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Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli
Metin Neşri ve Değerlendirmesi
Öz: Osmanlı’nın mantık açısından verimli dönemlerinden biri sayılan XVIII. yüz-

yılın önemli din bilgini ve mantıkçısı Davud-i Karsî (ö. 1169/1756), özellikle Arap
dili, kelâm, hadis ve mantık alanındaki çalışmalarıyla temayüz etmiştir. İmam
Birgivī (ö. 981/1573) ve öğretisine özel ilgi duyması, Kahire’de uzun yıllar kalıp
orada Mısır-Mağrib bölgesi ilmi geleneğini tevarüs ederek müderrislik yapmasıyla dikkat çeken Karsî’nin eserleri incelendiğinde aslında mantıkçı yönünün ne
kadar güçlü ve birincil seviyede olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Ebherî’nin
meşhur eseri Îsâġûcî’ye Karsî’nin yapmış olduğu şerh incelenerek değerlendirildi
ve eleştirmeli metin neşri gerçekleştirildi. Karsî’nin hayatı ve eserleriyle ilgili
bilgi verildikten sonra onun aslında pek çalışılmamış ve gün yüzüne çıkmamış
olan on iki adet mantık çalışmasının tespit ve tanıtımını yapıldı. Karsî’nin
Îsâġûcî’den başka yine meşhur olan Necmüddîn Kâtibî’nin Şemsiyye’si ve
Sa‘düddîn Teftâzânî’nin Tehzîbu’l-manṭıḳ’ına da şerhler yazdığı tespit edildi.
Tahkiki yapılan eserin tespit edilebilen tüm nüshaları hakkında da bilgi verilerek
aslında Îsâġûcî’ye alternatif bir el-Îsâġûci’l-cedîd isimli eser daha kaleme almış
olan Karsî’nin, Molla Fenârî (ö. 834/1431) ve Hüsam Kātî (ö. 760/1359) gibi meşhur mantıkçı şarihler karşısında mantık mevzularında kendi özgün yaklaşımları,
eleştirileri ve katkıları tespit edilerek değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Mantık, İslam Mantık Tarihi, Osmanlı Düşüncesi, Osmanlı

Düşüncesinde Mantık, Mantık Şerh Geleneği, Îsâgûcî, Şerhu Îsâgûcî, Dâvûd-i
Karsî.
Critical Text Edition and Assesment of Dāwūd Ibn Muḥammad al-Qārisī’s
Com-mentary on Īsāghūjī
Abstract: Living in the 18th century, a prolific era of Ottoman logic studies,

Dāwūd al-Qārisī was a prominent scholar and logician who excelled in studies of
Arabic Linguistics, Kalām, Hadith and Logic. Known as having a particular interest in Imam Birgivī (d. 981/1573) and his teaching, and serving as an instructor
(mudarris) after living in Cairo and inheriting the scientific tradition of Egypt
and the Maghrib, al-Qārisī’s brilliancy in logic can be seen when his works on
logic are examined. In this study, we prepare the critical text edition of al-Qārisī’s
CUID 21, sy. 3 (Aralık 2017): 2009-2068
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Commentary on al-Abharī’s short but famous treatise Īsāghūjī. The edition also
includes reviewing and assessment of the work. After giving information about
the life and works of al-Qārisī, we introduce and describe twelve works of logic
authored by him which have not been previously identified or deeply studied. We
have identified that al-Qārisī authored two other commentaries, one on Najm aldīn al-Kātibī’s famous al-Shamsiyya, the other on Sa‘d al-Dīn al-Taftāzānī’s
Tahdhīb al-Mantıq wa al-Kalām. He also authored al-Īsāghūjī al-jadīd as an alternative for Īsāghūjī. After giving information about all identified copies of the
edited work, we present al-Qārisī’s original ideas, critics and contributions to
logic issues against such prominent logicians and commentators as Muḥammad
ibn Ḥamza al-Fanārī (834/1431) and Ḥusām al-dīn Ḥasan al-Kātī (760/1359).
Keywords: Logic, Logic in Islamic Philosophy, Ottoman Thought, Logic in the

Ottoman Thought, Commentary Tradition in Logic, Īsāghūjī, Commentary on
Īsāghūjī, Dāwūd al-Qārisī.
SUMMARY

Dāwūd al-Qārisī (Dāwūd al-Qārsī) was a versatile and prolific 18th century
Ottoman scholar who studied in Istanbul and Egypt and then taught for long
years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and Istanbul. He
held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imām Birgivī/Birgilī, d.1573), out of
respect for whom, towards the end of his life, al-Qārisī, like Birgivī, occupied
himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried
next to Birgivî
Better known for his following works on Arabic language and rhetoric and
on the prophetic traditions (hadith): Sharḥ uṣūl al-ḥadīth li’l-Birgivī; Sharḥ
Ḳaṣīdat al-nūniyya (two commentaries, in Arabic and Turkish); Şarḥ Amsilat almukhtalifa fi al-ṣarf (two commentaries, in Arabic and Turkish); Sharḥ Bināʾ;
Sharḥ ʿAvāmil; and Sharḥ Izhār al-asrār, al-Qārisī has actually composed textbooks in quite different fields. Hence the hundreds of manuscript copies of his
works in world libraries. Many of his works were also recurrently printed in the
Ottoman period.
One of the neglected aspects of al-Qārisī is his identity as a logician. Although he authored ambitious and potent works in the field of logic, this aspect of
CUID 21, no. 3 (December 2017): 2009-2068
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him has not been subject to modern studies. Even his bibliography has not been
established so far (with scattered manuscript copies of his works and incomplete
catalogue entries).
This article primarily and in a long research based on manuscript copies
and bibliographic sources, identifies twelve works on logic that al-Qārisī has
authored. We have clarified the works that are frequently mistaken for each
other, and, especially, have definitively established his authorship of a voluminous commentary on al-Kātibī’s al-Shamsiyya, of which commentary a second
manuscript copy has been identified and described together with the other copy.
Next is handled his most famous work of logic, the Sharh al-Isāghūjī,
which constitutes an important and assertive ring in the tradition of commentaries on Isāghūjī. We describe in detail the nine manuscript copies of this work
that have been identified in various libraries. The critical text of al-Qārisī’s Sharh
al-Isāghūjī, whose composition was finished on 5 March 1745, has been prepared
based on the following four manuscripts: (1) MS Kayseri Raşid Efendi Library, No.
857, ff.1v-3v, dated 1746, that is, only one year after the composition of the work;
(2) MS Bursa Inebey Yazma Eser Library, Genel, No.794B, ff.96v-114v, dated 1755;
(3) MS Millet Library, Ali Emiri Efendi Arapça, No. 1752, ff.48v-58r, dated 1760; (4)
MS Beyazıt Yazma Eser Library, Beyazıt, No. 3129, ff.41v-55v, dated 8 March 1772.
While preparing the critical text, we have applied the Center for Islamic Studies
(Islam Araştırmaları Merkezi, ISAM)’s method of optional text choice.
The critical text is preceded by a content analysis. al-Qārisī is well aware
of the preceding tradition of commentary on Isāghūjī, and has composed his own
commentary as a ‘simile’ or alternative to the commentary by Mollâ Fanârî which
was famous and current in his own day. al-Qārisī’s statement “the commentary in
one day and one night” is a reference to Mollā Fanārī who had stated that he
started writing his commentary in the morning and finished it by the evening.
al-Qārisī, who spent long years in the Egyptian scholarly and cultural basin, adopted the religious-sciences-centered ‘instrumentalist’ understanding of
logic that was dominant in the Egypt-Maghrib region. Therefore, no matter how
famous they were, he criticized those theoretical, long, and detailed works of
logic which mingled with philosophy; and defended and favored authoring functional and cogent logic texts that were beneficial, in terms of religious sciences,
to the seekers of knowledge and the scholars. Therefore, in a manner not freCUID 21, sy. 3 (Aralık 2017): 2009-2068
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quently encountered in other texts of its kind, he refers to the writings and views
of Muhammad ibn Yūsuf al-Sanūsī (d.1490), the great representative of this logical school in the Egyptian-Maghrib region.
Where there is divergence between the views of the ‘earlier scholars’ (mutaqaddimūn) like Ibn Sînâ and his followers and the ‘later scholars’ (muta’akhkhirūn), i.e., post-Fakhr al-dīn al-Rāzī logicians, al-Qārisī is careful to distance himself from partisanship, preferring sometimes the views of the earliers,
other times those of the laters. For instance, on the eight conditions proposed for
the realization of contradiction, he finds truth to be with al-Fārābī, who proposed “unity in the predicative attribution” as the single condition for the realization of contradiction.
Similarly, on the subject matter of Logic, he tried to reconcile the mutaqaddimūn’s notion of ‘second intelligibles’ with the muta’akhkhirūn’s notion of
‘apprehensional and declarational knowledge,’ suggesting that not much difference exists between the two, on the grounds that both notions are limited to the
aspect of ‘known things that lead to the knowledge of unknown things.’
al-Qārisī asserts that established and commonly used metaphors have, according to the verifying scholars, signification by correspondence (dalālat almutābaqah), adding also that it should not be ignored that such metaphors may
change from society to society and from time to time.
al-Qārisī also endorses the earlier scholars’ position concerning the impossibility of quiddity (māhiyya) being composed of two co-extensive parts, and
emphasizes that credit should not be given to later scholars’ position who see it
possible. According to the verifying scholars (muhaqqīqūn), it is possible to make
definition (hadd) by mentioning only difference (fasl), in which case it becomes
an imperfect definition (hadd nāqis).
He is of the opinion that the definition of the proposition (qadiyya) in alTaftāzānī’s Tahdhīb is clearer and more complete: “a proposition is an expression that bears the possibility of being true or false”. He states that in the division of proposition according to quantity what is taken into consideration is the
subject (mawdū‘) in categorical propositions, and the temporal aspect of the
antecedent (muqaddam) in hypothetical propositions.
CUID 21, no. 3 (December 2017): 2009-2068
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As for the unquantified, indefinite proposition (qadiyya muhmalah), alQārisī assumes that if it is not about the problems of the sciences, then it is virtually/potentially a particular proposition (qadiyya juz’iyyah); but if it is about the
problems of the sciences, then it is virtually/potentially a universal proposition
(qadiyya kulliyyah). This being the general rule about the ambiguous (muhmal)
propositions, he nevertheless contends that, because its subject (mawdū‘) is negated, it is preferable to consider a negative ambiguous (sāliba muhmalah) proposition like “human (insân) is not standing” to be a virtually/potentially universal negative (sāliba kulliyyāh) proposition.
He states that a disjunctive hypothetical proposition (shartiyya almunfasila) that is composed of more than two parts/units is only seemingly so,
and that in reality it cannot be composed of more than two units.
Syllogism (qiyās), according to al-Qārisī, is the ultimate purpose (almaqsad al-aqsā) and the most valuable subject-matter of the science of Logic. For
him, the entire range of topics that are handled before this one are only prolegomena to it. This approach of al-Qārisī clearly reveals how much the ‘demonstration (burhān)-centered’ approach of the founding figures of the Muslim tradition of logic like al-Fārābī and Ibn Sīnā has changed.
al-Abharî, in his Isāghūjī makes no mention of ‘conversion by contradiction’ (‘aks al-naqīd). Therefore, al-Qārisī, too, in his commentary, does not touch
upon the issue. However, in his Isāghūjī al-jadīd al-Qārisī does handle the conversion by contradiction and its rules. Following the method of Isāghūjī, in his commentary al-Qārisī shortly touches on the four figures (shakl) of conjuctive syllogism (qiyās iqtirānī) and their conditions, after which he passes to the first figure
(shakl), which is considered ‘the balance of the sciences’ (mi‘yār al-‘ulūm), explaining the four moods (darb) of it. In his Isāghūjī al-jadīd, however, al-Qārisī handles all the four figures (shakl) with all their related moods (darb), where he speaks of five moods (darb) of the fourth figure (shakl). The topic of ‘modal propositions’ (al-muwajjahāt) and of ‘modal syllogism’ (al-mukhtalitāt), both of which do
not take place in the Isāghūjī, are not mentioned by al-Qārisī as well, either in his
commentary on Isāghūjī or in his Isāghūjī al-jadīd.
al-Qārisī proposes that the certainties (yaqīniyyāt), of which demonstration (burhān) is made, have seven, not six, divisions. After mentioning (1) axioms/first principles (awwaliyyāt), (2) observata/sensuals (mushāhadāt), (3)
CUID 21, sy. 3 (Aralık 2017): 2009-2068
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experta/empiricals (mujarrabāt), (4) acumenalia (hadthiyyāt), (5) testata (mutawātirāt), and (6) instictives (fitriyyāt), that is, all the ‘propositions accompanied
by their demonstrations,’ al-Qārisī states that these six divisions, which do not
need research and reflection (nazar), are called badīhiyyāt (self-evidents), and
constitute the foundations (usūl) of certainties (yaqīniyyāt). As the seventh division, he mentions (7) the nazariyyāt (theoreticals), which are known via the
badīhiyyāt, end up in them, and therefore convey certainty (yaqīn). For al-Qārisī,
the nazariyyāt/theoreticals, which constitute the seventh division of yaqīniyyāt/certainties, are too numerous, and constitute the branches (far‘) of yaqīniyyāt.
Every time the concept of ‘Mughālata’ (sophistry) comes forth in the traditional sections on the five arts usually appended to logic works, al-Qārisī often
gives examples from what he sees as extreme sūfī sayings, lamenting that these
expressions are so widespread and held in esteem. He sometimes criticizes these
expressions. However, it is observed that he does not reject tasawwuf in toto, but
excludes from his criticism the mystical views and approaches of the truthabiding (ahl al-haqq), shārī‘ā-observant (mutasharri‘) leading sufis who have
reached to the highest level of karâmah.
GİRİŞ

İslam Mantık tarihinde 13. yüzyıl ve sonrasında, eğitim merkezli, özlü
mantık metinleri ortaya çıkmış ve bunların etrafında şerh ve hâşiyelerle oluşan
mantık geleneği, İslam dünyasının geneline hâkim olmuştur. Ders kitabı niteliğinde, büyük bir yaygınlık ve hüsnü kabul gören bu eserlerin en başında hiç kuşkusuz Esîrüddin Ebherî’nin (ö. 663/1265) Îsâġûcî ismiyle meşhur olan mantık
risalesi gelmektedir. Benzer şekilde muhtelif müellifler tarafından şerh ve hâşiyelerle takip edilen, medrese müfredatına giren ve nüshalarının çokluğu ve yaygınlığı bakımından öne çıkan diğer mantık risaleleri arasında sırasıyla Necmüddîn
Katibî’nin (ö. 675/1277) Şemsiyye’si, Sa‘düddîn Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) Tehzîbu’l-manṭıḳ’ı, Muhibbullah Bihârî’nin (ö. 1119/1707) Süllemü’l-ʿulûm’u, Abdurrahman Ahdarî’nin (ö. 983/1575-76) manzum es-Süllemü’l-mürevnaḳ’ı, Muhammed
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Yusuf es-Senûsî’nin (ö. 895/1490) Muḫtaṣaru’l-manṭıḳ’ı ve Efdalüddin Hûnecî’nin
(ö. 646/1248) el-Cümel fi’l-manṭıḳ’ı zikredilebilir.1
İslam dünyasında uzun süre hem mantık eğitimi hem de bizatihi mantık
yapma yöntemi, ağırlıklı olarak söz konusu eserlerin şerh ve hâşiyeleri üzerinden
devam etmiştir. Bunların da yine kendi içlerinde daha fazla itibar görmüş alt
şerh-hâşiye gelenekleri oluşmuştur. Bu bağlamda Îsâġûcî’nin en meşhur şerhhâşiye zincirlerinden birini, bilinen ilk Îsâġûcî şarihi olan Hüsam Kâtî’nin (ö.
760/1359) şerhi ve onun Muhyiddin et-Tâlişî (ö. 884/1479) hâşiyesi oluştururken;
ikincisini ise Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) şerhi ile Kavl-i (Kul) Ahmed b. Hızır’ın
(ö. 950/1543) bu şerhe yazmış olduğu hâşiye oluşturmaktadır. Bu iki meşhur şerhhâşiye zincirinden sonra Îsâġûcî şerhleri arasında öne çıkanlar arasında Zekeriyya
el-Ensârî’nin (ö. 926/1520) el-Muṭṭalaʿ isimli şerhi, Mahmut b. Hasan elMağnisevî’nin (ö. 1222/1807) Muġni’t- ṭullâb, Ömer Feyzi et-Tokâdî’nin (ö.
1263/1849) ed-Dürru’n-nâcî isimli şerhleri ve İsmail Gelenbevî’nin (ö. 1205/1790)
şerhi sayılabilir.2
İşte çok yönlü bir âlim ve müderris olan Dâvûd el-Karsî el-Hanefî (ö.
1169/1756) de İslam dünyasının en meşhur mantık eseri olan Ebherî’nin
Îsâġûcî’sine Mağnisevî, Tokâdî ve Gelenbevî gibi âlimlerden önce şerh yazmış bir
mantıkçıdır. Ayrıca kendi tarzına göre alternatif bir ‘Yeni Îsâgûcî’, el-Îsâġûci’l-

1

2

Kanada McGill Üniversitesi, Institute of Islamic Studies’in The Post-classical Islamic Philosophy
Database Infrastructure (PIPDI) başlıklı (Klasik Sonrası İslam Felsefesi Veritabanı) projesi tespitlerine göre İslam dünyasındaki yaygınlığını göstermesi açısından en başta gelen Îsâġûcî üzerine,
tespit edilebilen 35 şerh ve 42 hâşiye (şerhe veya hâşiyeye hâşiye, talik, tekmile vb. türdeki şerhler) ile toplam 77 müstakil çalışma bulunmaktadır; ondan sonra sırasıyla Şemsiyye üzerine 25 şerh
ve 47 hâşiye ile 72 çalışma; Tehzîbu’l-manṭıḳ üzerine 29 şerh ve 39 hâşiye ile 68 çalışma; Süllemu’lʿulûm üzerine 22 şerh ve 12 hâşiye ile 34 çalışma; es-Süllemü’l-mürevnaḳ üzerine 17 şerh ve 7 hâşiye
ile 24 çalışma; ilk bölümü mantığa hasredilen Urmevî’nin Meṭâliʿu’l-envâr’ı üzerine 6 şerh ve 18
hâşiye ile 24 çalışma; Senûsî’nin Muḫtaṣaru’l-manṭıḳ’ı üzerine 5 şerh ve 7 hâşiye ile 12 çalışma ve
Hûnecî’nin
Cümel’i
üzerine
5
şerh
çalışması
bulunmaktadır.
Bk.
http://islamsci.mcgill.ca/RASI/docs/pipdi.htm#dd2 (erişim: 12 Haziran 2017).
Hüsâm Kâtî’nin Îsâġûcî şerhi üzerine tespit edilebilen 15 hâşiye çalışması; Molla Fenârî’nin Îsâġûcî
şerhi üzerine 12 çalışma; Mısır-Mağrib bölgesinde daha çok rağbet göre Zekeriyya Ensârî’nin
Îsâġûcî
şerhi
üzerine
ise
10
çalışma
bulunmaktadır.
Bk.
http://islamsci.mcgill.ca/RASI/docs/pipdi.htm#dd2 (erişim: 12.06.2017).
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cedîd kaleme almış ve bu risalesini de şerh etmiştir.3 İslam dünyasının en yaygın
üç mantık risalesinden diğer ikisine de yani Şemsiyye ve Tehzîb üzerine de şerh
yazan Dâvûd-i Karsî’nin, bu eserlerin meşhur şerhlerine hâşiye yazmaktansa
kendisinin doğrudan şerh yazması ve alternatif yeni bir mantık risalesi kaleme
alması, onun mantık alanında iddialı olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Nitekim Arap Dili ve Edebiyatı, Hadis, Kelam, Tefsir, Kıraat ve İlm-i Mîkat
gibi muhtelif dinî ilimlerde rağbet gören pek çok eser vermiş olan Dâvûd-i Karsî4,
tespit edebildiğimiz on iki adet mantık eseriyle aslında Osmanlı düşüncesinin
önemli mantıkçılardan biri olarak da öne çıkmaktadır.
1. DÂVÛD-İ KARSÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
1.1. Hayatı

Dâvûd-i Karsî, hicrî 12./miladî 18. yüzyılda yaşamış çok yönlü bir Osmanlı
âlimidir. Doğum yeri nisbesinden de anlaşıldığı üzere Kars olup burada ilk eğitimini almıştır. Kaynaklarda Çolak Abdullah Efendi (ö. 1200/1785)’den Kars’taki
hocası olarak bahsedilmektedir.5 Bu eğitiminin ardından İstanbul’a gelen Karsî,
tahsiline burada da devam etmiştir. Daha sonra hicrî 1150 (miladi 1737) tarihinde
veya daha erken bir tarihte Mısır’a giderek tahsiline devam etmiş ve kısa sürede
ders vermeye başlamıştır. Biyografi kaynakları buradaki yaşantısı hakkında ayrıntılı bilgi vermese de Dâvûd-i Karsî, Şerḥu Tekmileti’t-Tehzîb (telif tarihi
1152/1739), Şerḥu Risâleti uṣûli’l-ḥadîs (1151/1738), Şerḥu’t-Tezkire fi’l-âdâb
(1152/1739) ve Şerḥu Tehzîbi’l-manṭıḳ (1150/1737) adlı eserlerini Mısır’da yazdığını
bizzat kendisi eserlerinin sonunda ifade etmektedir.
Yine bir eserinin istinsah tarihinden hareketle hicrî 1154 tarihlerinde (miladi 1741’in ortaları) İstanbul’da olduğunu öğrendiğimiz Karsî’nin, diğer bir eserinde verdiği bilgiye göre hicrî 1158 (miladi 1745) tarihinde İstanbul’da ikamet
ettiğini öğreniyoruz.6 İstanbul’da ne kadar kaldığını bilemeksek de yine bir eseri3

4

5

6
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nin telif tarihinden hareketle hicrî 1162 (miladi 1749) yılında Kıbrıs’ta olduğunu
öğreniyoruz. el-Îsâġûci’l-cedîd ve el-Velediyyetü’l-cedîde adlı eserlerinin telif kaydında Kıbrıs’ta olduğunu söyleyen Karsî’nin, Osmanlı’da genellikle sürgün yeri
olarak kabul eden Kıbrıs adasında niçin ikamet ettiğine dair bir bilgiye rastlayamıyoruz. Karsî’nin hicrî 1165 (miladi 1752) istinsah tarihli Şerḥu’l-Îsâġûci’l-cedîd
adlı eserinin bir başka kişi tarafından Girit adasında istinsah edilen nüshasına
bakılırsa, Kıbrıs’ta da Mısır’da olduğu gibi tedris faaliyetlerine devam ettiğini
tahminen söyleyebiliriz.7
Biyografik kaynaklardaki yetersiz bilgilerden dolayı Karsî’nin bir başka
eseri Risâle fî iḫtiyârâti’l-cüzʾiyye ve’l-irâdâti’l-ḳalbiyye’ye baktığımızda, eseri Vezir
Topal Osman Paşa’nın (ö. 1146/1733) oğlu Râtib Ahmed Paşa’ya (ö. 1171/1758)
ithaf ettiğini öğreniyoruz.8 Bu ayrıntı, bize Karsî’nin Osmanlı devlet adamları ile
kısmen de olsa irtibat içerisinde olduğunu göstermektedir. Eserin Karsî tarafından telif edilme tarihi bilinmemekle beraber, isimsiz bir müstensih tarafından
hicri 1158 tarihinde istinsah edilmiş bir nüshasına sâhibiz.9 Karsî’nin eserlerinden
hareketle ortaya çıkan yol haritası da göz önünde bulundurulursa, kendisinin
uzun müddet müderrislik yaptığı ve aynı zamanda Râtib Ahmed Paşa’nın da valilik yaptığı Aydın’da Paşa ile irtibat kurduğunu söyleyebiliriz.10 Bunu destekler
mahiyette kaynaklar, Paşa’nın âlim ve şâirleri himaye eden bilge bir şahsiyet
olduğundan bahsetmekte ve kendisinin de dîvân sâhibi bir şâir olduğu belirtilmektedir.11
1 Şevval 1162 (14 Eylül 1749) tarihinde Karaman’da bulunan Karsî burada
Ebû Sa’îd el-Hâdimî’nin (ö. 1176/1762) Risâle fi’l- ḳażiyye ve eczâʾihâ isimli eserine
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Karsî, “Mukaddime”, Şerḥu Risâleti uṣûli’l-ḥadîs içinde, thk. Halil İbrahim Kutlay (Amman: Ervika
2016), 26-29.
Karsî, Râtib Ahmed Paşa’yı “bidatçıların hakkından gelen”, “âlimlerin ve emirlerin sığınağı”,
“vezirlerin ve erdemli kişilerin en şereflisi” şeklinde övmektedir. Bk. Karsî, Risâle fî iḫtiyârâti’lcüzʾiyye ve’l-irâdâti’l-ḳalbiyye, Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah, nr. 387, 111b-112a. (111b-112a).
Karsî, Risâle fî iḫtiyârâti’l-cüzʾiyye ve’l-irâdâti’l-ḳalbiyye, Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah, nr. 387,
111b-123a.
Mehmed Zeki Pakalın, Sicill-i Osmânî (İstanbul), 4:1309, 1360.
Pakalın, Sicill-i Osmânî, 4:1360; Kılıç, Yasin, “Râtib Ahmed Paşa, Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Dîvânının
Tenkitli Metni ve İncelemesi” (Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, 1996), 415. Ayrıca Râtib
Ahmed Paşa’nın çeşitli seraskerlik, vezirlik ve valilik gibi tayinleri ve III. Ahmed’in kızı Ayşe Sultan’la evlenmesine dair malumat için bk. Vakanüvis Subhi Mehmed Efendi, Subhî Tarihi, hz. Mesut
Aydıner (İstanbul: Kitabevi 2007), 245, 625, 778, 837, 848.
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şerh yazmıştır. Karsî’nin, hem biyografi kaynaklarına hem de bazı eserlerinin
telif kayıtlarına bakıldığında, hayatının son yıllarını Aydın’ın Birgi kasabasında
geçirdiği ve burada vefat ettiği anlaşılmaktadır. Hicrî 1169’ta (miladi 1756) vefat
eden Dâvûd-i Karsî, İmâm Birgivî’nin (ö. 981/1573) kabrinin civarına defnedilmiştir. Kaynakların tamamı kendisinin zühd hayatına önem veren takvâ sahibi bir
kişi olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca kaynaklar, Karsî’nin Osman ve Ömer
adında iki oğlu olduğunu, oğlu Osman’ın Medine’de ikamet edip bazı eserler telif
ettiğini, Ömer’in ise babasının kabrinin yakınlarına medfun olduğunu belirtmektedir.12
Karsî’nin kendisine büyük bağlılık gösterdiği âlim şüphesiz İmâm Birgivî’dir. Şerḥu’l-Ḳaṣîdeti’n-nûniyye’sinde büyük hayranlık duyduğu İmâm Birgivî’yi
sürekli olarak muhakkik âlim ve fâzıl gibi sıfatlarla nitelendirmektedir. Onun
bütün eserlerini okuduğu onlara yaptığı atıflardan anlaşılmaktadır.13 Şerḥu’lÎsâġûci’l-cedîd’deki ifadeleri dikkat çekicidir: “Bu şerhi ilim ve takva yurdu olan
Birgi’de tamamladım, Allah ömrümüzün sonuna kadar bizi burada daim kılsın ve
bizi muhakkik ve mudakkik Birgivî merhum ile haşretsin.”14
Kaynaklarda Karsî’nin öğrencileri hakkında herhangi bir bilgi yer almasa
da, eserlerinin henüz kendisi hayattayken Osmanlı coğrafyasının çok farklı yerlerinde istinsah edilmiş olması, kendisinin hem pek çok öğrenci yetiştirdiğini hem
de birçok önemli bölgede tedris faaliyetinde bulunarak ilmi faaliyetleri sayesinde
tanınırlık kazandığını göstermektedir. Karsî’nin eserlerinin dünya kütüphanelerinde yüzlerce yazma nüshası bulunmakta olup, birçok eseri Osmanlı döneminde
matbû olarak defalarca yayınlanmıştır.
1.2. Eserleri

