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  تعريف العلم، موضوعه، فائدته، واضعه، نسبته إىل غريه،حكمه

  .أقسام القول، بيان ما جتري املناظرة فيه
  :تعريف

كافـأة،  امل املناظرة يف اللغة تطلق على عـدة معـان؛ منـها املقابلـة، ومنـها     
تردد الكالم بـني شخصـني يقصـد كـل واحـد       «وتطلق يف االصطالح على 

منهما تصحيح قوله وإبطال قول صـاحبه، مـع رغبـة كـل منـهما يف ظهـور       
  .»احلق

  :موضوع املناظرة
وموضوع هذا العلم األحباث الكلية اليت تندرج حتتها أحباث جزئية، مـن  

ــة أو ليســت كــذلك؛ فاأل  ــة كــاملنع  حيــث هــي موجهــة مقبول حبــاث الكلي
واملعارضة والنقض الكليات؛ واألحباث اجلزئية اليت تندرج حتت هذه كمنـع  
مقدمة معينة من دليل خمصوص، ومعارضه دليل بعينه، ونقص دليل خـاص،  

م هذا الفن، وذلـك  وقبول هذه األحباث الكلية وعدم قبوهلا يعرف من أحكا
وكمـا   ،»هو وظيفة مقبولة كل منع يرد على مقدمة معينة ف«:    كما تقول

 –مع إقامة دليـل اإلفسـاد    –كل ما هو إفساد للمقدمة قبل إثباا « : تقول
كـل مـا هـو نقـض بـالتخلف أو      «  :وكما تقـول  ،»فهو غضب غري مقبول

وغـري ذلـك ممـا سـتعرفه      ،»مقبولـة مستحسـنة    زام الفساد فهو وظيفـة باستل
  .مفصالً إن شاء اهللا



رسالة اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

  :فائدة دراسة هذا العلم
معرفـة طـرق البحـث واملناقشـة مـع اخلصـوم،       : وفائدة دراسة هذا العلم

وعصمة الذهن عن اخلطـأ يف املباحثـات اجلزئيـة؛ ويترتـب علـى ذلـك بيـان        
بإلزامه إن كان سائالً، وإقحامه إن :  احلق، ورد شبه املبطلني، وقمع الضال

  .كان معلِّالً
  :واضعه

جني إىل هذه النظم؛ ملا وهبهم اهللا وقد كان العلماء يف الصدر األول غري حمتا
من سالمة الفطرة، وصفاء الذهن، وكانت أساليب حوارهم ومناظرام جتـري  
على وفق هذه القواعد، من غري أن تكون علماً مدوناً؛ فلما طال العهد وقصرت 
القرائح احتاج الناس إىل استنباط قواعد يلتزمها املتباحثـان، فكـان أول مـن ميـز     

وجعلها علما مستقال وصنف فيه على الكيفيـة الـيت نتناقلـها اليـوم      هذه القواعد
ركن الدين العميدي احلنفي صاحب كتـاب اإلرشـاد، واملتـوىف يف سـنة مخـس      

  .عشرة وستمائة من اهلجرة
  .وهذا العلم أحد العلوم العقلية :نسبته إىل غريه من العلوم

  :حكمه
يتوقـف عليـه معرفـة    وحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي؛ ألنـه  

طرق الرد على ذوي البدع واألهواء، كما تتوقـف عليـه معرفـة متـام الـدليل      
العقلي التفصيلي على وجود اهللا تعاىل وثبوت أكثر صفاته، وقد يـتعني تعلـم   

  .هذا العلم على إنسان؛ فيصبح حينئذ فرض عني عليه
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  أقسام القول

  فيهوبيان ما جتري فيه املناظرة منه، وما ال جتري 
األول املفـرد، والثـاين املركـب، مث املركـب علـى      : القول على ضربني

األول : األول الناقص، والثاين التام، مث املركب التـام علـى ضـربني   : ضربني
  .اإلنشائي، والثاين اخلربي؛ فهذه أربعة أقسام

أما القول املفرد فال جتري فيه املناظرة أصالً؛ إال أنه يستفسر عـن املـراد   
  .كان غريباًمنه إن 

فإن كان قيدا للقضـية جـرت   » حيوان ناطق«وأما املركب الناقص حنو 
  .املناظرة فيه، وإن مل يكن قيدا للقضية مل جتر املناظرة فيه

وأما املركب التام اإلنشائي فـإن كـان منقـوال طولـب ناقلـه بتصـحيح       
  .النقل، وإن كان ذاكراً له من عند نفسه مل جتر املناظرة فيه

ركب التام اخلربي، وهو القضية، فهو حمـل املنـاظرة والبحـث،    وأما امل
وعليه ترد اعتراضات املعترض، وعنه ينـافح ايـب، علـى التفصـيالت الـيت      

  .سنذكرها لك فيما بعد
وكان من حق التعريفات والتقسيمات أالَّ جتري املناظرة فيها؛ ألـا ال  

، ولكنهم نظروا إىل أن ختلو عن أن تكون من قبيل املفرد أو املركب الناقص
فكأنه ادعـى  » اإلنسان بأنه حيوان ناطق دحي« : قائل التعريف إذا قال مثالً 

  :يف ضمن هذا التعريف عدة دعاوٍ
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  .أن هذا التعريف حد ال رسم:  األوىل
  .أنه مؤلف من الذاتيات ال العرضيات:  والثانية
  .أنه جامع، ال خيرج عنه فرد من أفراد املعرف:  والثالثة
  .أنه مانع، ال يدخل فيه مما ليس من املعرف شيء:  والرابعة
  .أنه غري مستلزم لشيء من احملاالت: واخلامسة

وإمـا   ،وإمـا فعـل   ،الكلمة إما اسم« : وكذا قائل التقسيم لو قال مثالً
  :عاولكان كأنه ادعى يف ضمن هذا التقسيم عدة د» حرف

أن هذا التقسيم حاصر، مبعىن أنه جامع لكـل أنـواع التقسـيم،    : األوىل
  .وأنه ال يدخل فيه مما ليس من أنواع املقسم شيء

أن كل قسم من هذه األقسام الـيت ذكرهـا أخـص مطلقـاً مـن      : والثانية
  .املقسم

أن كل قسم من هذه األقسام يباين ما عداه مباينة تامة؛ فلـيس  : والثالثة
  .قسام مساوياً لقسم آخر منها، وال أعم وال أخص من قسم آخرأحد األ

فلما كان التعريف والتقسيم عند أهل هذا الفن يتضمنان هذه الدعاوى 
اليت ذكرناها لك أجازوا أن جتري فيهما املناظرة، وهلذا كان حاصل املناظرة 
 يف التعريف والتقسيم االعتراض على تلك الدعاوى اليت تضمنها كل واحـد 

  .منهما، على ما ستقف على بيانه مفصالً يف موضعه، إن شاء اهللا
ــ   ــم أن املرك ــا تعل ــن هن ــربني   وم ــى ض ــام اخلــربي عل  األول: ب الت

  .الثاين الضمينصريح، وال
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: األولأن الذي جتري فيه املناظرة ثالثة أنواع؛  -أيضاً –ومن هنا تعلم 
  .اخلربي الصريحاملركب التام : والثالثالتعريف، : والثاينالتقسيم، 

وسنضع لكل نوع من هذا األنواع الثالثـة نـبني فيـه أوالً مـا جيـب أن      
  .طرق املناظرة فيه –بعد ذلك  –يكون عليه، مث نبني فيه 
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  يف بيان معناه، وحقيقته، وأنواعه، وشروطه: الفصل األول
  :معىن التقسيم

التقسيم يف اللغة معناه جتزئة الشيء وجعله أجزاء؛ قسمت التفاحة، إذا 
قسمت التفاحة أربعة أقسام، إذا كان من غرضك بيـان  : جزأا، وقد تقول

  .عدد األجزاء اليت صريت التفاحة منقسمة إليها
وهو يف اصطالح العلماء على نوعني، ولكل واحد من هـذين النـوعني   

ع اآلخر؛ لذلك وجب أن نعرف النـوعني أوالً، مث  حقيقة ختالف حقيقة النو
تقسيم الكل إىل أجزائـه،  : ذلك حقيقة كل نوع على حدة؛ ومها نعرف بعد

  .وتقسيم الكلي إىل جزئياته
  :تقسيم الكل إىل أجزائه

حتصيل حقيقة الشـيء بـذكر أجزائـه    : فأما تقسيم الكل إىل أجزائه فهو
: وقولــك ،»خــيط ومســاراحلصــري «: الــيت يتركــب منــها؛ وذلــك كقولــك

وحنـو  » الشـجرة جـذع وأغصـان   « : وقولـك  ،»الكرسي خشب ومسمار«
  .ذلك

  :تقسيم الكلي إىل جزئياته
ضـم قيـود متباينـة أو متخالفـة إىل     : وأما تقسيم الكلي إىل جزئياته فهو

ــود، وذلــك    ــة أو متخالفــة بعــدد تلــك القي املقســم؛ لتحصــيل أقســام متباين



آداب البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رسالة اآلداب     

على معىن يف نفسها فهي احلـرف، وإن دلـت    الكلمة إن مل تدل« : كقولك
على معىن يف نفسها فإن كان الزمن جـزءا مـن معناهـا فهـي الفعـل، وإن مل      

التمييـز إن بـني   «: ومثـل قولـك   ،»جزءا من معناها فهـي االسـم  يكن الزمن 
ومثـل  » إام اسم مفرد فهو متييز املفرد وإن بني إام نسبة فهو متييز النسـبة 

فهـو املرفـوع، وإن أضـيف إىل     ٪ن أضـيف إىل الـنيب  احلديث إ«: قولك
  .وحنو ذلك» التابعي فهو املقطوع
  :الفرق بني النوعني

والفرق بني تقسيم الكـل إىل أجزائـه وتقسـيم الكلـي إىل جزئياتـه مـن       
  :وجهني

أنـه ال جيـوز لـك يف تقسـيم الكـل إىل أجزائـه أن تـدخل بـني         : أحدمها
وال حرفاً آخر يدل علـى مـا يـدل     -»إما«وهو  –األقسام حرف االنفصال 

  .عليه، وذلك جائز يف تقسيم الكلي إىل جزئياته
الكلمـة إمـا   : اخلط إما مستقيم وإما منحن وإما منكسر، وتقول: تقول

: احلال إما مؤسسة وإما مؤكدة، وتقول: اسم وأما فعل وإما حرف، وتقول
ىل منفرجة وإمـا  الزاوية إما حادة إ: احلديث إما مرفوع وإما مقطوع، وتقول

: اإلدراك إما علم وإما ظـن وإمـا شـك وإمـا وهـم، وتقـول      : قائمة، وتقول
املثلث إما متساوي الساقني وإما ال، : املوجود إما ممكن وإما واجب، وتقول

