ  لسللزم التس إالّ و .لذلك المحلّ  ةالزم

  ؛ل الكالمصّ ھذا يكون محفعلى 

 .عن الحوادث الالزمة لويخ لحوادث الا ھو محلّ  ما كلّ  نّ أ”

 “.فھو حادث/11لو عن الحوادث الالزمة يخ ال ما/10 9وكلّ 

ما يلزم نّ إ” :قوليحال فالمُ  لسلن يمنع لزوم التسللسائل أنعم  .اھرھو ظو فيندفع المنع المذكور
 ؟ كيف .نوعكنّه ممل .ّولف بعضھا على بعض ال إلى أأموًرا يتوقّ ات ت القابليّ ن لو كانذلك أ

ئن سلّمنا ذلك لكن لو .متأخرة عنھما كونفت .ما سبقيف مرّ المقبول كما و القابلنسبة بين  ھانّ إو
مورا أكونھا و نوعلك ممذو ةً ن يكون القابليّات وجوديّ عه من أبُّد م بل ال .يكفى ذلك ال
 ّدةسبابا ُمعات أتلك القابليّ  يكون ن المنا ذلك لكن يجب معه أسلّ  13نإو .يضاده أؤيّ ة ينسبيّ /12
  “.نوعمم وھو

 ذلكمنا ن سلّ ولئ” :قولفي .ه المعارضةوج نع ھذا الكالم بطريق المناقضة علىن يملمانع ألو
 نفيهي لكن عندنا ماو .العالم/17 حدوث على يدلّ /16من الدليل  15ما ذكر نّ منا أئن سلّ لو اي/14
ن أ/1ا مّ إ] ١[ ؛لويخ العالم ال يجادإ في الىعتهللا  ةمنه في مؤثريّ  بدّ  ال ما 18كلّ  نّ أل ذلكو

 .كذلك لم يكن وأ] ٢[ ،زليكون ثابتا في األ

                                                 
  .-ي-في فوق السطر في : كلّ  18  .-ق- في ) و٥٥( 17  .- ي- في ) ظ١٨( 16  .- م-ذكره في : ذكر  15  .- أ- في ) و٣٦( 14  .- أ- لئن في : إن 13  .- ش-في ) ظ١٥٥( 12  .- م- في ) ظ٣٩( 11  .-ج- في ) ظ٢٦( 10  .- ج-مكّرر في :  كلّ  و 9  .- أ- في ) ظ٣٥( 8  .-ع- في ) ظ٣٧( 7  .-ف-منقّح في الھامش في : الحركات 6  .-ق- في ) ظ٥٤( 5  .- أ- بالقدم في :  بالعدم 4  .- ش- في ) و١٥٥( 3  .- ف- في ) و٦٤( 2  .- ي- في ) و١٨( 1
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 .مستلزم للمحالزل  في األة حاصالمنه في المؤثريّ  بدّ  ال يكون جميع ما ن الو أھو :والثانى
ن أ" ھوو- لوّ ن األفتعيّ ذا بطل الثانى من القسمين إو .هبُطالن الملزوم الزم لبطالن الزمو

 كلّ  نّ أل لزم المحالَ يستا مّ مالثانى  نّ إ :ما قلنانّ إو .-"زلمنه حاصال في األ بدّ  ال يكون جميع ما
كون حصوله مسبوقا بالال ل زل يكون بعضه حادثا في األلم يكن حاصال لوبّد منه  ال ما

بين  لسلو التسأ ،كون الحادث قديًما امّ إ ؛مرينأحد األ لزمي ئذينفح .ازليّ يكون أ فال .حصول
  “.الھما باطالنكو .سباباألو/3العلل /2

ذلك يجاد في إ/4 الىعتهللا  ةبّد منه في مؤثريّ  ال ما كلّ  نّ أل” ؛فادهُ بقولهإف :المالزمةّما بيان وأ
كون يّما ان إ لويخ الم في وجود العال الىعتثير هللا تأ منه في بدّ  ال الذى ھو بعض ما الحادث

ذلك  يلزم قدم زلحاصال في األ/5ذلك الجميع  ن كانفإ .كذلك لم يكن وزل أثابتا في األ
 . 7فيهع حاصال جمومال ذلك ن لم يكنإو .6التاّمة ةالمعلول عن العلّ  فِ متناع تخلّ الحادث إل
ي كالكالم في ا ّولكما في األ لبعضا في ذلك اي لكالم فيهاو حادثا ھو ممّ يكون  فبعضه

 “.8دردّ ن نبأّول البعض األ

ة هللا تعالى في ذلك البعض الثانى بّد منه في مؤثريّ  ال ن يكون جميع ماا أمّ إ لويخ ال” :ونقول
ل يلزم قدم ذلك البعض الذى فرض وّ فإن كان األ/10 .قا فيهيكون متحقّ  و الأ 9زلي األقا فمتحقّ 
بعض  ن ينتھى تلك الّسلسلة إلىّما أإ لوفال يخ .يضاإن كان الثانى ينقل الكالم إليه أو .حادثا

قدم  اي 12ا القدممّ إ ينئذح فيلزم .ال وزل أقا في األيجاده متحقّ منه في إ بدّ  ال ما 11يكون جميع
 على 14طرف العلل 13عن لسلو التسأ سلة لّسلا نتھاء تلكفروض حادثا على تقدير إالمالشئ 

 .تقدير عدمه

في  16له 15بدّ  ال ما كلّ  نّ إھو و ّول منهاأل انى من الترديد ثبت الشقّ الث متناع الشقّ إ ذا ثبتإو
 18نإ هنّ أل .زلية العالميلزم أ ينئذحو .زلفي األ/17حاصل يجاد هللا تعالى العالم  في إ المؤثرية

وھو وقت حدوث /22 .معيّن 21حدوثه بوقت فإختصاصذلك التقدير  على/20 كان حادثا/19
 .مر الزائداأل لذلك لم يكن وكان في األزل أ ما على مٍر زائدٍ ن يكون ألأمن  لويخ ال .العالم

 .زلفي األ/24ة غير حاصل في المؤثريّ  23بّد له ال ما ن يكون كلّ ّول يلزم أفإن كان األ
في يجاد العالم في إ تهريّ في مؤثّ للواجب  بدّ  ن يكون كّل ما النّه حاصل فيه فيلزم أوالتقدير أ

دم الحصول في وقت عو جتماع الحصولإ متناعِ إل فخل ذاھ .ير حاصلغو زل حاصالاأل

                                                                                                                   
  .-ج- في ) ظ٢٧( 24  .-أ-منه في :  له 23  .- أ- في ) و٣٧( 22  .- أ-لوقت في :  بوقت 21  .- ي- في ) و١٩(؛ - م- في ) ظ٤٠( 20  .- ف- في ) و٦٥( 19  .- أ- إذا في : إن  18  .- ش-في ) ظ١٥٦( 17  .- ف- ناقص في :  له 16  .- ف- ، -أ-زائد في : منه  15 .- أ-المبدء في :  العلل 14 .- أ- من في :  عن 13 . - م- العدم في :  القدم 12  .-ج- في الھامش في :  جميع 11  .-ق- في ) ظ٥٥( 10  .-ي- في الھامش في : في األزل 9 .- ف- ، -أ-، - م- في  رّددي:  نرّدد 8 .- م-له في : فيه  7 .-ف-، - أ- زائد في :  حينئذ كما سنبيّن6  .- أ- في ) ظ٣٦( 5  .- ش- في ) و١٥٦( 4  .- م- في ) و٤٠( 3  .- ع- في ) و٣٨(؛ -ج- في ) و٢٧( 2  .- ف- في ) ظ٦٤( 1



Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

126  SAÜ İlahiyat 

لم يكن في زائد  مرٍ أل ال/2ختصاص اإل 1ن كان ذلكإو اي ن كان الثانىإو .ضُرورة واحدٍ 
  .العقلة يّ ببديھ الو محھو 3مرّجحب حد جانبى الممكن الأ انُ ُرجحيلزم  .زلاأل

يكون نسبة حدوثه إلى جميع أجزاء  ةً زليّ اّمة أالتّ  ةكان علّ  ذاإ 4نّهفأل :المالزمة ّما بيانأو
 مرّجح 6من غير ايكون رجحانً . دون وقت حدوثه بوقت/5 ختصاصاألوقات على الّسوية فإ

ح مرجّ  7ّن الترجيح من غيرم أسلّ ن ال” :السائل ارضةفي دفع مع لن قال المعلّ فإ “.شتباهبال إ
 السائل نّ أل .المعارضةلك ت في السائل  يضرّ الو ليفيد المعلّ  ال 8مّما فذلك المنع. “المح

 .كذلك 12نلم يك ومحاال أح مرجّ  الترجيح بال 11ذلك ن يكونمن أ لويخ ال/10” :قوليو يُرّدد/9
فجاز محاال  ن لم يكنإو .من الدليل سالما عن ھذا المنع ذكرنا ما 13يتمّ محاال  كان نفإ .كذلك

 كلّ  نّ إ"ھى و 14ينئذحة تكون كبراه غير ثابي ْصل دليلكمفبطل أ .روجود العالم بدون المؤثّ 
لزام يعنى اإلسبيل  الممنوعة على 16مةثبات المقدّ إحاصل ھذا الكالم و ."رفله مؤثّ /15مْحدث 

ھو مبنى و 17"رمحدث فله مؤثّ  كلّ  نّ إ"عتقادكم ن يكون ثابتة عندكم إلأ بدّ  مة الالمقدّ  ھذه نّ إ
 “.حستحالة الترجيح بال مرجّ على إ

ليل المورد في مقام من الدّ  ذكرتم ما” :لقول المعلّ كما ي جمالىّ اإل بالنقض ئذينهُ حوجوابُ 
في ف الحكم المطلوب عنه تخلّ  اي فحيح بدليل التخلّ صغير التعارض بجميع مقّدماته 

 “.20فيھا 19ماتهجميع مقدّ /18يراد إ ىتّ تأمع  الحوادث اليوميّة

ن أ/21م نسلّ  ال” :ن يقالوجيھه أتو يضاالسائل بطريق المناقضة أ ن يجاب عن دليلأويمكن 
مور الغير األ 22ن لو كانتما يكون كذلك أنّ إو .الالزم ھھنا من المستحيالت لسليكون التس

 .24ةسباب المعدّ من األ 23ن يكونأ يجوز ذإ .نوعه مملكنّ  .الوجودة مجتمعة في المتناھيّ 
 “.25ن يجتمع في الوجودس من لوازمھا أيلات المعدّ و

العالم  نّ إ"ى ھو رالمؤثّ  في إثبات إحتياج العالم إلى المورد ليلالدّ /28 صغرى ثبت/27ذا إو/26
  :-ى قولناھو- ثبات كبراه في إ قولفي "محدث

  .رمْحدث فله مؤثّ  كلّ  1نّ إ

                                                 
  .-ق- في ) ظ٥٦( 28  .- ش-في ) ظ١٥٧( 27  .- أ- في ) و٣٨( 26  .- ي- في الھامش في : في الوجود 25  .- أ- في الھامش في : من األسباب المعّدة... مور الغير المتناھيّة مجتمعة في الوجوداأل 24 .- أ-تكون في :  يكون 23 .- أ- زائد في : ، تلك -أ-كان في :  كانت 22  .- ي- في ) ظ١٩( 21  .-ف-ناقص في : فيھا 20  . -ف-المقّدمات في : مقّدماته 19  .- ف- في ) ظ٦٥(؛ - ج-في ) و٢٨(18  .-ع- في الھامش في ": إّن كّل محدث فله مؤثّر... "و حاصل ھذا الكالم 17  .- ع- ناقص في : المقّدمة 16  .- م- في ) و٤١( 15  .-أ- ناقص في :  حينئذ 14 .- أ- ال يتّم في :  يتمّ  13  .- ش- تكن في : يكن 12  .- ش- ، -أ-، - م- ناقص في :  ذلك 11  .- ش- في ) و١٥٧( 10  .- أ- في ) ظ٣٧( 9  .-أ-ناقص في :  مّما 8  .- أ- بال في :  غير 7 .- أ- بال في :  غير 6  .-ق- في ) و٥٦( 5  .- أ- ناقص في :  فألنّه 4  .-ق- ي لمرّجح ف: بمرّجح 3  .-ع- في ) ظ٣٨( 2 .- أ- ناقص في :  ذلك 1
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  .كّل محدث ممكن نّ إ

 “.2رممكن فله مؤثّ  وكلّ 

ذاته شيئا من قتضى يالممكن ال  نّ إ” :في بيانھاقول نفا كبراه مّ أو .ليل ظاھرةوصغرى ھذا الدّ 
ر من مؤثّ له الوجود  4فيكون حصول .الو محھو و ممتنًعاأ/3لَكان واجبًا  إالّ و العدمو الوجود

ذلك من و .حخر بال مرجّ الممكن المساوى للطرف اآل طرفي/5إلمتناع ترجيح أحد  ةالبتّ 
  “.ةحكام العقليّ األ اتبديھيّ 

 .صالمناظرات أفي ال 8ليهفال يلتفت إ 7.ھھناالعقل  6مقتضياتلن ھو مكابر مَ  إالّ ما منعه و
  .ليلمن الدّ  المطلوبالحكم  وھو .م له مؤثرالعال نّ أ دقفيصذا كان كذلك إو

  دعناھابأفي المسائل التى  :الفصل الثالث .3
 -9رحمه هللا- فنّ خترعھا المصإالمسائل التى  نّ فيه إشعار بأو .ھاثًا منونذكر ھھُنا ثال

 .ھناھلكن ذكر بعضا منھا  .10كثيرة

 الغير ة علىالعقائد الدينيّ /11ثبات إ معه علىو علم يقتدر ھو .من علم الكالم ىولاألُ  المسألة
عن ھى علم باحث  و/12 .الثّانية من الحكمة المسألةو .هبَ دفع الشُ و يراد الحججاه بإيّ مھا إالزإو
 المسألةو .البشريّة ةاقمر بقدر الطّ ھى عليه في نفس األ ما على/13الموجودات  عيانأحوال أ

وضع كان  ھدم ايّ و كان وضع على حفظ ايّ  15به قتدرُ ھو علم يُ و .الخالف/14ن علم م الثالثة
 .مكانبقدر اإل

  :ولى من الكالماألُ  المسألة .3.1
  .اھرظ رهيتحرو ىذا ھو المّدعَ ھو .“واجب الوجود واحدٌ  نّ إ” قولي