Dâvûd-i Karsî’nin klasik kaynaklar, modern çalışmalar ve yazma eserlerin
taranması sonucunda tespit ettiğimiz mantıkla ilgili eserlerinin ayrıntılı tanıtı-

12

13

14

Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ʿârifîn (İstanbul: 1951), 1:363; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı
Müellifleri (İstanbul: Matbaa-i Âmire 1344/1925), 1:309; Âkifzâde el-Âmâsî, el-Mecmûʿ fi’l-meşhûd
ve’l-mesmûʿ, Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi Arabî, nr. 2527, 70a; Ömer Rıza Kehhâle, Muʿcemu’lmüellifîn (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle 1993/1414.), 1: 702.
Resul Öztürk, “Dâvud-i Karsî (1169/1756): Kelâmî Görüşleri ve Kaynakları”, Atatük Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi 41 (2014): 97.
Karsî, Şerḥu’l-Îsâġûci’l-cedîd, Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 1090, vr. 197b.
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mına geçmeden önce, yine kaynaklarda zikredilen ve kütüphanelerde kayıtlı
olan, mantık ilmi haricindeki diğer teliflerini burada zikretmek, onun ilmî faaliyetlerinin kapsamını ortaya koyması açısından faydalı olacaktır:
1- er-Risâletü’n-nûriyye ve’l-mişkâtü’l-ḳudsiyye; 2- el-Fethiyye fî beyâni’ḍ-ḍâdi’lḳaṭʿiyye; 3- et-Taḳrîrâtü’l-ʿacîbe ve’t-taḥrîrâtü’l-ġarîbe ʿale’l-besmele ve’l-ḥamdele ve’ṣṣalvele; 4- Şerḥu’d-dürri’l-yetîm; 5- Şerḥu uṣûli’l-ḥadîs li’l-Birgivî; 6- Şerḥu’l-Ḳaṣîdeti’nnûniyye (Arapça ve Türkçe iki şerh); 7- Şerḥu âmentü billah; 8- Şerḥu Ḳasîdeti bedʾi’lemâlî; 9- Risâle fî mesʾeleti’l-iḫtiyârâti’l-cüzʾiyye ve’l-irâdâti’l-ḳalbiyye; 10- Şerḥu’rrisâleti’l-fetḥiyye fi’l-aʿmâli’l-ceybiyye; 11- Şerḥu’r-risâle fi’l-ʿamel bi’r-rubʿi’l-mevsûm
bi’l-muḳantarât; 12- Taḳrîrât-ı Dâvûd Efendi (Maʿlûmât); 13- Şerḥu’l-Emsileti’l-muḫtelife
fi’ṣ-ṣarf (Arapça ve Türkçe iki şerh); 14- Şerḥu’l-Binâʾ; 15- Şerḥu’l-ʿAvâmil; 16- Şerḥu
İzhâri’l-esrâr; 17- Muhtâru Muhtârı’ṣ-ṣıḥâḥ; 18- Şerḥu’r-Risâleti’l-Endülüsiyye fi’lʿarûz;15 19- Şerḥu’l-Kâfiye li-İbni’l-Ḥâcib; 20- er-Risâle mine’l-meʿânî ve’l-beyân fi’limtiḥân.
Bazı biyografi kaynaklarının ve katalogların Dâvûd-i Karsî’ye izafe ettikleri
fakat ona aidiyetinde tereddütler bulunan eserler ise şunlardır:
1- Şerḥu Delâili’l-ḫayrât; 2- Şerḥu’l-Menâr fi’l-uṣûl; 3- Mecmaʿu’l-baḥreyn fî
tefsîri’l-Kurʾân; 4- Ḫulâṣatü’l-ḥavâşî fî tefsîri’l-Ḳâḍi’l-Beyżâvî; 6- er-Risâle fî tavżîḥi’lmuḳaddimâti’l-erbaʿa; 6- Taʿlîkât ʿalâ ḳavlihi teʿâlâ Mâ nensaḫ min âyetin; 7- Şerḥu’ṭṬarîḳati’l-Muḥammediyye (Türkçe);16 8- Mütâlaʿatu huṣûsi’l-kilem fî Şerḥi meʿânî
Fuṣûsi’l-ḥikem.
1.2.1 Dâvûd-i Karsî’nin Mantık Eserleri

Dâvûd-i Karsî’nin, bibliyografik kaynakların yanı sıra yazma nüshalar üzerinden tespit edebildiğimiz kadarıyla mantık ilmine dair eserleri şunlardır:
1. Şerḥu Îsâġûcî

Karsî’nin Kıbrıs’ta 1745 (h. 1158) yılında yazdığı ve çalışmamızın konusunu
teşkil eden söz konusu eserle ilgili ayrıntılı bilgi ileride verilecektir.
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Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”, 29-32; Âkifzâde, el-Mecmûʿ, 70a; Bağdadlı İsmail
1:363; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 1:309; Karsî, Risâle fî
irâdâti’l-ḳalbiyye, Osmanlı neşri, s. 11, trh 1312, İsmail Hakkı 404.
Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”, 29-32; Âkifzâde, el-Mecmûʿ, 70a; Bağdadlı İsmail
1:363; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, 1:309; Karsî, Risâle fî
irâdâti’l-ḳalbiyye, Osmanlı neşri, s. 11, trh 1312, İsmail Hakkı 404.
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2. el-Îsâġûci’l-cedîd

Karsî’nin, 1749 (h. 1162) yılında Kıbrıs’ta telif etmiş olduğu bu eseri, Ebherî’nin Îsâġûcî’sine benzer şekilde kaleme alınmış muhtasar bir mantık risalesidir. Kütüphanelerde kayıtlı pek çok nüshası bulunan eserin, eleştirmeli metin ve
incelemesi 2015 yılında yayınlanmıştır.17
3. Şerḥu’l-Îsâġûci’l-cedîd

Yukarıda adı geçen el-Îsâġûci’l-cedîd’e yine müellifi Karsî tarafından muhtemelen 1752 (h. 1165 ?) yılında yazılmış şerhtir. Kütüphanelerde bulunan nüshalarının kayıt bilgileri şöyledir: Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi, nr.
1090/7, 163b-197b; Süleymaniye Kütüphanesi, İzmir, nr. 830/3, 71b-102b.18
4. Şerḥu’ş-Şemsiyye

Karsî’nin Kâtibî’nin meşhur eseri Şemsiyye’ye yazmış olduğu bu şerhin tespit edebildiğimiz iki nüshası bulunmaktadır. Birincisi, Safranbolu Belediye Kütüphanesi, İzzet Paşa Camii Yazma Eserleri arasında 437 numarada kayıtlıdır.
Hicrî 1200 yılında (miladi 1786) istinsâh edilen bu nüsha 69 varaktır (1b-69a).
İkinci nüsha ise Manisa İl Halk Kütüphanesi, nr. 6853’da kayıtlıdır ve 55
varaktır (71b-126b).
Bu çalışmayla Karsî’nin böyle bir önemli mantık eseri olduğunu da tespit
edip ortaya koymuş olduk. Zira Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ndeki
“Dâvûd-i Karsî” maddesinde, Şerḥu’ş-Şemsiyye adlı eserin Karsî’ye ait olmadığı
belirtilmektedir.19 Fakat yukarıda zikrettiğimiz hem Safranbolu hem de Manisa
yazmaları incelendiğinde, girişteki açık ifadelerden bu eserin Karsî’ye ait olduğu
konusunda herhangi bir şüphe bulunmadığı anlaşılmaktadır. Karsî’nin eser girişlerinde kendine has üslübu bu iki nüshada da gözükmekte; eser, ifade ve içerik
açısından da Karsî’nin diğer eserleriyle uyum göstermektedir. Aidiyet konusundaki bu şüphelerin, eserin Anadolu kütüphanelerinde yer alan bu iki nüshasının
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Çapak ve Özpilavcı, “Bir Kıbrıslı Müderris” 7-35 (Eleştirmeli metin, 22-35).
Eserin Reşid Efendi, nr. 1090’da bulunan nüshasının sonundaki ferağ kaydında ifade edilen 1165
tarihi, şerhin telif tarihi de istinsah tarihi de tarihi olabilir. Dolayısıyla eser Birgi’de, 1165 yılında
ya da el-Îsâġûci’l-cedîd’in telif tarihi olan 1162 ile 1165 arasında bir tarihte yazılmış olmalıdır.
Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”, 32.
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incelenememesinden ve kataloglarda tekrar edilegelen bilgilerin teyit edilmemesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.
5. Şerḥu Tehzîbu’l-manṭıḳ

Bu eser, Teftâzânî’nin Tehzîbu’l-manṭıḳ ve’l-kelâm adlı eserinin mantık bölümüne yazılmış bir şerhtir. Süleymaniye Kütüphanesi, Mehmed Asım Bey Koleksiyonu, nr. 325, 1b-80a’da bulunan nüshanın sonunda, eserin müellif hattı olduğu
ve 1 Şaban 1150 (24 Kasım 1737) tarihinde yazıldığı ifade edilmektedir (80a). Bu
şerh aynı zamanda el-Mûcez adıyla da bilinmektedir.
Karsî, bu eserini kaleme alırken Devvânî (ö. 908/1502) ve Tâcü’s-Sa‘îdî elErdebîlî’nin (ö. 875/1470 sonra) eserleri ile Teftâzânî (ö. 792/1390) ve Seyyid Şerîf
Cürcânî’nin Şemsiyye üzerine yaptıkları çalışmalardan faydalandığını ifade eder
(1b).
6. Tekmiletü’t-Tehzîb

Bir kütüphane dışında başka yerde nüshasına rastlanılmayan20 bu eser, bir
ihtimal aşağıda açıklaması yapılan Şerḥu Tekmiletü’t-Tehzîb’in metinlerinin bir
müstensih tarafından tahrîc edilerek müstakil bir eser gibi istinsâh edilmiş hâli
olabilir; ancak daha büyük ihtimalle sonrasında şerhedilmek üzere en baştan
müstakil bir eser olarak kaleme alınmış küçük bir risaledir. Nitekim ana metni,
bazı küçük ilavelerle yeni bir metin halinde inşa eden ‘tekmile’ veya ‘tetmîm’, bir
şerh tarzıdır; Ebü’l-Hasen Burhânüddîn İbrâhîm b. Ömer el-Bikaî’nin (ö. 1480)
Tetmîmu Îsâġûcî’si bu tarza güzel bir örnektir.21 İşte Karsî de şerhetmezden önce
Teftâzânî’nin Tehzîb metnine, benzeri bir ‘tekmile’yi büyük bir ihtimalle ‘müstakil
olarak’ yazmıştır; ancak onun nüshaları bakımından daha yaygın olan eseri Şerḥu
Tekmileti’t-Tehzîb olduğu için Tekmile’nin müstakil metninin nüshalarına pek rastlanılmamaktadır.
Karsî’nin, “Bu, Tehzîb’e tekmiledir” (fe-hâzâ tekmiletün li’t-Tehzîb) diyerek
başladığı Tekmile metni, Tehzîb’den farklılaşmakta ve istisnâî kıyâs konusuyla son
bulmaktadır. Halbuki Teftâzânî’nin Tehzîb’inde bu konudan sonra tümevarım
(istikrâ), beş sanat (sınâat-ı hamse) ve ‘mebâdi ve eczâu ulûm’ bölümleri de var-
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Süleymaniye Ktp., Kasidecizâde, nr. 708, 37b-41b.
Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 2804, 41b-49b.
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dır. Karsî bu konuları, yeniden inşa etmiş olduğu Tekmiletü’t- Tehzîb’ine almamış;
dolayısıyla şerh de etmemiştir.
7. Şerḥu Tekmileti’t-Tehzîb

Bu eser Karsî’nin, Teftâzânî’nin Tehzîbü’l-manṭıḳ’na birtakım eklemeler
(tekmile) yaptıktan sonra oluşturduğu Tekmiletü’t-Tehzîb isimli eseri üzerine Mısır’da, 1739 (h. 1152) yılında yazdığı şerh çalışmasıdır. Bu çalışmasında Karsî,
Tehzîbü’l-manṭıḳ üzerine daha önce yazmış olduğu şerhi de göz önünde bulundurmuştur. Karsî’nin mantık alanında yazmış olduğu en geniş çalışma olan eserin
birçok nüshası bulunmaktadır.22 Eser, kayıtlarda Mulaḫḫaṣ fi Şerḥi Tekmileti'tTehzîb olarak da geçmektedir. Karsî, diğer eserlerinde, yer yer daha ayrıntılı bilgi
için Şerḥu’t-Tekmile isimli eserine bakılmasını salık vermektedir.23
8. el-Velediyyetü’l-cedîde

Karsî’nin bu eseri, münâzara ilmine dair Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin
(ö. 1145/1732) el-Velediyye adlı eserine benzer şekilde kaleme alınmış bir eserdir.
Kıbrıs’ta 1749 (h. 1162) yılında kaleme alınan eserin kütüphanelerde çeşitli nüshaları bulunmaktadır.24
9. Şerḥu’l-Velediyyetü’l-cedîde

Yukarıda adı geçen el-Velediyyetü’l-cedîde adlı esere yine Karsî tarafından
yazılmış şerhtir. Eserin ulaşılabilen tek nüshası Süleymâniye Kütüphanesi, Reşid
Efendi Koleksiyonu 1090 numarada (148b-162b) bulunmaktadır. Nüsha sonunda
eserin Birgi’de kaleme alındığı ifade edilmekle birlikte telif tarihine dair bir bilgi
bulunmamaktadır.
Saçaklızâde’nin Velediyye’si yaklaşık 10 varak hacminde iken, Karsî’nin elVelediyyetü’l-cedîde’si yaklaşık 5 varak; bunun üzerine yazmış olduğu şerhi ise 15
varaktır.

22

23
24

Fatih, nr. 5305, 64b-88b; Şehid Ali Paşa, nr. 1781, 1b-39a; Yazma Bağışlar, 258, 1b-22a; Laleli, nr. 2642,
1b-26a; Laleli, nr. 2643, 1b-28a; Kasidecizâde, nr. 708, 1b-34a; Hacı Mahmud Efendi, nr. 5807, 1a-32a;
Çelebi Abdullah, nr. 48, 4b-40a; Yazma Bağışlar, nr. 1272, 1b-34b.
Bk., Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, Beyazıt Yazma Eser Ktp., Beyazıt, nr. 3129, 47b, 52a.
Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 3005, 32b-35b, Hacı Selim Ağa, nr. 1273, 175b-181a, Reşid Efendi, nr.
1090, 137b-140b.
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10. Tezkire fi’l-âdâb

Karsî’nin bu eseri, Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin Taḳrîru’l-ḳavânîn adlı
münâzara ilmine dair eserinin özeti mahiyetindedir.25 Eser kaynaklarda Tezkire liveẓâ’ifi’l-baḥḥâsîn, Muḫtaṣaru Taḳrîru’l-ḳavânîn, Mülaḫḫaṣu Taḳrîru’l-ḳavânîn ve
Âdâbü’l-Ḳarṣî adıyla da geçmektedir.
11. Şerḥu’t-Tezkire fi’l-âdâb

Karsî’nin Mısır’da, 18 Ekim 1739 (15 Recep 1152) yılında kaleme aldığı bu
eseri, yukarıda geçen Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin Taḳrîru’l-ḳavânîn’in muhtasarı olan Tezkire fi’l-âdâb ve Hüseyin el-Antâkî’nin (ö. 1130/1718) Ḥüseyniyye adlı
münâzara ilmine dair eserlerinden hareketle kaleme alınmış bir şerhtir. Karsî
eserin girişinde: “Taḳrîru’l-ḳavânîn’i özetledim ve Ḥüseyniyye’den [bazı şeyler]
aldım (1b, Kasîdecizâde nr. 681)” diyerek memzûc bir eser ortaya koyduğunu
belirtmiştir. Kütüphanelerde pek çok nüshası bulunmaktadır.26 Eser, Şerḥu Telḫîṣi
Taḳrîri’l-ḳavânîn mine’l-âdâb ve Şerḥu Âdâbi’l-Ḥüseyniyye olarak da kayıtlarda geçmektedir.
12. Şerḥu’r-Risâleti’l-ḳażiyye ve eczâʾuhâ

Ebû Sa’îd el-Hâdimî’nin (ö. 1176/1762) kaleme aldığı Risâle fi’l- ḳażiyye ve
eczâʾihâ adlı esere Karsî’nin yazdığı şerhtir. Karsî’nin 1 Şevval 1162 (Eylül 1749)
tarihinde, Lârende’de (Karaman) kaleme aldığı eserde, önerme ve kısımlarının
farklı âlimler ve ekoller tarafından nasıl ele alındığı konu edilmektedir.27 Kütüphanelerde çeşitli nüshaları bulunmaktadır.28
Dâvûd-i Karsî’nin mantıkla ilgili eserlerini, yaklaşık telif tarihlerine göre
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

25
26

27

28

Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi Arabî, nr. 4446, 65a-66b.
Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah, nr. 48, 40b-64a; Yazma Bağışlar, nr. 1272, 35b-51b (Eserin sonu
eksik); İzmir, nr. 830, 102b-121b; Beyazıt Yazma Eser Ktp., Beyazı, nr. 3129, 15b-37b; Süleymaniye
Ktp., Hâlet Efendi, nr. 237, 1b-21b.
Eserle ilgili bilgi için bk. Eşref Altaş, “XVIII. Yüzyıl Eczâü’l-Kaziyye Risaleleri ve Darendeli Mehmed Efendi’nin Risâle fi’t-Tefrika Beyne Mezhebi’l-Müteahhirîn ve’l-Kudemâ fi’l-Kaziyye ve’tTasdîk İsimli Eseri”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 38 (2010), 27-28; ayrıca genel olarak önerme ve parçalarına dair yazılmış risaleler hakkında bilgi için bk. 25-46.
Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah, nr. 392, 203a-212a; Süleymaniye Ktp., Tırnovalı, nr. 1325, 1b10b.
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Eser Adı

Yazım Yeri

Telif Tarihi

1- Şerḥu Tehzîbi’l-manṭıḳ

Mısır

1 Şaban 1150 (24 Kasım 1737)

2- Tekmileti’t-Tehzîb

-

-

3- Şerḥu Tekmileti’t- Tehzîb

Mısır

1 Recep 1152 (4 Ekim 1739)

4- Tezkire fi’l-âdâb

-

-

5- Şerḥu’t-Tezkire fi’l-âdâb

Mısır

15 Recep 1152 (18 Ekim 1739)

6- el-Îsâġûci’l-cedîd

Kıbrıs

1162 (1749)

7- el-Velediyyetü’l-cedîde

Kıbrıs

1162 (1749)

8- Şerḥu’r-Risâleti’l-ḳażiyye ve
eczâʾuhâ

Lârende
man)

9- Şerḥu’l-Îsâġûci’l-cedîd

Kandiye (Girit)

1165 (1752) [İstinsah tarihi olabilir]

10- el-Velediyyetü’l-cedîde

-

1172 (1759) [İstinsah tarihi]

11- Şerhu’l-Velediyyeti’l-cedîde

Birgi

-

12- Şerḥu’ş-Şemsiyye

-

1200 (1786) [İstinsah tarihi]

(Kara-

1 Şevval 1162 (14 Eylül 1749)

2. DÂVÛD-İ KARSÎ’NİN ŞERHU ÎSÂGÛCÎ’Sİ

Çalışmamızda konu edindiğimiz eser, Esîruddin el-Ebherî’nin Îsâġûcî’sine
Dâvûd-i Karsî tarafından yapılan şerhtir. Karsî bu eserinin girişinde, Îsâġûcî gibi
muhtasar ve hoş bir eserin, kendisi gibi muhtasar ve mûcez bir şerhinin bulunmadığını ileri sürer. Dahası kendi dönemindeki öğrencilerin Îsâġûcî’yi, büyük ve
ayrıntılı şerhler ve hâşiyeler aracılığıyla anlayabilecekleri düşüncesine sahip
olduklarını; ancak kendisinin bu görüşe karşı olduğunu belirtir ve bu nedenle
Îsâġûcî’ye yakışır şekilde öz bir şerh kaleme aldığını ifade eder.29
Aşağıda tanıtılacağı üzere Şerḥu Îsâġûcî’nin, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Genel, no. 794B, 6b-114b’de bulunan nüshasının sonundaki istinsâh
kaydına göre Dâvûd-i Karsî bu eserini, 1 Safer 1158’de (5 Mart 1745) kaleme almıştır (114b). Bu tarihin Karsî’nin eseri yazdığı tarih olduğunu destekleyen bir husus
da, telif tarihi kaydının ardından müstensihin kendi istinsah tarihini de (h.1168)
ayrıca vermesidir. Bu da göstermektedir ki müstensih, ya müellif nüshasını görmüştür, ya da eserini müellif nüshasından çoğaltılmış bir nüshadan istinsâh etmiştir. Ayrıca Karsî’nin 1159 yılında Birgi’de olduğu bilinmektedir. Buna göre de
onun Şerḥu Îsâġûcî’yi Birgi’de kaleme aldığı söylenebilir.
29

Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, Beyazıt Yazma Eser Ktp., Beyazıt, nr. 3129, 41b.
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2.1. Şerhu Îsâgûcî’nin Dâvûd-i Karsî’ye Aidiyeti

Şerḥu Îsâġûcî’nin Dâvûd-i Karsî’ye aidiyeti konusunda şüphe bulunmamaktadır. Zira neredeyse tüm biyografi kaynakları Karsî’nin birkaç eserini sayarken
Şerḥu Îsâġûcî’yi de saymaktadırlar.30 Ayrıca Karsî, pek çok eserinin girişinde kendi
adını ve eserin tam adını zikretmekte olup, aynı üslup, Şerḥu Îsâġûcî’de görülmektedir.”31 Dolayısıyla biyografi kaynakları ve kütüphane kayıtları da dikkate alındığında, Şerḥu Îsâġûcî’nin Dâvûd-i Karsî’ye aidiyetinde herhangi bir kuşku bulunmamaktadır.
Çalışmamızın esasını teşkil eden bu eseri tahkik ederken istifade ettiğimiz
nüshaları kısaca tanıtmak yerinde olacaktır.
2.2. Eleştirmeli Metin Neşrinde Kullanılan Nüshalar:
I- Şerḥu Îsâġûcî, Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Beyazıt Koleksiyonu, no.
3129, vr. 41b-55b; () ب

Bu nüsha 3 Zilhicce 1185 (8 Mart 1772) tarihinde Abdurrahman b. Hacı
Mehmed Efendi tarafından istinsâh edilmiştir. 16 varaktan oluşan nüsha, farklı
disiplinlere ait risâlelerden meydana gelen bir mecmuanın içindedir. Her sayfası
19 satırdan oluşmakta olup, hattı açık ve anlaşılırdır. Ayrıca eserin sonunda Budin Müftüsü Hafız Abdurrahman Efendi’nin vakıf mührü bulunmaktadır.
Tahkikimizde nisbeten daha sağlıklı nüsha olması bakımından bu nüshayı
merkeze aldık; varak numarası olarak da bu nüshanın varak numaralarını vermeyi uygun gördük.
II- Şerḥu Îsâġûcî, Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesi, no. 857, vr. 1b-13b ( ) ر

13 varaktan oluşan bu nüsha, farklı eserleri içeren ebru ciltli bir mecmuanın başında bulunmaktadır. Her sayfası 21 satırdan oluşan bu nüshanın hattı
nesih olup, oldukça okunaklıdır. Metin, şerhten kırmızı çizgilerle ayırt edilmiştir.
Müstensih kendi adını Çankırılı Hacı Mehmed b. Hacı Hasan olarak ifade etmekte
olup istinsah tarihi, hicrî 1159 (miladî 1746)’dır ki bu da eserin telif tarihinden bir
yıl sonraya denk gelmektedir.