احلروف اهلجائية إمـا حـروف صـحيحة وإمـا حـروف علـة؛ وحنـو        : وتقول
  .ذلك
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: احلصري إما خيط وإمـا مسـار، وال أن تقـول   : وال يسوغ لك أن تقول
الكرسي إما خشب وإما مسـمار،  : الشجرة جذع أو أغصان، وال أن تقول

اهلواء إما أكسجني وإما أيدروجني، بل جيب عليـك أن جتمـع   : وال أن تقول
ــها، وت  ــام كل ــاألقس ــ رق ــها ب ــول ن بين ــف؛ فتق ــجني : واو العط ــواء أكس  اهل

  .وهلُم جرا .وأيدروجني
أنه جيوز لك أن خترب باملقسـم عـن كـل قسـم مبفـرده يف تقسـيم       : الثاين

الكلي إىل جزئياته؛ وال جيوز لـك يف تقسـيم الكـل إىل أجزائـه إال أن جتمـع      
  .األجزاء كلها وتربطها بواو العطف مث خترب باملقسم عنها كلها

نحىن املـ : وتقـول . االسم كلمة، والفعل كلمة، واحلرف كلمـة : تقول
، واملقطـوع  املرفوع حـديث : خط، واملستقيم خط، واملنكسر خط، وتقول

العلـم إدراك،  : املمكن موجود، والواجب موجود، وتقول: حديث، وتقول
  .والظن إدراك، والشك إدراك، والوهم إدراك، وهلم جرا

اجلـذع شـجرة،   : اخليط حصري، وال أن تقـول : وال جيوز لك أن تقول
  .الكرسي خشب: األكسجني هواء، وال أن تقول: وال أن تقول

اجلـذع  : اخليط والسمار حصـري، وتقـول  : ولكن جيب عليك أن تقول
اخلشب : األكسجني واأليدروجني هواء، وتقول: واألغصان شجرة، وتقول

  .واملسمار كرسي، وهلّم جرا
  :أنواع تقسيم الكلي إىل جزئياته

منـها   تقسيمات متعددة كل تقسـيم وتقسيم الكلي إىل جزئياته ينقسم إىل 
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وسنذكر لك تقسيمني من هذه التقسيمات؛ فهـو بـالنظر إىل تبـاين    . باعتبار
األقسام وختالفها ينقسم إىل حقيقي واعتبـاري، وبـالنظر إىل احنصـار املقسـم     

  .يذكر من األقسام ينقسم إىل عقلي واستقرائي فيما
  :التقسيم احلقيقي

عقـالً وخارجـاً؛   : كانت األقسام فيـه متباينـة  ما : أما التقسيم احلقيقي فهو
على معىن أن العقل قد حد لكل قسم حقيقة تباين حقيقة ما عداه، وـا يتميـز   
عن مجيع مـا عـداه، وال يكـون يف اخلـارج شـيء واحـد ميكـن أن تتحقـق فيـه          

ومثالـه تقسـيم الزاويـة إىل حـادة وقائمـة      . احلقائق املتباينة ولو باعتبارات خمتلفـة 
جة؛ فإن العقل قد جعل لكل واحد من هذه األقسام الثالثـة حقيقـة متيـزه    ومنفر

عن النوعني اآلخرين وـا يباينـهما، ولـيس مـن املمكـن أن توجـد يف اخلـارج        
وكذلك تقسيم العـدد إىل مسـاو للمعـدود    . زاوية تكون حادة ومنفرجة وقائمة

  .وحنو ذلك. وأنقص منه وزائد عليه
  :التقسيم االعتباري

ما كانت األقسام فيه خمتلفة يف العقل وحده، : لتقسيم االعتباري فهووأما ا
ولكن من املمكن أن يوجد يف اخلارج شيء واحد تتحقـق فيـه حقـائق األقسـام     

الذي ال مينع نفـس  : وهو  - باعتبارات خمتلفة، وذلك مثل تقسيم املناطقة الكلي
إىل  –ذلـك   تصوره من وقوع الشركة فيه كاإلنسـان واجلسـم واحليـوان وحنـو    

نوع، وجنس، وفصل، وخاصة، وعرض عام؛ فإن لكل واحد من هذه األقسام 
حقيقة عند العقل يتميز ا يف نفسه وخيالف ا مجيع ما عداه، ولكن قد وجـد  
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يف اخلارج شيء واحد يكون جنسا باعتبار، ونوعـاً باعتبـار، وخـاص باعتبـار،     
فـإن امللـون جـنس بـالنظر إىل     » امللون«وعرضا عاما باعتبار؛ وذلك الشيء هو 

هو امللون : األخضر واألسود واألمحر، أال ترى أنك تقول يف تعريف األمحر مثالً
باحلمرة، ويكون امللون نوعاً بالنظر إىل املكيف، أال ترى أن املكيف يتنـوع إىل  
ملون ومشموم وملموس، وحنو ذلك؟ ويكون امللون فضالً بالنظر إىل الكثيف؛ 

هو جسم : ثيف عن اللطيف، أال ترى أنك تقول يف تعريف الكثيفألنه مييز الك
ملون؟ ويكون امللون خاصـة بـالنظر إىل اجلسـم، وذلـك ألن مـا لـيس جسـماً        
كاهلواء ليس ملوناً، ويكون امللون عرضا عاماً بـالنظر إىل احليـوان، وذلـك ألن    

  .اجلمادات ذات ألوان أيضاً
إىل اإلنسـان جنسـاً، وبـالنظر     أفلست تراه بالنظر» احليوان«وانظر إىل 

  .إىل اجلسم نوعاً؟ وهلم جرا
  :التباين واالختالف

فإذا كانت األقسام مفترقة يف العقل واخلارج مجعياً على النحو الذي أوضحناه 
إنـه مبـاين   : لك مسيت هذه األقسام متباينة، وصح أن تقـول علـى كـل قسـم منـها     

ـارج   وإذا كانـت مفترقـة يف ال  . لآلخر، أو ملا عداه ـا أوضـحناه    –عقـل دون اخل كم
  .مسيت متخالفة - أيضاً

  :التقسيم العقلي
ما جيزم العقل فيه باحنصار املقسم يف أقسـامه  : وأما التقسيم العقلي فهو
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 ،»العـدد إمـا زوج وإمـا ال وهـو الفـرد     «: مبجرد النظر يف القسمة، كقولنـا 
، »املمكن إما جوهر أو ال«:وكقولنا ،»املعلوم إما موجود أو ال«: وكقولنا

  .وحنو ذلك
  :التقسيم االستقرائي

مبجـرده مـن غـري     –ما جيـوز العقـل فيـه    : وأما التقسيم االستقرائي فهو
وجود قسم آخر غري األقسام املذكورة، لكنـه   -التفات إىل الوجود اخلارجي

واالستقصـاء  إذا نظر إىل األقسام املوجودة فعالً، ونظر إىل أن التتبع والبحث 
ال يوجد بعدها قسم آخر؛ قضـى بانتفـاء مـا جـوزه أوالً، وذلـك كتقسـيم       
العنصر إىل املاء والتراب واهلـواء والنـار، وكتقسـيم الكلمـة إىل اسـم وفعـل       

إىل مفــرد  وحـرف، وكتقســيم املبتـدأ إىل ظــاهر ومضـمر، وكتقســيم اخلـرب    
رد، ومجلة، وشبه مف: اخلرب ثالثة أقسام« : وشبه مجلة؛ فإنك لو قلت ومجلة
ظن العقل مبجرد النظر إىل هـذه األقسـام الثالثـة وجـود قسـم آخـر،       » مجلة

ولكنه إذا استقرأ كالم العرب وتتبع العبارات الواردة عنهم اليت تشتمل على 
جزم بأن هذه األقسام الثالثة مستوعبة جلميع األخبـار، فـانتفى عنـده     ؛اخلرب

  .حينئذ جواز قسم آخر، وهلم جرا
  :ق بني التقسيم العقلي واالستقرائي يف الصورةالفر

واعلم أن األصل يف التقسيم العقلي أن يؤتى بـه علـى طريـق الترديـد بـني      
ولكن قد يعـرض  » الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف«: اإلثبات، كما تقول

لصــاحب التقســيم مــا يلجئــه إىل عــرض االســتقرائي علــى طريــق الترديــد بــني 
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ــي، كــ  ــات والنف ــع انتشــارها    اإلثب ــبط األقســام ومن ــن غرضــه ض أن يكــون م
الكلمة إما أن تدل علـى معـىن يف نفسـها وإمـا ال،     «  :واضطراا، فيقول مثالً

والثاين هو احلرف، واألول إما أن يكون الـزمن جـزءا مـن مفهومهـا وإمـا ال،      
فهذا تقسيم استقرائي أُيت به على صورة التقسـيم  » األول الفعل، والثاين االسم

  .العقلي، بالترديد بني اإلثبات والنفي
فإذا جاء صاحب التقسيم بكل نوع من هذين النوعني علـى مـا هـو    

ى باالستقرائي يف صـورة  األصل فيه مل يلتبس أحدمها باآلخر، ولكن إذا أت
  .بالعقلي يف صورة االستقرائي التبس أحدمها بصاحبه العقلي أو
  :الشروط

إىل أجزائـه وتقسـيم الكلـي إىل     ويشترط يف صحة كـل مـن تقسـيم الكـل    
جزئياته شروط، إذا اختل واحد منها تطرق إليـه الفسـاد وورد عليـه االعتـراض     

  .من ناحيته
  :شروط صحة تقسيم الكل إىل أجزائه

  :أما تقسيم الكل إىل أجزائه فيشترط لصحته شرطان
أن يكون جامعاً جلميـع أجـزاء   : أن يكون حاصراً، ومعىن ذلك :األول

املقسم حبيث ال خيرج عنه منها قسم، وأن يكون مانعاً من دخول قسم آخـر  
  .ليس من أقسام املقسم

أن يكون كل قسم مباينا جلميع ما عـداه مـن األقسـام، ومباينـا     : الثاين
  .قأيضا للمقسم، بالنظر إىل احلمل، ال بالنظر إىل التحق
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  :شروط صحة تقسيم الكلي إىل جزئياته
  :ويشترط يف تقسيم الكلي إىل جزئياته جبميع أنواعه ثالثة شروط

أن يكون حاصراً، ومعناه أن يكون جامعاً لكل األقسام العقليـة  : األول
إن كان عقلياً، واملوجودة يف اخلارج إن كان استقرائيا، وأن يكون مانعاً من 

  .سم فيهدخول قسم أقسام غري املق
أن يكون كـل قسـم أخـص مطلقـا مـن املقسـم؛ فـال جيـوز أن         : الثاين

يكون بعض األقسام مساويا للمقسم، أو أعم مطلقـا منـه، أو مباينـا لـه، أو     
  .مباينا له، أو أعم أو أخص من وجه منه