 .كثر اثنينذلك األن يكون أ هقلُّ أو .كثر منهكان أله لو لم يكن كذلك نّ أل” ؛قولفي/16 :ثباتهإ ّماأو
 .شئ منھما سبيل إلى الو .يكون ال ومالزمة أن يكون بينھما أمن  لويخ فالكان اثنين  ذاإو

  .فساد الملزوم على يدلّ  فساُد الالزم نّ أل يكون اثنين ن الفيلزُم أ/17

ن يكون بين ان كذلك يلزم أنّه لو كأل مالزمة/18 ن يكون بينھمايجوز أ ه الانّ ” :ما قلنانّ إو
ي إحتياج أحُد ا/19 حتياجوجب اإللك يذو .الزم بينھماالتّ  وجبي .ةٌ غيره عالقو لواجبا

إمكان الواجب محال بال و مكانهوجب إه ينّ أل .الحتياج الواجب محإو .خراآل الواجبين إلى
 “.شتباهإ

                                                                                                                   
  .- أ- في ) و٣٩( 19  .- م- في ) و٤٢( 18  .- ي- في ) و٢٠( 17  .-ق- في ) و٥٧( 16  .- ف- بقدرته في : يُقتدُر به 15  .- ف- في  )و٦٦( 14  .-ج- في ) ظ٢٨( 13  .- ش- في ) و١٥٨( 12  .- أ- في ) ظ٣٨( 11  .-ع- في الھامش في : كثيرة -رحمه هللا-و فيه إشعار بأّن المسائل التى إخترعھا المصنّف  10  .-أ-، -م-ناقص في :  رحمه هللا 9  .-أ-ناقص في :  إليه 8 .- ج- في  منھا :ھھنا 7 .-ج- في  مقتضيات :لمقتضيات 6  .- م- في ) ظ٤١( 5  .-ع-في فوق السطر في : حصول 4  .-ع- في ) و٣٩( 3  .-أ-في الھامش في : مؤثّر 2 .- أ- ناقص في :  نّ إ 1
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ذا كان بين إ”ل ن قال المعلّ فإ “.حتياج ممنوعلإل بينھما موحبةً  ةكون المالزم نّ أ” :1قلتُ 
 “هالزم محتاج إلى لملزوماو ةمحال خر الزما الآلاو ملزوًما حدھماأيكون /2واجبين تالزم ال

 ذاإ” :أيضاو .ھو المطلوبو .ھو الملزوم محتاًجا إلى الذى ھو الالزم/3فيكون الواجب الذى 
ن يكون ذلك يلزم أ إالّ و .ليھاا إمحتاجً  ودالوجالزم يكون واجب موجبة للتّ  كان ھناك عالقة

ا ُموجبًا فال يكون ھى سببً  .تلك العالقة خر من غير إحتياج إلىمستلزما للواجب اآل جبالوا
 “.فزضناه ماه خالف نّ ھو محال ألو ستلزاملإل

إن و .قه فممنوعتحقّ و حتياجه بحسب ذاتهإلى الزمه إ/5إن أردتم بإحتياج الملزوم ” :4قوليف
ما نّ إو .الواجب ةينافى واجبيّ  يلزم منه ما لكن ال .مسلّ نفته ليه في ملزوميّ إ اجهحتيإبه ردتم أ

 كيف 9.نوعھو ممو 8لى غيرهإ ووجوده/7حتياج الواجب في ذاته إ 6لزم منه ن لويكون كذلك أ
غيرھا و 12والقدرة/11 10ةاالحيو الواجب مستلزم لصفاته الالزمة لذاته مثل العلم نّ إو ؟ كيف
 “.اھرھو ظو يّتهنتفآء واجبإ/14 13ه ما لزم منهنّ مع أ

ذلك يلزم جواز اإلنفكاك ه لو كان كنّ أل/15 .الٌ يًضا محعدم المالزمة أو” ]:ول المعلّلفيق[
التقدير ما ھو  نّ أل .لطالالزم باو يلزم ثبوت المالزمة بينھماذلك  يجزه لو لم نّ أل .بينھما
 “.هبخالف

م يجز إذا لو .ين الشيئينب نفكاكمالزمة عبارة عن إمتناع اإلال نّ فأل” :اللزومّما بيان أ/16
 نّه الأل .المحھو محّل بحثنا  مافي نفكاكإلاو رورةمتناع بالضّ يلزم ذلك اإل نفكاك بينھمااإل
 .يمكن عدمهُ ألّن واجب الوجود ال  .لطالك بذو.خراآل قيتحقّ  الو حدھماق أن يتحقّ بأ إالّ  ىتّ يتأ
جواز  نّ وازه ألج 18فكذلكبينھما محاال /17نفكاك إذا كان اإلو .الھو محو ا كان واجبًالمَ  إالّ و

 “.المح الالمح

في قولك  نفكاكن عنيت بجواز اإلإ”:ھو أن يقالو .دقيق 19لطيفٌ  منعٌ  ليلفي ھذا الدّ  يأ وفيه
 20ھوو-ھناك  فتراقجواز اإلنفكاك بينھما الزمة بين الواجبين يوجب جواز اإلعدم الم نّ إ

 21نم أسلّ ن ال اي .مة ھو ھذاّن الالزم من عدم المالزفال نسلّم أ - خرمع عدم اآل حدھماوجود أ
يكون  الن لجواز أبھذا المعنى  .نفكاك بينھمايلزم جواز اإل ةبين الواجبين مالزملو لم يكن 
حيوانا  نسانُ ما كان اإلكلّ "كقولنا  ةروربالضّ في الواقع  مع ثبوتھما/23 مالزمةً  22بين الشيئين

 ."كان هللا تعالى موجوًدا

                                                 
  .-ع- في ) و٤٠( 23  .- أ- في الھامش في : يكون بين الشيئين بھذا المعنى لجواز أن ال. يلزم جواز اإلنفكاك بينھما 22  .-أ-إنّه في :  نأ 21  .-ع-في الھامش في : و ھو 20  .-ع- في الھامش في : لطيف 19 .- أ-فكذا في :  فكذلك 18  .- ي- في ) ظ٢٠( 17  .- ش- في ) و١٥٩( 16  .- أ- في ) ظ٣٩( 15  .- م- في ) ظ٤٢( 14  .- أ- فيه في :  منه 13  .-أ- في  الحياة: القدرة  12  .- ف- في ) ظ٦٦( 11  .-أ- القدرة في :  الحياة 10  .-أ- محال في :  منوع م9  .- أ- ر في الغي:  غيره 8  .-ق- في ) ظ٥٧( 7  .- أ- فيه في :  منه 6  .-ج- في ) و٢٩( 5  .- ج- فنقول في : فيقول 4  .-ع- في ) ظ٣٩( 3  .- ش-في ) ظ١٥٨( 2  .- ج- منقّح في الھامش في :  قلتُ  1
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في  حدھماه يجوز ثبوت أنّ معنى أ خر علىھما بدون اآلحدت أبوجواز ث/3 2به تعنين إو/1
فذلك  .-لم يكن وأ 6فيه خر ثابتااآلذلك  سواء كان- خر اآل إلى/5 حتياجإ/4من غير في الواقع 
الزم من عدم اللزوم بين  7مرھذا األ نّ م أعنى نسلّ ي “؟ النّه محقلتم بأ مَ لكن لِ و .فذلك الزمٌ 
ليل بطريق ھذا الدّ  ن يجاب عنمكن أيو .له من دليل بدّ  فال “.اله محنّ م أه ال نسلّ لكنّ  .الواجبين
ن وجب أيه نّ أل .ماته غير صحيحدليلكم ھذا بجميع مقدّ  نّ أ” :قولين توجيھه أو .يضاالنقض أ