30

31

Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-ʿârifîn (İstanbul: 1951), 1:363; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı
Müellifleri (İstanbul: Matbaa-i Âmire 1333), 1:309; Âkifzâde el-Âmâsî, el-Mecmûʿ fi’l-meşhûd ve’lmesmûʿ, Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi Arabî, nr. 2527, 70a.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, Beyazıt Yazma Eser Ktp., Beyazıt, nr. 3129, 41b).
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III- Şerḥu Îsâġûcî, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Arapça
Koleksiyonu, no. 1752, vr. 48b-58a ( ) أ

10 varaktan oluşan bu nüsha, mantık ve dil ilimlerine ait metinlerden müteşekkil bir mecmuanın son kısmında yer almaktadır. Müstensih adı veya istinsah
tarihine dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bununla beraber, eserin bulunduğu mecmuada yer alan bir eserin sonunda “sene 1173” (m. 1760) şeklinde
bir istinsah tarihi yer almaktadır (46b).
Nüshanın sayfaları 21 satırdan oluşmakta olup hattı okunaklıdır. Ayrıca,
Îsâġûcî metni, üst tarafları kırmızı çizgiyle çizilerek şerhten ayırt edilmiştir.
IV- Şerḥu Îsâġûcî, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Genel, no. 794B,
vr. 96b-114b( ) ص

19 varaktan oluşan nüsha, mantık ve dil ilimlerine ait 3 farklı eseri içeren
bir mecmuanın üçüncü eseridir. Bu nüshanın müstensihi Halil b. el-Hâc İbrâhim
Ağa olarak kaydedilmiş, istinsâh tarihi ise hicrî 1168 (m. 1755) olarak verilmiştir.
Nüshanın ferağ kaydında herhangi bir yer adı bulunmamakla beraber, mecmuada
bulunan ilk eserin ferâğ kaydında müstensihin İskeçe kasabasında (bugünkü
Yunanistan’ın Xanthi şehri) yaşadığı ifade edilmektedir.
Nüshanın serlevhaları yaldızlı olup, hattı okunaklıdır. Îsâgûcî metni kırmızı
mürekkeple, şerh ise siyah mürekkeple kaleme alınmıştır. Ayrıca eserin sonunda,
istinsâh tarihinden önce, eserin telif tarihine dair bilgi verilmekte ve 1 Safer 1158
(5 Mart 1745) tarihinde kaleme alındığı belirtilmektedir. (114b).
2.3. Şerḥu Îsâġûcî’nin Diğer Nüshaları:

Eserin eleştirmeli metin neşrinde kullanılmayan diğer nüshalarının kayıt
bilgileri şöyledir:
V- Şerḥu Îsâġûcî, Saraybosna Gazi Hüsrev Paşa Kütüphanesi, no. 3285, vr.
22b-34b

13 varaktan oluşan bu nüsha, farklı eserleri içeren bir mecmuanın içerisindedir. Müstensih adı ve istinsah tarihine dair herhangi bir kayıt bulunmamakla beraber, nüshanın başına koleksiyonu kataloglayanlar tarafından sonradan
iliştirilmiş bir notta, müstensih adının Osman b. Muharrem el-Foçevî olduğu ifade
edilmektedir. Her sayfası 21 satırdan oluşan bu nüshanın hattı açık ve okunaklıdır.
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VI- Şerḥu Îsâġûcî, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Ulu Cami Koleksiyonu, no. 2260, vr. 1b-15a

16 varaktan oluşan bu nüshada müstensihe ve istinsah tarihine dair bir
kayıt yer almamaktadır. Nüshanın zahriyesinde Osmanlı Türkçesi’yle “Îsâgûcî
Şerhi, Dâvûd-i Karsî” ibaresi bulunmaktadır.
VII- Şerḥu Îsâġûcî, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi Arapça
Koleksiyonu, no. 4361, vr. 30b-42a

Bu nüsha, mantık ve dil ilimlerine dair metinler ile birtakım şiirlerden oluşan bir mecmuada yer almaktadır. İstinsah tarihi ve müstensih bilgisi bulunmamaktadır. Her bir varağı 21 satırdan oluşan eserin hattı anlaşılır olup, şerh ve
metin birbirinden metnin üzerine kırmızı çizgi çekilerek ayırt edilmiştir.
VIII- Şerḥu Îsâġûcî, Süleymaniye Kütüphanesi, Mehmed Âsım Bey Koleksiyonu, no. 312 vr. 1b-26b

26 varaktan oluşan bu nüshanın istinsah kaydı bulunmamakla beraber, son
kısmında “Sene 1159” yazmaktadır. Nüshanın zahriyesinde “Şerḥu Îsâġûcî li-Dâvûd
el-Ḳarsî el-Ḥanefî” ibaresi bulunmaktadır. Her bir varağı 14 satırdan oluşan nüshada şerh ve metin birbirinden metnin üzerine kırmızı çizgi çekilerek ayırt edilmiştir. Nitelik ve nicelik açısından pek çok hataları ve eksiklikleri barındırdığı için bu
nüshanın, tahmin edilenin aksine32 müellif nüshası olması ihtimali oldukça zayıftır.
IX- Şerḥu Îsâġûcî, Kıbrıs II. Mahmud Kütüphanesi, no. 108, vr. 53a-57a (Eksik
Nüsha)

Şerḥu Îsâġûcî’nin son tarafından yaklaşık üçte ikisi eksik olan bu nüsha; fıkıh, dil ve mantık ilimlerine dair çeşitli risalelerden oluşan bir mecmuanın içinde
yer almaktadır. Eserin son kısmı eksik olduğu için istinsah bilgisi mevcut değildir.
Mecmuanın zahriyesinde hicrî 1202 tarihli vakıf kaydı bulunmaktadır.
2.4. Eleştirmeli Metin Neşrinde Esas Alınan Yöntem

Dâvûd-i Karsî’nin Şerḥu Îsâġûcî isimli eserinin eleştirmeli metin neşrinde
tespit edilebilen ve yukarıda kısaca tanıtımları yapılan tüm nüshalar incelenmiş
ve istinsah tarihleri, istinsahların birbirlerine olan benzerlikleri, eksik-fazla veya
yanlış olduğu değerlendirilen hususların yoğunluğu dikkate alınarak en doğru
32

Akpınar, “Dâvûd-i Karsî”, 31.
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metnin ortaya çıkması açısından daha sağlıklı oldukları düşünülen ilk dört nüsha
tahkike esas alınmıştır. Neşirde genel hatlarıyla İSAM’ın Arapça metin tahkiki
esasları33 izlenmiştir; dolayısıyla eserin müellif nüshasına, bizzat müellife okunmuş nüshasına veya müellif nüshasıyla mukabele edilmiş nüshasına ulaşılamadığı
için tespit ve tercih edilen dört nüshanın hepsi asıl kabul edilip, tercih (metin
seçimi) yöntemi kullanılmıştır. Dört nüshada da aynı olan ifadeler korunmuş,
farklılaşan yerlerde ise doğru olduğu düşünülen nüsha veya nüshaların ifadesi
metne alınmış, farklılaşan nüshaların ifadeleri ise dipnotta nüsha işaretiyle birlikte gösterilmiştir. Varak numaralarının gösterilmesi için ilk sıradaki Beyazıt
nüshası seçilmiş ve varak başlangıcına gelecek şekilde bu nüshanın numaraları
köşeli parantez içinde gösterilmiştir.
Şerh edilen Ebherî’nin Îsâġûcî metni, koyu harflerle (bold) yazılarak şerhten ayırd edilmiş ancak parantez arasına alınmamıştır. Metinde olmadığı halde
anlamın tamamlanması açısından gerekli görülen bazı eklemeler ve metnin daha
iyi algılanması için eklenen başlıklar köşeli parantez arasında gösterilmiştir.
2.5. Şerḥu Îsâġûcî’nin İçerik Değerlendirmesi

Dâvûd-i Karsî kendisini, öğrencilerin en doğru şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi işine yönlendiren Allah’a hamd ve Peygamber Efendimiz’e salavât ile
şerhine başlayarak daha ziyade öğrencilere ve eğitim-öğretime yönelik eserler
verdiğine vurgu yapmaktadır. Îsâġûcî risâlesinin mantık ilmine giriş mâhiyetinde
hoş bir risâle olmasına, bütün öğrencilerin okuması gereken bir eser olmasına
rağmen üzerine yazılmış kendisi gibi hoş ve özet bir şerhinin bulunmadığını ileri
süren Karsî, öğrencilerin ‘Îsâġûcî’nin sadece uzun şerhler ve geniş kitaplarla anlaşılabileceği; bu uğurda uzun yıllar boyunca ömür tüketmek gerektiği ve bu şekilde hareket etmekle de iyi bir şey yaptıkları’ yönünde yanlış bir kanaate sahip
olduklarına dikkat çekerek şerhinin gerekçesini ortaya koymaktadır. Bu gerekçeye binaen Karsî, önemli noktaları gözden kaçırmayan, gerekli tüm kaideleri kap-

33

Bk.

http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/Arapca_Tahkik_Dizgi_Bibliyografya_Esaslari.pdf,

Erişim: 20 Haziran 2017.
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sayan ancak gereksiz ayrıntılara girip uzamayan hoş ve özet bir şerh yazmak
istediğini belirtmektedir.34
Mantık eğitiminin sıkıntılarını sık sık dile getiren Karsî, bu eserin girişinde
de özellikle yetersiz öğreticileri sert bir şekilde eleştirmektedir: “Kötü muallimleri Allah’a şikâyet ediyorum. Bunlar mantığın meselelerini ve ilkelerini anlamıyorlar; hatta bununla kalmayıp anlamadıkları bu konuları uzun uzadıya ele alarak
çoğaltıyorlar ve öğrencilerin zihinlerini parçalıyorlar; bir de yetkin araştırmacılar olduklarını iddia ediyorlar.”35
Îsâġûcî’nin giriş cümlelerini ve özellikle burada geçen ‘tevfik’, ‘hidayet’ ve
‘hikmet’ gibi lafızları öncelikle şerh ederken Karsî, kelamî birikimini ve diğer
şerhlerde tartışılan meselelere vukufiyetini göstermektedir. Mantığın alet ilmi
olması ve diğer ilimlerle ilişkilerine dair ayrıntıların farkında olan Karsî’nin, dinî
ilimler merkezli ve onlara hizmet bağlamında ‘araçsal’ bir mantık ilmi yaklaşımına sahip olduğu anlaşılmaktadır.36 Nitekim mantığı dışlamayan ancak dinî ilimler
ekseninde dizayn edilmiş haline de önem ve değer veren yaklaşımın daha baskın
olduğu Mısır-Mağrip ilim-kültür havzasında37 uzun yıllar kalmış olan Karsî’nin de
bizatihi ‘mantık ilmi için mantık’ ile uğraşmadığı, dolayısıyla da mantık tarihi
içerisindeki spekülatif ve felsefî ağırlıklı konulardan uzak durduğu; hatta bu türden içeriklere sahip mantık eserleri ve müelliflerine eleştiriler yönelttiği görülmektedir.38
Karsî’ye göre mantık, tüm ilimleri tahsil etme hususunda alet konumunda
bir ilimdir ve kendisini hiçbir ilim öncelemez; bilakis tüm ilimler mantığa dayanır
ve onun tarafından öncelenir. Ayrıca her ilimde çeşitli tarifler ve deliller vardır ki
bunların sıhhati ancak mantık ilmi ile bilinir.39
34

35
36
37

38
39

Dâvûd-i Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, Beyazıt, nr. 3129, 41b. (Bundan sonra Şerḥu Îsâġûcî’ye atıf yapılırken
Beyazıt Koleksiyonu nr. 3129, 41b-55b’de bulunan nüshaya atıf yapılacak ve bu nüshanın eleştirmeli metinde de yerleri gösterilen varak numaraları belirtilecektir.)
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 42b-43a.
Bk., Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 41a-42b.
Mantık tarihi açısından Mısır-Mağrib ilim-kültür havzası ve burada etkili olan Muhammed b.
Yusuf es-Senûsî’nin mantık anlayışı için bk., Ferruh Özpilavcı, “Klasik Mantık Metinleri Bağlamında Muhammed b. Yusuf es-Senûsî’nin Muhtasaru’l-Mantık İsimli Eseri”, İslâmî İlimler Dergisi
10, sy. 2 (Güz 2015): 7-23.
Bu bağlamda Karsî’nin Molla Fenârî’ye yönelik eleştirileri için bk., Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 43b, 44b-45a.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 42b.
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Karsî, mantık ilminin önemine dair Gazzâlî’nin sıkça atıf yapılan “mantık
bilgisi olmayanın ilmine güven olmaz” sözünü nakletmektedir.40 Ancak dikkat
çekici olan, bu bağlamda Mısır-Mağrib bölgesi mantık tedrisatında önemli âlimlerden biri olan Muhammed b. Yusuf es-Senûsî’den de adını zikrederek bir söz
nakletmesidir: “İmâm Senûsî de ‘bütün ilimler, mantık ilminde kuvvet sahibi
olanın emrine amadedir.’ demiştir. Bu yüzden mantık, ‘ilimlerin ölçütü’
(mi‘yâru’l-ulûm) ve ‘ilm-i mîzân’ olarak isimlendirilmiştir.”41 Karsî, mantığın
önemine dair İmam Senûsî’nin bu sözünü isim vermeden el-Îsâġûci’l-cedîd’inde de
nakletmektedir42, ki Osmanlı medreseleri tedrisatında yaygın olan diğer mantık
eserlerinde Senûsî’ye bu şekilde bir atfa pek rastlanmamaktadır.
Dilsel anlamda ‘mantık’ lafzının, ‘nutk’, ‘taakkul’ ve ‘akıl’ olmak üzere üç
farklı anlama gelen bir mastar olduğunu belirten Karsî, ıstılahî anlamda ise mantığın, müteahhir ulemâya göre “kendisine riayet edildiği takdirde, düşünme ve
inceleme (nazar) esnasında zihni hataya düşmekten koruyan kanunlar” olduğunu; mütekaddim ulemâya göre ise “ilk akledilirlere (ma‘kûlât) intibakı bakımından ikinci akledilirlerin hallerinin bilgisi” olduğunu ifade etmektedir.43 Mantık
ilminin konusu (mevzûsu) bağlamında farklılaşan iki görüş bulunduğunun44 farkında olan Karsî, müteahhir ulemâya göre mantığın konusunun “tasavvurî veya
tasdîkî bilinmeyenlere ulaştırması bakımından tasavvurî veya tasdîkî bilinenler
(ma‘lûmât)”, müteakkidim ulemâya göre ise “aynı bakımdan ikinci akledilirler”
olduğunu bildirdikten sonra onun bu görüş ayrılığı etrafındaki tartışmalara girmemesi ve herhangi biri lehine fikir beyan etmemesi, aksine her iki gruba göre de
mantığın gâyesinin “tasavvurî ve tasdîkî bilinmeyenleri elde etmek ve zihni bu
yolda hatadan korumak” olduğuna vurgu yaparak onların ortak noktalarını öne

40
41

42
43
44

Karsî’nin ifadeleri şöyledir: “ ”ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻻ ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻠﻤﻪKarsî, Şerḥu Îsâġûcî, 42b.
ِ ُوﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟ ﱠﺴﻨ
Karsî’nin ifadeleri şöyledir: “". وﻟﺬا ﲰﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻠﻮم وﻋﻠﻢ اﳌﻴﺰان. اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻬﺎ ﻃﻮع اﻟﻴﺪ ﳌﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻗﻮة ﰲ اﳌﻨﻄﻖ:ﻮﺳﻲ
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 42b.
Bk. Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd ve’d-durri’l-ferîd, Çapak ve Özpilavcı, “Bir Kıbrıslı Müderris” içinde 7-35.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 43a.
Bu konudaki tartışmalar için bk., Khaled El-Rouayheb, “Post-Avicennan Logicians on the Subject
Matter of Logic: Some Thirteenth- and Fourteenth-Century Discussions”, Arabic Sciences and Philosophy 22 (2012): 69-90; Ferruh Özpilavcı, “Gazzâlî’nin Mantık İlmini Meşrulaştırmasının Mantık
Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, İslâmî ilimler Dergisi 7, sy.1 (2012): 145-158.
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çıkarması, söz konusu görüş farklılığının önemsiz olduğu kanaatine sahip olduğunu düşündürmektedir.
Karsî’nin, ‘Îsâġûcî’ lafzının Yunanca ‘ben’, ‘sen’ ve ‘burada’ anlamlarına gelen lafızlardan oluşan bileşik bir lafız olduğu yönünde, nereden kaynaklandığı
tam olarak bilinmeyen ve müteahhir dönem çoğu mantık risalesinde zikredilen
görüşü tekrar ettiği görülmektedir. Ona göre daha sonra bu bileşik lafız, beş tümelleri ilk defa ortaya koyan hakîm için ‘alem’ haline gelmiştir.45
2.5.1. Tasavvurât Kısmı

Mananın ifade ve istifadesi lafza dayandığı için mantıkta lafız konusuna girildiğini belirten Karsî’ye göre lafzî-vazî delâlet, ‘mutâbakat’, ‘tazammun’ ve ‘iltizâm’ olmak üzere üç türdür. Lafzın, kendisi için vaz edilmiş olduğu ‘mevzû
leh’in, ‘mana’, ‘mefhûm’, medlûl ve ‘müsemmâ’ olarak isimlendirildiğini belirten
Karsî, eğer bunun cüz’ü varsa tazammun delâletinden bahsedilebeceği yönündeki
yaygın görüşü zikreder, ancak bu meseleye dair farklı bir görüşe de kısaca değinir; buna göre mefhum, sadece akılda olur ve vaz’ edilmiş olan lafızdan zihinde
oluşan bir sûrettir. Bu da mefhûmun ‘aklî’ bir cüz’ünün olamayabileceğini gösterir ki bu durumda da tazammunî delâlet yoktur. Ancak Karsî ‘aklî’ basitliğin muhakkiklere göre geçersiz olduğunu ileri sürer. Zira kelâmcılara göre sâbit olan,
maddî varlıklardaki haricî basitlik iken filozoflara (hukemâ) göre ise mücerred
varlıklardaki basitliktir. Karsî buradan hareketle Molla Fenârî’nin Îsâġûcî şerhindeki şu sözünün de fasit olduğunun açığa çıktığını ileri sürer: “Eğer mevzû leh’in
cüz’ü yoksa, -tıpkı Vâcip Teâlâ ve nokta gibi basitlerde olduğu üzere, tazammun
(delâleti) tasavvur edilmez”.46 Karsî’nin ifadesiyle, “halbuki kelâmcılara, hatta

45

46

Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 43a. Benzeri rivayetler için bk., Mahmûd Mağnisevî, Muġni’t-ṭullâb, thk. Mahmud Ramazan el-Bûtî, (Dimeşk: Dâru’l-Fikr, 2003), 21-22. Hüsâm Kâtî’nin Şerḥu Îsâġûcî’sine yazdığı
haşiyede Muhyiddin Muhammed b. Mûsâ et-Tâlişî (1440-1500), bu konuda pek çok rivayetle beraber Fahreddin er-Râzî’den nakledildiğini ileri sürdüğü şu rivayeti de aktarır: “Kadîm filozoflardan
birisi, beş tümeli (içeren eseri) adı ‘Îsâgûcî’ olan birinin yanına emanet bırakıp yolculuğa çıkmıştı.
Bu şahıs, beş tümeli mütalaa ediyordu ancak ondaki manaların tümünü çıkarmaya gücü yetmiyordu. Sonra bu filozof (hakîm) geldi ve Îsâgûcî, ondan bu kitabı okudu. Ders esnasında o şöyle hitap ediyordu: Ey Îsâgûcî! Bu şekilde hitap tekrarlanınca o, beş tümel için özel ad haline geldi.” Bk.,
Muhyiddin et-Tâlişî, Ḥâşiyetu Muḥyiddîn ʿalâ Şerḥi Îsâġûcî li Ḥasmekātî, nşr. Mur‘î er-Reşîd (Dımeşk:
Nursabah Yayıncılık, 2012), 27.
Molla Fenârî’nin ifadesi için bk., Fenârî, el-Fevâ ʾidü’l-Fenâriyye fî Şerḥu Îsâġûcî, İstanbul: Matbaa-i
Âmire, 1287/1870, 4.
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filozoflara göre bile Vâcip Teâlâ hakkında “basittir” denemeyeceği gibi “bileşiktir” gibi bir ifade de kullanılamaz. Çünkü basitliğin de bileşikliğin de mümkün
varlıkların özelliklerinden olduğu açıktır.”47
Karsî, Ebherî’in iltizâmî delâlet için “ve zihinde ona lazım gelene iltizâmî
yolla delâlet eder” sözünü şerh ederken zaten mevzû leh’in zihnî bir durum (emr)
olduğunu; dolayısıyla ona lazım gelen şeyin de aynı şekilde zihnî bir durum olması gerektiğine vurgu yapar ve iltizâmî delâlette aslolanın özel açık zihnî lüzûm
olduğunu belirtir.48
Karsî, mutâbakat delâleti için Ebherî’nin vermiş olduğu, insan lafzının
‘nâtık canlı’ya delâleti örneğindeki ‘nâtık canlı’nın (hayevân-ı nâtık) değil onun
aklî hakikatinin insan lafzının mevzû leh’i olduğuna dikkat çeker; ona göre bu,
mefhûmun ferdleri için takrîbî bir aklî hakikattir.49 Bu şekilde Karsî, hem mefhumun zihnîliğine hem de hakîkî tanımın zorluğu meselesiyle de bağlantılı bir şekilde bazı hakikatlerin tam olarak bilinemeyeceğine gönderme yapmaktadır.
Karsî, muhakkik âlimlere göre mecazın delâletinin de vaz’daki mecâzın
umûmiliğine binânen mutâbakat delâleti olduğunu ileri sürer.50 Buna göre mesela
‘aslan’ lafzı hem hayvanlardan bir hayvan türüne mutâbakatla delâlet ederken,
mecazla kullanıldığında bu mecazın umûmîliği, yani herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmasına binaen onun ‘cesur adam’ anlamına delâlet edişi de mutabakat
delâleti olmaktadır. Ancak bu yaygın kullanılan mecazların, toplumdan topluma
zamandan zamana farklılık gösterebileceği de göz ardı edilmemelidir.
Lafzın müfred ve mürekkeb olarak ikiye ayrılması konusunda Karsî, müfred olmayı, ya (1) lafzın, ‘insan’ örneğindeki gibi cüz’ünün, manasının cüz’üne
delâlet etmeyecek şekilde vaz’ edilmesi ya (2) istifhâm hemzesi gibi lafzın
cüz’ünün olmaması ya da (3) özel ad olarak kullanılan ‘Abdullah’ gibi aslen cüz’ü
olan bir manaya delâleti olsa bile hali hazırda, delâlet esnasında ona delâlet etmemesine bağlar. Dolayısıyla ona göre lafız üç kısımdır. Karsî, özel ad olarak
birine verilen ‘nâtık canlı’ gibi bir lafzın müfred oluşunu, yaygın kabulün aksine
dördüncü bir kısım olarak kabul etmez; onu ‘Abdullah’ örneğindeki gibi müfredin
47
48
49
50

Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 43b-44a.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 44a.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 44a.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 44a.
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üçüncü kısmı içerisinde değerlendirir. Ayrıca daha öncesinde geçtiği üzere zihnî
bir kavram olarak ‘nokta’nın basit oluşunu kabul etmediği için lafzının cüz’ü
olmasa da ‘manasının cüz’ü olmayan’ şeklinde beşinci bir müfred kısmını da kabul etmez. Dolayısıyla nokta gibi müfredleri de katarak müfredin beş kısım olduğunu söyleyen Molla Fenârî’nin yanıldığını ileri sürer.51 Karsî, müfredin bütün
(cümle) olmayan, ikili olmayan (müsennâ), çoğul (mecmû’) olmayan ya da muzâf
olmayan anlamlarına da gelebildiğini, bunlarla ilk anlamı arasındaki ilişkinin de
dikkate alınması gerektiğini belirtir.52
Karsî, Îsâġûcî’de geçmeyen ancak Şemsiyye’de kısaca değinilen tabiî, mantıkî ve aklî küllî meselesinden şerhinde kısaca bahseder. Ona göre küllî lafzın
mefhûmu, mantıkî küllîdir; bu küllîliğin ârız olduğu, tabiî küllîdir; toplamları ise
aklî küllîdir53 ve Seyyid Şerif Cürcânî ile Teftâzânî gibi muhakkiklere göre hiçbirinin hariçte varlıkları yoktur; aksine onlar, itibârî, aklî durumlardır. İbn Sînâ, Îcî
ve Kâtibî’ye göre bazı tabiî küllîler, fertlerinin zımnında mevcut olsalar da
Karsî’ye göre doğru olan, muhakkik âlimlerin görüşüdür ki Seyyid Şerîf bunu
Şerḥu’l-Mevâḳıf’ta ispat etmiştir. Aynı şekilde kelâmcılara göre onların hariçte
varlıkları olmadığı gibi zihinde de varlıkları yoktur. Zira filozoflardan farklı olarak kelamcılara göre zihinde tahakkuk (gerçekleşme) yoktur; aksine mahza taakkul vardır. Zira onlara göre zihinde hâsıl olan, eşyanın mâhiyetleri ya da kopyalarıdır.54
Küllî’nin ferdlerine nisbetle zâtî ve arazî olarak iki kısma ayrıldığını belirten Karsî, şahsî veya türsel ferdlerinin hakikatlerinin dışında kalmayan tümellere
zâtî, onların hakikatlerini oluşturan unsurların haricinde olan tümellere ise arazî
denildiğini ifade eder ve bu bağlamda güzel bulduğu ve bellenmesini istediği bir
ibareyi aktarır: “Bir şey üzerine genel ve özel durumlar yüklem olur. Mesela “İnsan, canlıdır, yürüyendir, nâtıktır, gülendir…” denilir. Yüklem olanlardan, genel
olanların en başta geleni, zâtîdir, cinstir; özel olanların en başta geleni zâtîdir,

51
52
53

54

Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 44b; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 23. Krş., Fenârî, Şerḥu Îsâġûcî, 4-5.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 44b.
Krş., Teftâzânî, Tehzîbu’l-manṭıḳ, Şerḥu’l-Ḫabîṣî alâ metni Tehzîbi’l-manṭıḳ içinde (Mısır: Mektebetü ve
Matbaatü Muhammed Ali Sabîh ve Evlâdihî, Mısır, ts.), 28-29. Karsî, Teftâzânî’nin ibaresini neredeyse aynen almıştır; ibarenin sonunda Teftâzânî, “doğrusu, tabiînin varlığı, şahıslarının varlığı
anlamındadır” demektedir.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 45a.

CUID 21, sy. 3 (Aralık 2017): 2009-2068

Özpilavcı, Ferruh. Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin …| 2035

fasıldır; bu ikisinden bileşik olan zâtîdir, türdür; genel olanlardan sonra gelen,
arazîdir, geneldir (genel arazdır); özel olanlardan sonra gelen, arazîdir, özeldir
(hassedir).” 55
Beş tümele, uygun sorularla rahatça ulaşılabileceğini belirten Karsî’ye göre “o hangi şeydir” sorusu ayrıştırıcı bir sorudur; eğer “zâtî bakımdan (fî zâtihî)”
ibaresiyle kayıtlanırsa zâtî bir ayırd ediciyi soran bir sorudur ve buna fasıl ile
cevap verilir; eğer “arazî bakımdan (fî arazihî)” ile kayıtlanırsa arazî bir ayırd
edici hakkında bir sorudur, buna da ‘hâsse’ ile cevap verilir. Soru herhangi bir
şeyle kayıtlanmayıp mutlak olarak bırakılırsa zâtî ya da arazî bir ayırd ediciyle
cevap vermek hususunda insan muhayyerdir. Karsî, Ebherî’nin “Fasıl, bir şeyi
cinsteki ortaklarından ayırd eden şeydir” şeklindeki tarifinde aynı zamanda her
mâhiyetin bir faslı ve cinsi olduğuna dair bir tenbih bulunduğunu ileri sürer.
Karsî, bu görüşün, mütekaddim âlimlerin, mâhiyetin iki eşit parçadan oluşmasının imkânsız olduğu görüşüne dayandığını belirtir ve müteahhir âlimlerin, bunu
mümkün görmelerine itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeker.56
Karsî, beş tümelin göreliliğine de dikkat çeker. Onun ifadeleriyle beş tümel, itibarın, yani bakış açısının farklılaşmasıyla farklılaşan şeylerdendir. Mesela
renk, siyahın cinsi iken ‘nitelikli’nin (mükeyyef) türüdür, kesîfin faslıdır, cismin
hâssasıdır, canlının ise araz-ı âmmıdır. Dolayısıyla bu beş tümelin tarifinde ‘haysiyet’ kaydının yani ‘hangi bakımdan’ olduğunun itibara alınması lâzımdır. Bu
tümellerin beş olması da ferdlerine nisbetledir; yoksa hisselerine nisbetle hepsi
hakîkî türdür.57
Karsî, tasavvurât kısmının ilkelerinden sonra maksadı olan tarif kısmına
geçildiğini belirterek öncelikle kavl-i şârih de denilen tarifi, hakîkî ve ismî diye
ikiye ayırmaktadır. Hakîkî tarif, bir şeyin künhüyle veya bir açıdan tasavvur edilmesi maksadıyla yapılan tarif iken ismî tarif ise bir lafzın mefhûmunun künhüyle
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 45a-45b. Karsî, aynı ibareye el-Îsâġûci’l-cedîd’inde de yer verir. Bk. Karsî, elÎsâġûci’l-cedîd, 24.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 46a; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 24-25.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 46b. Krş., Fenârî, Şerḥu Îsâġûcî, 8.
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veya bir açıdan tafsîl edilmesi maksadıyla yapılan tariftir. Her iki tür tarif de dört
kısma ayrılır: Hadd-i tâm, hadd-i nâkıs, resm-i tâm ve resm-i nâkıs.58
Karsî, Ebherî’in öncelikle tarifi, en kâmili ve önde gelen türü olduğu için
‘had’ üzerinden tarif ettiğini belirtir: “Tanım (had), bir şeyin mâhiyetine delâlet
eden sözdür.” Karsî, sadece fasıl zikredilerek de tanım yapılabileceği kanaatindedir; Ebherî’nin belki de cumhurun görüşüne uyarak bunu terk ettiğini belirtir.
Mesela insanın tanımında sadece ‘nâtık olandır’ dendiğinde, aslında bu sözün,
“nutk sahibi bir cisimdir veya cevherdir” anlamına geldiği ve eksik tanım olduğunu ileri sürenler olduğu gibi “nutk sahibi bir şeydir” anlamına geldiği ve “şey
olmaklık” zâtî olmadığı için tarifin ‘tanım (had)’ olamayacağını ileri sürenler
olmuştur. Karsî’nin görüşüne göre ise bu söz, “nutk sahibi bir zâttır” anlamına
gelmektedir. Karsî’nin, el-Îsâġûci’l-cedîd’deki ifadelerine göre de çoğunluğun görüşünden farklı olarak muhakkiklere göre sadece fasılla tanım yapmak mümkündür
ve bu, nâkıs tanım olur; yine sadece hâssa ile de tarif mümkündür; bu durumda
da resm-i nâkıs olur.59
İnsanın tarifinde “o, gülücü canlıdır” denildiğinde resm-i nâkıs olmaktadır. Karsî’ye göre tarif edilen şeyin hakikatinin dâhilinde olan ile haricinde olan
bir araya geldiğinde yani zâtî ve arazî unsurlar tarifte bir araya getirildiğinde
meydana gelen toplam, onun hakikatinin haricinde kalmaktadır; bu yüzden de
had değil resm olmaktadır. Tam denmesinin sebebi ise yakın cinsin zikredilmesi
hususunda hadd-i tâmma benzemesi yüzündendir.60
Müteahhir ulemânın ibarelerinde ‘tarif’in, bir şeyin mâhiyetini ortaya
koymaktan ziyade ‘efradını câmi, ağyârını mâni olan’ anlamında kullanıldığının
gözden kaçmaması gerektiğini belirten Karsî, Şerḥu Îsâġûcî’sinde tanımın şartları
konusuna girmezken Îsâġûcî’ye alternatif olarak kaleme aldığı el-Îsâġûci’lcedîd’inde ise tanımın sıhhat ve kemal şartlarına değinir. Ayrıca burada hakikî ve
ismî tarif türlerinden başka tenbihî ve lafzî tarif türlerinden de bahseden Karsî’ye
göre tenbihî tarif, zihinde hâsıl olan sûretin hazır edilmesi maksadıyla yapılan
58
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 46b-47a. Karsî’nin el-Îsâġûci’l-cedîd’deki ifadeleri de benzerdir: “Tanımın dört
çeşidinin her biri için iki kısım vardır. (1) Şayet tanımla birşeyin hakikati yahut lâzımı kastediliyorsa bu tanım hakikîdir. (2) Şayet tanımla lafzın mefhumunun yahut lâzımının tafsili kastediliyorsa bu tanım ismîdir.” Bk., Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 25.
Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 25; Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 47a.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 47a.
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tariftir ve tarifin ayrı bir kısmı değil hakikî ile ismî tarife dâhil bir türdür. Daha
çok dilcilerin kullandığı lafzî tarif ise muhataba lafzın medlûlünü tefsir etme
maksadını güden vâzıh bir lafızdır. Dolayısıyla muhatap için hangisi daha açıksa
tarif eden lafızla tarif edilen lafız yer değiştirebilir. Karsî, sözlüklerdeki kelime
anlamını açıklayan lafızlar gibi bu türden tarifin de hakikatte tarifin bir kısmı
değil tasdikî bilgi kabilinden olduğunu; dolayısıyla da daha genel olan ya da daha
özel olan lafızlarla da yapılabileceğini belirtir.61
2.5.2. Tasdîkât Kısmı