أن يكون كل قسم مبايناً ملا عـداه مـن االقسـام؛ فـال جيـوز أن      : الثالث
لبعضها، أو أعـم مطلقـا أو مـن وجـه منـه، أو      يكون بعض األقسام مساويا 
  .أخص مطلقا أو من وجه منه

وجيب أال يفوتك أن التباين يف التقسيم احلقيقي جيـب أن يكـون عقـالً    
  .وخارجاً، ويف االعتباري يكون يف القعل وحده

التقسيم هذه الشروط كان تقسيما صحيحاً، ومل يعتـرض   استكملفإذا 
ط مـن هـذه الشـروط مل يكـن صـحيحاً، وورد      عليه بالفساد، وإذا اختل شر

عليه االعتراض بأحد االعتراضات اليت نذكرها مفصلة يف الفصـل اآليت، إن  
  .شاء اهللا
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  الفصل الثاين
  يف بيان االعتراضات اليت جتري على التقسيم واألجوبة عنها

  :تسمية طريف املناظرة يف التقسيم

مـن يعتـرض علـى التقسـيم     اعلم أنه قد اشتهر عند علماء هذا الفن أن 
وينقضه بأحد وجوه النقض اآلتية يسمى مستدالً، وأن صـاحب التقسـيم أو   

  .الذي ينصب نفسه للدفاع عنه يسمى مانعاً
وقد يبدو لك يف أول األمـر، أن هـذه التسـمية معكوسـة، وأنـه كـان       

  .ينبغي أن يكون األمر فيها على غري ما ذكروه
الغـرض الـذي قصـدوا إليـه،     ولكنك إذا تـدبرت املسـألة، وعرفـت    

وأدركت وجه هذه التسمية؛ هان عليك شأا، وبدا لك ما ذهبـوا إليـه   
  .مستقيماً ال الْتواَء فيه وال عكس

أن الـذي  : أوهلمـا : فإم إمنا أرادوا أن يشريوا ذه التسمية إىل أمـرين 
ينقض التقسيم ال جيوز له أن ينقضه إال مع ذكر الدليل على صحة ما ذكـره  

أن جـواب صـاحب التقسـيم يكفـي أن يكـون      : من  أوجه النقض، والثاين
  .سواء أذكر مع منعه سنداً أم مل يذكر: باملنع إلحدى مقدمات دليل املعترض

اإلنسان إما «: هب أنك قلت: وخذْ لذلك مثالً تتضح منه هذه احلقيقة
تعلـم أنـه   فهذا تقسيم من نوع التقسيم االستقرائي، وأنـت  » ذكر وإما أنثى

  ).جامعاً مانعاً: أي( يشترط فيه أن يكون حاضراً 
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أمنـع صـحة هـذا    «: أن يقـول فإذا أراد أحد أن يتعرض عليه مل جيـز لـه   
بل جيب أن يذكر فسـاد  . »ال أسلم صحة هذا التقسيم«: أو يقول» التقسيم

هذا التقسيم غري جامع؛ ألن اخلنثى قسـم  «: هذا التقسيم بدليله؛ فيقول مثالً
فـإذا   ،»اإلنسان ومل يذكر بني أقسامه، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسدمن 

قال ذلك على هذا الوجه من الترتيب كان قد ادعـى فسـاد التقسـيم، وأقـام     
الدليل على ثبوت الفساد؛ فيكون إذ ذاك مستدال، لكـن ال علـى التقسـيم،    

  .بل على فساد التقسيم
منـع إحـدى مقـدمات     وموقف صاحب التقسيم منه حينئذ يكفـي فيـه  

ال أسـلم صـحة   «أو  ،»أمنـع صـغرى هـذا الـدليل    «: الدليل؛ فيقول حينئـذ 
  .أو حنو ذلك مما ستعرف تفصيله ،»الصغرى

  :االعتراضات على التقسيم
وبعد، فاعلم أنه يعترض على تقسيم الكلي إىل جزئياته بأحـد ثالثـة   

  :اعتراضات
عدم احلصر، وذلك بأن يذكر املستدل قسما حيتمله العقل إن كان : األول

  .استقرائياً متحققا يف اخلارج إن كان التقسيمالتقسيم عقليا، ويذكر قسما 
   بل هو أخص مـن وجـه،   ؛أن القسم ليس أخص مطلقا من املقسم: الثاين

  .أو أعم مطلقاً، أو مساوٍ، أو متباين له
بـل بينـها التـرادف، أو التسـاوي أو      ؛متباينـة أن األقسـام غـري   : الثالث

  .العموم املطلق، أو العموم أو اخلصوص من وجه
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  :وأما تقسيم الكل إىل أجزائه فيعترض عليه بأحد اعتراضني
إما ألنه غري جامع لكل أقسام املقسم، وإما ألنه : أنه غري حاصر: األول

  .غري مانع من دخول غري أقسامه فيه
فيه غري متباينة، أو غري مباينة للمقسم حبسب احلمل  أن األقسام: الثاين
  .على قدمنا

  :اجلواب على هذه االعتراضات
ومعنـاه   واجلواب علـى كـل هـذه االعتراضـات يكـون بتحريـر املـراد،       

  .ا قصدته يف هذا التقسيماإلفصاح عن غرضك وبيان م
  :وحترير املراد على أربعة أنواع

سـم، وذلـك بـأن تفسـره تفسـريا غـري       حترير املراد من املق: النوع األول
تفسريه املشهور يدفع عنـك االعتـراض، وسـتعرف ذلـك علـى وجـه الدقـة        

  .قريباً
حترير املـراد مـن األقسـام أو بعضـها، بـأن تفسـري القسـم         :النوع الثاين

  .تفسريا غري املتبادر منه حبيث يدفع االعتراض
تقسـيما   حتريـر املـراد مـن التقسـيم؛ قـد تكـون ذكـرت       : النوع الثالـث 

استقرائيا على طريقة الترديد بني النفي واإلثبـات، فـاعترض عليـك املسـتدل     
بتحويز العقل قسماً آخر على توهم أن تقسيم عقلي، فتبني له أنك قصـدت  
التقسيم االستقرائي ال العقلي، وهذا ال يكفي يف االعتراض عليه جمرد جتـويز  

  .اخلارجالعقل، بل ال بدل من ذكر قسم متحقق الوجود يف 
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وقد يظـن املسـتدل أن التقسـيم حقيقـي فيعتـرض عليـك بـأن األقسـام         
ليست متباينة يف اخلارج؛ ألا تتحقق يف شيء واحد، فيكون جوابك ببيان 

  .أن هذا تقسيم اعتباري يكفي فيه التباين يف العقل
حترير املراد مـن املـذهب العلمـي الـذي بنيـت عليـه هـذا        : النوع الرابع

حيدث أن تبين تقسيمك على مذهب لبعض العلمـاء فيعتـرض   التقسيم؛ فقد 
عليك املستدل مبذهب آخر، فَتبين له أنك إمنا بنيت تقسـيمك علـى مـذهب    

  .فالن من العلماء
  :مىت جيب العدول عن التقسيم

ومىت أمكن اجلواب عن التقسيم  بأحد هذه األنواع األربعة مـن حتريـر   
  .حبهاملراد فقد استقام أمره، وسلم لصا

فإذا مل ميكن ذلك وجب على صاحب التقسيم العدول عنـه، وذكـر   
  .تقسيم آخر

   



رسالة اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

  الفصل الثالث
  يف ترتيب املناظرة يف التقسيم

إذا أردت االعتراض على تقسيم ما فاسلك اخلطوات اآلتية تكـن علـى   
  :بصرية يف سريك

هل نقلـه صـاحبه عـن كتـاب أو عـن عـامل ونسـبه إىل        : انظر أوالً )١(
ومل يلتزم صحته؛ فإن كان كذلك مل يكن لك عنده إال  املنقول عنه

أن تطالبه بتصحيح النقل، بـأن جييئـك بالكتـاب الـذي نقـل عنـه       
مثالً، وإن كان قد جاء به من عنده أو نقله والتزم صـحته فانتقـل   

 .إىل اخلطوة الثانية
هل جتـدها كلـها واضـحة املعـىن     : انظر إىل الكلمات اليت استعملت فيه )٢(

ـإن وجـدا ـذه املثابـة  مل يكـن لـك       ظاهرة الد اللة على املراد منها؟ ف
ـان بعضـها    بإزائها شيء، وإن وجدت يف بعضها غموضاً أو إاماً أو ك
ـان لــك أن        ــا أكثـر مــن معـىن واحــد ك ـاظ املشــتركة الـيت هل مـن األلف
تستفسر من صاحب التقسيم عن ما أـم عليـك أمـره، ووجـب عليـه      

 .أن يبني لك مراده منه
  .وهذان وجهان ال يرجعان إىل جوهر التقسيم كما ترى

فإذا انتهيت من هذه النظرة فانظر بعد ذلك يف جوهر التقسيم؛  )٣(
واعرف نوعه، وتبني النسبة بني املقسم واألقسام كلها، والنسبة 
بني كل قسم وصاحبه، فإذا وجدت األمـر علـى مـا أوضـحناه     
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وإذا ظهر لك يف شروط التقسيم وجب عليك أن تسلم صحته، 
لك أن فيه خلالً وجب أن تذكر هـذا اخللـل، وتسـتدل عليـه؛     
وكان على صاحب التقسيم أن يـدافع عنـه النحـو السـابق، أو     

 .يعدل عنه إىل تقسيم آخر
  :أمثلة وتطبيقات توضح هذا الطريق

  : املثال األول
فهـذا  » احليوان إما ناطق وإما صاهل«: قال صاحب التقسيم

  .تقسيم استقرائي
هذا التقسيم غري حاصر؛ ألنه يشـمل النـاهق   «: ل املستدلفيقو

  .»وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد -مثالً –
إن هـذا  : أمنع قولك«: بقوله) صاحب التقسيم( فيجب املانع 

التقسيم غـري حاصـر؛ ألنـين أردت مـن النـاطق املـدرك، ومـن        
ــاهق والعــاوي والزائــر    الصــاهل غــري املــدرك، فهــو يشــمل الن

  .فهذا جواب بتحرير املراد من األقسام .»وغريها
  :املثال الثاين

العنصـر إمـا تـراب أو ال، والثـاين إمـا      «: قال صاحب التقسيم
فهـذا مـن   » هواء أو ال، والثـاين إمـا نـار أو ال، والثـاين املـاء     

تقسيم الكلي إىل جزئياته، وظاهره أن تقسيم عقلي للترديد فيه 
  .بني اإلثبات والنفي
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هذا التقسيم غري جامع؛ ألنـه جيـوز عقـالً أن    « :فيقول املستدل
يكون هناك عنصر آخر غري العناصر األربعـة املـذكورة، وكـل    