ه لو كان نّ أ :قول فيهنف ؛ا بيان اللزوممّ أو .شتباهبال إ لطالالزم باو 9لشئ علّةً  8يكون شئ ال
شئ  سبيل إلى ال .م الأ] ٢[ ،مستلزما لمعلوله الموجبُ /10ون ن يكا أمّ إ] ١[ ؛لوكذلك فال يخ

 “.منھما

 ة الموجبةُ ن يكون العلّ أ الالزم كما ذكرتم فيلزم إلى حتياج الملزومه يوجب إنّ فأل” :ا االّولمّ أ
جواز  12نّه يُوجبُ أل .اليًضا محعدم المالزمة أ 11ھوو .الھو محو معلولھا إلى محتاجةً 

 كما الھو محو خلّفِ تجواز ال 13ه يستلزمنّ أل .الھو محو الموجبة علّته عن المعلولِ  نفكاكِ اإل
 “.المح الِ جواز المح نّ أيضا كذلك أله فيكون جوازُ  .مرّ 

  :الثانية من الحكمة المسألة .3.2
  :تحريرهو .ىوھذا ھو المّدعَ  .“اتن يكون موجبًا بالذّ أيجُب  واجب الوجود” :ى قولناھو 

 لفاعلاو/14 ]٢[ .ءايشلم  وإن شاء أثر عنه َوجب صدور األ اّن الموجب بالذات مأ ]١[
  .ن شاء تركإو ن شاء فعلإ/16 ھو الذى ختيارباإل/15

اأو فاعال  ات لكانه لو لم يكن موجبًا بالذّ نّ أل” :فيه ]المعلّل[ قولفي ؛عليه 19ستداللاإل/18 17مَّ
 .ه ال واسطة بينھمانّ أل .ھرافظ :المالزمة/20ا بيان مّ أ .م مثلهفالمقدّ  لطاى بلتالاو .ختيارباإل
له ن يكون فعْ من أ لوختيار فال يخفاعال باإلالواجُب  لو كان هنّ ألف :بطالن التالىا بيان مّ أو

ختيار بكونه فاعال باإل فالقولُ  .لطامنھما ب واحد لّ كو .يكن/22لم  وا أفي األزل جائزً /21
 .23لطاب

ه لو كان نّ أل .فثابت :الفعل فيه متناع جوازإا مّ أ .25لطاب 24واحد من القسمين كلّ  نّ أ :قلناما نّ إو
ّ له أفعْ   26نكوو أ ]٢[ ،حادثا ىّ زلكون األ امّ إ ]١[ ؛وھو مرين الممتنعيناأل م أحدُ ا يلززليً

                                                 
  .-ج- منقّح في الھامش في “ كان”:كون  26  .- ع- في الھامش في : و إنّما قلنا أّن كّل واحد من القسمين باطل 25  .-أ-منھما في :  من القسمين 24  .-ع-في الھامش في : فالقوُل بكونه فاعال باإلختيار باطل 23  .-ج- في ) و٣٠( 22  .-ع- في ) ظ٤٠( 21  .- م- في ) ظ٤٣( 20  .-ق-فاإلستدالل في  :اإلستدالل 19  .-ق- في ) ظ٥٨( 18  .- ق-و أَما؛ ناقص في  17  .- أ- في ) و٤١( 16  .- ي- في ) و٢١( 15  .- ش- في ) و١٦٠( 14  .- أ-يلزم في :  يستلزم 13 .- أ-يلزم في :  يُوجبُ  12  .- أ- ناقص في :  ھو 11  .- ف- في ) و٦٧( 10 .- م- زائد في : أصال  9  .-أ-الشئ في :  شئ 8 .-أ-جواز اإلنفكاك في :  األمرھذا  7 .- أ- ناقص في :  فيه 6  .-ش- في ) ظ١٥٩(؛ - أ- في ) و٤٠( 5  .- م- في ) و٤٣( 4  .-ج- في ) ظ٢٩( 3 .-ج-ناقص في : به  2  .-ق- في ) و٥٨( 1
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 1ھذين حدأ لزم :ما قلنانّ إو .من الممتنعات شّك في كونھما الو .ختيار موجبًا بالذاتالفاعل باإل
لم  وْ في ذلك الفعل أ إرادةٌ و ن يكون له قصدٌ ن أم لوه ال يخنّ أل .حيلينالمستمرين األ 1ھذين
  .يكن

ن اإلرادة يجب أو ق القصدھو متعلّ  ّن ماأل .تهزليّ لى تقدير أع لهن كان يلزم حدوث فعْ فإ ]١[
 .حصيل الحاصلتو يجاد الموُجودإ 3ىلإ 2ناع القصدمتاإلرادة إلو معدوًما حال القصد يكون

ن أ 7التقدير ذلك ا يلزم علىيضأو .6الممتنعين/5مرين ل من األوّ األمر الالزم ھو األ/4ذا ھو
ات محال الذّ /8فيكون  .فعل الشئ وصف له قائم بذاته نّ أل .الحادث ن يكون ذاته محال للفعلأ
  .له

 الات بالذّ  كونه موجبًا 10لزمرادة إو الفعل الصادر عنه قْصد/9له في ذلك  ن لم يكنإو ]٢[
بالموجب ليس /11المراد  نّ فأل :اللزوما بيان مّ أ .رالمقدّ  الفه خنّ أل .فذا خلھ .ختيارباإل فاعال

بيان  امّ أو .مرين الممتنعينھو األمر الثانى من األو رادةإو ما يصدر عنه الفعل بال قصد إالّ 
 ثمّ .فيه زل فيكون ممتنًعاه جائًزا في األلُ إذا لم يكن فعْ ه نّ فأل :زلفي األمتناع عدم جواز فعله إ
إنقالب الشئ من اإلمتناع  12يلزم اي .فذا خلھ .نقالب المذكورفيلزم اإلصار ممكنا جد ذا وُ إ

 .باطال هِ يْ مَ سْ قِ بِ ختيار الالزم من كون الواجب فاعال باإل ذا كانإو .مكان الذاتىّ إلى اإل الذاتىّ 
اسطة إذ ال و/14 .وجبًا بالذاتن يكون مفيلزم أ. و كونه مختاًراھو .يضابطل ملزومه أ/13

 15وّجھهو .يه نظرفو “.و المطلوب ھذا تقرير الدليلھو ن الثانىل تعيّ وّ تفى األإن اذوإ .بينھما
 17رفاطزل األ/16ن يكون أ :حدھماأ نّ عتبار أله إشئ ف إلىذا نسب إزل األ نّ ا” :ن يقالأ
ا زليّ أ في الواقع سواء كان وجوده 18ن يكون ذلك الشئ موجودازل أيمكن في األ اي .مكانهإل