Önerme-kaziyye konusuyla mantığın tasdîkât kısmına geçildiğinde Karsî,
kaziyenin sözlük anlamının ‘kazâ’ yani ‘vâki olanın edası anlamında hüküm’ olduğunu belirtir; ıstılahî olarak ise kaziyye “söyleyenine, ‘bu sözünde doğrudur
veya yanlıştır’ demenin sahih olduğu, sözdür” diye tarif edilir ve tam, haberî bir
bileşik olduğu için kendinde doğruluk ve yanlışlığı muhtemildir. Böylece nâkıs
bileşiklerin ve tam inşâî cümlelerin tarifin kapsamının dışında kaldığını belirten
Karsî, daha muhtasar ve açık tarifin Teftâzânî’nin Tehzîb’indeki tarif olduğu kanaatindedir: “Önerme, doğruluk ve yanlışlığı muhtemil olan sözdür.”62
Karsî’ye göre önermeler hüküm itibariyle üç kısımdır: Eğer önermede bir
şeyin bir şey için sâbit olduğu veya ondan selb olduğu hükmü veriliyorsa o,
hamlî-yüklemli önermedir; eğer bir nisbetin bir nisbetle ittisâli veya adem-i ittisâli hükmü veriliyorsa o, muttasıl-bitişik şartlı önermedir ve eğer bir nisbetin
bir nisbetten infisâli veya adem-i infisâli hükmü veriliyorsa munfasıl-ayrışık
şartlı önermedir. Karsî, Ebherî’nin bu önerme kısımlarının olumsuzlarının örneklerini zikretmemesini, onların isimlerinin olumlularında açığa çıkması ve mantığa yeni başlayanın kalbinin mutmain olması maksadına bağlar.63
Karsî, yüklemli önermenin birinci parçasının ‘mevzû’, ikinci parçasının
‘mahmûl’ olarak adlandırılmasını şöyle açıklar: Birinci parçası ‘mevzû’ olarak
isimlendirilmiştir; çünkü o, üzerine haml edilmek üzere konulmuş, vaz’ edilmiştir. Mevzû ile çoğunlukla mefhumun mâ-sadakı olan şahsî ferdler kastedilir ve bu,
‘zâtu’l-mevzû’ diye isimlendirilir. Bazen ise mefhumun kendisi kastedilir ve bu da
‘vasfu’l-mevzû ve unvânu’l-mevzû’ diye isimlendirilir. Önermenin ikinci parçası61
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Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 26.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 47b. Bk. Teftâzânî, Tehzîbu’l-manṭıḳ, 33.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 48a.
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na ‘mahmûl’ denmesinin sebebi ise olumsuz olsa bile ilk parçası üzerine yüklem
olması nedeniyledir. Mahmûl ile daima onun zâtı değil vasfı ve unvanı kastedilir.64 Karsî’nin ifadelerinden anlaşıldığı üzere önermede mevzû, çoğunlukla kaplamı itibariyle dikkate alınır, mefhûmu ve içlemi açısından dikkate alındığında
önerme zaten tabiî diye isimlendirilecektir. Mahmûl ise hiçbir zaman kaplamı
itibariyle dikkate alınmaz; her zaman mefhumu ve içlemi itibariyle dikkate alınır.
Karsî, önermenin nicelik bakımından taksiminde hamlî önermelerde
mevzûnun itibara alındığını, şartlı önermelerde ise mukaddemin zamanının itibara alındığını belirtir. Buna göre eğer hüküm, belirli bir şahıs üzerine yahut
belirli bir zamana göre veriliyorsa önerme mahsûsa ve şahsiyye diye de isimlendirilir; bitişik şartlı mahsûsanın örneği, “Bu Cuma bana gelirsen sana ikrâmda
bulunurum” önermesi olabilir. Eğer hüküm bütün fertler üzerine veya mukaddemin bütün zamanları ile ilgiliyse tümel mahsûre ve musevvere diye isimlendirilir. 65
Karsî, niceliği belirtilmemiş ‘mühmel’ önermelerin, eğer ilimlerin meselelerine dair değilse tikel önerme kuvvetinde, eğer ilmî meselelere dair ise tümel
önerme kuvvetinde olduğunu belirtir. Mesela “fâil merfûdur”, “mef’ûl mansûbdur”, “muzâfun ileyh mecrûr”dur gibi sözler, nahv ilminin mesâilinden önermeler olduğu için tümeldir. Buradan da onun ilmî meseleler dışındaki, mesela gündelik hayata dair niceliği belirtilmemiş cümleleri, tümel olarak almamak gerektiği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. Karsî, mühmelle ilgili dikkat çeken bir tespit daha sunmaktadır. Genel kaide bu şekilde olsa bile mesela “İnsan ayakta değildir” gibi bir olumsuz mühmel önermeyi, mevzû nefy konumunda olduğu için
tümel olumsuz kuvvetinde almanın, biraz tartışmalı da olsa tercih edilen bir görüş olduğunu belirtir.66 Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd’de ise şahsî önermenin tümel kuvvetinde olduğunu; nitekim “Zeyd, ayaktadır” önermesinin düz döndürmesinin
“Ayakta olanlardan biri/bazısı, Zeyd’dir” şeklinde yapıldığını bildirir.67
Ayrışık şartlı önermelerde üç veya daha fazla cüz’ün bulunabileceğini belirten Karsî, bunlara Molla Fenârî’nin örneklerini verir: “Kelime ya isimdir ya
fiildir ya da harftir.” veya “Unsur ya topraktır ya sudur ya havadır ya da ateştir”
64
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 48a.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 48a-48b.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 48b-49a; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 27.
Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 27.
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veyahutta “küllî, ya cinstir ya fasıldır ya nev’dir ya araz-ı âmmdır ya da araz-ı
hâstır.” 68 Ancak Karsî, bunların zâhire göre olduğunu; hakikatte ayrışık şartlının
iki cüz’den daha fazlasından oluşamayacağını belirtir. Çünkü ayrışma (infisâl) bir
nisbet ile olur ve sadece iki şey arasında tasavvur edilebilir. Mesela bahsi geçen
üç cüz’lü önerme örneği, hakikatte üç ayrı munfasıla önermedir.69
Önermenin hükümleri konusuna gelince Karsî, burada ele alınan tenâkuzçelişkinin, önermeler arasındaki tenâkuz olduğunu vurgular. Zira ona göre müfredler arasındaki tenâkuz kelimelerin başlarına “lâ” veya benzeri haflerin getirilmesi ile olur; “taş” (hacer) ve “taş olmayan (lâ hacer)” gibi. Bu da “her şey
nakîzini ref’ eder” sözüyle kastedilen her şeyi içerir.70
Mevzû ve mahmûlleri aynı ancak nitelik bakımından birbirinden farklı iki
önerme arasında tenâkuzun tahakkuk edebilmesi için iki önermenin sekiz hususta ittifak etmeleri gerektiği hususunda küçük bir düzeltmede bulunan Karsî, kuvve ve fiil ile cüz’ ve küll’ün birer sayıldığını; hâlbuki onların ikişer olarak sayılması gerektiğini belirtir. Buna göre çelişik iki önermenin, mevzûda, mahmûlde,
zamânda, mekânda, izâfette, kuvvede, fiilde, cüz’de, küll’de ve şartta olmak üzere
on hususta ittihâd etmeleri gerekir. Ancak Karsî, meşhur görüş bu olsa da muhakkik âlimlerin bu konuda Fârâbî’nin görüşünü tercih ettiğini belirtmekten de
geri durmaz ki o da tek ibareyle ‘nisbet-i haberiyyedeki birlik’tir. Zira her ne
kadar on adet unsur sayılsa da kullanılan aletin, mef’ûlun bihin, hâlin, temyizin
vb. pek çok unsurların farklılaşmasıyla tenâkuz ortadan kalkacağı için, bu şekilde
sayıyla bir sınırlama getirmek doğru değildir. Dolayısıyla aslolan, bütün unsurlarıyla nisbet-i haberiyyenin aynı olmasına rağmen önermelerden birinin olumlu,
diğerinin olumsuz olmasıyla iki önerme arasında tenâkuzun tahakkuk etmesidir.
Nisbet-i haberiyyede birlik olduktan sonra sayılan on hususta da mukaddem ve
tâlî, ittisâl ve infisâl, luzûm, inâd, ittifâk, mutlaklık vb. tüm unsurlarda da birlik
sağlanmış olmaktadır.71
Önermelerin döndürmesi (aks) konusunda Karsî, öncelikle Ebherî’nin ‘aks’
ile ilk akla gelen olduğu için aks-i müsteviyi yani düz döndürmeyi kastettiğini ve

68
69
70
71

Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 49b; Fenârî, Şerḥu Îsâġûcî, 16.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 49b.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 49b.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 49b-50a; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 28; Fenârî, Şerḥu Îsâġûcî, 17-18.
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düz döndürme ve kurallarını zikrettiğini belirtir. Ebherî, Îsâġûcî’de aks-i nâkizden
yani ters döndürmeden bahsetmemektedir; dolayısıyla Karsî de şerhinde bu konuya girmemektedir; ancak el-Îsâġûci’l-cedîd’inde ters döndürme ve kurallarını ele
almaktadır. Döndürmenin tarifindeki ‘doğruluk ve yanlışlığı olduğu gibi bırakarak” ibaresini yorumlarken Karsî, döndürmenin, aslın lâzımı olduğunu vurgular.
Döndürmeden maksat, doğru bir önermeden yine doğru bir önerme elde etmektir. Dolayısıyla ona göre ‘yanlışlığı (tekzibi) olduğu gibi bırakmak’la kastedilen
şudur: Eğer aks, yani döndürme sonucu elde edilen önerme, yanlış ise lüzûmun
özelliği gereği döndürülen asıl önerme yanlış olduğu içindir; yoksa akla ilk anda
geldiği gibi asıl önerme yanlış olduğunda, ondan döndürülen önermenin de yanlış olması gerektiği gibi bir anlam çıkmamalıdır. Karsî, açık bir husus olduğu için
Ebherî’nin bu konuda müsâmahakar davrandığını belirtmektedir. Karsî, tikel
olumsuzun ‘luzûmen’ aksinin olmayışını, ‘küllî’ olarak aksinin bulunmamasıyla
şerh eder. Zira mesela “bazı insanlar, taş değildir” önermesinde olduğu gibi bazen
maddenin özelliğinden dolayı doğru bir döndürme yapmak mümkündür.72 Ancak
her maddede geçerli olacak bir kuralı bulunmadığı, maddesi ne olursa olsun tüm
tikel olumsuz önermeler için düz döndürme ile doğru bir önerme elde etme
imkânı bulunmadığı için tikel olumsuzun ‘luzûmen’ düz döndürmesi bulunmamaktadır.
Karsî’ye göre kıyâs, mantık ilminin nihâi amacı (el-maksadu’l-aksâ) ve en
değerli konusudur. Ona göre baştan itibaren ele alınmış olan tüm konular, bu
bölümün mukaddimesi konumundadır.73 Karsî’nin bu yaklaşımı, Fârâbî ve İbn
Sînâ gibi İslam mantık tarihinin kurucu mantıkçılarındaki ‘Burhân’ merkezli
yaklaşımın ne kadar değiştiğini göstermektedir. Zira onlarda kıyas da dahil bütün
mantık sisteminin zirvesi ve amacı ‘Burhân’, yani yakînî-bilimsel bilgidir.
Burhân’dan öncekiler ona hazırlık, sonrakiler ise onu koruyan kitaplar ve konulardır.74 Ancak dinî ilimler merkezli mantık anlayışında ‘burhân’ yapmaya ihtiyaç
olmadığı, verili dinî naslar bulunduğu için asıl ihtiyaç duyulan, önceleyen konulardaki yetkinlikle birlikte ‘kıyas’ı iyi kullanmaktır. Dolayısıyla bu ve benzeri
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 50b; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 29.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 51a. Krş., Hüsâm Kātî, Şerḥu Îsâġûcî, Tâlişî, Ḥâşiyetu Muḥyiddîn ʿalâ Şerḥi Îsâġûcî li
Ḥasmekātî içinde, 96.
Bk., Fârâbî, İḥṣâu’l-ʿulûm, nşr. Ali Bu Mülhim (Beyrut: Dâr ve Mektebetü’l-Hilal, 1996), 46-47; İbn
Sînâ, Şifâ-Burhân, çev. Ömer Türker (İstanbul: Litera Yay., 2006), 4.

CUID 21, sy. 3 (Aralık 2017): 2009-2068

Özpilavcı, Ferruh. Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu Îsâgûcî Adlı Eserinin …| 2041

mantık eserlerinde kıyas sonrasındaki burhân dâhil beş sanat kısmı, ya tamamen
ihmal edilmiş ya da bu eserde de görüldüğü üzere çok kısa geçilmiştir.
Karsî, kıyasın, sözlükte ‘mâlumun hükmünün meçhulde icrâ edilmesi’ anlamına geldiğini belirtir. Kıyas işlemi sonucu elde edilen önermeye ise netice,
matlûb ve dâvâ da denilir ve bunun her iki öncülden farklı olması gerekir. Eğer
farklılık bulunmazsa söz, hezeyân olur ya da ‘musâdere ale’l-matlûb’ olur ki bu,
birtakım değiştirmelerle karışıklık oluşturarak iki ya da bir öncülü neticenin
aynısı kılmaktır. Aynı şekilde netice ile iki öncülden birinin mütezâyif olması ya
da iki öncülün veya birinin bilgisinin, neticenin bilgisine dayanması da böyledir.
Sayılan tüm bu beş durum, iptal edici kısır döngüyü (devr-i mubtil) gerektirdiği
için geçersizdir.75
Kıyasın sûreti ve hey’eti itibariyle iktirânî ve istisnâî olmak üzere iki kısma
ayrıldığını belirten Karsî, ‘iktirânî’ şeklindeki isimlendirmenin sebebini ise şöyle
açıklar: Orta terim ıskât olduktan sonra, üç terim iktirân ettiği, yani birbirine
bağlandığı için böyle isimlendirilmiştir. İstisnâ’î olarak isimlendirmenin sebebi
ise kıyasın, istisnâ edatını, yani “lâkin”i içermesinden dolayıdır. Her iki öncülde
tekrar edip sonuçta zikredilmeyen terimin, matlûbun iki tarafı arasında aracılık
(tavassut) etmesinden dolayı ‘orta terim’ (hadd-i evsat) olarak isimlendirildiğini
belirten Karsî, matlûbun-neticenin konusunun küçük terim (hadd-i asğar) olarak
isimlendirilmesinin sebebi olarak da onun kaplamının (ferdlerinin) çoğunlukla
yüklemden daha az oluşunu zikreder; matlûbun yüklemi de çoğunlukla daha çok
kaplama (ferde) sahip olduğu için büyük terim (hadd-i ekber) olarak isimlendirilmiştir.76
Karsî, Îsâġûcî’nin yöntemini takip ederek şerhinde iktirânî kıyasın dört
şeklinden ve şartlarından kısaca bahsedip ‘ilimlerin mi’yarı’ kabul edilen birinci
şekli, dört darbıyla birlikte açıklamaktadır. Birinci şeklin darblarının sıralaması
ise Barbara, Celarent, Darii ve Ferio şeklindedir. el-Îsâġûci’l-cedîd’de ise bütün
şekilleri, bütün darblarıyla birlikte vermekte; dördüncü şeklin ise beş darbından
bahsetmektedir. Îsâġûcî’de yer verilmeyen kip konusuna ve kipli öncüllerle olu-

75
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 51a-51b.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 51b.
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şan kıyas konusuna Karsî de ne Îsâġûcî şerhinde ne de el-Îsâġûci’l-cedîd’inde girmemektedir.77
İktirânî kıyasın, yüklemli, şartlı ve yüklemli ile şartlı karışık öncüllerden
oluşması bakımından beş kısmı olduğunu belirten Karsî, luzûmiyye olan bitişik
şartlı önermeden oluşan istisnâî kıyasta ‘vaz’-ı mukaddem’ diye de isimlendirilen,
mukaddemi istisnâ etmenin, tâlînin aynını vermesini şöyle izah eder: Çünkü
melzûmun vücûdu lâzımın vücûdunu gerektirir: “Bu insan ise canlıdır da. İnsandır, öyleyse o canlıdır” sözümüz gibi. Ref‘-i tâlî de denilen tâlînin nakîzini istisnâ
etmek de mukaddemin nakîzini sonuç verir: Çünkü lâzımın intifâsı melzûmun
intifâsını gerektirir: “Bu insansa canlıdır da. Fakat bu canlı değildir; öyleyse insan
değildir” sözümüz gibi. Ancak tâlînin kendisini istisnâ etmek mukaddemi vermez.
Çünkü lâzımın vücûdu melzûmun vücûdunu gerektirmez; zira o daha genel olabilir. Mukaddemin nakîzini istisnâ etmek de tâlînin nakîzini vermez. Çünkü
melzûmun intifâsı lâzımın intifâsını gerektirmez; zira o daha özel olabilir. Ancak
mukaddem ve tâlînin birbirine eşit oldukları maddelerde dördü de netice verir;
çünkü o zaman her biri hem lâzım hem melzûm olmuş olur.78
Karsî, istisinâî kıyas eğer ayrışık şartlı önermeden oluşuyorsa ve bu önerme hakîkî ayrışık şartlı ise dördünün de sonuç vereceğini bildirir: Her birinin
aynını istisna, diğerinin nakîzini, her birinin nakîzini istisna diğerinin aynını
netice verir. Şayet mâni’atü’l-cem ise iki netice verir; her birinin aynını istisna,
diğerinin nakîzini verir. Mâni’atü’l-huluv ise iki netice verir; her birinin nakîzlerini istisna diğerinin aynını netice verir.79
el-Îsâġûci’l-cedîd’de ise istisnâî kıyasın sonuç verme şartı olarak şartiyyenin
olumlu, muttasılanın lüzûmiyye ve munfasılanın inâdiyye olmasını ve tümel ya
da zamanlarının bir olmasını zikreden Karsî, bunlara binaen istisnâî kıyasın sonuç veren darplarının on olduğunu belirterek, Şerḥu Îsâġûcî’de zikrettiği ve yukarıda zikredilen netice verme yollarını tarif eder. Ayrıca Şerḥu Îsâġûcî’den farklı
olarak el-Îsâġûci’l-cedîd’inde ayrışık şartlı öncül ile bu şartlı öncülün cüz’leri adedince hamlî öncüllerden oluşan kıyas-ı mukassim konusu ile “mevsûlü’n-netâic”

77
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 52b; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 30-31.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 52b-53b. Krş., Fenârî, Şerḥu Îsâġûcî, 24.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 53b.
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ve “mefsûlü’n-netâic” şeklinde iki türü olan, üç öncülden oluşan bileşik kıyas
konusuna da kısaca değinir.80
Kıyasın sûretine dair inceleme bittikten sonra maddesine dair beş sanat
konusunda Karsî, öncelikle yakînî öncüllerden oluşan Burhân’nın iki kısmı olduğunu belirtir: Müessirden esere istidlâl var ise limmî burhân; tersi ise yani eserden müessire bir çıkarım varsa innî burhân söz konusudur.
Yakîniyyâtın altı değil yedi kısım olduğunu ileri süren Karsî, (1) evveliyyât,
(2) müşâhedât, (3) mücerrebât, (4) hadsiyyât, (5) mütevâtirât ve (6) fıtriyyâtı yani
‘kıyasları beraberinde olan önermeler’i zikrettikten sonra düşünme ve incelemeye (nazar) ihtiyaç duymayan bu altısının ‘bedîhiyyât’ diye isimlendirildiğini ve
yakîniyyatın asıllarını oluşturduğunu belirtir; yedinci kısım olarak ise bu
bedîhiyyâtla bilinen, onlarda sonlanan, dolayısıyla da yakîn ifade eden (7) ‘nazariyyât’ı zikreder. Karsî’ye göre yakîniyyâtın yedinci kısmını oluşturan nazariyyât,
çoktur ve yakîniyyâtın fer’lerini oluşturur.81
Karsî’nin yakîniyyâtın kısımlarına dair vermiş olduğu örneklerden bazısı
dikkat çekicidir. Hadsiyyât konusunda Karsî, müctehidlerden farklı olarak Peygamber efendimizin, lafızlardan manalara intikâlini örnek verir. Mütevâtirât
bağlamında ise Ebherî’nin zikretmiş olduğu “Muhammed (sav) Peygamberlik
iddia etti ve mucize gösterdi” örneğini şöyle tamamlar: “Nazm-ı münezzel olan
Kur’ân-ı Kerîm gibi ki o, Peygamber’e inmiş ve O’ndan tevâtüren nakledilmiştir.”82
Karsî’ye göre yakîniyyâtın dışındakiler de yedi kısımdır: (1) Maznûnât; sarf
ve nahiv ilminin çoğu meselesi gibi, zira onlar eksik istikrâ ile sâbit olmuşlardır;
(2) yalan söylemediğine inanılan kişiden kabul edilip alınan ‘makbûlât’ önermeler; (3) insanlar arasında yaygınlık kazanmış olan ‘meşhûrât’ önermeler; (4) tartışılan hasım yahut herhangi bir ilim erbabı nezdinde doğru kabul edilen ‘müsellemât’ önermeler; (5) söylendiğinde ruha sıkıntı ve ferahlık bakımından etki eden
hayale dayalı ‘muhayyelât’ önermeler; (6) vehme dayalı, yanlış ‘vehmiyyât’
önermeler; (7) evveliyyâta ya da meşhûrâta benzeyen, yanlış ‘müşebbehât’ önermeler. Karsî, bunlardan ilk beş kısmın, işin hakikatinde yakîniyyâtın yedinci kıs80
81
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Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 32-33.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 53b-54a; el-Îsâġûci’l-cedîd, 33.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 54a.