  .»تقسيم هذا شأنه فهو باطل
إن كـل  : أمنع قولك« : بقوله) صاحب التقسيم(فيجب املانع 

تقسيم جـاز فيـه عقـالً وجـود قسـم آخـر باطـل؛ ألن هـذا يف         
التقسـيم عقليـا، بـل هـو     التقسيم  العقلي خاصة، ولـيس هـذا   

تقسيم اسـتقرائي، ال يـنقض إال بوجـود قسـم يف اخلـارج غـري       
  .»مذكور فيه

  .فهذا جواب بتحرير املراد من التقسيم
  :املثال الثالث

فهـذا تقسـيم   » الكلمة إما اسم أو فعل«: قال صاحب التقسيم
  .استقرائي

هــذا التقســيم غــري جــامع؛ ألنــه مل يشــمل  «: فيقــول املســتدل
احلــرف، وهــو قســم الكلمــة، وكــل تقســيم هــذا شــأنه فهــو  

  .»باطل
ال أسلم أن هذا التقسيم غري حاصر؛ ألين أردت مـن  « :فيقول املانع

ـا، وهـو مـا يـدل علـى معـىن يف        الكلمة اليت هي املقسم معىن خاص
  .»نفسه

  .فهذا جواب بتحرير املراد من املقسم
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  :املثال الرابع
» إما اسم وإما فعل وإما حـرف الكلمة «: قال صاحب التقسيم
  .فهذا تقسيم استقرائي

هذا التقسيم غري حاصر؛ ألنه مل يـذكر فيـه اسـم    « : فيقول  املستدل
الفعل، وهو قسم من أقسام الكلمـة، وكـل تقسـيم هـذا شـأنه فهـو       

  .»باطل
ال أُسـلم أن هـذا التقسـيم غـري حاصـر جلميـع       «: فيقول املـانع 

مـذهب اجلمهـور ومل أبنـه علـى     أقسام املقسم؛ ألين بنيته على 
  .»مذهب أيب جفعر بن صابر، وال على مذهب الفراء

فهذا جـواب بتحريـر املـراد مـن املـذهب العلمـي الـذي بنيـت عليـه          
  .التقسيم

املعلوم إما موجود «: ومثل هذا املثال أن يقول صاحب التقسيم
  .وهذا تقسيم استقرائي» وإما معدوم

غـري حاصـر؛ ألنـه ال يشـمل      هـذا التقسـيم  « : فيقول املستدل
احلال الذي لـيس موجـوداً وال معـدوماً؛ بـل هـو واسـطة بـني        

  .»املوجود واملعدوم، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل
ال أسلم أن هذه التقسيم غري حاصر؛ ألنين إمنا « : فيقول املانع

  .»بنيته على مذهب نقاة األحوال، ال على مذهب مثبتها
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  مترينات وأسئلة
 :لتقسيمات اآلتية؛ واذكر ما ميكن أن يصح منها، مع التوجيهناقش ا - ١

 .اإلنسان إما كاتب وإما ضاحك) أ(
  . الفعل إما ماض وما مضارع) ب(
  .احليوان إما إنسان وإما جسم) جـ(
اإلنسان إما ساكن اليد وإما كاتـب وإمـا متحـرك    ) د(

  .اليد
  .احليوان إما أبيض وإما أسود) هـ(
كــون مؤلفــا مــن امســني وإمــا أن الكــالم إمــا أن ي) و(

  .يكون مؤلفا من اسم وفعل
املعرفة إما أن تدل على معناها املعني من غري قرينـة  ) ز(

  .وإما ال، والثاين الضمري
 :هات مثاالً لكل نوع من التقسيمات اآلتية، مع التوجيه - ٢

  .صحته تقسيم كل إىل أجزائه مستوف لشروط) أ(
فيــه ليســت   تقســيم كــل إىل أجزائــه األقســام   ) ب(

  .متباينة
ـــ( ــي اســتقرائي،   ) ج ــه حقيق ــي إىل جزئيات ــيم كل تقس

  .مستوف لشروط الصحة
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تقسيم كلي إىل جزئياته حقيقـي عقلـي، مسـتوف    ) د(
  .لشروط صحته

ــه  ) هـــ( ــه اســتقرائي اختــل في تقســيم كلــي إىل جزئيات
  .شرط احلصر

تقسيم كلي إىل جزئياته استقرائي ليسـت األقسـام   ) و(
  .فيه متباينة

تقســيم كلــي إىل جزئياتــه اســتقرائي وبــني املقســم ) ز(
  .وبعض األقسام عموم وجهي

ستقرائي يعترض ) ح( ىل جزئياته ا تقسيم كلي إ
عليه بعدم اجلمع، وجياب عنه بتحرير املراد مـن  

  .التقسيم
تقسيم كلي إىل جزئياتـه اسـتقرائي يعتـرض عليـه     ) ط(

 .وجياب عنه بتحرير املراد من املقسم ،بعدم املنع
ما هو التقسيم؟ و ما أنواع تقسيم الكلي إىل جزئياته؟ ومن أي جهـة   - ٣

ينقسم إىل حقيقـي واعتبـاري؟ ومـن أي جهـة ينقسـم إىل اسـتقرائي       
 وعقلي؟

ما شروط صحة كل مـن تقسـيم الكـل إىل أجزائـه وتقسـيم الكلـي إىل        - ٤
  جزئياته؟
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  تلخيص مباحث باب التقسيم
أجزائــه، وتقسـيم الكلــي إىل  تقســيم الكـل إىل  : التقسـيم علــى نـوعني   - ١

 .جزئياته
حتصـيل حقيقـة املقسـم بـذكر مجيـع      : فأما تقسيم الكل إىل أجزائه فهو - ٢

ضم قيود : أجزائه اليت يتألف منها؛ وأما تقسيم الكلي إىل جزئياته فهو
 .متباينة أو متخالفة لتحصيل أقسام بعدد تلك القيود

خـال حـرف   أن جيـوز إد : والفرق بني النوعني مـن وجهـني؛ األول  
جواز اإلخبار باملقسم عـن كـل قسـم    : االنفصال بني األقسام، والثاين

  .يف الثاين، دون األول
ينقسم تقسـيم الكلـي إىل جزئياتـه إىل حقيقـي واعتبـاري، وإىل عقلـي        - ٣

واستقرائي، فـإن تباينـت األقسـام عقـالً وخارجـاً فهـو احلقيقـي، وإن        
العقل جيزم باحنصـار   افترقت يف العقل وحده فهو االعتباري؛ وإن كان

املقسم يف األقسام فهـو عقلـي، وإن كـان احنصـار املقسـم يف األقسـام       
 .حبسب تتبع األقسام املوجودة بالفعل يف اخلارج  فهو االستقرائي

أي جامعـاً  : يشترط يف صحة تقسيم الكل إىل أجزائه أن يكون حاصـراً  - ٤
ومباينا للمقسم مانعاً، وأن يكون كل قسم مبايناً ملا عداه من األقسام، 

 .بالنظر إىل احلمل
أي جامعـاً  : ويشترط يف تقسم الكلي إىل جزئياته أن يكون حاصـرا 

مانعاً، وأن يكون كل قسم أخص مطلقاً من املقسم، وأن يكـون كـل   
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  .قسم مبايناً ملا عداه من األقسام
يعترض على تقسيم الكل إىل أجزائه بأنه غري حاصـر، أو بـأن األقسـام     - ٥

 .، أو غري مباينة للمقسمغري متباينة
ويعترض على تقسيم الكلي إىل جزئياته بـأن غـري حاصـر، أو بـأن     

 .القسم ليس أخص مطلقا من املقسم، أو بأن األقسام غري متاينة
جياب عـن مجيـع هـذه االعتراضـات بتحريـر املـراد، وهـو علـى أربعـة           - ٦

ملــراد حتريــر املـراد بالتقســيم، وحتريـر املــراد باملقسـم، وحتريــر ا   : أنـواع 
 .بالقسم، وحترير املراد باملذهب الذي بين عليه التقسيم

إذا مل ميكن اجلواب عن التقسيم بعد االعتراض عليه وجب العدول عنـه   - ٧
 .إىل تقسيم آخر
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  يف أنواع التعريف، وحقيقة كل نوع وشروطه:  الفصل األول
  :التعريفأقسام 

ــاين : ينقســم التعريــف إىل أربعــة أقســام ــف اللفظــي، والث األول التعري
والرابع التعريف احلقيقي ،والثالث التعريف اإلمسي ،التعريف التنبيهي.  

  :التعريف اللفظي
ما يقصد به تفسري مدلول لفظ بلفظ أوضـح  : أما التعريف اللفظي فهو

استعماالً هلـذا النـوع مـن التعريـف أهـل      الناس  وأكثرمنه داللة على املعىن، 
ن ولد الظبيـة،  اداخلمر، والش فقَراألسد، والقَ ربزاهل: اللغة، وذلك كقوهلم

املاء العذب، وسعدان نبت، وحنو ذلك خاقَوالن.  
  :التعريف التنبيهي

زونة يف خيال ما يقصد به احضار صورة خم: هي فهووأما التعريف التنبي
غابت عنه بعد سبق علمه ا؛ فلـيس يف هـذا كسـب جديـد،     املخاطب قد 

فكل ما أحضر املعرف يف خيال السامع فهـو تعريـف تنبيهـي صـحيح، وقـد      
  .مطلقا، من غري ذكر كلمة التعريف» التنبيه«يطلق عليه اسم 

  :الفرق بني اللفظي والتنبيهي
ـالنظر إىل         ـار، وذلـك ب مـن  والفرق بني هـذين النـوعني مـن التعريـف باالعتب

ـامع مل    » الْهزبـر اَألسـد  «: ختاطبه، على معىن أنك حـني تقـول   إذا كنـت تقولـه لس
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  وإذا كان قد سبق له به علـم ،أصالة؛ فهذا تعريف لفظي ربمبعىن الْهز يسبق له علم
ولكنه غاب عن ذهنه وأردت إحضار هـذا املعـىن الغائـب؛ فهـو تعريـف بتنبيهـي،       

ـا   املوفهما متفقان يف احلقيقة  ـا، ولكوم نياصدقات، خمتلفان يف االعتبار، على ما ب
ـاً         ـا نوع ـال بعـض احملققـني جبهـة اختالفهمـا، فاعتربمه متفقني فيما ذكرت لك مل يب

  .واحداً، والتحقيق هو ما أسلفت لك
  :التعريف االمسي واحلقيقي

  .فكل منهام عبارة عام يستلزم تصوره تصور املعرف ،سميٌّ واحلقيقيٌّ أما التعريفان اال
  :الفرق بينهما

والفرق بينهما أن التعريف احلقيقي لتفصيل املفاهيم املوجودة ماصدقها 
لتفصـيل املفـاهيم االعتباريـة الـيت ال يعلـم       يمس، وااليف اخلارج، ولو تقديراً