  .يكون و المكان أكاإل

زليًّا الموجوُد أ 22ذلك الشئ/21يكون  ينئذفح .لوجوده/20 19زل طرفايكون األ نأ :والثانى
ن يوجد فعل الواجب في أزل يمكن في األو ه يجوزنّ أ ختارن :ھذا فنقول ذا عرفتَ إو .ةلبتّ أ

ال و تهزليّ أ/23 تقدير حدوث الفعل على ا ذكرتم اليلزم شئ ممّ  ال ينئذفح .وقاتوقت من األ
 .ّملفتأ. “.الذاتىّ  24مكانإلى اإل من اإلمتناع الذاتىّ اإلنقالب 

                                                 
  .- ع-في الھامش في : ال حدوث الفعل على تقدير أزليّته و ال اإلنقالب من اإلمتناع الذاتّى إلى اإلمكان 24  .-ق- في ) ظ٥٩( 23  .- ع- ناقص في : الشئ 22  .-ع- في ) و٤١( 21  .- أ- في ) ظ٤١( 20  .- أ- ظرفا في :  طرفا 19  .- ي- منقّح في الھامش في : موجودا 18 .- ش-، - أ- ظرفا في :  طرفا 17  .- ش- في ) و١٦١( 16  .-ي-منقّح في الھامش في :و وّجھه 15  .- ي- في ) ظ٢١( 14  .-ج- في ) ظ٣٠( 13  .-أ-ناقص في :  اإلنقالب المذكور ھذا خلف اي يلزم 12  .- م- في ) و٤٤( 11 .- أ- يلزم في :  لزم 10  .-ق- في ) و٥٩( 9  .- أ- في ) و٤١( 8  .- ع- في الھامش في  :لتقديرو أيضا يلزم على ذلك ا 7  .- ع-في الھامش في : و ھذا الالزم ھو األمر األّول من األمرين الممتنعين 6  .- ف- في ) ظ٦٧( 5  .- ش-في ) ظ١٦٠( 4 .-ج-التى في :  إلى 3  .- أ- في الھامش في : و اإلرادة يجب أن يكون معدوًما حال القصد و اإلرادة إلمتناع القصد 2  .-ي-في الھامش في : ذينھ 1



şriTenkitli Ne Semerkandî-Şerhu Âdâbi’s/  Adem Güney 

SAÜ İlahiyat  131 

مكانه األزل إجواز الفعل في ب 2ريدَ ن أإ” :يقالن أ/1 ھوو خرآ ّد عليه بطريقالرّ  رتقرّ وقد 
   “.جائز فيهنّه الذاتى فيه فنحن نختاُر أ

 4ما يلزمنّ إو ،م ذلكسلّ ن ال/3” :قلنا “.إن كان له قصد يلزم أن يكون الشئ األزلّى حادثا”قوله 
ة زليّ يلزم من أ الو .مكان فيهليس كذلك بل له إو زلفي األ وجودل لفعلن لو كان أ 4يلزم

 “.ه غير جائزنختاُر انّ  ىّ الوقوع همكانأريد به إ نإو .تهِ زليّ إمكان أو ة الوجودزليّ اإلمكان أ

 “.نوعھو ممو .ن لو لم يكن ممكنا بالذاتما يلزم أنّ إو ،مسلّ ن ال” :قلنا “.نقالبيلزم اإل” :قوله
ن أه المعارضة وج على كون الواجب موجبًا بالذات على ليل الّدالِّ جواب ھذا الدّ  اي وجوابه
 عندنا ما/6لكن و .تموهعيدّ إالمطلوب الذى  ذلك ىعل ن دلّ إو ليلمن الدّ  ما ذكرتم/5” :يقال
ا كون الواجب مّ إ ھوو .مرينأحد األ يلزم موجبًا بالذات/7الواجب  ه لو كاننّ أل .لكذو ينفيه

بطالن و  .باطلمرين المذكورين اي من األ ل منھماكو .جائز العدمكونه  8مأ لغيره معلوالً 
أحد  يوجب الواجُب موجبًا بالذات كون نّ أ يا ما قلنا ذلكنّ إو .بطالن الملزوم على يدلّ الالزم 

در عنه يص/10فعل ه ل ن يكونأو فال بدّ  9بالذات موجبًاالواجب  ه لو كاننّ أل مرين الممتنعيناأل
ن أ امّ إ] ١[ ؛لويخ ذلك المعلول ال نّ أل .موجوًدا معهُ  12ّولاأل/11معلوله فيكون  .أّوالعنه 
ول ھو األ المعلول/13ن يكون ن كان األّول يلزم أفإ .ال أو] ٢[ ،خر غيرهمر آأ ف علىيتوقّ 

 .ن ذلك معهالثانى يجب أن يكون كان إو .اه فيلزم خالف التقديريّ فرضناه إ ما ال مراألذلك 
  .الموجب مستحيل بخالف الفاعل المختار ذلك علىو حيلزم الترجيح بال مرجّ  إالّ و

 و لم يكنل جائز العدم أوّ من أن يكون معلوله األ لوفال يخل معه وّ إذا ُوجد المعلول األو ]-ا[
 .بتّةلألّن ما ال يمكن عدمه يجب وجوده أ .ن يكون واجبًايلزم أجائز العدم  ن لم يكنفإ .كذلك

ھو  18ذلكو 17هلغير معلوال/16 15الذى ھو المعلول الواجبذلك  ن يكونيلزم أ ذينئفح/14
 .مرين الباطلينھذا ھو أحد األو .الواجب الذى فرض موجبًا بالذات

  20؛كان الواجب أيضا جائز العدم جائز العدماألّول /19ذلك المعلول  إن كانو ]-ب[

 المعلول نّ أل يضا كذلكأالموجبة  تهعلّ ما كان المعلول جائز العدم كانت كلّ و     
  اه يّ إالموجبة  22للعلّة اي الزم لھا 21حينئذ

  .عدم الملزوم عدم الالزم يوجب جوازُ  جوازُ و     

 .ذا خلفھ .جائز العدما ھو ممّ  يكون/1الواجب  نّ لزم أف     

                                                 
  .- أ- لعلّيّة في :  للعلّة 22  .- ج- ناقص في : حئنئذ 21  .- م- امش في ؛ في الھ- ف- زائد في : بيان المالزمة اّن معلوله جائز العدم  20  .-ف- في ) ظ٦٨(  19  .- أ- ناقص في : ذلك  18  .-أ-لغير في : لغيره 17  .- أ- في ) ظ٤٢( 16  .- أ- زائد في: ؛ المعلول األخرى -م-زائد في : األّول المعلول 15  .-ع- في ) ظ٤١(؛ - ش- في ) و١٦٢( 14  .- م- في ) و٤٥( 13  .-ع- لھامش في في ا: األّول  12  .-ق- في ) و٦٠( 11  .- ي- في ) و٢٢( 10  .-ع- في الھامش في : يوجب أحد األمرين الممتنعين ألنّه لو كان الواجب موجبًا بالذات 9 . - أ- ، و في -م- أو في :  أم 8  .- أ- في ) و٤٢( 7  .- ج-في ) و٣١(6  .- ش-في ) ظ١٦١( 5  .-أ-زائد في : ذلك  4  .- ف- في ) و٦٨( 3  .- ي- ھامش في في ال: إن أريدَ  2  .- م- في ) ظ٤٤( 1
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  .األمرين الممتنعينحد إذ ھو أيًضا أ