CUID 21, no. 3 (December 2017): 2009-2068

2044 | Özpilavcı, Ferruh. Critical Text Edition and Assesment of Dāwūd …

mı olan ‘nazariyyât’a da dahil olabileceğine, yanlış olup yakînî olmayanlara da
dahil olabileceğine; ancak altı ve yedinci kısımdaki önermelerin her zaman
yakîniyyât dışı olduğuna dikkat çeker.83
Karsî, cedelin nâdir olarak meşhur önermelerden ama çoğunlukla red ya
da kabul ettirmek için hasım nezdinde ‘müsellem’ olan önermelerden oluştuğunu
belirtir. Bu nedenle de şu sözün söylendiğini aktarır: “Vâkıada gerçekleşmiş olan
duruma dayanan her soru ve cevab ‘tahkîk’, ‘müsellem’ olana dayanan ise ‘cedel’dir.”
Muğâlata’nın sûret ya da madde bakımından fasit kıyas olduğunu belirten
Karsî, doğruya benzeyen yanlış öncüllerden oluşan kıyasın ‘Safsata’, ‘meşhûrât’a
benzeyen yanlış öncüllerden oluşan kıyasa ise ‘Muşâğabe’ denildiğini belirttikten
sonra bunlara örnek olarak daha çok vahdet-i vücûdcu görüşü benimseyen mutasavvıfların (vücûdiyyûn) sözlerini verir. Ona göre mesela “Allah’tan başka hiçbir
şeyin hakikati yoktur” sözü, ehl-i hakkın “Allah’tan başka hiçbir şeyin ‘bizzat
vâcib olan’ bir hakikati yoktur” sözüne benzerdir. Yine “Allah’tan başka hiçbir
şeyin varlığı yoktur; hatta her mevcut aslında ma‘dûmdur ancak varlık görüntüleridir (mazharlarıdır)” sözü, en yüksek keramet mertebelerine ulaşmış ‘müteşerri’ sufîlerin şu sözüne benzerdir: “Hiçbir şeyin varlığı yoktur; -yani ârifin nazarında ve mülahazasında, vâkıada değil- sadece Allah’ın varlığı vardır” Bu sözü de
onlar, mülâzahada istiğrâkdan ve O’ndan başkasından, hatta kendi nefsinden ve
zaruri ihtiyaçlarından bile gaybûbetleri nedeniyle söylerler. Karsî, yanlış vehmî
öncüllerden oluşan kıyâsa ise şu örneği verir. “Bazı bid’atçiler, “Allah’a vâsıl olmak ve ona yakınlaşmak sadece şeriatı reddedip hakikate sarılmakla olur.” dediler. Bilmiyorlar ki şeriatsız her hakikat bâtıldır; zâhirin muhâlefet ettiği her bâtın
da bâtıldır.”84
Karsî, mantık eserlerinin sonunda zikredilen beş sanat içinde ‘Muğâlata’
konusu her geldiğinde genelde, aşırı gördüğü bazı tasavvufî sözlerden örnekler
vermekte, bunların yaygın olması ve itibar görmesinden şikâyet etmekte ve yer
yer bunları ağır bir şekilde eleştirmektedir. Ancak onun, toptan bir tasavvuf kar-
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 54b; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 34.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 54b-55a.
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şıtı olmadığı, ehl-i hak, ‘müteşerri’, en yüce keramet mertebelerine erişmiş sufîlerin tasavvufî görüş ve yaklaşımlarını istisna ettiği anlaşılmaktadır.85
Nihayet Karsî, Şerḥu Îsâġûcî isimli eserini bir gün ve gecede yazdığını belirterek yine büyük bir ihtimalle Osmanlı’da oldukça yaygın olan, ancak kendisinin
çokça eleştirdiği Molla Fenârî’nin Îsâġûcî şerhine göndermede bulunmaktadır.
Zira Molla Fenârî de şerhinin telifine, gündüzü kısa olan günlerden birinde, sabah
başladığını ve akşam ezanıyla birlikte eserin telifini bitirdiğini ifade etmektedir.86
Karsî’nin özellikle Vahdet-i vücûd öğretisine karşı muhalefeti, Molla Fenârî87
karşıtlığı için bir sâik olmuş olabilir. Nitekim onun, vahdet-i vücûdcu bir tasavvufî anlayışa sahip olan Abdülganî Nablûsî’den (ö. 1731)88 ders alıp ona intisâb
eden ve çağdaşı sayılabilecek olan Saçaklızâde’nin89 meşhur Velediyye isimli risalesine ‘nazîre’ gibi el-Velediyyetü’l-cedîde isimli bir eser yazması ve bunu şerhetmesinde de bu yaklaşımının etkisi olduğu düşünülebilir.
Karsî’nin Şerḥu Îsâġûcî’de yapmış olduğu diğer atıfları da sıraladıktan sonra
eserin içerik incelemesine son verip eleştirmeli metin neşrine geçmek yerinde
olacaktır. Karsî, şerhi boyunca ‘İmâm Gazzâlî, İmâm Senûsî, Molla Fenârî, Seyyid
Şerîf Cürcânî, Teftâzânî, İbn Sînâ, Adûdiddin Îcî, Necmüddin Kâtibî, Mirzâcân’ın
Şerḥu Ḥikmetü’l-ʿayn hâşiyesi, Seyyid Şerîf Cürcânî’nin Şerḥu’l-Mevâḳıf’ı, Kâtibî’nin
Şemsiyye’si Teftâzânî’nin Şerḥu’ş-Şemsiyye’si ve Tehzîb’i, ehli sünnet, mutezile,
kelamcılar, filozoflar, fukahâ ve sûfîler’ ifadeleriyle çeşitli görüş ve sözlere atıflarda bulunmaktadır.
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Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 55a; Karsî, el-Îsâġûci’l-cedîd, 34; Karsî, Şerḥu’l-Îsâġûci’l-cedîd, Süleymaniye Ktp.,
Reşid Efendi, nr. 1090, 197a-197b. Karsî, Şerḥu’l-Îsâġûci’l-cedîd’de “vücûdiyyûn” ifadesiyle “vahdet-i
vücûdcuları (el-Kâilîne bi-vahdeti’l-vücûd) ” kastettiğini ifade eder. Bk. a.mlf., Şerḥu’l-Îsâġûci’lcedîd, vr. 197b.
Karsî, Şerḥu Îsâġûcî, 55b; Molla Fenârî, Şerḥu Îsâġûcî, 2.
Molla Fenârî’nin ‘vahdet-i vücûd’ merkezli tasavvufî bir anlayışa sahip olduğuna dair bk., Tahsin
Görgün, “Molla Fenârî”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c. 30 (İstanbul: TDV Yay. 2005), 247.
Abdülganî en-Nablûsî için bk., Ahmet Özel, “Nablûsî”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c. 32 (İstanbul: TDV Yay., 2006), 268-270.
Saçaklızâde’nin Nablûsî’den ders ve hilafet alması hakkında bk., Tahsin Özcan, “Saçaklızâde
Mehmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c. 35 (İstanbul: TDV Yay., 2008), 368-370.
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ﺷﺮح إِﻳﺴﺎﻏُ ِ
ﻮﺟﻲ
َْ ُ َ
ﻟِ َﺪاو ْد ﺑِﻦ ﳏﻤﺪ اﻟ َﻘﺎ ِر ِ
ﺻ ّﻲ اﳊَﻨَ ِﻔ ّﻲ
ُ ْ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

] 41ب[ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي َوﻓﱠـ َﻘﲏ ﻟِﺘَ ْﺴﻬﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻬﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 1وأرﺷﺪﱐ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻜﻤﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﻛﻤﻞ ﻃﺮ ٍﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴ ٍﻢ
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ ٍ
ﳏﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮع اﻟﻘﻮﱘ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎزوا ﻣﻨﻪ ﲞ ﱟﻂ ﻋﻈﻴ ٍﻢ.

اﳋﻔﻲ :ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
وﺑﻌﺪ 2،ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﱃ اﷲ اﻟﻐﲏ داود ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
اﳉﻠﻲ و ّ
اﻟﻘﺎرﺻﻲ اﳊﻨﻔﻲ ﻋﺎﻣﻠَﻪُ اﷲ ﺑﻠﻄﻔﻪ ّ
ّ
ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺜﻠﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻈﻨﻮن ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪون
اﻹﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔً ﻟﻄﻴﻔﺔً ﻣﻮﺟﺰًة ﰲ اﳌﻨﻄﻖ وﻻ ِزﻣﺔً ﻗﺮاءŒﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺷﺮ ٌح ٌ
ﻟﻄﻴﻒ ٌ
3
ﻃﻮﻳﻠﺔ و ٍ
ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻴﺨﻠﻄﻮن وﻳﻀﻴـﻌﻮن أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣ ّﺪ َة ٍ
ٍ
ﺑﺸﺮوح ٍ
ﺳﻨﺔ وﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻊ أ”ﺎ ﺗُـْﺘـ َﻘ ُﻦ ﻣ ّﺪ َة ﺷﻬ ٍﺮ ﻓﻴﺤﺴﺒﻮن
أﲝﺎث
ﻔﻬﻢ ّإﻻ
ٍ
أ”ﺎ ﻻ ﺗُ َ
ُ ُّ َْ َ
ِ
ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻄﻴ ًﻔﺎ ﻣﻮﺟًﺰا ﻏﺎﻳﺔ اﻹﳚﺎز ﺑﻼ إﺧﻼل
أ”ﻢ ُﳛﺴﻨﻮن ،ﻫﻴﻬﺎت ﻫﻴﻬﺎت! ﻓﻤﱴ ّ
ﳛﺼﻠﻮن اﻟﻔﻨﻮن ﺣﱴ ﻳﻜﻤﻠﻮن ،أردت أن أﺷﺮﺣﻪ ً
4
وﻣﺸﺘﻤﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑِﻼ ٍ
إﻣﻼل ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﳌﺘﻮن ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻨﻮن وﻛ ّﻤﻠﻮا ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﳌﺒﲔ ،واﷲ اﳌﻮﻓﻖ وﻧﻌﻢ
اﳌﻌﲔ.

1
2
3
4

ر -واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ر :أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.
ر -ﻣﺪة.
ب :أﺻﺤﺎب.
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

6

7

8

ﻓﻨﻌﻤﺖ ﻫﻲ.
وأﲝﺎﺛﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ œﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻠﺨﺼﺔ ﰲ ﺷﺮح 5ﺗﻜﻤﻠﺘﻨﺎ ﻓﺈذا ﺗﻘﺮأﻫﺎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ْ
ِ
ﻜﻤﺎ ،اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ أو ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﻧﻔﺴﻪ 9ﻣﻨﺰﻟﺔ
ﻠﻤﺎ وﻗﺪ ﳚﻴﺊ ﲟﻌﲎ اﻟﻜﺒﲑ ﺳﻨﺎ أو ُﺣ ً
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ أي اﻟﻜﺒﲑ ﻋ ً
ﻋﻠﻤﺎ وﻗﺪ ﳚﻴﺊ ﲟﻌﲎ اﳌﻘﺘﺪى
اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺗﻮﺻﻴ ًﻔﺎ ﻟﻪ œﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺎدﺣﺔ ﺗﺮﻏﻴﺒًﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ] 42أ[ وﲢﺪﻳﺜًﺎ ﻟﻨﻌﻤﺔ رﺑﻪ .اﻹﻣﺎم أي اﳌﻘﺘﺪى ﺑﻪ ً
ﺣﻜﻤﺎ أو ﺗﺼﻠﻴﺔ وﻫﻮ ﰲ اﻷﺻﻞ اﺳﻢ اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ أي اﻟﻌﺎﱂ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻓﻀﻞ
ﺑﻪ ً
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ أ”ﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮون اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو 10اﳌﻘﻠﺪون ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻛﻤﺎ أ”ﻢ

ا«ﺘﻬﺪون ﻓﻴﻬﺎ واﳌﺮاد اﳉﻨﺲ أو اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻜﺄﻧﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻞ ﻓَـﺘَ َﺪﺑـﱠْﺮ! ﻗﺪوة اﺳﻢ اﻻﻗﺘﺪاء ﲟﻌﲎ اﳌﻘﺘﺪى ﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﳊﻜﻤﺎء أي 11اﳌﺘﺼﻔﲔ
ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ وﻫﻲ ﻟﻐﺔً اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ وﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻊ واﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﻞ ﻛﻼم واﻓﻖ اﳊﻖ واﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ 12واﻟﻌﺪل،
وﻋﺮﻓًﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﲟﻌﲎ اﻟﺼﻔﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﲟﻌﲎ اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮال

أﻋﻴﺎن اﳌﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺮاﺳﺨﲔ أي 13اﻟﻘﻮﻳﲔ ﰲ اﳊﻜﻤﺔ أﺛﲑ اﻟﺪﻳﻦ أي ﳐﺘﺎر
اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻷﻧﻪ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ اﻷœﺮي ،واﻷœﺮ 14ﻛﺎﳉﻌﻔﺮ ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاﻩ أي ﺣﺎﻟﻪ ﰲ ﻗﱪﻩ وﺟﻌﻞ اﳉﻨﺔ ﻣﺜﻮاﻩ أي
ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻣﺴﺘﻘﺮﻩ.
ﳓﻤﺪ اﷲ ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺒﺐ وﻋﺮﻓًﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻄﺎﻋﺔ أو ﺧﻠﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺎﻋﺔ 17أو Œﻴﺌﺔ أﺳﺒﺎب اﳋﲑ 18وﺗﻨﺤﻴﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﺮ وﻧﺴﺄﻟﻪ أي ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ 19ﻫﺪاﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﻪ واﳍﺪاﻳﺔ ﻟﻐﺔً وﻋﺮﻓًﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻠﻄﻒ وﻫﻲ
اﺷﺪا أي ﻋﺎرﻓًﺎ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻐﻴﺔ 20ﺑﺎﻹراءة أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن ﺳﻮاء ﺳﻠﻜﻪ اﳌﻬﺘﺪي ﻛﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ْأو ﻻََ ،ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﺳﻮاء وﺻﻞ
اﻹرﺷﺎد أي ﺟﻌﻞ أﺣﺪ ر ً
15

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ر  -ﺷﺮح.
ر :ﻗﺮأﻫﺎ.
ر،ص + :وﺗﻀﺒﻄﻬﺎ.
أ ،ب  +وﻧﻌﻢ.
ر :ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ر :ﻫﻮ.
أ  -أي.
ر :اﻟﻌﻘﻞ.
ر  -أي.
ر :اﻷœﺮي.
ر :اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﻫﺎﻣﺶ ر :ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ.
ر +أو اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻄﺎﻋﺔ .و ﰲ ﻫﺎﻣﺸﻪ :ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ .و ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص + :أو اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﻄﺎﻋﺔ.
ﻫﺎﻣﺶ ر :ﻋﻨﺪ اﻷﺷﻌﺮي رﲪﻪ اﻟﺒﺎرئ.

19

ر -ﺗﻌﺎﱃ.

20

ﻫﺎﻣﺶ ص + :اﳌﻘﺼﻮد.
CUID 21, no. 3 (December 2017): 2009-2068

16

… 2048 | Özpilavcı, Ferruh. Critical Text Edition and Assesment of Dāwūd

اﳌﻬﺘﺪى اﻟﺒﻐﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ دﺧﻮل اﳉﻨﺔ وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ 42] 21ب[ ﻛﻐﺎﻟﺐ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﺨﺘﻮﻣﲔ 22ﺑﺎﳊﺴﻦ أو ﻻ ﻛﺎﳌﺨﺘﻮﻣﲔ 23ﺑﺎﻟﺴﻮء اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ

ﺗﻌﺎﱃ وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻮاﻓﻖ 24ﻟﻜﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ وﻇﻮاﻫﺮ اﻵﻳﺎت وﻟﺬا اﺧﺘﺎرﻩ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﶈﻘﻘﲔ اﳍﺪاﻳﺔ ﻋﻨﺪ
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻞ إﱃ اﳌﻄﻠﻮب وﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻮﺻﻠﺔ 25إﱃ اﳌﻄﻠﻮب واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳊﻜﻢ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ
26
ﺣﻜﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻓﻘﻂ وﻧﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ وﻋﱰﺗﻪ أي أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ أو ﲨﺎﻋﺘﻪ 27ﻣﻦ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺣﻜﻤﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ أو ﻋﻘﻠﻴﺎ أو اﻟﺪﻳﻦ أي ً
ً
أﲨﻌﲔ.
28
ﲣﻴﻼ 29ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،أي ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ واﳊﻤﺪﻟﺔ واﻟﺼﻠﻮﻟﺔ ﻓﺄﻗﻮل أﻟﺒﺘﺔ ﻫﺬﻩ أي ا«ﻤﻮﻋﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ اﳋﺎﺿﺮة ﰲ ذﻫﲏ ً
اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ أو اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ أو اﻟﻨﻘﻮش اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻊ اﳍﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﺳﺎﻟﺔٌ أي ﲨﻠﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻻﺧﺘﺼﺎر ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻄﻖ أي ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ أوردﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ 30أي ﻗﻮاﻋﺪ ﻻزﻣﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﳚﺐ أي وﺟﻮﺑًﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺒﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻋﻘﻠﻴﺎ وﻻ
ﺷﺮﻋﻴﺎ 31اﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﺎ أي أوﻻً ﳌﻦ ﻳﺒﺘﺪئ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم أي اﻟﻌﻠﻮم اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 32ﻏﲑ اﳌﻨﻄﻖ اﳌﺘﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﳊﻜﻤﺔ 33ﻻ

اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎدة اﻵن أو اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻬﺎ ﻏﲑ اﳌﻨﻄﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ آﻟﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻢ ﺑﻞ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﺈن ﰲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺎرﻳﻒ وأدﻟﺔ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺻﺤﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ وﻟﺬا 34ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ 35:ﻣﻦ ﻻ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻻ ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻠﻤﻪ .وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟ ﱠﺴﻨُ ِ
ﻮﺳﻲ :اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻬﺎ ﻃﻮع اﻟﻴﺪ ﳌﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻗﻮة ﰲ اﳌﻨﻄﻖ .وﻟﺬا ﲰﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻠﻮم وﻋﻠﻢ

اﳌﻴﺰان ،وإﱃ اﷲ اﳌﺸﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﺳﻮء ] 43أ[ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﻳُﻔ ﱢﻬﻤﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ ﺑﻞ ﻳﻜﺜﺮون 36ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ وزواﺋﺪﻩ وﻳُ َﺸﺘﱢﺘﻮن أذﻫﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ
وﻳﺘﺤﺠﻮن ﺑﺄ”ﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺎﺛﲔ اﻟ ُﻜﻤﻠﺔ.

21

ر ،ص :ﻧﻌﻤﻬﺎ.

22

ر :اﶈﺘﻮﻣﲔ.

23

ر :ﻛﺎﶈﺘﻮﻣﲔ.

24

ر :اﳌﻮﻓﻖ.

25

ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص  +ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

26

أ ،ب ،ر :و.

27

ب :وﲨﺎﻋﺘﻪ.

28

أ ،ب ،ر :واﻟﺼﻠﻮة.

29

ﲣﻴﻼ.
ص  -اﳋﺎﺿﺮة ﰲ ذﻫﲏ ً

31

ب ،أ  -وﻻ ﺷﺮﻋﻴﺎ.

30

أ  -ﻣﺎ.

32

ر :اﳊﻘﻴﻘﺔ.

33

ص  +اﳊﻘﻴﺔ.

34

ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :وﻛﺬا.

35

ب  +رح.

36

ر :ﻳﻜﺜﺮ.
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37

ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ أوردﻧﺎ وﱂ ﳚﻤﻊ ﻷن اﳌﺮاد اﻟﻮاﺣﺪ أﻧﻪ ﻣﻔﻴﺾ اﳋﲑ أي ﻣﻌﻄﻴﻪ واﳉﻮد أي أﺛﺮ اﳉﻮد
واﳉﻮد 38ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻄﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻪ.
اﻋﻠﻢ 39أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ أن ﻳﻌﺮف ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﳌﻘﺼﻮد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻏﺮﺿﻪ ﺣﱴ
40

ﳛﺼﻞ أوﻻً اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ œﺎ وﳝﻴﻴﺰ اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﺠﺘﻬﺪ ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺚ

اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ٍ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻌﺼﻢ ُﻣﺮاﻋﺎ ُŒﺎ
ﻓﺎﳌﻨﻄﻖ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﳚﻲء ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻄﻖ واﻟﺘﻌﻘﻞ واﻟﻌﻘﻞ ،و
ً
ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮال اﳌﻌﻘﻮﻻت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻘﻮﻻت اﻷوﱃ .وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻨﻈﺮ ،وﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ٌ
41

42

43

ﻋﻨﺪ اﻷول اﳌﻌﻠﻮم اﻟﺘﺼﻮري واﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻲ 44ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺻﻞ إﱃ ﳎﻬﻮل ﺗﺼﻮري وﺗﺼﺪﻳﻘﻲ 45.وﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﱐ اﳌﻌﻘﻮﻻت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ

اﳊﻴﺜﻴﺔ وﻏﺮﺿﻪ ﻋﻨﺪﳘﺎ 46ﲢﺼﻴﻞ ا«ﻬﻮﻻت اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ 47واﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻴﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻦ اﳋﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ.

48
وﺿﻌﺎ ﻓﻘﺎل إﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ أي ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺚ
ﻃﺒﻌﺎ وزﻣﺎﻧًﺎ ورﺗﺒﺔً ﻗﺪﱠﻣﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ً
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺼﻮرات ﻣﻘﺪﱠﻣﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت ً
49
ﻆ ﻳﻮﻧﺎﱐ ﻣﺮﻛﺐ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻟﻔﺎظ ﲟﻌﲎ أﻧﺎ أﻧﺖ ﲦﺔ ﺟﻌﻞ اﲰًﺎ
اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺮأﻫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳋﻤﺲ اﻵﺗﻴﺔ .ﻓﺈﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ ﻟﻔ ٌ

ﻟﻠﺤﻜﻴﻢ اﻟﺬي اﺧﱰع 50اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳋﻤﺲ ﰒ ﳍﺎ وﳌـّﺎ ﺗﻮﻗﻒ 51إﻓﺎدة اﳌﻌﺎﱐ واﺳﺘﻔﺎدŒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎل أوﻻً ] 43ب[
ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺮج اﻟﺪال اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻐﺔً اﻹرﺷﺎد وﻋﺮﻓًﺎ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺻﻮت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﻢ
اﻟﻠﻔﻆ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﺮﻣﻲ و
ً
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻛﻮن اﻟﺸﻲء ﲝﺎﻟﺔ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء آﺧﺮ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷول 52ﻟﻔﻈًﺎ ﻓﻠﻔﻈﻴﺔ وإﻻ ﻓﻐﲑ ﻟﻔﻈﻴﺔ
ﻋﺎﻣﺎ وﻗﻴﻞ ﺧﺎﺻﺎ أي
ً

37
38

ر  -أي.
ر ،ص :أو اﳉﻮد.

39

أ  -اﻋﻠﻢ.

40

ﺗﺼﺤﻴﺢ ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت.

41
42
43
44
45
46
47

ب  +رح.
ب :ﻗﻮاﻋﺪ.
ر :ﻣﺮاŒﺎ.
ر ،ص :أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻲ.
ر ،ص :أو اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻲ.
أ ،ر :ﻋﻨﺪﻫﺎ .و ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ر :أي ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ واﳌﺘﻘﺪﻣﲔ.
ر :اﻟﺘﺼﻮري.

48

ر :أو زﻣﺎﻧًﺎ.
ﻧﺎﺳﺨﺎ.
ﻧﺎﺳﺨﺎ؛ ب :أﻧﺎ أﻧﺖ ﲦﺔ ﺟﻌﻞ ً
أ :أﻧﺎ أﻧﺖ ﰒ ﺟﻌﻞ ً

51

ر :ﰒ ﳌـّﺎ ﺗﻮﻗﻒ.

49
50

52

ر :اﻟﺬي أﺧﺪع.

ﻫﺎﻣﺶ ر :أي اﻟﺪال.
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وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﻼث وﺿﻌﻴﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ وﻃﺒﻌﻴﺔ وﳌﺎ ﻛﺎن اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻗﻴّﺪﳘﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ 53ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻲء ﰲ
ﺣﻴ ٍﺰ وﻋﺮﻓًﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻲء ﻟﺸﻲء 54ﲝﻴﺚ ﻣﱴ أدرك اﻷول ﻓﻬﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺑﻪ.

55
أﻳﻀﺎ ﻋﺎم إن ﻛﺎن
واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻗﺴﻤﺎن ﺷﺨﺼﻲ إن ﻛﺎن اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺎد ًة وﻧﻮﻋﻲ إن ﻫﻴﺌﺘﻪ إﻓﺮادﻳﺔً أو ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔً وﻗﺴﻤﺎن ً
56
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ.
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﲟﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ وﺧﺎص إن ﻛﺎن
اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻪ
ً
ً
57
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲤﺎم ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﻴﺔ ﳌﻮاﻓﻘﺘﻪ إﻳﺎﻩ ﰲ اﻟﺘﻤﺎﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﻦ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﺪﻻﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﻞ إن ﻛﺎن ﻟﻪ 58أي ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻟﻪ وﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﲎ واﳌﻔﻬﻮم واﳌﺪﻟﻮل واﳌﺴﻤﻰ ﺟﺰء أي ﺟﺰء ﻋﻘﻠﻲ ﻻ ﺧﺎرﺟﻲ ﻷن

اﳌﻔﻬﻮم ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﰲ اﻟﻌﻘﻞ ﻷﻧﻪ اﻟﺼﻮرة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﻮﺿﻮع وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﻔﻬﻮم ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺟﺰء ﻋﻘﻠﻲ
59

ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ دﻻﻟﺔ ﺗﻀﻤﻨﻴﺔ وﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻷن اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﶈﻘﻘﲔ وإﳕﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

ﰲ اﳌﺎدﻳﺎت ﻋﻨﺪ

اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ وﰲ ا«ﺮدات ﻋﻨﺪ اﳊﻜﻤﺎء ﻓﻈﻬﺮ ﻓﺴﺎد ﻗﻮل اﻟﻔﻨﺎري ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﺴﺎﺋﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺎﱃ واﻟﻨﻘﻄﺔ 60ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺎل ﰲ ﺣﻘﻪ
61
أﻳﻀﺎ ﻷ”ﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻮاص اﳌﻤﻜﻨﺎت ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ.
ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ ﺑﺴﻴﻂ ] 44أ[ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﺑﻞ ﻋﻨﺪ اﳊﻜﻤﺎء ً
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻼزﻣﻪ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻷﻧﻪ أﻣﺮ ذﻫﲏ وﻛﺬا ﻻزﻣﻪ ﰒ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻹﻃﻼق وﻣﻦ اﳌﺜﺎل اﻵﰐ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻠﺰوم اﻟﺬﻫﲏ وﻟﻮ ﰲ

اﻟﻌﺎدة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﻛﻼم اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ وﻟﻚ أن ﺗﻘﻮل اﳌﺮاد 62اﻟﻠﺰوم اﻟﺬﻫﲏ اﻟﺒﲔ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻷﺧﺺ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﻮرﻩ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر اﳌﻠﺰوم

ﻛﻠﺰوم اﳌﻠﻜﺎت 63ﻹﻋﺪاﻣﻬﺎ ﻻ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻷﻋﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم اﳉﺰم ﺑﺎﻟﻠﺰوم ﻣﻦ ﺗﺼﻮرﳘﺎ واﻟﻨﺴﺒﺔ 64ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻻ ﻏﲑ 65اﻟﺒﲔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج ﰲ
اﳉﺰم ﺑﺎﻟﻠﺰوم إﱃ ٍ
وﺳﻂ ﺑﺮﻫﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺮط ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ واﳌﺜﺎل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳏﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﻴﺔ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲤﺎم اﳊﻴﻮان اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﳌﻄﺎﺑﻘﺔ وﻓﻴﻪ أن اﳊﻴﻮان اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﺲ
ً
67
اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻﻓﺮاد ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﻄﻘﻴﲔ ﺗﺪﺑﺮ! 66وﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ أي ﻣﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﳍﻤﺎ إذ دﻻﻟﺔ ا«ﺎز ﻣﻄﺎﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﶈﻘﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم
68
أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام.
ا«ﺎز ﰲ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﻦ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﺻﻨﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أي ﻣﻊ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﳍﻤﺎ ً
53

ص  -ﺑﻘﻮﻟﻪ.

54

ر  +ﻣﱴ أدرك.

55

ص  +ﻧﻮﻋﻴﺔ.

56

ب :اﻧﻪ؛ أ ،ر :ان.

57
58

ر :ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ.
ر  +ﺟﺰء.

59

ر  -اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

60

ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :اﻟﻨﻘﻄﺔ ”ﺎﻳﺔ اﳋﻂ.

61
62
63
64
65
66
67
68

ر  -أﻧﻪ ﺑﺴﻴﻂ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺎل.
ب  +ﻣﻦ.
ر +اﳌﻀﺎﻓﺔ .وﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :أي ا«ﻮﺟﺪات.
ر :ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ.
ر :ﻋﲔ.
ر  -ﺗﺪﺑﺮ.
ر :اﻟﺪﻻﻟﺔ.
ر :اﻟﻜﺘﺎب.
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69

واﻋﻠﻢ أن ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺜﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪ

ﰲ ﻛﻞ أﻣﻮر ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻬﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺜﻼث ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻘﺾ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ
70

ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ إذا وﺟﺪ ﻟﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﻜﻞ واﳉﺰء واﻟﻼزم ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ إن وﺿﻊ «ﻤﻮع اﳉﺮم واﻟﻀﻮء ﺗﺄﻣﻞ ﺗﻨﻞ!
ﰒ اﻟﻠﻔﻆ أي اﳌﻮﺿﻮع إﻣﺎ ﻣﻔﺮد وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮاد ﺑﺎﳉﺰء ﻣﻨﻪ أي ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺮاد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺰﺋﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء

ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻣﺎ ﻟﻌﺪم دﻻﻟﺘﻪ ﻟﻌﺪم وﺿﻌﻪ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن ] 44ب[ وإﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﺟﺰﺋﻪ ﻛﻬﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وإﻣﺎ ﻟﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻻ ﰲ
71
ٍ
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﺠﺰء اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺎﳌﻔﺮد ﺛﻼﺛﺔ ﻻ أرﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻬﺮ وﻻ ﲬﺴﺔ ﻛﻤﺎ
ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺈن ﺟﺰﺋﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻤﺎ وﻛﺬا اﳊﻴﻮان اﻟﻨﺎﻃﻖ ً
اﳊﺎل ﻛﻌﺒﺪ اﷲ ً
ﺗﻮﳘﻪ اﻟﻔﻨﺎري ﺣﻴﺚ زاد ﻣﺎ ﻻ ﺟﺰء ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ ﻛﺎﻟﻨﻘﻄﺔ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﺴﺎدﻩ وﻗﺪ ﳚﻴﺊ 72اﳌﻔﺮد ﲟﻌﲎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲜﻤﻠﺔ أو ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﺜﲎ وﻻ
ﳎﻤﻮﻋﺎ أو ﻣﺎ 73ﻟﻴﺲ ﲟﻀﺎف ﻓﻌﻠﻴﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ً
وإﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ أي ﻣﺮﻛﺐ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ أي اﻟﺬي ﻳﺼﺢ أن ﻳﺮاد ﲜﺰﺋﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺮاﻣﻲ اﳊﺠﺎرة وﻫﻮ

أﻳﻀﺎ 74ﻗﺴﻤﺎن ﺗﻘﻴﻴﺪي وﻏﲑﻩ.
ﻗﺴﻤﺎن ﺗﺎم وﻧﺎﻗﺺ واﻟﺘﺎم ﻗﺴﻤﺎن ﺧﱪي وإﻧﺸﺎﺋﻲ واﻟﻨﺎﻗﺺ ً

واﳌﻔﺮد إﻣﺎ ﻛﻠﻲ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻨﻊ ﻧﻔﺲ ﺗﺼﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ 75وﻗﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺜﲑ ﻓﻴﻪ وإن ﻣﻨﻌﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳋﺎرﺟﻲ

ﻛﺎﻷﻧﻮاع 76اﳌﻨﺤﺼﺮة ﰲ أﺷﺨﺎﺻﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ واﻹﻟﻪ واﳋﺎﻟﻖ ﻟﻠﻌﺎﱂ واﳋﺎﰎ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ وﻛﺎﻟﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻛﺸﺮﻳﻚ اﻟﺒﺎري واﻟﻼﺷﻲء 77واﳌﻌﺪوﻣﺔ ﻛﺎﻟﻌﻨﻘﺎء 78وﺟﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﺎﻗﻮت ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن 79وإﻣﺎ ﺟﺰﺋﻲ وﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻨﻊ ﻧﻔﺲ ﺗﺼﻮر

ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ أي ﻋﻦ 80وﻗﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻷﻋﻼم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺰﻳﺪ.