  .هروجود ما تصدق عليه يف اخلارج، سواء اشتهرت بالعدم أم مل تشت
  :وخذ لذلك أمثلة يتضح منها هذا الفرق اتضاحاً ال يبقى معه لبٌس عليك وال غموض

 :وقولنا يف تعريـف الفـرس   ،»هو حيوان ناطق«: قولنا يف تعريف اإلنسان
وحنـو  » هـو حيـوان نـاهق   «: وقولنـا يف تعريـف احلمـار    ،»هو حيوان صـاهل «

ذلك؛ هذه تعريفات حقيقية قصد ا تفصيل حقيقة شيء له أفـراد موجـودة يف   
  .اخلارج حقيقة

وقولنـا  . »هو طائر عجيب الشكل طويل العنـق «:وقولنا يف تعريف العنقاء
يفان امسيان هذا تعر. »هي دابة تتلون ألواناً وتؤذي من تلقاه«: يف تعريف الغول

قصد ما شرح حقيقة شيء غري موجود يف اخلارج؛ وقد اشتهر بني النـاس أن  
  .ال وجود له



رسالة اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

وقولنـا يف  » هو شكل حييط به ثالثـة خطـوط  « : وقولنا يف تعريف املثلث
هـذه  . وحنـو ذلـك  » هو شكل حييط به أربعة خطـوط متسـاوية  «: تعريف املربع

تكون حقيقية؛ وذلك بالنظر إىل نفـس  تعريفات ميكن أن تكون امسية وميكن أن 
املثلث واملربع املراد تعريفهما؛ فإن كان تعريفهما بعد وجودمها يف اخلارج كـان  
التعريف حقيقيا؛ وإن كان تعريفهما قبـل وجودمهـا يف اخلـارج كـان التعريـف      

  .امسيا
أن التعريف االمسـي قـد ينقلـب    : ويؤخذ من هذا الكالم أمران؛ األول

  .أن االختالف بني االمسي واحلقيقي باالعتبار: قيا، والثاينتعريفاً حقي
والكتـب مـن تفصـيالت  علوم، وما يذكر يف أوائل األبوابومن هنا تعلم أن تعريفات ال

ـبق هلــم املعرفـة هبــا؛ فإهنــا تكـون مــن قبيــل  حقـائق األشــياء؛ إذا ذكـرت للمبتــدئني الــذين مل تس
  .تعريفات حقيقة –بعد اإلحاطة بمسائل العلم أو الباب  –التعريفات االسمية، ثم تكون 

  :أقسام التعريفني االمسي واحلقيقي
واحلقيقي إىل أربعة أقسـام؛ ألن كـال    يمسوينقسم كل من التعريفني اال

منهما إما حد وإمـا رسـم؛ وكـل مـن احلـد والرسـم إمـا تـام وإمـا نـاقص؛           
د النـاقص، و الرسـم التـام، و الرسـم     احلد التام، واحل: فاألقسام األربعة هي

  .الناقص
  :احلد التام

مـا كـان مؤلفـاً مـن اجلـنس القريـب والفصـل        : أما احلـد التـام فهـو   
 ،»الفـرس حيـوان صـاهل   «: وقولنـا  ،»اإلنسـان حيـوان نـاطق   «: كقولنا
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املبتدأ االسم اـرد عـن العوامـل    « :وقولنا ،»الكلمة قول مفرد«: وقولنا
  .»اللفظية

  :احلد الناقص
: ما تـألف مـن اجلـنس العيـد والفصـل؛ كقولنـا      : وأما احلد الناص فهو

الكلمـة  «: وقولنـا . »الفرس جسم صـاهل «: وقولنا. »اإلنسان جسم ناطق«
  .»املبتدأ كلمة جمردة عن العوامل اللفظية«: وقولنا. »لفظ مفرد
  :الرسم التام

ملالزمـة؛  من اجلنس القريـب واخلاصـة ا  تألف  ما: وأما الرسم التام فهو
الزاوية القائمة شـكل هندسـي   «: وقولنا.»اإلنسان حيوان ضاحك«: كقولنا

  .»ْ ٩٠حادث من تالقي مستقيم بآخر يف نقطة واحدة يساوي 
  :الرسم الناقص

من تألف من اجلنس البعيد واخلاصـة، أو مـن   : وأما الرسم الناقص فهو
ةتحات البيضرالزاويـة  «: وقولنـا » اإلنسـان جسـم ضـاحك   « : لنـا كقو. الع

  .»ْ ٩٠القائمة شكل هندسي يساوي 
  :شروط التعريفني االمسي واحلقيقي

من التعريفني االمسـي واحلقيقـي شـروط صـحة إذا اختـل واحـد       ولكل 
منها فسـد التعريـف؛ وشـروط حسـنٍ ال يترتـب علـى اإلخـالل ـا فسـاد          

نـه يترتـب علـى اإلخـالل ـا اإلخـالل       التعريف؛ ولكن األليق مراعاا؛ فإ
  .حبسن التعريف
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  :شروط صحة التعريفني االمسي واحلقيقي
  :فأما شروط صحة كل واحد منهما فأربعة

أن يكون جامعا لكـل فـرد مـن أفـراد املعـرف؛ لـئال يتـوهم أن        : األول
  .بعض أفراد املعرف ليست منه

رف فيه؛ لـئال يتـوهم   أن يكون مانعاً من دخول فرد من غري املع: الثاين
  .أن شيئاً ليس من املعرف داخلٌ فيه

  .كالدور، والتسلسل، واجتماع النقيضني: أال يستلزم احملال: الثالث
أن يكون التعريف أجلى من املعرف؛ ليكون أوضح وأيسر عند : الرابع

العقـل؛ وليكــون ذلــك موصــالً إىل الغــرض املقصــود  مــن التعريــف؛ وهــو  
  .املعرف للسامعإيضاح 

  :شروط حسن التعريفني االمسي واحلقيقي
  :ويشترط حلسن كل من التعريفني االمسي واحلقيقي أربعة شروط

  .أن يكون خاليا من األغالط اللفظية: األول
أال يشتمل على لفظ جمازي إال مع القرينة اليت تعني املراد منـه؛  : الثـاين 

  .قة عرفيةوهذا إذا مل يشتهر ااز حىت يصبح حقي
أال يشتمل على لفظ مشترك بني معـان متعـددة إال مـع القرينـة     : الثالث

اليت تعني أحد املعاين؛ وهذا إذا مل يصح إرادة كـل معـىن مـن املعـاين علـى      
سبيل البدل؛ فإن صح إرادة مجيعها على هذا الوجـه سـاغ اسـتعماله بـدون     

  .القرينة
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غري ظاهر الداللة على معناه املـراد  : أال يشتمل على لفظ غريب: الرابع
  . منه، أو موهم ملعىن غري املعىن املقصود لصاحب التعريف

  هل يشترط يف التعريف اللفظي شيء؟
أما التعريف اللفظي فيجوز أن يكون بلفظ مفـرد مـرادف للمعـرف أو    

تعـيني املعـىن، ال   أخص منه أو أعم، كما جيوز أن يكون مبركب يقصـد بـه   
  .تفصيله

الـورد  : فمثال التعريف اللفظي مبفرد أعم مـن املعـرف قـول أهـل اللغـة     
ــب مســك، الصــبا ريــح،   زهــر، الفهــد حيــوان، جنديســابور مكــان، الطي

  .العندليب طائر، اجلريثُ مسك؛ وحنو ذلك
  .الطيب مسك: ومثال التعريف اللفظي مبفرد أخص من املعروف قوهلم

يس اخلمـر،  رِداخلنـ : اللفظي مبفرد مساو للمعرف قوهلم ومثال التعريف
الغضالليل والنهارفَن ر األسد، املَلَوان.  

: ومثال التعريف اللفظي مبركب يراد به تعـيني املعـىن قـول علمـاء الكـالم     
اخلالء هو الفراغ الذي تتحيـز فيـه األجـرام؛ وحنـو     : اخلالء بعد موهوم، وقوهلم

  .ذلك
هذا النوع من التعريف هو أن يكـون أوضـح مـن    وكل من يشترط يف 

  .املعرف؛ ليؤدي املقصود منه، وهذا ظاهر إن شاء اهللا
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  الفصل الثاين
  يف طرق املناظرة يف التعريف

  :تسمية طريف املناظرة يف التعريف
اعلــم أن العلمــاء مــن يســمى نــاقض التعريــف املعتــرض عليــه ســائالً،  

  .وموجهه املدافع عنه معلال
موجهه يسمى مانعاً وهـم  ، ون على أن ناقضه يسمى مستدالًواألكثرو

ــف ال يــتم مبجــرد ادعــاء    ــراض املعتــرض علــى التعري يريــدون بــذلك أن اعت
بطالنه، بل البد من أن يدعي املعترض البطالن، ويستدل على هذه الدعوى 
باختالل شرط من شـروط صـحته الـيت قـدمنا ذكرهـا، علـى النحـو الـذي         

ذه التسـمية أيضـا أن جـواب صـاحب التعريـف عـن       ستعرفه، ويقصدون 
اعتراضات املعترض يكفي أن يكون مبنع مقدمه من مقدمات دليل الـبطالن،  
سواء أذكر مع ذلك سنداً ملنعه أم مل يذكر، وقـد بينـا ذلـك يف الكـالم علـى      

هِهتسمية ناقض التقسيم وموج.  
  :االعتراضات على التعريفني احلقيقي واالمسي

عتراض على كل من التعريفني احلقيقي واالمسـي سـواء أكـان كـل     واال
  :منهما حدا أم رمساً؛ يكون بأحد أربعة أمور

أنه غري جامع ألفراد املعرف كلـها، ومعـىن ذلـك أن فـردا مـن      : األول
أفراد املعرف ال يشمله التعريف، وذلك بسبب كون التعريف أخـص مطلقـاً   

ا، وأنت تعرف أن األعم تكون األفراد الـيت  من املعرف، واملعرف أعم مطلق
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  .يصدق عليها ويتناوهلا أكثر من األفراد اليت يصدق عليها األخص
أنه غري مانع من دخول فرد من أفراد غـري املعـرف فيـه، وذلـك     : الثاين

  .بسبب كون التعرف أعم مطلقاً من املعرف؛ ملثل ما ذكرناه
غري مانع معاً، ومعىن ذلك ورمبا اعترض على التعريف بأنه غري جامع و

أن فرداً من أفراد املعرف ال يشمله التعريف، وأن فرداً من أفراد غري املعـرف  
داخل يف التعريف، وذلك بسـبب كـون التعريـف أعـم مـن املعـرف عمومـاً        

لتعريـف دون  واحـد منـها يصـدق عليـه ا    : وجهياً؛ فيكون هناك ثالثة أفـراد 
وواحد يصدق عليه كل . التعريف ليه املعرف دوناملعرف، وواحد يصدق ع