  .موجبًا بالّذات ن ال يكون الواجبفيلزم أ

 “.مطلوبكم 3ينافى 2و ماھو ختيارفيكون فاعال باإل

يراد منه  نّ يجوز أ/6 جواز العدم نّ أ”ن يقال و أھو .المعارضة نظر 5في ھذه 4و” :قلت
ن لم إو د ذاتهرّ مج العدم عليه بالنظر إلى يانرَ بحيث يصّح طَ ن يكون الشئ أ :حدھماأ .معنيان

كما في  .ة الوجود في الخارجكونھا ضروريّ  على بناء الموجبة/8 7تهعلّ  يصح ذلك بالنظر إلى
 .ذاته يقتضى وجوده بالنظر إلى ل الوّ العقل األ نّ فإ .عندھمالواجب  ل بالنسبة إلىوّ األالعقل 

 .واجب الوجود/10وجود  إن لم يجز ذلك بالنظر إلىو ليھاجائزا بالنظر إ/9 فيكون عدمه
 12اه ضروريّةيّ إ الموجبة تهعلّ ن لم يكن بأفي الواقع  11العدم عليه انيطر يصحّ  نّ أ :والثانى

 “.فيه

ل وّ ل األالمعلو نختار انّ /13ل وّ معنى األالردتم بجواز العدم ھھنا إن أ” :ھذا فنقول ذا عرفتَ إو
 ما 14همستندو .نوعفمم ةمكان عدم العلّ إ مكان عدم المعلول يوجبإ نّ ّما قولكم إأو .جائز العدم
 ه النّ أ 17المعنى الثانى فاختيارنا 16ردتم بهأ نإو .الواجب لىإّول بالنسبة العقل األ 15ذكرنا من

ن لو كان عدم ذلك أنّما يلزم إو .ن يكون المعلول واجب الوجوديلزم منه أ الو عدمه يجوز
ا ما مّر ممّ  19يضاأ 18همستندو .نوعمم ھوو مكان الذاتىّ اإل نتفاءإلالجواز بھذا المعنى موجبًا 

 “.نفاآ 20ذكرناهُ 

  :تنبيه .3.2.1
المعارضة المذكورة ھھنا  ر علىجواب دخل مقدّ  على تنبيه/21ھذا الكالم المذكور ھھنا  اي
 السائل نّ أل .الئل العقليّةارض المعلّل في الدّ ن يعأ/23 يمكن للسائل ال” :ن يقالتقريره أو/22
تصديق الملزوم يوجب  نّ أيضا أل ق المدلولَ ن يصدّ أقه يلزم دّ صو لذا سلّم دليل المعلّ إ

 “.سليمهتو 24ق الزمهتصدي

                                                                                                                   
 .- أ- الالزم في : الزم  24  .-ج- في ) و٣٢( 23  .- ف- في ) و٦٩( 22  .-ع- في ) و٤٢( 21 .-أ- في  ذكرنا:  ذكرناهُ  20  .-م-ناقص في :  أيضا 19  .-ج- مستندة في :  مستنده 18 .- م- ،- ي-  فاخترنا في:  فاختيارنا 17 .- م-ناقص في : به  16 .-أ-في في :  من 15 .-ج- مستندة في :  مستنده 14  .- ي- في ) ظ٢٢( 13 .-أ–، ضرورة في -م–ضروريّا في :  ضروريّة 12 .- أ–ناقص في :  عليه 11  .- أ- في ) و٤٣( 10  .- ش-في ) ظ١٦٢( 9  .- م- في ) ظ٤٥( 8 .-أ-في  علة: ته علّ  7  .-ق- في ) ظ٦٠( 6 .-أ-، في -م-ھذا في :  ھذه 5  .-أ-، في - م-ناقص في : و 4  .-أ-زائد في : في 3  .-أ-ناقص في : ما 2  .-ج- في ) ظ٣١( 1
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تصديق لموجبًا المدلول  يناقض ما ن يكون إستدالل السائل علىأ/2يلزم  1فعلى ھذا
ى سبيل عل/6 المعارضلدليل /5عتراض نقًضا إلھذا ا/4فيكون  .الو محھو 3المتناقضين

  7.جمالاإل

 الىّ جماإل ن يكون المعارضة في المعقوالت كالنقضأه بيشه نّ أ” :ن يقالتقرير الجواب أو
 “.المعارضة 9السائل في مقامذكره  ما 8لئمآ نّ أل .مطلوبه ل علىبه المعلّ  ستدلّ الذى إ للدليل

لكن  .ماته لما صدق نقيض مدلولهدليلكم لو كان صحيًحا بجميع مقدّ  نّ إ” ؛ھو “.المعارضة
محّصل المعارضة نقضا يكون  ينئذفح “.صدقه فال يكون صحيحا على عندنا دليل دلّ 

 .المطلوب المذكور أن يستدل به على يستحقّ  ال ال ممّ دليل المعلّ  نّ أ على دلُّ يھا نّ أل .إجماليّا

ھا ملزومات نّ أل .ةالئل العقليّ الكالم ھھنا بالمعارضة في الدّ  فنّ ما خّص المصنّ إ” :وقيل
ال يلزم من و ق المدلولتحقّ  ھى أمارات على ذإ .ةة النقليّ دلّ األمدلوالتھا بخالف  إلى بالنسبة
  “.ق ذلك الشئالشئ تحقّ  ماراتتحقق أ

  :من علم الخالف/10الثالثة  المسألة .3.3
-  ى حنفيةَ بِ خالفا أل “كاحِ النّ  على البالغةِ  كرِ البِ  جبارَ إ يملك بُ األ”- 12هللا 11رحمه- افعىّ قال الشّ 

صل أو .“رُ غَ ة الوالية الصِّ علّ  نّ أ” فيھا 16هللا 15رحمه ةبى حنيفأ صلُ أو .-14رحمه هللا/13
 .“20البكارة 19ھانّ أ” 18هللا 17رحمه الشافعى

 والية وأ] ٢[ ،بارجاإل قبل كائنة والية امّ ى إھو ]١[ .يتين ثابتةالالو إحدى نّ أ لنا فيه...”
ة قت واليتحقّ /22متى و .ق والية خاّصةحقّ يت من الواليتين كان ا مايّ أوَ /21 .جباراإل عندكائنة 
من لوازم  ّن ثبوت العامّ أل/23 .ھھنا المطلوبق مطلق الوالية الذى ھو ن يتحقّ أ يلزم ةخاصّ 

ن يكون من أ/25 لوال يخ ألنّه .ثابتة الواليتين/24 إحدى نّ ما قلنا إنّ إو .ثبوت الخاّص جزًما
ألحد الشمولين  علةً عليه  خر سابقٌ آلاو جبارذين أحدھما وقت األللا شمول الوالية للوقتين

من  كان ا مايّ أو .علّة م يكنلأو  .املھ مول عدمھاشو للوقتين لواليةا شمول وجود مطلقا اي
  ؛الخاّصتين الواليتين يلزم إحدىعدمھا و ةيّ العلّ 