82

ﻣﺎﻧﻌﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﺘﺰع اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﳏﻘﻘﺔ أو ﳐﻴﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ 81وﻻ ﳜﺺ
واﻟﺴﺮ ﰲ ﻛﻮن اﻟﻜﻠﻲ ﻏﲑ ﻣﺎﻧﻊ واﳉﺰﺋﻲ ً

ﺑﻮ ٍ
اﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ واﳌﻔﻬﻮم اﳉﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﲔ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﲝﻴﺚ ﳜﺼﻪ ﻛﺬا ﺣﻘﻘﻪ اﶈﻘﻖ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻮاﻗﻒ وﻛﺎن ﻛﻞ أﻣﺮ ﰲ

اﳋﺎرج ﲢﻘ ًﻘﺎ 83أو ﲣﻴﻼً 84ﻣﻌﻘﻮﻻً أوﻻً وﻛﻞ أﻣﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻘﻮﻻً ] 45أ[ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﶈﻘﻖ 85اﳌﲑزﺟﺎﱐ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺔ
ﺷﺮح ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻌﲔ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻣﻨﻚ 86وﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻔﻨﺎري ﻫﻨﺎ وﺗﻌﺴﻒ.87

69

ر ،ص :ﻣﻌﺘﱪة.

70

ص  +وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

71
72
73

ر :ﻓﺄﺟﺰﻳﻬﺎ؛ أ ،ب :ﺟﺰﺋﻬﻤﺎ.
ر :وﳚﻴﺊ.
ر :وﻣﺎ.

74

أﻳﻀﺎ.
رً -

76

ر :ﻛﺄﻧﻮاع.

75

77
78
79
80
81
82
83

ب :ﻣﻦ.

ر  -اﻟﻼﺷﻲء.
ر :اﻟﻌﻨﻘﺎء.
ر :ﻛﺈﻧﺴﺎن؛ ص  -ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن.
أ ،ب :ﻣﻦ.
أ ،ب :ﻳﺸﺎœﺎ.
رُ :ﳛﺼﻰ.
ر :ﲢﻘﻴ ًﻘﺎ.
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واﻋﻠﻢ أن اﻟﻜﻠﻲ واﳉﺰﺋﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﳌﻔﻬﻮم وﳎﺎز ﻣﺸﻬﻮر ﰲ اﻟﻠﻔﻆ اﺧﺘﺎرﻩ ﻟﺸﻬﺮﺗﻪ وﻳﺘﺴﻖ 88اﻟﻜﻼم وإن اﺧﱰت اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺣﺬﻓﺖ اﳌﻔﻬﻮم وﻛﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ.
ﰒ اﻋﻠﻢ أن ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻔﻆ اﻟﻜﻠﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ 89وﻣﻌﺮوﺿﻪ ﻛﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ 90وا«ﻤﻮع ﻛﻠﻲ ﻋﻘﻠﻲ وﻻ وﺟﻮد ﻟﻮ ٍ
اﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ 91ﰲ

اﳋﺎرج ﻋﻨﺪ اﶈﻘﻘﲔ ﻛﺎﻟﺴﻌﺪﻳﻦ ﺑﻞ ﻫﻲ أﻣﻮر اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻌﺪوﻣﺔ 92وﺑﻌﺾ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 93ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﺿﻤﻦ أﻓﺮادﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﰊ ﻋﻠﻲ
أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ أ”ﺎ ﻻ وﺟﻮد ﳍﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﻻ
اﻟﺴﻴﻨﺎ وﺻﺎﺣﺐ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﳊﻖ ﻣﻊ اﶈﻘﻘﲔ ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻮاﻗﻒ و ً
وﺟﻮد ﳍﺎ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﲢﻘﻖ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﳏﺾ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻤﺎء ﻓﺈن اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ 94ﻋﻨﺪﻫﻢ إﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻴﺎت اﻷﺷﻴﺎء أو أﺷﺒﺎﻫﻬﺎ.
و اﳌﻔﻬﻮم 95اﻟﻜﻠﻲ ﻗﺴﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻓﺮادﻩ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺣﺼﺼﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻋﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﻮﺟﻮد ﻓﺈﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﻓﺮاد ﻋﻨﺪ اﶈﻘﻘﲔ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺣﺼﺺ وﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﺼﺪري وﺟﻮدي إﻣﺎ ذاﰐ أي ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺮﺿﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﲤﺎم اﻟﺬات ﻛﺎﻟﻨﻮع أو
96

ﺑﻌﻀﻪ ﻛﺎﳉﻨﺲ واﻟﻔﺼﻞ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ أي ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻓﺮادﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻛﺎﳊﻴﻮان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ

اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻔﺮس وإﻣﺎ ﻋﺮﺿﻲ وﻫﻮ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻔﻪ أي ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﻀﺎﺣﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻹﻧﺴﺎن.

97

98

واﻋﻠﻢ أ”ﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﺑﺄﻣﻮر ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ] 45ب[ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﻣﺎش وﻧﺎﻃﻖ وﺿﺎﺣﻚ
100

ﺟﻨﺲ ﻛﺎﳊﻴﻮان وﻣﻘﺪﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ذاﰐ ﻓﺼﻞ ﻛﺎﻟﻨﺎﻃﻖ واﳌﺮﻛﺐ 99ﻣﻨﻬﻤﺎ ذاﰐ
ﻓﻤﻘﺪم اﻟﻌﺎﻣﺔ ذاﰐ ٌ
ﻋﺎم ﻛﺎﳌﺎﺷﻲ وﻣﺆﺧﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﺮﺿﻲ ﺧﺎص ﻛﺎﻟﻀﺎﺣﻚ وﻫﺬا ﻛﻼم ﻧﻔﻴﺲ ﻓﻠﻴﺤﻔﻆ!

84

ص :ﳏﻘ ًﻘﺎ أو ﳐﻴﻼً .وﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :ﺧﱪ ﻣﻨﺼﻮب.

86

ر :ﻣﺎ ﻛﺮﻣﺘﻚ.

85

87

ر  -اﶈﻘﻖ.

ر :وﺗﻌﺴﻔﻪ.

88

ر ،ص :وﻟﻴﻤﺴﻖ.

89

ص :أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ.

90

ص :ﻃﺒﻌﻲ.

91

أ ،ب ،ص :ﻣﻨﻬﻤﺎ.

92

ر :وﻣﻌﺪوﻣﺔ.

93

ص :اﻟﻄﺒﻌﻲ

94
95

ر  -ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﳏﺾ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻤﺎء ﻓﺈن اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ.
ص  -واﳌﻔﻬﻮم.

96

أ ،ب :وﻋﻴﻨﻬﻤﺎ.

97

ص  +وﻣﺘﺤﺮك.

98

ص  +وﻛﺎﺗﺐ.

99

ر :واﳌﺮﻛﺒﺔ.

100

ر :ذات.
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ﻣﻘﻮل ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺄل 101ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺬاﰐ اﻟﻐﲑ اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﺸﻲء ﲝﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﶈﻀﺔ أي اﳋﺎﻟﺼﺔ
واﻟﺬاﰐ ﺛﻼﺛﺔ إﻣﺎ ٌ
أي ﲝﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﲝﺴﺐ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ أي إذا ُﺳﺌﻞ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﻮاﺑًﺎ ﻷن اﻟﺴﺆال ﺑﻪ ﻋﻦ ﲤﺎم اﳌﺎﻫﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ

و 102اﳉﻨﺲ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎﳌﺮاد ﲟﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ ﻫﻮ إذ ﻻ ﻳﻘﻊ اﳉﻨﺲ ﺟﻮاﺑًﺎ إﻻ ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﳘﺎ أو ﻣﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﳊﻴﻮان ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ

اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻔﺮس ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻗﻴﻞ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻔﺮس ﻣﺎ ﳘﺎ ﳚﺎب ﺑﺄ”ﻤﺎ ﺣﻴﻮان وإذا ﻗﻴﻞ اﻹﻧﺴﺎن 103ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻ ﳚﺎب ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﻞ ﺣﻴﻮان
ﻧﺎﻃﻖ وﻫﻮ اﳉﻨﺲ وﻳﺮﺳﻢ أي ﻳُﻌﱠﺮف ﺑﺎﻟﻌﺮﺿﻴﺎت أو ﺑﺎﳌﺨﺘﻠﻄﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ واﺣﱰز
ﲟﺨﺘﻠﻔﲔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ 104ﻋﻦ اﻟﻨﻮع واﳋﺎﺻﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﲜﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ أي 105ﻓﺼﻞ اﳉﻨﺲ وﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم

وإﳕﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﺗﻌﺮﻳﻒ أﺧﻮاﺗﻪ رﲰًﺎ إﻣﺎ ﻷن اﻟﻜﻠﻴﺔ واﳌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻋﺎرﺿﺘﺎن 106أو اﳌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻣﻬﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﺎ.
107
ﻣﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻻ ﻟﻠﻤﻌﻴﺔ اﻵﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻢ
وإﻣﺎ ﻣﻘﻮل ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ ﲝﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎرة واﳋﺼﻮﺻﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﻮﻟﻪ
ً
108
أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ زﻳﺪ وﻋﻤﺮو ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻗﻴﻞ زﻳﺪ وﻋﻤﺮو ﻣﺎ ﳘﺎ ﳚﺎب ﺑﺄ”ﻤﺎ إﻧﺴﺎن وإذا ﻗﻴﻞ ] 46أ[ زﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳚﺎب ً

إﻧﺴﺎن وﻫﻮ اﻟﻨﻮع وﻳﺮﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻌﺪد أي ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ دون اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ واﺣﱰز

109

ﺑﻘﻮﻟﻪ

ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻌﺪد ﻋﻦ اﳉﻨﺲ وﺧﺎﺻﺘﻪ واﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ وﲜﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻮع.
وإﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﻮل ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ ﻻ ﲝﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﲝﺴﺐ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻞ ﻣﻘﻮل ﰲ ﺟﻮاب أي ﺷﻲء ﻫﻮ ﰲ ذاﺗﻪ .اﻋﻠﻢ
أن اﻟﺴﺆال ﺑﺄي ﺷﻲء ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻪ ﻓﺈ ْن ﻗُـﻴﱢﺪ 110ﺑـِ’ﰲ ذاﺗﻪ‘ 111ﻓَﻌﻦ اﳌﻤﻴﺰ اﻟﺬاﰐ ﻓﻴﺠﻴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ وإن ]ﻗُـﻴﱢﺪ[ ﺑـِ’ﰲ ﻋﺮﺿﻪ‘
112

ﳐﲑ وﻟﺬا ﻗﺎل وﻫﻮ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ اﻟﺸﻲء ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﰲ اﳉﻨﺲ ﻛﺎﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻓﻌﻦ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻓﺒﺎﳋﺎﺻﺔ وإن أﻃﻠﻖ ﻓﻌﻦ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﺄﻧﺖ
أﻳﻀﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﻠﻬﺎ ﺟﻨﺲ أﻟﺒﺘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﺎع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺔ
إﱃ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻴﺰﻩ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﰲ اﳊﻴﻮان وﻓﻴﻪ ً
ﻋﻦ 113أﻣﺮﻳﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﲔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ وﱂ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻼف اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺟﻮازﻩ ﺗﺪﺑﺮ! وﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺮﻳﺐ إن ﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺎت
115

ﰲ اﳉﻨﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﺑﻌﻴﺪ إن ]ﻛﺎن[ ﰲ ]اﳉﻨﺲ[ اﻟﺒﻌﻴﺪ 114وﻳﺮﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﻮل

ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﰲ ﺟﻮاب أي ﺷﻲء 116ﻫﻮ ﰲ ذاﺗﻪ

ﳜﺮج ﺑﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﺧﺮوج اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻇﺎﻫﺮ.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

ر :ﻳﺴﺄﻟﻪ.
أ ،ب :أو.
ر  -واﻟﻔﺮس ﻣﺎ ﳘﺎ ﳚﺎب ﺑﺄ”ﻤﺎ ﺣﻴﻮان وإذا ﻗﻴﻞ اﻹﻧﺴﺎن.
ر  -ﰲ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻫﻮ واﺣﱰز ﲟﺨﺘﻠﻔﲔ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ.
أ ،ب:إﱄ.
أ ،ب :ﻋﺎرﺿﺎن.
ر  -ﻓﻘﻮﻟﻪ.
ر :اﻹﻧﺴﺎن.
ب :واﺧﺘﻠﻒ.
ر  -ﻗﻴﺪ.
ر :ﻧﻔﻰ ذاﺗﻪ.
ر :ﻓﺈﻧﻚ.
أ :ﻋﻠﻰ.
ر  -إن ﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﳉﻨﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﺑﻌﻴﺪ إن ﰲ اﻟﺒﻌﻴﺪ.
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أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻸرﺑﻌﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ
وأﻣﺎ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻓﺈﻣﺎ أن ﳝﺘﻨﻊ اﻧﻔﻜﺎﻛﻪ ﻋﻦ اﳌﺎﻫﻴﺔ أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻫﻲ وﻳﺴﻤﻰ ﻻزم اﳌﺎﻫﻴﺔ ً
117
أﺻﻼ وﻫﻮ اﻟﻌﺮض اﳌﻔﺎرق 118ﻛﺎﻟﺴﻮاد ﻟﻠﺤﺒﺸﻲ واﻟﺒﻴﺎض
ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ وﻫﻮ اﻟﻌﺮض اﻟﻼزم أو ﻻ ﳝﺘﻨﻊ أي ﻣﺎ ﳚﻮز ﻣﻔﺎرﻗﺘﻪ وإن ﱂ ﻳﻔﺎرق
ً

ﻟﻠﺮوﻣﻲ ﺗﺪﺑﺮ!
ٍ
وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ] 46ب[ إﻣﺎ أن ﳜﺘﺺ ﲝﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة وﻫﻮ اﳋﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻀﺎﺣﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﻻزﻣﺔ وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ
ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺗﺮﺳﻢ ﺑﺄ”ﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎل 119ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻗﻮﻻً ﻋﺮﺿﻴﺎ.

وإﻣﺎ أن ﻳﻌﻢ أي ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻼزم واﳌﻔﺎرق ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻮق واﺣﺪة إﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﺮاد ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮم

ا«ﺎز وﻫﻮ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم ﻛﺎﳌﺘﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻋﺎم ﻻزم وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎم ﻣﻔﺎرق ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت وﻳﺮﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻲ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲢﺖ

ﺣﻘﺎﺋﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﻮﻻً ﻋﺮﺿﻴﺎ واﳌﺸﻬﻮر أن اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻗﺴﻤﺎن ﻋﺎم وﺧﺎص وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺴﻤﺎن ﻻزم وﻣﻔﺎرق وﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻠﻴﺎت
ﲬﺴﺎ.
ً

120

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳋﻤﺲ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺈن اﻟﻠﻮن ﺟﻨﺲ ﻟﻸﺳﻮد وﻧﻮع ﻟﻠﻤﻜﻴﻒ وﻓﺼﻞ

أﻳﻀﺎ ﻛﻮ”ﺎ
ﻟﻠﻜﺜﻴﻒ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ وﻋﺮض ﻋﺎم ﻟﻠﺤﻴﻮان ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺜﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻤﺲ أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ و ً
ﲬﺴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ أﻓﺮادﻫﺎ وإﻻ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أﻧﻮاع ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ!
ً
]اﻟﻘﻮل اﻟﺸﺎرح[

وﳌﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﻮرات ﺷﺮع ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻘﺎل اﻟﻘﻮل اﻟﺸﺎرح أي ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وإﳕﺎ ﲰﻰ ﻗﻮﻻً
وﺷﺎرﺣﺎ ﻹﻳﻀﺎﺣﻪ اﳌﻌﺮف.
داﺋﻤﺎ وﻟﻮ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻬﻮر أو ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻋﻨﺪ اﶈﻘﻘﲔ
ً
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺮﻛﺒًﺎ ً
121

اﻋﻠﻢ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﺛﻨﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ واﲰﻲ اﻷول ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ

122

ﺗﺼﻮر اﻟﺸﻲء ﺑﻜﻨﻬﻪ

أو ﺑﻮﺟﻬﻪ واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻔﻆ 123ﺑﻜﻨﻬﻪ ] 47أ[ أو ﺑﻮﺟﻬﻪ 124و 125ﳌﻨﺎﺳﺒﺘﻪ اﻷول ﻏﺮﺿﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒًﺎ أراد ﺑﻴﺎن أﻗﺴﺎﻣﻪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻘﺎل اﳊﺪ
126

ﻗﺎل ﻗﻮل أي ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻘﻠﻲ أو ﻟﻔﻈﻲ دال ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻲء أي ﲤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدر ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺬا ﻗﺎل وﻫﻮ

أي اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﺘﺒﺎدر ﻣﻨﻪ وﻟﺬا
اﻟﺬي ﻳﱰﻛﺐ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺸﻲء وﻓﺼﻠﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒﲔ

127

115
116
117
118
119

ﻛﺎﳊﻴﻮان اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ اﳊﺪ اﻟﺘﺎم وﳌﺎ ورد وﻣﺎ اﳊﺪ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻗﺎل:

ر :ﻳﻘﺎل.
أ :اﻟﻼﺷﻲء.
ر :ﻳﻔﺎرﻗﻪ.
ر  -وﻫﻮ اﻟﻌﺮض اﳌﻔﺎرق.
أ :ﻳﻘﺎل.

120

ر :اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ.

121

ص - :ﺑﻪ.

122

ص :إﻣﺎ ﺑﻜﻨﻬﻪ:

123

أ ،ب ،ر  -اﻟﻠﻔﻆ

124

ر  -واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻜﻨﻬﻪ أو ﺑﻮﺟﻬﻪ.

125

أ ،ب :أو.

126
127

أ ،ر :ﻛﺬا.
ر :اﻟﻘﺮﻳﺐ.
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واﳊﺪ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱰﻛﺐ ﻋﻦ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﻌﻴﺪ وﻓﺼﻠﻪ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻛﺎﳉﺴﻢ اﻟﻨﺎﻃﻖ أي ﻏﺎﻟﺒًﺎ إذ ﻗﺪ 128ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ
اﺧﺘﻴﺎرا ﳌﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر وﻗﻴﻞ ﻷﻧﻪ إن ﻛﺎن ﲟﻌﲎ 130ﺟﺴﻢ أو ﺟﻮﻫﺮ ﻟﻪ اﻟﻨﻄﻖ 131وﳓﻮﻩ ﻛﺎن ﻛﺎﳉﺴﻢ
ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻟﻨﺎﻃﻖ وﻟﻌﻠﻪ 129ﺗﺮﻛﻪ
ً
132

اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﻨﻪ وإن ﻛﺎن ﲟﻌﲎ ﺷﻲء

ﻟﻪ اﻟﻨﻄﻖ وﳓﻮﻩ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺪا ﻷن اﻟﺸﻴﺌﻴﺔ ﻋﺎرﺿﺔ وﻓﻴﻪ أن اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ

133

ﲟﻌﲎ ذات ﻟﻪ اﻟﻨﻄﻖ

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳚﻴﺊ اﳊﺪ ﰲ ﻋﺒﺎرة اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺎﻧﻊ ﻓﻼ ﺗﻐﻔﻞ!
ﻓﺘﺪﺑﺮ! و ً
واﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺎم ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱰﻛﺐ ﻋﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺻﻔﺔ اﳉﻨﺲ وﺧﻮاﺻﻪ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺧﺎﺻﺘﻪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﺎﳊﻴﻮان
ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻷن اﳌﺸﻬﻮر أن اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج ﺧﺎرج وإﳕﺎ ﲰﻰ ﺗﺎﻣﺎ
ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻻ ﺣﺪا ً
اﻟﻀﺎﺣﻚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺴﺎن وإﳕﺎ ﻛﺎن رﲰًﺎ ً
ﳌﺸﺎœﺔ اﳊﺪ اﻟﺘﺎم ﰲ ذﻛﺮ اﳉﻨﺲ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ٍ
ﻋﺮﺿﻴﺎت ﲣﺘﺺ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻠﺔ ﲝﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺴﺎن إﻧﻪ
واﻟﺮﺳﻢ اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﱰﻛﺐ ﻋﻦ
ٍ
ﺎك ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ واﳌﻘﺼﻮد زﻳﺎدة اﻹﻳﻀﺎح ] 47ب[ وإﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺿﺤ ٌ
ﻣﺎش ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻋﺮﻳﺾ اﻷﻇﻔﺎر ﺑﺎدي اﻟﺒﺸﺮة ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﻣﺔ ّ
أﻳﻀﺎ أي ﻏﺎﻟﺒًﺎ إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﳋﺎﺻﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎﻟﻀﺎﺣﻚ وﺑﺎﳉﻨﺲ اﻟﺒﻌﻴﺪ واﳋﺎﺻﺔ ﻛﺎﳉﺴﻢ اﻟﻀﺎﺣﻚ ﻛﻤﺎ ﰲ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ وﻳﻘﺪر ً
134
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻮن
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻞ َﺣ َ
ﺼﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﺴﻤﲔ وﻛﻼم اﳌﺼﻨﻒ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ ﰲ ﺷﺮﺣﻬﺎ و ً
135

اﻟﻌﻮارض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻮاﺿﻊ اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺒﻌﻴﺪة ﳌﺎ

ﻓﻴﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻹﻳﻀﺎح وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﻃﻼع ﻓﻼ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﰐ أو ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ 136ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻓﺎﻻﺣﺘﻤﺎل ﰲ اﳌﻌﺮف اﳌﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﺗﺬﻛﺮ وﻻ ﺗﻨﺲ! وﻫﻬﻨﺎ أﲝﺎث ﺷﺮﻳﻔﺔ
وﺷﺤﻨﺎ œﺎ اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﻴﻖ œﺬا اﳌﻘﺎم.

137

وﳌﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ

]اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ[

ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺼﻮرات ﺷﺮع ﰲ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت ﻓﻘﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻘﻀﺎء وﻫﻮ اﳊﻜﻢ
138

ﳎﺎزا ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﲟﻌﲎ أداء اﻟﻮاﻗﻊ و
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻗﻮل أي ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔً وﻟﻔﻈﻲ ً
ً
139
ﻣﺮﻛﺒًﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺧﱪﻳﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻓﻴﺨﺮج اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﺘﺎﻣﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻻﺧﺼﺮ اﻷوﺿﺢ ﻗﻮل ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق
واﻟﻜﺬب ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ.

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

ر :وﻗﺪ.
أ :أو ﻟﻌﻠﻪ.
ر  -ﲟﻌﲎ.
أ ،ر :اﳌﻨﻄﻖ.
أ :اﻟﺸﻲء.
ر  -أﻧﻪ.
ر ،ص  :ﻗﺎل.
ر :ﻛﻤﺎ.
ر :وﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ.
ر :ﻋﻦ.
ر :ﻟﻴﻜﻮن.
أ :ﺟﺰﺋﻴًﺎ.
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أو ﺳﻠﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ زﻳﺪ ﻛﺎﺗﺐ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﱂ وإﻣﺎ

وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﻜﻢ إﻣﺎ ﲪﻠﻴﺔ إن ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺜﺒﻮت ﺷﻲء ﻟﺸﻲء
ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ إن ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺗﺼﺎل ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ أو ﻋﺪﻣﻪ 141ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻟﻨﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد وﻟﻴﺲ إن ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻟﻠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد وإﻣﺎ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ إن ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎل ٍ
ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ 142أو ﻋﺪﻣﻪ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ] 48أ[ اﻟﻌﺪد إﻣﺎ زوج
143
ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ﲟﺘﺴﺎوﻳﲔ وﰲ ﻣﺜﺎل اﳌﺼﻨﻒ ﻣﺴﺎﳏﺔ إذ ﻇﺎﻫﺮة ﲪﻠﻴﺔ ﻣﺮددة اﶈﻤﻮل
زوﺟﺎ وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن
وإﻣﺎ ﻓﺮد وﻟﻴﺲ اﻟﻌﺪد إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ً
ً

ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻮاﻟﺒﻬﺎ ﻟﻈﻬﻮر اﻷﲰﺎء ﰲ ﻣﻮﺟﺒﺎŒﺎ ﺣﱴ ﻳﻄﻤﺌﻦ اﳌﺒﺘﺪئ œﺎ دو”ﺎ ﺗﺪﺑّﺮ!
واﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ اﳊﻤﻠﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻷﻧﻪ وﺿﻊ ﻷن ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﻪ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
ً
145

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻳﺴﻤﻰ ذات اﳌﻮﺿﻮع وﻗﺪ ﻳﺮاد اﳌﻔﻬﻮم وﻳﺴﻤﻰ وﺻﻒ 144اﳌﻮﺿﻮع وﻋﻨﻮاﻧﻪ واﻟﺜﺎﱐ ﳏﻤﻮﻻً ﳊﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷول ﻏﺎﻟﺒًﺎ وﻟﻮ
ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﰲ
داﺋﻤﺎ واﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻳﺴﻤﻰ ً
ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ وﻻ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ ذات اﶈﻤﻮل ﺑﻞ وﺻﻔﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ً
146
ﻟﺘﻠﻮﻩ وﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻃﺒﻌﺎ وإن ﺗﺄﺧﺮ
ً
اﻟﺬﻛﺮ ً
وﺿﻌﺎ واﻟﺜﺎﱐ ﺗﺎﻟﻴًﺎ ّ
واﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ إﻣﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ إن ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺜﺒﻮت ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﳊﻤﻠﻴﺔ زﻳﺪ ﻛﺎﺗﺐ وإﻣﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ إن ﻛﺎن ﺑﻌﺪﻣﻪ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺪ

ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﺗﺐ وأﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺎت 147ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ.
150
وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ 148ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﳊﻤﻠﻴﺔ 149وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎن اﳌﻘﺪم ﰲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻴﺨﺮج
151
أﻳﻀﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﳓﻮ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻮع واﳊﻴﻮان ﺟﻨﺲ إﻣﺎ ﳐﺼﻮﺻﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ً

إن ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ أو ﰲ زﻣﺎن ﻣﻌﲔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ أي اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ اﳊﻤﻠﻴﺔ وأﻣﺎ ﻣﺜﺎل اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ إن ﺟﺌﺘﲏ
154
153
152
أﻳﻀﺎ إن ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﺄﻧﺎ أﻛﺮﻣﻚ ] 48ب[ أو ﻻ أﺿﺮﺑﻚ و إﻣﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺴﻮرة وﺗﺴﻤﻰ ﳏﺼﻮرة ً

أﻓﺮاد اﳌﻮﺿﻮع أو ﰲ ﲨﻴﻊ أزﻣﺎن اﳌﻘﺪم ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻛﺎﺗﺐ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﺎﺗﺐ وﰲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻛﻠﻤﺎ

140
141
142

ر :ﺑﺸﻲء.
أ :ﻋﺪﻣﻴﺔ.
ر  -ﻟﻨﺴﺒﺔ.