  .من التعريف واملعرف
  .أن التعريف يستلزم احملال، كالدور، والتسلسل: الثالث
  .أن التعريف ليس أجلى وأوضح من املعرف: الرابع

  :االعتراض بتخلف شرط من شروط حسن التعريف
وجيوز للمعترض أن يعترض على التعريـف بفقدانـه شـرطا مـن شـروط      

  :ومجاع هذه االعتراضات أربعة أيضاًحسن التعريف، 
أنه مشتمل على بعض األغاليط اللفظية؛ كاإلضمار قبل الـذكر  : األول

  .وحاصل هذا االعتراض املناقشة يف العبارة. لفظاً، ومعىن، وحكما
أنه اشتمل على لفظ مستعمل يف غري معناه املوضـوع لـه مـن    : الثاين

  .غري قرينة تبني املعىن املقصود
أن اشتمل على لفظ مشترك بني معـان متعـددة مـن غـري قرينـة      : الثالث

  .تعني أحد هذه املعاين
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أنـه اشـتمل علـى لفـظ غريـب غـري ظـاهر الداللـة علـى معنـاه           : الرابع
  .املقصود منه عند السامع

  :طريقة االستدالل على النقض
إذا عرفت هذه الوجوه اليت يتعرض ا على صحة التعريـف، أو علـى   

إذا أردت أن تعترض على تعريف ما بأحد هـذه   –حسنه، فاعلم أن سبيلك 
د أو األفـراد أو  أن تأخذ هذا الوجه يف صغرى دليل مبيناً معـه الفـر   -الوجوه

ت منشــأه ، مث تضــيف إىل هــذه الصــغرى قضــية كــربى  الكلمــة الــيت كانــ
إذا كـان  » فهو غري صحيح«، أو »وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد«:لةقائ

وكــل تعريــف هــذا شــأنه فهــو غــري «االعتــراض علــى اموعــة األوىل، أو 
  .إذا كان االعتراض من اموعة الثانية» حسن

  :وحنن نذكر لك مثالني يتضح ما أمر هذا االستدالل
ي حاصل من شكل هندس: الزاوية«: قال صاحب التعريف: األول

ــل       ــوس املوص ــول الق ــاوي ط ــدة يس ــة واح ــتقيمني يف نقط ــي مس تالق
ألنه ال يشمل  ؛هذا التعريف غري جامع«: فيقول املعترض» ْ ٩٠بينهما

الزاوية احلادة وال املنفرجة مع أن لفظ الزاوية يصدق على كل واحـدة  
  . »منهما، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد

نحـو علـم يعـرف بـه أحـوال أواخـر       ال«: قال صاحب التعريف: الثاين
هذا التعريف مشـتمل  «: ؛ فيقول املعترض»الكلمات العربية يف حالة تركيبها

على لفظ مشترك بني عدة معان، وهو لفظ العلم؛ ألنه يطلق علـى اإلدراك،  
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وعلى املَلَكَة، وعلـى القواعـد، وكـل تعريـف هـذا شـأنه فهـو تعريـف غـري          
  .»حسن

  :أجوبة صاحب التعريف
إذا اعترض املستدل على التعريـف بأنـه غـري جـامع أو غـري مـانع        )١(

كـان لصـاحب التعريـف أن جيـب عـن كـل واحـد مـن هـذين االعتراضــني          
  .بتحرير املراد

وحترير املراد على أربعة أنواع؛ ألنه إما حترير املراد مـن املعـرف، وإمـا    
لتعريـف،  حترير املراد من بعض أجزاء التعريف، وإما حترير املـراد مـن نـوع ا   

  .وإما حترير املراد من املذهب الذي يبىن عليه التعريف
  :حترير املراد من املعرف

عبارة عن تفسريه مبعىن مقصـود لـه   : أما حترير املراد من املعرف فهو
  .أعم أو أخص من املعىن املتبادر منه؛ ليصري املعرف مساوياً للتعريف

  :حترير املراد من بعض أجزاء التعريف
ر املراد من بعض أجزاء التعريف؛ فحاصله أن يعمـد صـاحب   وأما حتري

يف إىل جزء من أجزائه؛ فيفسره مبعىن مقصـود لـه أعـم أو أخـص مـن      رعالت
  .املعىن املتبادر منه؛ ليصري التعريف مساوياً للمعرف

  :حترير املراد من نوع التعريف
وأما حترير املراد من نوع التعريف؛ فإمنا يكون إذا اعتـرض املعلـل علـى    
    التعريف متومهاً أنه حقيقي أو امسي، يف حني أنه لفظي، أو متومهـاً أنـه حـد
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حقيقي تـام يف حـني أنـه حـد نـاقص أو امسـي، وحاصـله أن يـبني صـاحب          
الـيت   التعريف النوع الذي أراده من تعريفه، وسيتضح لـك ذلـك يف األمثلـة   

  .عرضناها للمناقشة، إن شاء اهللا
  :حترير املراد من املذهب

وأما حترير املراد من املذهب الذي بىن عليه صاحب التعريـف تعريفـه؛   
فحاصله أن يبني للمعلل أن اعتراضـه الـذي اعتـرض بـه عليـه إمنـا يـتم علـى         
مذهب مجاعة من العلماء مل ينب هو تعريفـه علـى مذهبـهم، وإمنـا بنـاه علـى       
مذهب قوم آخرين ال يشترطون يف التعريف الشرط الذي ذكـر أن التعريـف   

  .مل يستوفه
  :أجوبة أخرى غري حترير املراد

فإذا اعترض املعلل على صاحب التعريف بأن تعريفه ليس أوضح   )٢(
من املعرف؛ فاجلواب عنه مبنع كونه غـري أوضـح، مسـتنداً إىل أن الوضـوح     

ناس؛ فَرب خفي عندك وهو يف غاية الوضـوح  واخلفاء مما يتفاوت بتفاوت ال
  .عندي أو عند غرينا من الناس

وإذا اعترض املعلل بأن هذا التعريف مستلزم للمحال؛ فجواب  )٣(
صاحب التعريف عليه يكـون مبنـع اسـتلزام التعريـف ملـا ذكـر مـن احملـال         
كالــدور؛ مســتنداً إىل أن جهــة كــل مــن توقــف التعريــف علــى املعــرف  

  .لى التعريف منفكةواملعرف ع
وقد جييب بأن الدور الذي استلزمه تعريفه ليس حمـاالً؛ ألنـه دور   

  .معي ال سبقي
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  .وسيتضح لك كل هذا يف األمثلة اآلتية، إن شاء اهللا
  :االعتراض بتخلف شرط احلسن

وقد يعترض على التعريف بتخلف شـرط مـن شـروط حسـن التعريـف      
هـذا التعريـف مشـتمل علـى لفـظ      « :بيناها لك فيما مضى، كأن يقـال اليت 

ولـك علـى    .»كذا، وهو غلط، وكل تعريف اشتمل على الغلط غـري حسـن  
  :هذا االعتراض جوابان

أن تدعي أن اللفظ املدعي غلطُه ليس غلطـاً؛ ألنـه حـار علـى     : أحدمها
  .مذهب فالن من النحاة أو من أهل اللغة

التعريـف،  أن تسلم أنه غلـط، ولكنـه ال تتوقـف عليـه صـحة      : والثاين
  .وأنت ال تعىن إال بصحة التعريف

هذا التعريف مشتمل على لفظ كـذا مبعـىن كـذا، وهـو     « :وكأن يقال
  .»حسن معىن جمازي، وليس مثت قرينة، وكل تعريف هذا شأنه فهو غري

هذا التعريف مشتمل علـى لفـظ كـذا، وهلـذا اللفـظ      «: وكأن يقال
راد، وكـل تعريـف هـذا    عدة معان؛ فهو مشترك، وليس مثة قرينة تعني امل

  .»شأنه فهو غري حسن
واجلواب عن االعتراض األول يكون أوالً بادعاء أن اللفظ املـدعي أنـه   
جماز قد أصـبح حقيقـة عرفيـة يف املعـىن املقصـود منـه، وثانيـاً بادعـاء أن يف         

  .ولكن املعترض غفل عنها. الكالم قرينة تدل على املعىن املراد
  : يكون بواحد من ثالثة أمورواجلواب عن االعتراض الثاين
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ببيان أن اللفظ  املدعي أنـه مشـترك قـد صـار حقيقـة عرفيـة يف       : األول
  .املعىن املقصود وحده

بتسليم أنه مشترك، ولكن حمل عدم صـحة اسـتعمال املشـترك    : والثاين
  .إذا مل تصح إرادة كل معىن من معانيه

  .رادبإثبات قيام القرينة اليت تعني املعىن امل: والثالث
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  الفصل الثالث
  يف ترتيب املناظرة يف التعريف

إذا أردت أن تناقش تعريفاً ما فـاتبع اخلطـوات الـيت نرمسهـا لـك فيمـا       
  :يلي

هـل نقـل صـاحب التعريـف تعريفـه الـذي       : انظر أول األمـر  )١(
ذكره لك أم جاء به من عنده؟ فإن كان نقاالً لـه، ومل يلتـزم   
صحته؛ مل جيز لك أن تناقشه، وإمنا لك أن تطالبـه بتصـحيح   
النقل؛ فإذا جاءك بالكتاب الذي نقله عنه فقد أدى ما عليه، 

لكنـه التـزم   لـه  وإذا كان قد جاء به من عنده أو كـان نـاقالً   
مـثالً؛ فإنـك   » وهذا تعريـف صـحيح  «: صحته بأن قال لك

 :جتري معه يف املناقشة واالعتراض على ما يأيت
فاملطالبة بصحة النقل تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ومل يلتزم 

  .صحته يف ذاته
: واملطالبة باسـتيفاء مـا ذكرنـا مـن الشـروط تكـون يف حـالتني       

أن يذكر أنه ناقل له وأن : ول، والثانيةأال يذكر أنه منق: األوىل
 .ملتزم صحته

هـل جتـد   : فإذا انتهيت من النظرة األوىل السابقة؛ فانظر بعـدها  )٢(
لفظاً مومهاً لشيء غري صحيح، وأنت يف حاجـة إىل معرفـة مـا    
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قصده صاحب التعريف منه؟ فإن مل جتد بني ألفاظه لفظـاً ـذه   
 .وجدت فاستفسر عنه املثابة فانتقل إىل اخلطوة التالية، وإن

هـل التعريـف   : فإذا انتهيت من اخلطوة الثانية؛ فانظر بعد ذلـك  )٣(
مستكمل لشـروط الصـحة الـيت ذكرناهـا يف الفصـل السـابق؟       
مبعىن أنه مساوٍ للمعرف، وأوضح منه، وغري مستلزم للمحال؛ 
فإن وجدته ذه املرتلة فهو  تعريف صحيح، وإن وجدت فيـه  