                                                 
  .- ف- في ) ظ٦٩( 25  .-ق- في ) ظ٦١(؛ - م- في ) ظ٤٦( 24  .-ع- في ) ظ٤٢( 23  .- أ- في ) و٤٤( 22  .-ج- في ) ظ٣٢( 21 . -م-؛ في الھامش في - أ- زائد في : سواء كانت صغيرة أو كبيرة  20  .-أ-، - م- ناقص في :  نّھاإ 19  .-ش-، - أ- ، - م- ناقص في :  هللا 18  .-أ- ناقص في :  رحمه 17  .- أ- ، - م- ناقص في :  هللا 16  .- أ–ناقص في :  رحمه 15  .-ش- ، -أ-، -م-ناقص في :  رحمه هللا 14  .- ش-في ) ظ١٦٣( 13  .- أ- ، - م- ناقص في :  هللا 12  -أ- ناقص في :  رحمه 11  .- ي- في ) و٢٣( 10  . - أ– ناقص في:  مقام 9  .- أ- ناقص في :  مآئل 8  .- أ- ّى في اإلجمال:  اإلجمال 7  .-ق- في ) و٦١( 6  .- أ- في ) ظ٤٣( 5  .- م- في ) و٤٦( 4 .-أ-في  المناقضين:  المتناقضين 3  .- ش- في ) و١٦٣( 2  .- أ- ناقص في :  ھذا 1
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و لم قا أسواء كان متحقّ  ةيّ تقدير علّ  على شمول الوالية نّ أل .اھرفظ علة 1تذا كانا إمّ أ ]١[
إستلزام مجموع  نّ أل .إلى البيان فال حاجة :ّولعلى األّما أ .حدي الواليتينإ 2لزمييكن 

إنتفاء ذلك  الشئ يستلزم ةِ علّ  نتفاءَ إ نّ فأل :الثانى أّما علىو .حدھما في غاية الظھوراألمرين أ
الذى ھو من موجبات  فتراقثبوت اإل/3 حد من الشمولين يلزمفإذا لم يوجد أ .الشئ

 “مطلقًا لينحد الشموأل”بقوله  فنّ ن يكون مراد المصا أمّ إ لوال يخ” :ن قلتَ فإ “.المطلوب
إلى شئ من  سبيلَ  ال .طالقعلى اإل ا منھماو بعضً أ 4من المجموعضفي  ينا من الشمولبعضً 
يوجب  و الھو .المجموعنتفاء إ ةالعلّ نتفاء يلزم من إ ئذينه حنّ فأل :ّولإلى األ امّ أ .5حتماليناإل
ن نتفاء البعض أإ 6يوجب ه النّ فأل :الثانى لىإ ّماأو .اھرو ظھو .فتراق الموجب للمطلوباإل
 ىً نمع رادأن إو  .فتراق المستلزم للمطلوبمن الشمولين أصال حتى يلزم اإل/7 ق شئيتحقّ  ال

  “.عليه ثانيا 8تكلمنال حتى وّ أ ا فليبيّنثالثً 
عنه قوله  بأمن الشمولين كما ين واحدواحد  كلّ /10ن يكون مراده من ذلك يجوز أ” :قلتُ /9
ن يكون مراده يجوز أ ال” يقالُ  ال .ا ذكرتمليه شئ ممّ إ/11 هُ ال يتوجّ  ينئذفح .همُ الئيُ و “مطلقا”

 نافىي ه يوجبنّ أل .الو محھو يينفمتنامرين أل ةن يكون الشئ الواحد علّ يستدعى أنّه أل “ذلك
 ةالمذكور 12ةيّ العلّ  نّ أ”عى دّ اما  المستدلّ  نّ أ :ا نقولنّ أل .لطاھو بو الملزوم اللوازم مع وحدة

الواقع  نّ أ” 16هماتِ لِ كَ  محّصل/15 بل .كالمهفي  ذلك 14دحيقى حتّ  “ممكنة في الواقع13 وأواقعة 
إمتناع  نّ أ ال شكّ و .19منھما يلزم المطلوب تقدير كلّ  علىو .قيضھانو 18ةيّ من العلّ  لويخ ال/17
يكون  ن الأ ينئذه يلزم حنّ و أھو خربقى ھھنا شئ آنعم  .اھرلك ظذو ذلكينافى  حدھما الأ

ق تحقّ ي ال :ما قلنانّ إو .20و المطلوب ھھناھ ثبات ماإ ذلك مناطو .الوجود بحسب ةيّ مدارھناك 
ق ى يتحقّ خرى في الواقع حتّ ة بعد أالمدار مرّ  على ائرب الدّ ھا يقتضى ترتّ نّ أل ينيذح ةالمداريّ 

 من الدائر كلّ  ستحالةذلك مناف إلو .في موضعه رقرّ الدائر كما  إلى يّة بالنسبةله صلوح العلّ 
 “.لمدار في الواقعاو

 21فكذلكحد الشمولين أل ةعلّ شمول الوالية للوقتين  ن لم يكنإو...” ]:يّ فيقول الشافع[ ]٢[ 
عدًما في نفس و شمول العدم وجوًدا 23ضيلنق 22تهُ ليست مداًرايّ علّ  نّ أل .يلزم ثبوت المطلوب

فتراق بين الواليتين ثبت نقيض شمول العدم اإل 25ولو ثبت شمول الوالية أ هنّ أل/24 .مراأل
 “.كذلك/26 و لم يكنأ قةً قّ ة متحيّ سواء كانت العلّ 

                                                 
  .- م- في ) ظ٤٧( 26 .-ج-و في : أو 25  .- أ- في ) و٤٥( 24  .- أ-، فنقيض في -ج- في  لنقض: ضيلنق 23 .- أ- مدار في : مداًرا 22 .- أ-فذلك في : فكذلك 21  .- ي- في الھمش في : ھھنا 20  .- ف- ناقص في : المطلوب 19  .-ي-في الھامش في : العلّيّة 18  .- ش-في ) ظ١٦٤(، - ف- في ) و٧٠( 17 .-ع-، - م- كالمه في :  َكلِماتِه 16  .-ع- في ) و٤٣( 15  .- أ- زائد في : ، حينئذ - أ- در في يق:  يقدح 14 .-م-ناقص في :  أو 13  .-ي-في الھامش في : العلّيّة 12  .-ق- في ) و٦٢( 11  .- م- في ) و٤٧(، -ج- في ) و٣٣( 10  .- ي- في ) ظ٢٣( 9 .- م-نتكلم في : يتكلم  8  .- أ- في ) ظ٤٤( 7  .- أ- ، في -م-زائد في : من  6  .-أ-في الھامش في : من اإلحتمالين... في ضمن المجموع 5  .-ي- امش في في الھ: بعًضا من الشمولين في ضمن المجموع 4  .- ش- في ) و١٦٤( 3 .-أ-زائد في : منه  2 .- ج-كان في : ت كان 1



şriTenkitli Ne Semerkandî-Şerhu Âdâbi’s/  Adem Güney 

SAÜ İlahiyat  135 

عدمھا و ةيّ ق العلّ تحقّ  نسبة إلى نقيض شمول العدم نّ راد بھذا الكالم أه إن أنّ أل .فيه بحثو 
ن إو .ال يعتد به في مقام التعليل حتمال العقلىّ اإل نّ يفيد أل لكنه ال .1مفمسلّ  عقال الّسويّة على
من  ن يكون كلّ ه يجوز أنّ أل .نوعر فمممفي نفس األو في الواقع/4نسبته /3ستواء إبه /2 رادأ