143

ﻓﺮدا.
زوﺟﺎ أو ً
ر :إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ً

145

ب :أو ﻟﻮ.

144

146
147
148
149
150
151
152
153
154

ر :وﺻﻮف.
ر :ﺗﺄﺧﺮت.

ر :اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ.
أ ،ب :ﻣﻨﻬﺎ.
أ :اﳉﻤﻠﺔ.
ر :ﻓﺠﺮاح.
أ ،ر :اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ص :اﻟﻄﺒﻌﻴﺔ.
ر :وﻻ.
ر :أو.
ر :وﻳﺴﻤﻰ.
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155
أﻳﻀﺎ إن ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻟﻨﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد أو ﻓﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﲟﻮﺟﻮد وإﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﺴﻮرة وﺗﺴﻤﻰ ﳏﺼﻮرة ً
اﻷﻓﺮاد أو ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎن ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺗﺐ 157وﺑﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﺗﺐ.

158
وداﺋﻤﺎ وﻣﱴ وﻣﺎ
اﻋﻠﻢ أن اﻟﺴﻮر ﻟﻺﳚﺎب اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﳊﻤﻠﻴﺔ ﻛﻞ وﲨﻴﻊ وﻻم اﻻﺳﺘﻐﺮاق وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﰲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ
ً

ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻟﻺﳚﺎب اﳉﺰﺋﻲ ﰲ

159

160

اﻷوﻟﯽ ﺑﻌﺾ وواﺣﺪ وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن

161

ورﲟﺎ

162

وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ وﻟﻠﺴﻠﺐ

اﻟﻜﻠﻲ ﰲ اﻷول ﻻ ﺷﻲء وﻻ واﺣﺪ وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﺒﺘﺔ وﻟﻠﺴﻠﺐ اﳉﺰﺋﻲ ﰲ اﻷول ﻟﻴﺲ ﻛﻞ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺾ وﺑﻌﺾ ﻟﻴﺲ وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮن.

164

163

وإﻣﺎ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ أي ﳐﺼﻮﺻﺔ وﻣﺴﻮرة وﺗﺴﻤﻰ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻹﳘﺎل اﻟﺴﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﳊﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻼم
ﻟﻠﻌﻬﺪ اﻟﺬﻫﲏ أو 165ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻣﺮ ًادا ﺑﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﺗﺪﺑﺮ! ﻛﺎﺗﺐ واﻹﻧﺴﺎن 166ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﺗﺐ وﰲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ إن ﺟﺎء أو 167إذا ﺟﺎء زﻳﺪ
ﻓﺄﻛﺮﻣﺘﻪ واﳌﻬﻤﻠﺔ ﰲ ﻗﻮة اﳉﺰﺋﻴﺔ إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻮم وإﻻ 168ﻓﻔﻲ ﻗﻮة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع واﳌﻔﻌﻮل ﻣﻨﺼﻮب واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ
ﳎﺮور وﻗﻴﻞ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﳌﻬﻤﻠﺔ ﳓﻮ ﱂ ﻳﻘﻢ إﻧﺴﺎن ﰲ ﻗﻮة اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﻲ وﻓﻴﻪ أن اﳌﺨﺘﺎر أﻧﻪ ] 49أ[ ﺳﺎﻟﺒﺔ
ﻛﻠﻴﺔ.

169

واﳌﺘﺼﻠﺔ ﻗﺴﻤﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل إﻣﺎ ﻟﺰوﻣﻴﺔ إن ﻟﺰم

اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻤﻘﺪم ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻟﻨﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد
170

ﻗﺎﻟﻮا ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻠﺰوم ﻛﻮن اﳌﻘﺪم ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺎﱄ أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ أو ﻛﻮ”ﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﱄ ﻋﻠﺔ واﺣﺪة أو ﻣﺘﻀﺎﻳﻔﲔ وﻓﻴﻪ أ”ﻢ إن أرادوا ﺑﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﻌﻠﺔ

اﳌﻮﺟﺒﺔ أي اﳌﺆﺛﺮة 171ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﺜﺎﳍﻢ 172ﳍﺎ ﺑﻄﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ وإن أرادوا اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺔ 173ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺧﺮاج اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻷوﻟﲔ ﺗﺄﻣﻞ!
175
وإﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إن 174ﱂ ﻳﻠﺰم ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ إن ﻛﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻧﺎﻃ ًﻘﺎ ﻛﺎن اﳊﻤﺎر ﻧﺎﻫ ًﻘﺎ.

155
156

ر :أو ﻻ ﻟﻠﻴﻞ.
أ  -ﺑﻌﺾ.

157

أ  -ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺗﺐ.

158

ر :ﻛﻠﻬﺎ.

159

أ ،ر  -ﰲ.

160
161
162
163
164
165

أ ،ر :ﻳﻜﻮن.
ر  +ﻳﻜﻮن.
ر :وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ر :ﻟﺬﻟﻚ.
ر :وﻳﺴﻤﻰ.
أ ،ب :و.

166

ر :اﻹﻧﺴﺎن.

167

أ ،ب ،ر :و.

168
169
170
171

ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ر :أي إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻮم.
ر :أي ﻟﺰوم.
ر  -اﻟﻌﻠﺔ.
أ ،ب :إﱃ ﻣﺆﺛﺮ؛ ص :اﳌﻮﺟﺒﺔ اﳌﺆﺛﺮة.
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أﻳﻀﺎ إﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﰲ ﺑﲔ اﳌﻘﺪم واﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب
واﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل ً
ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ ﲟﺘﺴﺎوﻳﲔ وﻫﻲ ﻣﺎﻧﻌﺔ
زوﺟﺎ أو
ً
ﻣﻌﺎ أو ﺑﻌﺪﻣﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﳌﻮﺟﺒﺔ اﻟﻌﺪد إﻣﺎ زوج وإﻣﺎ ﻓﺮد وﰲ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺪد ً
ً

اﳉﻤﻊ واﳋﻠﻮ 176وإﻣﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔ اﳉﻤﻊ ﻓﻘﻂ وﻗﺪ ﳛﺬف ﻗﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﺘﻜﻮن أﻋﻢ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء إﻣﺎ ﺣﺠﺮ وإﻣﺎ 177ﺷﺠﺮ ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﻌﺎ وﺳﺎﻟﺒﺘﻬﺎ 178ﺑﺰﻳﺎدة ﻻ ﻓﻴﻬﺎ وإﻣﺎ ﻣﺎﻧﻌﺔ اﳋﻠﻮ ﻓﻘﻂ وﻗﺪ ﳛﺬف ﻓﺘﻜﻮن أﻋﻢ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ زﻳﺪ إﻣﺎ أن
ﻣﻌﺎ ﺑﻞ ﳚﻮز رﻓﻌﻬﻤﺎ ً
ﻻ ﳚﻮز ﲢﻘﻘﻬﻤﺎ ً

ﻣﻌﺎ وﺳﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻻ ﰲ اﳌﻘﺪم وﺣﺬف ﻻ ﰲ اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن
ﻣﻌﺎ ﺑﻞ ﳚﻮز ﲢﻘﻘﻬﻤﺎ ً
ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺒﺤﺮ وإﻣﺎ أن ﻻ ﻳﻐﺮق ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز رﻓﻌﻬﻤﺎ ً
ﻛﻞ ﻣﺎدة ﺻﺪق ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﻨﻊ اﳉﻤﻊ 179ﻛﺬب ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ وﺻﺪق ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻨﻊ اﳋﻠﻮ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وﻛﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎﻟﺒﺘﻬﻤﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﺣﱴ
ﺗﻔﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻔﻴﺲ!
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻔﺼﻼت ] 49ب[ اﻟﺜﻼﺛﺔ

180

ذات أﺟﺰاء

181

ﺛﻼﺛﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ اﻟﻌﺪد إﻣﺎ زاﺋﺪ أو ﻧﺎﻗﺺ أو ﻣﺴﺎ ٍو

واﻟﻜﻠﻤﺔ إﻣﺎ اﺳﻢ أو ﻓﻌﻞ أو ﺣﺮف واﻷﻛﺜﺮ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ إﻣﺎ ﺗﺮاب أو ﻣﺎء أو ﻫﻮاء أو ﻧﺎر واﻟﻜﻠﻲ إﻣﺎ ﺟﻨﺲ أو ﻓﺼﻞ أو ﻧﻮع أو ﻋﺮض
ﻋﺎم أو ﺧﺎص ﰒ اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﺋﺪ ﰲ ﻋﺮﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ا«ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﺴﻮر اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﺛﲏ ﻋﺸﺮ واﻟﻨﺎﻗﺺ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻷرﺑﻌﺔ واﳌﺴﺎوي ﻣﺎ
ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﻛﺎﻟﺴﺘﺔ.
واﻋﻠﻢ أن ﻫﺬا ﲝﺴﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ وإﻻ ﻓﺎﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﻳﱰﻛﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰءﻳﻦ ﻷن اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻧﺴﺒﺔ

182

واﺣﺪة ﻓﻼ ﺗﺘﺼﻮر إﻻ ﺑﲔ

اﻟﺸﻴﺌﲔ ﻓﺎﳌﺜﺎل اﳌﺬﻛﻮر ﺛﻼث ﻣﻨﻔﺼﻼت ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
]اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ[
183
وﳌﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺷﺮع ﰲ ﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻘﺎل اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أي ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ إذ اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻔﺮدات
ﻓﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ 184ﺑﻮﺟﻮد ﻻ وﳓﻮﻩ ﰲ أﺣﺪﻫﺎ 185ﻛﺤﺠﺮ وﻻ ﺣﺠﺮ وﻣﺎ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ 186ﻣﺎ ﻳﻘﺎل رﻓﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻧﻘﻴﻀﻪ وﻫﻮ اﺧﺘﻼف
187

اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ
172
173
174
175

ﺧﺮج اﺧﺘﻼف اﳌﻔﺮدﻳﻦ واﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﺑﺎﻹﳚﺎب واﻟﺴﻠﺐ ﺧﺮج اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﺑﺎﳊﻤﻞ واﻟﺸﺮط واﻟﻌﺪول واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻏﲑﻫﺎ

ر  -ﻣﺜﺎﳍﻢ.
أ ،ب :اﳌﺴﺘﻠﺰم.
ر :أي.
ر :ﻓﺎﳊﻤﺎر ﻧﺎﻫﻖ.

176

ﻣﻌﺎ.
رً +

178

أ ،ب :وﺳﺎﻟﺒﺘﻬﻤﺎ.

177

179
180
181
182
183
184
185
186
187

188

ر :أو.

أ ،ب :اﻟﻜﺬب؛ ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :اﳋﻠﻮ ،ﺻﺢ.
ر  -ﺛﻼﺛﺔ.
ر  +أي.
ر :ﺑﻨﺴﺒﺔ.
ر  +ﻣﺎ.
أ ،ب :ﻓﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ.
أ ،ب :أﺣﺪﳘﺎ.
ر :ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ.
ر :اﻟﻘﻀﻴﲔ.
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ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﻟﺬاﺗﻪ 189أي ﻻ ﻷﺟﻞ واﺳﻄﺔ ﳓﻮ زﻳﺪ إﻧﺴﺎن وزﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻃﻖ واﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴﺎواة اﶈﻤﻮﻟﲔ وﻻ
ﳋﺼﻮص 190ﻣﺎدة ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﲝﻴﻮان وﻛﺬا ﻣﻮﺟﺒﺘﻬﻤﺎ اﳉﺰﺋﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺎدﻗﺔ
واﻷﺧﺮى ﻛﺎذﺑﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ زﻳﺪ ﻛﺎﺗﺐ زﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﺗﺐ وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪات ﺑﻞ ﰲ ﻋﺸﺮة ﰲ اﳌﻮﺿﻮع

اﺣﺪا واﻟﻈﺎﻫﺮ أ”ﻤﺎ
اﺣﺪا واﻟﻈﺎﻫﺮ أ”ﻤﺎ اﺛﻨﺎن واﳉﺰء واﻟﻜﻞ ﻋﺪﳘﺎ و ً
واﶈﻤﻮل واﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن واﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻘﻮة ] 50أ[ واﻟﻔﻌﻞ ﻋ ّﺪﳘﺎ و ً
أﻳﻀﺎ واﻟﺸﺮط.
اﺛﻨﺎن ً
191

ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر واﺧﺘﺎر

اﶈﻘﻘﻮن ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻔﺎراﰊ وﻫﻮ اﻻﲢﺎد ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳋﱪﻳﺔ إذ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
192

ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻵﻟﺔ واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ واﳊﺎل واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

193

وﳓﻮﻫﺎ وﻷن اﲢﺎدﻫﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﲢﺎدﻫﺎ واﲢﺎد ﻏﲑﻫﺎ
194

ﻛﺎﲢﺎد اﳌﻘﺪم واﻟﺘﺎﱄ واﻻﺗﺼﺎل

واﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﻠﺰوم واﻟﻌﻨﺎد واﻻﺗﻔﺎق واﻹﻃﻼق وﳓﻮﻫﺎ واﺧﺘﻼف واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
وﻧﻘﻴﺾ اﳌﻮﺟﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﳕﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وﻧﻘﻴﺾ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﳕﺎ ﻫﻲ اﳌﻮﺟﺒﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ
195

إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﺑﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﲝﻴﻮان وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﲝﻴﻮان وﺑﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان

ﻓﺎﶈﺼﻮرات اﻷرﺑﻊ

196

ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ

اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﻢ ﻷن اﻟﻜﻠﻴﺘﲔ ﻗﺪ ﺗﻜﺬﺑﺎن ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻛﺎﺗﺐ أي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وإﻻ ﻓﻬﻲ ﺻﺎدﻗﺔ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ

أﻳﻀﺎ واﳉﺰﺋﻴﺘﲔ ﻗﺪ ﺗﺼﺪﻗﺎن ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺗﺐ وﺑﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺎﺗﺐ .واﻋﻠﻢ أن اﳌﻬﻤﻠﺔ
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﺎﺗﺐ أي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ً
198

ﰲ ﻗﻮة اﳉﺰﺋﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻗﻮة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺤﻜﻤﻬﺎ 197ﺣﻜﻤﻬﺎ.

]اﻟﻌﻜﺲ[
ﻳﺼﲑ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء أي ﳚﻌﻞ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ
اﻟﻌﻜﺲ أي اﳌﺴﺘﻮي اﳌﺘﺒﺎدر اﻟﻐﺎﻟﺐ وﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﺧﻼف اﻟﺸﻲء و
اﺻﻄﻼﺣﺎ أن ّ
ً
ﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋ
وﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺴﻠﺐ ] 50ب[ واﻹﳚﺎب ﲝﺎﻟﻪ أي
اﳊﻤﻠﻴﺔ واﳌﻘﺪم ﰲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﳏﻤﻮﻻً ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻴﻬﺎ واﶈﻤﻮل وﻛﺬا اﻟﺘﺎﱄ
ً
ً
ﻛﻞ و ٍ
اﺣﺪ 199ﲝﺎﻟﻪ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﲝﺎﻟﻪ ﻷن اﻟﻌﻜﺲ ﻻزم ﻟﻸﺻﻞ ﻓﺎﳌﺮاد ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﲝﺎﻟﻪ أﻧﻪ إن ﻛﺬب اﻟﻌﻜﺲ ﻛﺬب
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ اﻟﻌﻜﺲ
اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺄن اﻟﻠﺰوم ﻻ إن ﻛﺬب اﻷﺻﻞ ﻛﺬب اﻟﻌﻜﺲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺘﺒﺎدر وﺗﺴﺎﻣﺢ اﳌﺼﻨﻒ ﻟﻈﻬﻮرﻩ و ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ 200اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ.

188
189
190
191
192
193
194
195

ر ،ص :وﻏﲑﳘﺎ.
أ :ﺑﺬاﺗﻪ.
أ ،ب :ﲞﺼﻮص.
ر :واﺧﺘﺎرﻩ.
ر :اﻟﺘﻤﻴﺰ.
ر :وﻷن اﲢﺎدﳘﺎ واﲢﺎد ﻏﲑﳘﺎ.
ب :اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ.
ر ،ص :ﻟﻴﺲ ﲝﻴﻮان.

196

ر :أرﺑﻊ.

197

ص :ﻓﺤﻜﻤﻬﻤﺎ.

198

ص :ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ.

199

ص :ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

200

ر :ﺑﲔ.
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واﳌﻮﺟﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﳉﻮاز أن ﻳﻜﻮن اﶈﻤﻮل أﻋﻢ ﳓﻮ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﻟﺬا ﻗﺎل إن ﻳﺼﺪق ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن

ﺣﻴﻮان وﻻ ﻳﺼﺪق ﻛﻞ ﺣﻴﻮان إﻧﺴﺎن ﺑﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻷﻧﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان و 201ﺻﺪق ﳒﺪ ﺷﻴﺌًﺎ 202ﺑﻞ أﺷﻴﺎء 203ﻣﻮﺻﻮﻓًﺎ
أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺟﺰﺋﻴﺔ œﺬﻩ اﳊﺠﺔ واﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﺑﻞ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان ﻓﻴﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﳊﻴﻮان إﻧﺴﺎﻧًﺎ واﳌﻮﺟﺒﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ً

ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﲔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أي ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳊﺠﺔ وﳌﺎ ﻛﺎن ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﺧﻔﻴﺎ أراد إزاﻟﺔ ﺧﻔﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺻﺪق ﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ

اﻹﻧﺴﺎن ﲝﺠﺮ ﺻﺪق ﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﺠﺮ ﺑﺈﻧﺴﺎن وإﻻ ﻳﺼﺪق ﺑﻌﺾ اﳊﺠﺮ إﻧﺴﺎن وﺑﻄﻼﻧﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺟﻠﻲ واﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻻ ﻋﻜﺲ ﳍﺎ

ﻟﺰوﻣﺎ أي ﻛﻠﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺪق ﺑﻌﺾ اﳊﻴﻮان ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻧﺴﺎن وﻻ ﻳﺼﺪق ﻋﻜﺴﻪ وﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﳋﺼﻮص اﳌﺎدة ﻛﺒﻌﺾ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺮ
ً
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﻻ ﻋﻜﺲ أي ﻟﻐﻮﻳﺎ أي ﻛﻠﻴﺎ إذ 204ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ
و
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
ً

اﻟﻜﻢ واﻟﻜﻴﻒ.

]اﻟﻘﻴﺎس[

وﳌﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ 205اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت ﺷﺮع ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻓﻘﺎل ] 51أ[ اﻟﻘﻴﺎس ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻘﺼﺪ اﻷﻗﺼﻰ واﳌﻄﻠﺐ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻗﻮل أي ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻘﻠﻲ أو ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
اﳌﻨﻄﻖ وﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﻫﻮ ﻟﻐﺔً إﺟﺮاء ﺣﻜﻢ اﳌﻌﻠﻮم ﰲ ا«ﻬﻮل و
ً
دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﳌﺎ ﱂ ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻗﺎل ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ أﻗﻮال واﳌﺮاد ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎس اﳌﻔﺮد واﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﲔ
206

207

ﻣﻮﺻﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺄن ﻳﺼﺮح ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ وﻳﻀﻢ ﺛﺎﻟﺜﺔ

ﻓﺼﺎﻋﺪا ﺳﻮاء
واﳌﺮﻛﺐ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺛﻼﺛﺔ
ً
ﳛﺼﻞ ﻣﱴ ﺳﻠّﻤﺖ ﻋﻨﺪ اﳋﺼﻢ ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ واﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺰم ﻋﻨﻬﺎ أي ﻣﻦ
أن
إﱃ
ح
ﻳﺼﺮ
ﻻ
اﳌﻄﻠﻮب أو 208ﻣﻔﺼﻮﳍﺎ 209ﺑﺄن
ّ
210

ﺣﻴﺚ ا«ﻤﻮع إذ اﳍﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﻟﺬا أرﺟﻊ اﳉﻤﻬﻮر

إﻟﻴﻬﺎ إﱃ أن ﳛﺼﻞ

اﻟﻀﻤﲑ إﱃ اﻟﻘﻮل اﻷول ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺰم ﻋﻨﻪ ﰒ ﻗﺎﻟﻮا ﺧﺮج

ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳍﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﱪة ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻌﺎن إﱃ ﺻﻮرة
ﺑﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺎم واﻟﻨﺎﻗﺺ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻄﻌﻲ واﻟﻈﲏ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ً
اﻻﻗﱰان ﻓﻴﻮﺟﺪ اﳊﺎل 211ﰲ ﻛﱪى ﺛﺎﱐ اﻷول وﺻﻐﺮى ﺛﺎﱐ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺬاŒﺎ ﺧﺮج ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ ﻛﺨﺼﻮص ﻣﺎدة ﻛﺎﳌﺴﺎواة ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ أو
213
ﻓﺼﺎﻋﺪا ﳏﻤﻮل أوﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺧﺮى ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺘﺞ
ﻷﺟﻞ واﺳﻄﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ 212ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻴﺎس اﳌﺴﺎواة وﻫﻮ ﻣﺎ أُﻟﱢﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﲔ
ً

إن ﺻﺪﻗﺖ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺴﺎوي ﻣﺴﺎوي اﻟﺸﻲء ﻣﺴﺎ ٍو ﻟﻪ وإﻻ ﻓﻐﲑ ﻣﻨﺘﺞ ﻛﻨﺼﻒ ﻧﺼﻒ 214اﻟﺸﻲء ﻧﺼﻒ ﻟﻪ ﻗﻮل ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
201

ر :أو.

202

ص  +ﻣﻌﻴﻨًﺎ.
ص  +ﻣﻌﻴﻨﺔ.

204

ر :إن.

205

ص :ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎدئ.

203

206
207
208
209
210
211
212
213
214

ر ،ص  +ﻛﺎن.
ر :ﺛﺎﻟﺜﻪ.
أ ،ب :و.
ر :ﻣﻔﺼﻮﻻً.
ر :رﺟﻊ اﳉﻤﻬﻮر.
ر ،ص :اﳋﻠﻞ.
ر :ﺟﺰﺋﻴﺔ.
ر :ﻳﻨﺘﺞ.
أ ،ب  +ﻟﻪ.
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واﳌﻄﻠﻮب واﻟﺪﻋﻮى آﺧﺮ 51]215ب[ أي ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ وإﻻ ﻟﻜﺎن ﻫﺬﻳﺎﻧًﺎ إن ﱂ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﲑ ﻣﺎ وإﻻ ﻟﻜﺎن ﻣﺼﺎدرة ﻋﻠﻰ

اﳌﻄﻠﻮب وﻫﻲ

216

217

ﺟﻌﻞ اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ أو أﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﲔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻐﲑ ﻣﺎ ﻟﻴﻘﻊ اﻻﻟﺘﺒﺎس وﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وإﺣﺪى ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻪ ﻣﺘﻀﺎﻳﻔﲔ

وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺘﲔ أو أﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﳋﻤﺴﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻻﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﳌﺒﻄﻞ.
وﻫﻮ ﲝﺴﺐ اﻟﺼﻮرة واﳍﻴﺌﺔ ﻗﺴﻤﺎن اﻗﱰاﱐ إن ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أو ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺟﺴﻢ
ﻣﺆﻟﻒ وﻛﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﳏﺪث ﻓﻜﻞ ﺟﺴﻢ ﳏﺪث ﺑﻌﺪ إﺳﻘﺎط اﻷوﺳﻂ ﲰﻰ ﺑﻪ ﻻﻗﱰان 218اﳊﺪود اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻴﻪ وإﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ أﺣﺪﳘﺎ 219ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أي ﲟﺎدﺗﻪ وﻫﻴﺌﺘﻪ ﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻷ”ﺎ إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻟﻨﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻜﻦ
220

ﻣﺬﻛﻮرا
اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻟﻨﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ وﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻴﺲ ﲟﻮﺟﻮد ﻓﺎﻟﺸﻤﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺎن ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ
ً
ﻓﻴﻪ ﲰﻰ ﺑﻪ ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ أداة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أﻋﲏ ﻟﻜﻦ.
221
واﳌﻜﺮر ﺑﲔ ﻣﻘﺪﻣﱵ اﻟﻘﻴﺎس أي اﻻﻗﱰاﱐ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺪا أوﺳﻂ ﻟﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﳌﻄﻠﻮب وﻣﻮﺿﻮع اﳌﻄﻠﻮب ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺪا

أﺻﻐﺮ ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻗﻞ أﻓﺮاد ﻣﻦ اﶈﻤﻮل وﳏﻤﻮﻟﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺪا أﻛﱪ 222ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻛﺜﺮ أﻓﺮ ًادا واﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺻﻐﺮ وﻫﻲ
داﺋﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻛﱪى ﻷ”ﺎ ذات
داﺋﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻐﺮى ﻷ”ﺎ ذات اﻷﺻﻐﺮ وﺻﺎﺣﺒﺔ واﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻛﱪ وﻫﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ً
اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻷوﱃ ً

ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ اﳍﻴﺌﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ
اﻷﻛﱪ وﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ] 52أ[ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻜﱪى ﺗﺴﻤﻰ ﺷﻜﻼً ً
ﺣﺪودا ﺑﺎﳌﻘﺪار.
إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺣﺪا أو
ً

واﻷﺷﻜﺎل أرﺑﻌﺔ ﻷن اﳊﺪ اﻷوﺳﻂ إن ﻛﺎن ﳏﻤﻮﻻً ﰲ اﻟﺼﻐﺮى
وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﰲ اﻟﻜﱪى ﻓﻬﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻷول ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ
ً
224
اﻹﻧﺘﺎج 223ووارد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء إﱃ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻲء ﰒ إﱃ اﳊﻜﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وإن ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﻬﻮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﻛﻞ ﻧﺎﻃﻖ إﻧﺴﺎن ﻓﺒﻌﺾ اﳊﻴﻮان ﻧﺎﻃﻖ وإن ﻛﺎن
ً
225

ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ

ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻧﺎﻃﻖ ﻓﺒﻌﺾ اﳊﻴﻮان ﻧﺎﻃﻖ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﺘﻘﺪم اﳌﻮﺿﻮع وإن ﻛﺎن ﳏﻤﻮﻻً
إﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮان وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﺠﺮ ﲝﻴﻮان ﻓﻼ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﲝﺠﺮ وإﳕﺎ ﻛﺎن ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﳌﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻷول ﰲ أﺷﺮف ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻪ وﻫﻮ اﻟﺼﻐﺮى

وﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻄﻠﻮب ﻛﺎﻷول.
ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﺷﻜﺎل اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﻨﻄﻖ ﻓﻌﻠﻴﻚ œﺎ واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻊ ﺟﺪا ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻷول اﻟﻘﺮﻳﺐ

ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻊ ﺟﺪا ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻪ واﻟﺬي ﻟﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻃﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ رد اﻟﺜﺎﱐ إﱃ اﻷول ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺼﻐﺮى أو اﻟﻜﱪى ﻷﻧﻪ ﻟﻜﻤﺎل

215

216
217
218
219
220

ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ر  +ﻣﺼﺎدرة.
ب :وﻫﻮ.
أ :ﻋﻦ.
ر :ﻻﻗﱰاﱐ.
أ :أن أﺣﺪﻫﺎ.
أ ،ب :ﻣﺬﻛﻮر.