 .تراض الذي يسوغه لك هذا اخلللخلالً، فاعترض عليه االع
ولك أن تعترض اعتراضات أخرى غري اليت ذكرناها يف الفصل  )٤(

السابق، إذا كان صاحب التعريف قد بـني نـوع تعريفـه؛ بـأن     
هـذا حـد، أو   : هذا تعريـف حقيقـي، أو امسـي، أو قـال    : قال

هذا حـد تـام، أو حـد نـاقص، مـثالً؛ وترجـع       : رسم، أو قال
اوى الضمنية اليت تضمنها طوة إىل الدعاالعتراضات يف هذه اخل

مثالً؛ فإن هذه الكلمة  »هذا تعريف حقيقي باحلد التام  «: قوله
 :تضمنت عدة دعاو

  .أنه مؤلف من الذاتيات: األوىل
  .أنه مؤلف من اجلنس القريب والفصل القريب: والثانية
  .أنه ليس للمعرف حد حقيقي تام سوى هذا احلد: والثالثة

ه حينئذ يكون بادعاء أن هذه األجزاء املـذكورة يف  فاعتراضك علي
التعريف ليست ذاتيات للمعـرف، بـل هـي عرضـيات حمضـة، أو      
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بعضها عرضي واآلخر ذايت، ويكـون بادعـاء أن هـذين اجلـزءين     
ليسا مها اجلنس والفصل القريبني، ويكون بادعاء أن للمعرف حداً 

اب تـنقض ـا   حقيقياً متاماً سوى هذا التعريف؛ فهذه ثالثـة أسـب  
  .هذه العبارة

حــني تــدعي يف االعتــراض إحــدى هــذه  وأنــت خــبري أنــك 
ال بد أن تقيم عليها الدليل الذي ينتجها، علـى مـا    - الدعاوى

  .سبق إيضاحه يف سر تسمية طريف املناظرة يف التعريف
  :أمثلة وتطبيقات

وحنن نذكر لك عدة أمثلة يتضح فيها أمر املنـاظرة يف التعريـف   
  .يث تكون على بصرية من أمرك فيهاتضاحاً تاماً حب

  :املثال األول
عرف املناطقـة اجلـنس بأنـه الكلـي املقـول      «  :قال صاحب التعريف

فهـذا تعريـف   » على كـثريين خمـتلفني يف احلقيقـة يف جـواب مـا هـو      
  .منقول

عـن  «أو ، »؟من أي كتاب نقلت هـذا التعريـف  « : فأنت تقول له 
  .»نطق نقلت هذا التعريف؟أي عامل من علماء امل

  أو ، »نقلــت هـذا التعريــف مــن كتـاب كــذا يف املنطــق  «: فيقـول لــك 
  .»حدثين به فالن من العلماء املنطق« 
  :املثال الثاين

» املصدر اسم احلدث اجلـاري علـى الفعـل   « : قال صاحب التعريف
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فهذا تعريف مل يذكر صاحبه فيه أنه منقول، وفيه كلمة مومهة لشيء 
  .»اجلاري على فعله« : عند مجهرة العلماء، وهي قولهغري صحيح 

  .»اجلاري على فعله؟: ما غرضك بقولك«: فأنت تقول له
أردت من هذه الكلمة أن املصدر أصل للفعـل ومنشـأ   «: فيقول لك 

  .»له، وأن الفعل منه أخذ
وجوابـه بيـان للمعـىن الـذي أراده مـن بـني       . فسؤالك هذا استفسـار 
اء اللغة هذه الكلمة علـى كـل واحـد منـها،     معان متعددة يطلق علم

  .وبعض هذه املعاين يفسد عليه التعريف
  :املثال الثالث

احليـوان جسـم نـام حسـاس حيـرك فكـه       «: قال صاحب التعريـف 
فهذا تعريف حقيقي؛ ألن لبيان شـيء معلـوم   » األسفل عند املضغ
  .الوجود يف اخلارج
راد املعـرف؛ ألنـه   هذا التعريف غري جامع لكل أف« : فيقول املعترض

ال يشمل التسامح؛ إذ هو ال حيرك فكه األسفل عند املضـغ، مـع أن   
التمساح من نوع احليوان؛ فهو داخل يف املعرف، وكل تعريف هـذا  

؛ فهذا اعتـراض بفقـدان شـرط مـن شـروط صـحة       »شأنه فهو فاسد
  .التعريف

أمنـع صـحة   « : فيجيب صاحب التعريف عن هذا االعتـراض بقولـه  
ذا التعريف غري جامع لكـل أفـراد املعـرف؛ ألنـين مل أرد     قولك إن ه
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تعريف كل أفـراد احليـوان، بـل أردت تعريـف الفـرد الكامـل وهـو        
  .فهذا جواب بتحرير املراد من املعرف. »اإلنسان، مثال

  :املثال الرابع
» املربع سطح مستو حمـوط بأربعـة خطـوط   « : قال صاحب التعريف

اً إذا كـان املربـع معلـوم الوجـود     فهذا تعريف  جيوز أن يكون حقيقي
يف اخلارج، وجيوز أن يكون امسياً إذا كان املربع غري معلـوم الوجـود   

  .يف اخلارج
هذا التعريف غري مانع من «: واالعتراض عليه عل كل حال أن تقول

دخول غري املعـرف فيـه؛ ألنـه يصـدق علـى املسـتطيل مـثال، وكـل         
بفقدان شرط من شروط فهذا اعتراض » تعريف هذا شأنه فهو فاسد

  .صحة التعريف على ما هو واضح
أمنـع صـحة   « :وجييب صاحب التعريف عن هذا االعتراض بقولـه 

قولك إن هذا التعريف غري مانع؛ ألنين أردت مـن اخلطـوط الـيت    
فهـذا جـواب بتحريـر    » حتيط باملربع اخلطوط املتسـاوية يف الطـول  

  .املراد من بعض أجزاء التعريف
  :املثال اخلامس

ــف   ــال صــاحب التعري ــنفس يف   « : ق ــف يشــبه ال ــواء شــيء لطي اهل
  .»افةطَاللَّ

هذا التعريـف لـيس أوضـح مـن املعـرف؛ لكـون       «  :فيقول له املعلل



رسالة اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

فهـذا  . »النفس يف غاية اخلفاء، وكل تعريف هـذا شـأنه فهـو فاسـد    
  .اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة
ن هـذا  ال أسـلم قولـك إ  «  :فيجيـب صـاحب التعريـف عليـه بقولـه     

التعريف غري أوضح من املعرف؛ ألن الوضوح واخلفاء ليس هلما حد 
يقفان عنده ويظهر أمرمها به، بل مها أمـران نسـبيان، يتفـاوت كـل     

؛ فرب شيء خفي عند واحد من النـاس  كواحد منهما بتفاوت املدر
وهذا الذي ذكـرت أنـه أخفـى    . وهو عند غريه واضح كل الوضوح

، فأنا أذكر تعريفي هذا ملن أعلم أن النفس من املعرف من هذا القبيل
  .»واضحة عندهم

  :املثال السادس
الداللة الوضعية هي كون اللفظ حبيث مـىت  « :قال صاحب التعريف

  .»أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ للمعىن
هذا التعريف مستلزم للدورِ؛ ألنه جعـل فيـه فهـم    «: فيقول املعلل

ــوم أن العلــم بالوضــع العلــم بالوضــع، و متوقفــاً علــىاملعــىن  معل
وكـل تعريـف هـذا شـأنه     . يتوقف على فهم املعىن، والدور حمـال 

  .فهذا اعتراض بتخلف شرط من شروط الصحة» فهو فاسد
ال أسـلم  «  :فيجيب صـاحب التعريـف علـى هـذا االعتـراض بقولـه      

قولك إن هذا التعريف مسـتلزم للـدور؛ ألن فهـم املعـىن مـن اللفـظ       
وأمـا العلـم بوضـع    . على العلم بتعيني هذا اللفظ هلـذا املعـىن  متوقف 
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اللفظ للمعىن فهو متوقف على مطلـق املعـىن ال علـى تعينـه؛ فجهـة      
توقف كل واحد منهما على اآلخر غري جهـة توقـف صـاحبه عليـه،     

  .»ومىت اختلفت جهة التوقف مل يتحقق الدور
  :املثال السابع

فهـذا  » ام حسـاس مفكـر  احليوان جسـم نـ  « : قال صاحب التعريف
  .تعريف ظاهره أنه تعريف حقيقي

هـذا التعريـف غـري جـامع     «: فيقول املعترض بناء علـى هـذا الظـاهر   
جلميع أفراد املعرف؛ ألنه ال يشمل اجلمـل واحلصـان، مـثال، وكـل     

فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط » تعريف هذا شأنه فهو باطل
  .صحة التعريف بناء على ما ختيله املعترض

ال أسلم قولـك  « :وجييب صاحب التعريف عن هذا االعتراض بقوله
إن كــل تعريــف أخــص مــن املعــرف فهــو فاســد؛ ألن هــذا خــاص  
بالتعريف احلقيقي واالمسي، فأما التعريف اللفظـي فيجـوز أن يكـون    

؛ فهـذا  »أخص من املعرف، وتعريفي هذا من قبيل التعريف اللفظـي 
  .جواب بتحرير املراد من نوع التعريف

  :املثال الثامن
  .»االسم كلمة دلت على معىن يف نفسها«: قال صاحب التعريف

هذا التعريف غري مـانع مـن دخـول غـري املعـرف      « : فيقول املعترض
فيه؛ ألنه يصدق على الفعل؛ فهو أعـم مـن املعـرف؛ وكـل تعريـف      

  .»هذا شأنه فهو فاسد
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ال أسـلم قولـك إن كـل تعريـف     «: فيجيب صاحب التعريف بقولـه 
ان أعم من املعرف فهو فاسد؛ ألن هذا عند متأخري املناطقة، أما ك

املتقدمون منهم فيجوزون التعريف بـاألعم، وأنـا إمنـا بنيـت تعريفـي      
فهذا جواب بتحرير املراد من املـذهب  » على ما هو مذهب املتقدمني

  .الذي بىن عليه صاحب التعريف تعريفه
واحـد بعـدة أجوبـة    واعلم أنه قـد ميكـن أن جيـاب عـن االعتـراض ال     

  .حاصلها كلها يرجع إىل حترير املراد
احليوان جسم نام حساس «:ومثال ذلك أن يقول صاحب التعريف مثالً

هـذا التعريـف غـري جـامع؛ ألنـه ال يشـمل       «  :فيقول املعتـرض » مفكر
» فهو أخص من املعرف، وكل تعريف هذا شـأنه فهـو فاسـد     احلمار؛

ال أسـلم قولـك إن هـذا التعريـف غـري      « :فلصاحب التعريف أن يقـول 
» جامع؛ ألنين أردت باحليوان املعرف احليوان الكامـل، وهـو اإلنسـان   