شمول العدم  5ق نقيضفال يتحقّ  .ةيّ عن تلك العلّ  ينفكّ  فتراق بحيث الاإلو من شمول الوجود
 .بدونھا

على تقدير  لِنقيض شمول العدم يلزم ثبوت نقيض شمول العدم مداًراة يّ العلّ  ذا لم يكنإو”
عدمھا فعند  .9ثابتا 8العدم/7نقيُض شمول  6بتةً كانذا كانت ثَاإ ةيّ العلّ  نّ أل .يضاة أيّ نتفاء العلّ إ

على  11العدم ثابتا 10ن لم يكن نقيض شمولإو اي إالّ و .ن يكون ثابتا في الجملةعدمھا يجُب أ
 نّ أ :13اللزومبيان  .فذا خلھ .عدًماو ة مداًرا له وُجوًدايّ لكانت العلّ  12.يضاأة يّ نتفاء العلّ تقدير إ

تقدير عدمھا  ن عدم علىإو .ة كما ذكرنا قبليّ وجود العلّ تقدير  ول العدم يُوجد علىنقيض شم
 16مسلّ ن ا النّ أل/15 .يضا نظرالمقام أوفي ھذا  “.ةلبتّ عدًما أو وجوًدا/14يضا يلزم الّدوران أ

يستلزم  بين الشيئين ال ُمطلق اللزوم نّ فأل” :ّما وجوًداأ .عدًما 17الو وجوًدا ة الالمداريّ 
  “.ّولاأل 18الشقّ  يسلفناه فكما أ الّدوران بينھما

 20ةيّ تقدير عدم العلّ  نقيض شمول العدم على عدمِ  19ن يكون وقوعه يجوز أنّ فأل” :ّما عدًماأو
المجتمعة في  24عداممن جھة العدم كما في سائر األ/23ران الّدو 22نم غير ناشٍ  21اتفاقيّ إ

ن يكون الممتنع أ يلزم ماتهن كان صحيًحا بجميع مقدّ ھذا الدليل إ نّ أ يًضاأو/25 “.تفاقاالوقوع إ
 نّ أ” :ا نقولنّ فأل ؛مّما بيان اللزوأ .العقلة ببديھ الھو محو ا بحسب الوجودا عامًّ ات ممكنً بالذّ 

ن ثبوت فذاك ألن كان فإ .ال وأ مكان الخاصِّ من أن يكون ممكنا باإل لويخ ات الالممتنع بالذّ 
يلزم  إالّ و .ممكن الوجود/26ن يكون يجُب أ ن لم يكن ذلك فكذلكإو .العام الزم لثبوت الخاصّ 

 “.فذا خلھ .عدًماو الذى ذكرناه وجوًدا 29العامّ  28مكانمداًرا لإلاّص الخمكان يكون اإل/27 نأ

                                                 
  .- أ-في  ناقص: العامّ  29  .- أ- في  إلمكان: لإلمكان 28  .-ق- في ) و٦٣( 27  .-ج- في ) و٣٤( 26  .- م- في ) و٤٨( 25 .- أ-أعدم في : األعدام 24  .- ش-في ) ظ١٦٥( 23  .-أ-عن في : من 22 .- م-في  إتفاقا: إتفاقيّا 21  .- ي- منقّح في الھامش في : العلّيّة 20  .-ي-في الھامش في : وقوع 19  .-أ-شق في : الشقّ  18  .- أ- ناقص في : ال 17  .- أ- زائد في : لزوم 16  .- ع- في ) ظ٤٣(؛ - أ- في ) ظ٤٥( 15  .- ف- في ) ظ٧٠( 14  .-ش- في الھامش في : بيان اللزوم 13 .- أ- أصال في : أيضا 12 .- أ- ة في ثابت: ثابتا 11 .-أ- ناقص في : شمول 10  .- أ- ة في ثابت: ثابتا 9  .- ع-في الھامش في : ت ثَابتةً كان نقيُض شمول العدمألّن العلّيّة إذا كان على تقدير إنتفاء العلّيّة أيضا 8  .- ي- في ) و٢٤( 7 .- أ- زائد في : به 6  .- ي- في الھامش في : نقيض 5  .- ش- في ) و١٦٥( 4  .-ج- في ) ظ٣٣( 3  .-ق- في ) ظ٦٢( 2  .- ش-في الھامش في : فمسلّم 1
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 كان ا مايّ أو .فتراقاإل 1وأللوقتين  دق شمول الواليةن يصا أمّ ثبت نقيض شمول العدم فإ ذاإو”
 حدى الواليتينإثبوت  يلزمفتراق بين الواليتين اإل 2وللوقتين أ من شمول الوالية كان

   “.لوبھو المطو تينالخاصّ 

كما ذكرنا  3لوّ األ لوبالحاصل من الترديد المذكور المستلزم لمطلق الوالية الذى ھو المط
الوالية للوقتين ة شمول يّ المذكورة يعنى علّ  ةيّ العلّ  نّ منا أسلّ ” :ن قيلفإ/4 .في صدر البحث

في و في الواقع لھما الوالية/7شمول عدم  6قيضلن 5مداًرا ليستن يحد الشمولأ بالنسبة إلى
ن أ لجوازللوقتين  ة شمول الواليةيّ تقدير عدم علّ  على/8ھا كذلك نّ لكن لم قلتم أ .مرنفس األ

 ذا المنُع يسّمىھو “؟ المحالن يستلزم أ جاز الالمحو محاالالمذكور  يكون ذلك التقدير
مٍر أ 11تقدير الواقع على في/10 9ةابتالثمور ھو منع األو .“التقدير المنع على” عندھم
المحال جاَز و حاالً ن يكون التقدير مأ 15يجوز/14”من قوله /13 12ذكره ما هستندمو .مستحيل

ون ذلك ن يكّما أإ لويخ ال هنّ أل .يضّرنا ھذا المنع ال :نقولا نّ إ” ؛هفجوابُ  .“ن يستلزم المحالأ
 من ذكرنا مر يتّم ماأللتقدير ثابتا في نفس الو كان ذلك افحينئذ  .م الالتقدير ثابتا في الواقع أ

ثبوت  يلزممر ذلك التقدير ثابتا في نفس األ ن لم يكنإو .ليل سالًما عن المنع المذكورالدّ 
ّول من األ في الشقّ /18 كما مرّ  17لوبيحُصل المط 16ھابو رتفاع النقيضينيلزم إ إالّ و .ةيّ العلّ 

  .الترديد المذكور

 الكتاب تمّ 

                                                 
  .-ج- في ) ظ٣٤( 18  .- ق-المقصود في : المطلوب 17  .-ف-، -أ-، - م- في  ؛ به- ج- منقّح في : بھا  16  .- ش-، -أ-، - م- لجواز في :  يجوز 15  .- م- في ) ظ٤٨( 14  .- ف- في ) و٧١( 13 .- م- في  هناذكر:  ذكره 12  .- ع-ناقص في : تقدير 11  .-ع- في ) و٤٤( 10  .-ج- الثانية في :  الثابتة 9  .- ي- في ) ظ٢٤( 8  .- ش- في ) و١٦٦( 7  .- أ- النقيض في : لنقيض 6 .- أ- مدار في : مداًرا 5  .- أ- في ) و٤٦( 4  .- أ- ناقص في : األّول 3  .-أ-و في : أو 2  .-أ-و في : أو 1
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