221

ر :أوﺳﻄًﺎ.
أﻛﺴﺮا.
رً :

224

أ :ﺣﻜﻢ.

225

:أ ،ب ،ر:أو ﳏﻤﻮﻻ.

222
223

ر :ﻟﻺﻧﺘﺎج.
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ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﻷول ﻳﻔﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ 226ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ اﻟﺼﺎدق ﲞﻼف اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ وإﳕﺎ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻪ ﺑﺎﻹﳚﺎب واﻟﺴﻠﺐ إذ
227

ﻫﻮ ﺷﺮﻃﻪ وﻳﻨﺘﺞ

اﻟﺴﺎﻟﺒﺘﲔ وأﻣﺎ ﺷﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺈﳚﺎب اﻟﺼﻐﺮى وﻛﻠﻴﺔ إﺣﺪى اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ وﻳﻨﺘﺞ اﳉﺰﺋﻴﺘﲔ وأﻣﺎ ﺷﺮط اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺈﳚﺎب

اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ 228ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى ] 52ب[ أو اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻛﻠﻴﺔ إﺣﺪﻳﻬﻤﺎ وﻳﻨﺘﺞ اﳉﺰﺋﻴﺘﲔ إﻻ ﺿﺮﺑﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ 229وﻫﻮ 230ﺳﻚ ﺟﻚ ﻓﺈﻧﻪ

ﻳﻨﺘﺞ ﺳﻚ 231وﱂ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ 232ﻟﻘﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﱐ 233وإﳕﺎ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻷول وﻟﺬا ﻗﺎل:
234
ﻣﺮﺟﻌﺎ
ﺳﺘﻮرا ﺑﺎﻟﻀﻢ أي ً
واﻟﺸﻜﻞ اﻷول ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻠﻮم أي ﻣﻴﺰان اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت ﻓﻨﻮردﻩ ﻫﻬﻨﺎ ﻟﻴﺠﻌﻞ ُد ً

ﻳﻜﺘﻔﻰ œﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم وﻳﻨﺘﺞ ﻣﻨﻪ اﳌﻄﻠﻮب ﻛﻠﻪ وﺷﺮط إﻧﺘﺎﺟﻪ إﳚﺎب اﻟﺼﻐﺮى وﻛﻠﻴﺔ اﻟﻜﱪى وﺿﺮوﺑﻪ اﳌﻨﺘﺠﺔ أرﺑﻌﺔ وﻳﻨﺘﺞ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷرﺑﻌﺔ
واﻟﻘﻴﺎس ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺴﻘﻂ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮط اﻷول واﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ.
اﻟﻀﺮب اﻷول ﻣﻮﺟﺒﺘﺎن ﻛﻠﻴﺘﺎن ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﻣﺆﻟﻒ وﻛﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﳏﺪث ﻓﻜﻞ ﺟﺴﻢ ﳏﺪث واﻟﺜﺎﱐ
ﻛﻠﻴﺘﺎن واﻟﻜﱪى ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﻣﺆﻟﻒ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻘﺪﱘ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳉﺴﻢ ﺑﻘﺪﱘ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻮﺟﺒﺘﺎن واﻟﺼﻐﺮى

ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﺟﺰﺋﻴﺔ 235ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﳉﺴﻢ ﻣﺆﻟﻒ وﻛﻞ ﻣﺆﻟﻒ ﳏﺪث ﻓﺒﻌﺾ اﳉﺴﻢ ﳏﺪث واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺻﻐﺮى وﺳﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ
ﻛﱪى ﻳﻨﺘﺞ ﺳﺎﻟﺒﺔ 236ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﳉﺴﻢ ﻣﺆﻟﻒ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻘﺪﱘ ﻓﺒﻌﺾ اﳉﺴﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺪﱘ .وإﳕﺎ رﺗﺒﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻷن
اﳌﻘﺪﻣﺎت أﺷﺮف ﰲ إﻓﺎدة اﻷﺣﻜﺎم.
واﻟﻘﻴﺎس اﻻﻗﱰاﱐ ﲬﺴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮّﻛﺒﻪ ﻣﻦ اﳊﻤﻠﻴﺎت واﻟﺸﺮﻃﻴﺎت واﳌﺨﺘﻠﻄﺎت إﻣﺎ ﻣﻦ ﲪﻠﻴﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻏﲑ ﻣﺮة وﻫﻮ
اﻟﻐﺎﻟﺐ وﻳﺴﻤﻰ اﻗﱰاﻧﻴﺎ ﲪﻠﻴﺎ وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﺔ اﻵﺗﻴﺔ اﻗﱰاﻧﻴﺎ ﺷﺮﻃﻴﺎ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻠﺘﲔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ] 53أ[ ﻃﺎﻟﻌﺔ
ﻓﺎﻟﻨﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮد وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻬﺎر
ﻣﻮﺟﻮدا ﻓﺎﻷرض ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻳﻨﺘﺞ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻷرض ﻣﻀﻴﺌﺔ 238ﻷن ﻣﻠﺰوم اﳌﻠﺰوم 239ﻣﻠﺰوم
ً
237

وإﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻋﺪد إﻣﺎ ﻓﺮد أو زوج 240وﻛﻞ زوج إﻣﺎ زوج اﻟﺰوج أي ﻣﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻮاﺣﺪ ﲟﺘﺴﺎوﻳﲔ أو زوج اﻟﻔﺮد أي ﻏﲑ
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻋﺪد إﻣﺎ ﻓﺮد أو زوج 241اﻟﺰوج أو زوج اﻟﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ إﺳﻘﺎط اﻷوﺳﻂ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺰوج وإﻣﺎ ﻣﻦ ﲪﻠﻴﺔ
226
227
228
229

ر :ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ر :ﻧﺘﻴﺠﻪ.
ر  -وﻳﻨﺘﺞ اﳉﺰﺋﻴﺘﲔ وأﻣﺎ ﺷﺮط اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﺈﳚﺎب اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ.
أ ،ب :إﻻ ﺿﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ.

230

ر  -وﻫﻮ.

231

ﺳﻚ ،أي ﲟﻌﲏ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ؛ ﺟﻚ ،أي ﲟﻌﲏ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ) .اﻟﻨﺎﺷﺮ(.

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

ب :ﻳﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
ر :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
أ ،ب :ﻓﻠﻨﻮردﻩ.
ر  -ﻳﻨﺘﺞ ﺟﺰﺋﻴﺔ.
أ ،ب  -ﺳﺎﻟﺒﺔ.
أ :ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ.
ر -ﻳﻨﺘﺞ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻷرض ﻣﻀﻴﺌﺔ.
ر :اﻟﻠﺰوم.
أ  +إﻣﺎ ﻓﺮد أو زوج.
أ ،ب  +و زوج.
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وﻣﺘﺼﻠﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻮان وﻛﻞ ﺣﻴﻮان ﺟﺴﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﺟﺴﻢ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﲪﻠﻴﺔ وﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻋﺪد إﻣﺎ ﻓﺮد وإﻣﺎ زوج وﻛﻞ زوج ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﲟﺘﺴﺎوﻳﲔ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻋﺪد ﻓﻬﻮ إﻣﺎ ﻓﺮد أو ﻣﻨﻘﺴﻢ ﲟﺘﺴﺎوﻳﲔ 242وإﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻠﺔ
وﻣﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻮان وﻛﻞ ﺣﻴﻮان ﻓﻬﻮ إﻣﺎ أﺑﻴﺾ أو أﺳﻮد ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ إﻣﺎ أﺑﻴﺾ
أو 243أﺳﻮد وﻫﻬﻨﺎ أﲝﺎث ﺷﺮﻳﻔﺔ وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳋﺼﻨﺎﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ.

أﻳﻀﺎ اﻷوﱃ
وﳌﺎ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﺎس اﻻﻗﱰاﱐ ﺷﺮع ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻘﺎل وأﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎس اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﺄﻗﻠﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﲔ ً
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺷﺮﻃﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ أو اﲢﺎد وﻗﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ أي ﻟﺰوﻣﻴﺔ إذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻ
داﺋﻤﺎ ﻷن وﺟﻮد اﳌﻠﺰوم ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد اﻟﻼزم ] 53ب[
ﻳﻨﺘﺞ وﱂ ﻳﻘﻴﺪ ﻟﻈﻬﻮرﻩ ﻓﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﲔ اﳌﻘﺪم وﻗﺪ ﻳﻘﺎل وﺿﻊ اﳌﻘﺪم ﻳﻨﺘﺞ ﻋﲔ اﻟﺘﺎﱄ ً
ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻮان ﻟﻜﻨﻪ إﻧﺴﺎن ﻳﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﺣﻴﻮان وﻫﻮ ﻋﲔ اﻟﺘﺎﱄ واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻘﻴﺾ اﻟﺘﺎﱄ وﻗﺪ ﻳﻘﺎل رﻓﻊ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺘﺞ
ﻧﻘﻴﺾ اﳌﻘﺪم ﻷن اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻼزم ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﻔﺎء اﳌﻠﺰوم ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ إن ﻛﺎن ﻫﺬا إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﻮان ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﲝﻴﻮان ﻳﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻧﺴﺎن.

وأﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﲔ اﻟﺘﺎﱄ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﲔ اﳌﻘﺪم ﻷن وﺟﻮد اﻟﻼزم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد اﳌﻠﺰوم ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻋﻢ وﻻ ﻧﻘﻴﺾ اﳌﻘﺪم
ٍ
ﻣﻠﺰوﻣﺎ
ﻧﻘﻴﺾ اﻟﺘﺎﱄ ﻷن اﻧﺘﻔﺎء اﳌﻠﺰوم ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻼزم ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺧﺺ ﻧﻌﻢ ﻳﻨﺘﺞ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﳌﺴﺎواة ﻟﻜﻮن ﻛﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ً
وﻻزﻣﺎ
ً
246
245
244
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﺈن ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ أرﺑﻌﺔ ﻋﲔ ﻛﻞ ﻧﻘﻴﺾ اﻵﺧﺮ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وإن ﻣﺎﻧﻌﺔ اﳉﻤﻊ ﻓﺎﺛﻨﺎن ﻋﲔ ﻛﻞ
248

247
أﻳﻀﺎ ﻧﻘﻴﺾ ﻛﻞ ﻋﲔ
ﻧﻘﻴﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﻂ وإن ﻣﺎﻧﻌﺔ اﳋﻠﻮ ﻓﺎﺛﻨﺎن ً
250
أﻳﻀﺎ وﻣﺎﻧﻌﺔ
اﳉﺰﺋﲔ ﻳﻨﺘﺞ ﻧﻘﻴﺾ اﻵﺧﺮ وﻫﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 249وﻣﺎﻧﻌﺔ اﳉﻤﻊ واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻘﻴﺾ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﲔ اﻵﺧﺮ ﻫﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ً

اﻵﺧﺮ ﻓﻘﻂ وأﺷﺎر إﱃ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﲔ أﺣﺪ

251

اﳋﻠﻮ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻇﺎﻫﺮة.

252

وﳌﺎ

]اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳋﻤﺲ[

ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﻘﻴﺎس ﲝﺴﺐ اﻟﺼﻮرة أراد ﺑﻴﺎن أﻗﺴﺎﻣﻪ ﲝﺴﺐ اﳌﺎدة وﻫﻮ ﲬﺴﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳋﻤﺲ

ﻓﻘﺎل

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

أ ،ب ،ص :ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻋﺪد إﻣﺎ ﻓﺮد وإﻣﺎ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﲟﺘﺴﺎوﻳﲔ.
ر :وإﻣﺎ.
ر :ﺣﻘﻴﻘﺔ.
ر :ﻓﻘﻂ.
ر :اﳋﻠﻮ.
ر  -ﻓﺎﺛﻨﺎن ﻋﲔ ﻛﻞ ﻧﻘﻴﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﻂ وأن ﻣﺎﻧﻌﺔ اﳋﻠﻮ.
ر  +ﻧﻘﻴﺾ.
ر :اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ر :اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻓﺮدا ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺮد ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺰوج ﻟﻜﻨﻪ زوج ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﺮد.
زوﺟﺎ أو ً
ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ر  +ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺪد ً

ر :ﳌﺎ.
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اﻟﱪﻫﺎن أي ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﻴﺎس اﻟﱪﻫﺎﱐ

وﻫﻮ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻘﲔ وﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎزم ﻣﻄﺎﺑﻖ
254

ﺛﺎﺑﺖ واﻟﱪﻫﺎن ﻗﺴﻤﺎن ﳌﻲ إن ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﳌﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ وإﱐ إ ْن ]ﻛﺎن[ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
واﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎت أي اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﻫﻲ أﺻﻮﳍﺎ ﺳﺘﺔ وأﻣﺎ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ] 54أ[ اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﻴﻘﲔ 255اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻮاﺣﺪة
ﻣﻨﻬﺎ ،اﻷول 257أوﻟﻴﺎت وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳛﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ œﺎ ﲟﺠﺮد ﺗﺼﻮر ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺼﻒ اﻻﺛﻨﲔ واﻟﻜﻞ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳉﺰء و اﻟﺜﺎﱐ
258
ﻣﺸﺎﻫﺪات وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳛﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ œﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺲ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻫﻲ اﳊﺴﻴﺎت ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺸﺮﻗﺔ واﻟﻨﺎر ﳏﺮﻗﺔ أو اﻟﺒﺎﻃﻦ وﻫﻲ
256

اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺎت ﳓﻮ ﻟﻨﺎ ﺟﻮع وﻋﻄﺶ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﳎﺮﺑﺎت وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳛﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ œﺎ ﺑﺘﻜﺮر ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻴﻘﲔ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﺷﺮب

اﻟﺴﻘﻤﻮﻧﻴﺎ 259ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺼﻔﺮاء و اﻟﺮاﺑﻊ َﺣﺪﺳﻴﺎت ﺑﻔﺘﺢ اﳊﺎء وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳛﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ œﺎ ﲝﺪس ﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻫﻮ ﺳﺮﻋﺔ

اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻟﺴﻨﻮﺣﻬﺎ 260دﻓﻌﺔ ﲞﻼف اﻟﻔﻜﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺪرﳚﻲ ﳏﺘﺎج إﱃ ﲡﺸﻢ 261اﻟﻜﺴﺐ ﻛﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ إﱃ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻻ ﻛﺎ«ﺘﻬﺪﻳﻦ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻧﻮر اﻟﻘﻤﺮ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ وﻓﻴﻪ ﺗﺪﺑﺮ وﻧﻈﺮ و اﳋﺎﻣﺲ ﻣﺘﻮاﺗﺮات وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳛﻜﻢ
اﻟﻌﻘﻞ œﺎ ﺑﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺑﻞ أﻗﻮام ﻻ ﳚﻮز ﺗﻮاﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ادﻋﻰ اﻟﻨﺒﻮة وأﻇﻬﺮ اﳌﻌﺠﺰة ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ

اﺗﺮا و اﻟﺴﺎدس ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎŒﺎ ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳛﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ œﺎ
ﻛﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﺗﻮ ً
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ وﺳﻄﻪ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ 262ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ اﻷرﺑﻌﺔ زوج ﺑﺴﺒﺐ وﺳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮر
263

اﻟﻄﺮﻓﲔ وﻫﻮ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﲟﺘﺴﺎوﻳﲔ وﻛﺬا
ﲝﺴﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮاء.

اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﺮد واﳊﺎﺻﻞ أن اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﻣﺎ أن ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺷﻲء أو إﱃ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ] 54ب[
265

264

أﻳﻀﺎ اﳌﻈﻨﻮﻧﺎت ،واﳌﻘﺒﻮﻻت ﳑﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺬب] ،وﻣﺸﻬﻮرات أي ﺑﲔ اﻟﻨﺎس[ ،
وإﻣﺎ ﻏﲑ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎت ﻓﺴﺒﻌﺔ ً
266
ﺗﺄﺛﲑا ﻋﺠﻴﺒًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﺾ أو ﺑﺴﻂ
واﳌﺴﻠﻤﺎت ﻋﻨﺪ اﳋﺼﻢ أو ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ،وﳐﻴﻼت أي ﻗﻀﺎﻳﺎ إذا أوردت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮت ﻓﻴﻬﺎ ً

ﳓﻮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻴﻔﺔ وﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻛﻼب واﻟﻮﳘﻴﺎت اﻟﻜﺎذﺑﺔ ،واﳌﺸﺒﻬﺎت أي اﻟﻜﺎذﺑﺎت اﳌﺸﺒﻬﺎت ﺑﺎﻷوﻟﻴﺎت أو اﳌﺸﻬﻮرات ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻠﺤﺪﻳﻦ ﺑﺄن

253

ر  -اﻟﱪﻫﺎﱐ .ص :اﻟﱪﻫﺎن.

254

ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :ﻹﻓﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺒﻮت ﰲ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﻂ.

255
256
257
258
259
260
261

262
263

أ :اﻟﻴﻘﲔ.
ب ،ر :ﺑﻮاﺣﺪ.
ب :اﻷوﱄ.
أ :أو اﻟﺒﻄﻦ و ﳘﺎ؛ ب :أو اﻟﺒﻄﻦ ﻓﻬﻲ؛ ر :واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ر ،ص :اﻟﺴﻘﻤﻮﻧﻴﺎت.
ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ر :أي ﻟﻈﻬﻮرﻫﺎ.
ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :اﻟﺘﺠﺸﻢ زﲪﺔ.
ر  -ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ وﺳﻄﻪ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ.
أ ،ب :وﳓﻮ.

264

ر :اﻟﺒﻘﻴﺎت.

265

ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ إﻳﺴﺎﻏﻮﺧﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻻﳌﺆﻟﻒ اﻟﻘﺎرﺳﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ اﻟﻐﲑ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎت إﱄ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻫﺎﻛﺬا .رﲟﺎ ﻫﺬا

266

ﺳﻬﻮ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ ،ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﱵ ﰲ أﻳﺪﻳﻨﺎ) .اﻟﻨﺎﺷﺮ(.
أ ،ر :أو ﳐﻴﻼت.
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ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء ﺳﺮاب وﺧﻴﺎل وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﰒ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﳋﻤﺴﺔ اﻷول إﱃ أوﺻﺎﻓﻬﺎ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ أو ﻛﺎذﺑﺔ.

267

أو ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻟﺪﻓﻌﻪ

ﻧﺎدرا
واﳉﺪل ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻫﺎن وﻫﻮ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺸﻬﻮرة ً
وإﻟﺰاﻣﻪ وﻟﺬا ﻗﺎﻟﻮا ﻛﻞ ﺟﻮاب وﺳﺆال 268ﻳﺘﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﶈﻘﻖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﺠﺪل وإﻟﺰاﻣﻲ.
أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ أو ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺑﻞ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ
واﳋﻄﺎﺑﺔ وﺗﺴﻤﻰ أﻣﺎرة ً

أﻳﻀﺎ و’أو‘ ﳌﺎﻧﻌﺔ اﳋﻠﻮ واﳌﻘﺼﻮد إﻧﺘﺎج 269اﻟﻈﻦ.
ً

270

واﻟﺸﻌﺮ وﻫﻮ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻨﺒﺴﻂ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ أو ﺗﻨﻘﺒﺾ واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ اﻧﻔﻌﺎل

اﻟﻮﻋﺎظ.
ﻟﻠﱰﻫﻴﺐ أو اﻟﱰﻏﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ّ
واﳌﻐﺎﻟﻄﺔ وﻫﻲ ﻗﻴﺎس ﻓﺎﺳﺪ ﺻﻮرًة ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط اﻹﻧﺘﺎج أو ﻣﺎد ًة

271

ﻗﺒﻀﺎ أو ﺑﺴﻄًﺎ
اﻟﻨﻔﺲ ً

وﻟﻜﺜﺮة ﻃﺮﻗﻪ ﺣﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎن

272

ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻘﺎل

ﻗﻴﺎس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳊﻖ وﻳﺴﻤﻰ ﺳﻔﺴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻔﺴﻄﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻔﺮة 55] 273أ[ واﳌﻼﺣﺪة اﻟﻔﺠﺮة ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ
277

ﻟﺸﻲء 274ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء إﻻ ﷲ 275ﻓﺈ”ﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻘﻮل أﻫﻞ اﳊﻖ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻟﺸﻲء 276ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء إﻻ ﷲ
أﻳﻀﺎ 278أو ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳌﺸﻬﻮرة وﺗﺴﻤﻰ ﻣﺸﺎﻏﺒﺔ
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﺟﺒﺎت ﺑﺎﻟﻐﲑ ﻣﻊ أن اﳌﺨﺘﺎر أ”ﺎ واﺟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺬات ً
279

ﻛﻘﻮل اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ اﻟﻜﻔﺮة ﻻ وﺟﻮد ﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء

280

281

إﻻ ﷲ

ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺪوم ﺑﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻮﺟﻮد ﴿ﻛﱪت ﻛﻠﻤﺔ ﲣﺮج ﻣﻦ

أﻓﻮاﻫﻬﻢ﴾ 282ﻓﺈ”ﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻘﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺸﺮﻋﺔ اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﱃ أﻗﺼﻰ ﻣﺮاﺗﺐ

267

268
269
270
271

ر :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
أ ،ر :اﻧﺘﻘﺎل.
ر :أﻣﺎرة.

273

ص :ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﻛﺄﻗﻮال اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻔﺮة.

276
277

اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻻ وﺟﻮد ﻟﺸﻲء أي ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎرف

أ :ﺳﺆال وﺟﻮاب.

272

275

283

ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ص :ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ اﻟﻌﺪل ﺣﺴﻦ واﻟﻈﻠﻢ ﻗﺒﻴﺢ.

أ ،ر :وﻟﻜﺜﺮﺗﻪ ﻗﺼﺮ اﻟﺒﻴﺎن؛ ب :وﻟﻜﺜﺮﺗﻪ ﻗﺼﺪ اﻟﺒﻴﺎن.

274

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن

ر :ﺑﺸﻲء.
ر :اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ر :ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸﻲء.
ر :اﷲ.

278

أﻳﻀﺎ؛ و ﰲ ﻫﺎﻣﺸﻬﺎ :ﻓﺈن
أﻳﻀﺎ؛ ص  -ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﺟﺒﺎت ﺑﺎﻟﻐﲑ ﻣﻊ أن اﳌﺨﺘﺎر أ”ﺎ واﺟﺒﺎت ﺑﺎﻟﺬات ً
رً -
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻏﲑ اﷲ ﺗﻌﺎﱄ ﳑﻜﻨﺔ.

279

ر :ﺑﺎﳌﺸﻬﻮر.

280

ص – ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء.

281

ر :اﷲ.

282

ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ،اﻵﻳﺔ .5

283

ر :رواﻳﺘﻪ.
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284

285

ﻻﺳﺘﻐﺮاﻗﻪ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻏﻴﺒﻮﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ

ﺣﱴ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﺿﺮورﻳﺎت أﺣﻮاﻟﻪ أو ﻣﻘﺪﻣﺎت

وﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻻ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ ﷲ
وﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟﺸﻴﻮﺧﻬﻢ اﻟﻀﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ
وﳘﻴﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻻ ﺻﺎدﻗﺔ إذ اﻟﻮﻫﻢ رﲟﺎ ﻳﺼﺪق ورﲟﺎ ﻳﻜﺬب ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻏﻼة اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﺗﻮﳘًﺎ
ً
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ 288وإﱃ اﻟﺘﻘﺮب 289واﻟﻜﺮاﻣﺔ إﻻ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن أن ﻛﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻼ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ إذ
286

287

ﻛﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ.
واﻟﻌﻤﺪة أي اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ودﻋﻮى ﻋﻘﻠﻴﺔً أو ﻧﻘﻠﻴﺔً ﻫﻮ اﻟﱪﻫﺎن اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ اﻟﱪاﻫﲔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
واﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﻏﲑ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻷرﺑﻌﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪات اﶈﻀﺔ ﻓﺈن ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﳊﻘﺔ وﺗﺰﻳﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺑﻪ وﻟﺬا ﻗﺎل اﷲ
292
ﺗﻌﺎﱃ ﴿ :ﻗُﻞ ﻫﺎﺗُﻮا ﺑـﺮﻫﺎﻧَ ُﻜﻢ إِن ُﻛﻨﺘﻢ ِ ِ
ﲔ﴾
ﺻﺎدﻗ َ
ُْ َ
ْ َ ُْ َ ْ
وﻟﻴﻜﻦ ﻫﺬا آﺧﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ .ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ] 55ب[ ﰲ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
290

293

ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﲔ

291

ﺧﲑ اﻟﱪﻳﺔ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ذوي اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎم ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ

واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻠﻬﻢ اﺧﺘﻤﻨﺎ ﺑﺎﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم ﲝﺮﻣﺔ ﺳﻴﺪ اﻷﻧﺎم.
ﰎ ﺑﻌﻮن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻴﻠﺔ اﻷﺣﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ذي اﳊﺠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﲬﺲ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺸﺮف
أﻳﻀﺎ ﻟﻴﻠﺔ أول اﻟﱪ واﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛﺎﺗﺒﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻓﻨﺪي ﲡﺎوز اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻋﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم أﻟﻒ أﻟﻒ وﻫﻲ ً
294

ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺣﺮرﺗﻪ ﺣﲔ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﺘﻘﺮ واﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﳌﻘﺘﺪر.

284

ر :اﷲ.

285

ص :وﻏﻴﺒﻮﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﺳﻮم وﻣﻮﻫﻮم.

286
287
288
289
290

ر :ﻟﺸﻴﻮﻣﻬﻢ.
أ :أ”ﺎ.
أ ،ر -ﺗﻌﺎﱃ.
ر :اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
ر :اﳌﻌﺘﻤﺪة.

291

ر :دﻋﻮى؛ ص  -و دﻋﻮى.

292

ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ،اﻵﻳﺔ .64

293
294

أ ،ب – اﻟﻨﺒﻴﲔ؛ ص  -ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ.
ر :ﲤ ـ ـﺖ ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﺸـ ــﺮح ﻋﻠـ ــﻰ إﻳﺴـ ــﺎﻏﻮﺟﻲ ﻣـ ــﻦ ﻣﺼـ ــﻨﻔﺎت أﺳـ ــﺘﺎذﻧﺎ اﻟﻌﻼﻣـ ــﺔ اﳌﺸـ ــﻬﻮر ﻓﻀـ ــﻠﻪ ﺑـ ــﲔ اﳋـ ــﺎص واﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﰲ ﻳـ ــﺪ ﻋﺒـ ــﺪ
اﳊﻘـ ــﲑ اﳊـ ــﺎج ﳏﻤـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ اﳊـ ــﺎج ﺣﺴـ ــﻦ اﻟﻜـ ــﺎﻧﻘﺮي ﻏﻔـ ــﺮ اﷲ ﳍـ ــﻢ وﳌـ ــﻦ أﺣـ ــﺒﻬﻢ ودﻋـ ــﺎ ﳍـ ــﻢ أﲨﻌـ ــﲔ آﻣـ ــﲔ .ﺳـ ــﻨﺔ  1159ص :ﰎ
ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﰲ ﻏﺮة ﺻﻔﺮ اﳋﲑ  ،١١٥٨وﰎ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ اﳊﺎج إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻏﺎ.١١٦٨ ،
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