ال أسلم قولك إن « :فهذا جواب بتحرير املراد من املعرف، وله أن يقول
نين أردت مـن املفكـر املريـد، وهـو يشـمل      هذا التعريف غري جامع؛ أل

فهذا جواب بتحريـر املـراد مـن جـزء مـن أجـزاء       . »مجيع أنواع احليوان
ال أسلم قولك إن كل تعريف كان أخص من « :التعريف، وله أن يقول

املعرف فهو فاسد؛ ألن هذا فيما لو كان التعريف امسياً أو حقيقياً، فأما 
؛ فهذا جـواب بتحريـر   »لتعريف لفظيلو كان لفظياً فال يفسد، وهذا ا

ال أسلم قولك إن كل تعريـف  « :املراد من نوع التعريف، وله أن يقول
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. كان أخص من املعرف فهو فاسد؛ ألن هذا عند املتأخرين من املناطقـة 
فأما املتقدمون فال يفسد عندهم التعريف بكونه أخص أو بكونـه أعـم،   

جـواب بتحريـر املـراد مـن     ؛ فهـذا  »وأنا قد بنيت تعريفي على مذهبهم
  .املذهب الذي بىن عليه صاحب التعريف تعريفه

والذي حنب أن نلفت نظرك إليه، وأن تتـدبره، هـو أن حتريـر املـراد     
من بعض أجزاء التعريف وحترير املراد مـن املعـرف يرجعـان إىل منـع     
صغرى دليل املعترض، وحترير املراد من نوع التعريف ومـن املـذهب   

  .التعريف يرجعان إىل منع كربى دليل املعترض الذي جرى عليه
ــان هـذا علــى أمت وجــه       ــاه لـك أخــرياً قــد تكفـل ببي ــال الـذي ذكرن ولعـل املث

  .وأوضحه
 مترينات وأسئلة

ناقش التعريفات اآلتية، وبني ما ال ميكن اجلواب عنه منـها   - ١
وما ميكن، مث بني يف النوع الثـاين األجوبـة الـيت ميكـن أن     

 :ريف منهاجياب ا عن كل تع
  .اإلنسان جسم نام حساس متحرك باإلرادة )أ(
  .الفرس حيوان ميشي على أربعة أرجل )ب(
  .احلال اسم فضله مفسر إلام اسم سابق عليه )جـ(
  .الفعل كلمة دلت على حدث )د(
  .التفاح فاكهة مستديرة محراء اللون )هـ(
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  .حيد اإلنسان بأنه حيوان مفكر  )و(
  .ناماحليوان جسم  ) ز(
  .املَلَكَةُ كيفية يف النفس يقتدر ا على إدراك اجلزئيات )ح(
  .اهلواء شيء يشبه النفس يف اللطاقة )ط(
الصرف علم يعرف به كيفية حتويل املثال الواحد إىل  )ى(

 .أمثلة خمتلفة
هات أمثلة للتعريفات اآلتية، مع توجيه ما تذكر، وبيـان مـا    - ٢

 :انميكن أن جياب به عن االعتراض إن ك
  .تعريف لفظي بلفظ أعم من املعرف )أ(
  .تعريف لفظي بلفظ أخص من املعرف )ب(
  .تعريف امسي يعترض عليه بأنه غري جامع )جـ(
  .تعريف امسي يعترض عليه بأنه غري مانع )د(
  .تعريف يتعرض عليه بأنه غري جامع وغري مانع )هـ(
  .تعريف يعترض عليه بأنه ليس أوضح من املعرف ) و(
تعريــف يعتــرض عليــه بأنــه مســتلزم لنــوع مــن أنــواع   ) ز(

  .احملال
تعريف يتعرض عليه بأن مشتمل على لفـظ مـوهم    )ح(

  .لغري املراد
  .تعريف للجمل مستوف لشرائط الصحة واحلسن )ط(
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 .تعريف للمربع مستكمل شرائط الصحة واحلسن )ى(
إىل ماذا يرجع حتريـر املـراد مـن املـذهب، وحتريـر املـراد مـن         - ٣

 املعرف؟
  ما حترير املراد؟ ومىت تستعمله يف املناظرة يف التعريف؟ -
  ما شروط صحة التعريف؟ -
  وما شروط حسنه؟ -
هل يستوي يف االعتراض على التعريـف نقضـه بـاختالل     -

  شرط الصحة ونقضه باختالل شرط احلسن؟
ــي واالمســي؟    - ــريفني احلقيق ــني التع ــرق ب ــا الف ــني .. م وب

  التعريفني اللفظي والتنبيهي؟
 كــم قســـم ينقســم كـــل مــن التعـــريفني احلقيقـــي    إىل -

  ومب يتميز كل قسم؟.. واالمسي؟
إذا ذكر صاحب التعريف أن تعريفه حد أو رسـم، فهـل    -

  يعترض عليه بشيء زائد على االعتراضات العامة؟
هات مثاالً لتعريف ما ميكن أن جياب عن اخللل الذي فيه  -

 .جبميع أنواع حترير املراد وبني ذلك تفصيالً
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  تلخيص مباحث باب التعريف
التعريـف اللفظـي،   : ينقسم التعريف إىل أربعة أقسـام؛ األول  - ١

التعريـف  : تفسـري اللفـظ بلفـظ أوضـح منـه، والثـاين      : وهو
التنبيهي، وهو ما يقصد به إحضار صورة كانت معروفة ملن 

: التعريف االمسي؛ والرابع: يلقى إليه مث غابت عنه؛ والثالث
رف كل واحد من هـذين النـوعني مبـا    التعريف احلقيقي، ويع

يستلزم تصوره تصـور املعـرف، والفـرق بينـهما أن احلقيقـي      
لتعريف املعلوم وجـوده يف اخلـارج، واالمسـي لتعريـف مـا مل      

 .يعلم وجوده فيه، سواء أعلم عدمه أم مل يعلم
 :ينقسم كل من التعريفني االمسي واحلقيقي إىل أربعة أقسام - ٢

ــو  : األول ــام، وه ــد والفصــل  احلــد الت ــاجلنس البعي ــا كــان ب م
  .القريب
  .احلد الناقص، وهو ما كان باجلنس والفصل القريبني: الثاين
  .الرسم التام، وهو ما كان باجلنس القريب واخلاصة: الثالث
 .الرسم الناقص، وهو ما كان باجلنس البعيد واخلاصة: الرابع

ــة    - ٣ يشــترط لصــحة كــل مــن التعــريفني احلقيقــي واالمســي أربع
ــروط ــون    : ش ــاً، وأن يك ــون مانع ــاً، وأن يك ــون جامع أن يك

التعريف أجلى من املعرف، وأالَّ يستلزم شيئا من احملال كالدور 
 .والتسلسل
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أن خيلـو مـن األغـاليط اللغويـة، وأالَّ     : ويشترط حلسن كل منهما
يشتمل على جماز، وال مشـترك، بـدون القرينـة فيهمـا، وال علـى      

 .لفظ غريب
التعـريفني احلقيقـي  واالمسـي بأنـه غـري       يعترض علـى كـل مـن    - ٤

ــن     ــى م ــال، أو أخف ــتلزم للمح ــانع، أو مس ــري م ــامع، أو غ ج
 .املعرف

ورمبا اعترض على كل منهما باشـتماله علـى غلـط لغـوي، أو     
 .بيلفظ جمازي، أو مشترك، أو غر

إذا اعتـرض علـى أحـدمها بعـدم اجلمـع، أو بعـدم املنـع، كـان          - ٥
تعريف، أو من املعرف، أو من اجلواب بتحرير املراد من جزء ال

 .نوع التعريف، أو من املذهب الذي بين عليه التعريف
وإذا اعترض على أحدمها باستلزامه احملال كالـدور أجيـب مبنـع     - ٦

 .استلزامه لذلك، أو مبنع أن الدور الذي فيه حمال
إذا اعترض على أحدمها خبفائه عن املعـرف أجيـب مبنـع اخلفـاء      - ٧

 .فاء والوضوح باختالف الناساستناداً إىل اختالف اخل
إذا اعترض على أحدمها باشتماله على الغلط أجيب مبنـع كونـه    - ٨

 .غلطاً استنادا إىل مذهب قوم من العلماء
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إذا اعترض على أحدمها باشتماله على ااز أو املشترك أجيب بأن  - ٩
هذا اللفظ قد أصبح حقيقة عرفية، أو بقيام القرينة  املعينة للمعـىن  

 .املراد
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  يف معىن التصديق، وأقسامه األول  الفصل
  :معىن التصديق

املركب التـام الـذي حيتمـل الصـدق والكـذب لذاتـه، وقـد مسـي         : هو
  .قضية، ودعوى، ومدعي

  :أقسام التصديق
  .النظري: البديهي، والثاين: وينقسم التصديق إىل قسمني؛ األول

  :البديهي وأقسامه
ما ال حيتاج إىل نظر واستدالل، سـواء أكـان حمتاجـاً    : أما البديهي فهو

  .إىل تنبيه أم مل يكن حمتاجاً إليه
  .البديهي اخلفي: البديهي اجللي؛ والثاين: وهو على ضربني؛ األول

أما البديهي اجللي فأربعـة أنـواع؛ ألنـه إمـا أن يكـون أوليـاً، وإمـا أن        
إمـا أن يكـون جتريبيـاً، وإمـا أن يكـون مشـتركاً بـني عامـة         يكون فطرياً، و

  .الناس
  .احلدسي، واملتواتر: وأما البديهي اخلفي فأشهر أنواعه اثنان

  .فهذه ستة أنواع للبديهي سنبينها لك تفصيالً
  :البديهي األويلّ

كـل قضـية يكـون حكـم العقـل فيهـا بثبـوت        : أما البديهي األويلُّ فهو
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 –ومها احملكوم به، واحملكوم عليه  –رد تصور طرفيها احملمول للموضوع مبج
الكـل أعظـم مــن   «: حبيـث ال حيتـاج إىل واسـطة أصـالً، ومــن أمثلتـه قولنـا      

؛ فـإن جمـرد تعقلـك    »النقيضـان ال جيتمعـان وال يرتفعـان   « :، وقولنـا »اجلزء
للكل وللعظم وللجزء يف املثال األول، وجمـرد تعقلـك للنقيضـني ولالرتفـاع     

  .يف املثال الثاين، جيعلك حتكم بثبوت احملكوم به للمحكوم عليهواالجتماع 
  :البديهي الفطري

كل قضية يكون حكم العقـل فيهـا بثبـوت    : وأما البديهي الفطري فهو
بواسطة قياس مركوز يف طبيعة اإلنسـان   -بعد تصورمها -احملمول للموضوع

مـىت   فإنـك » األربعـة زوج « :ال يغيب عـن ذهنـه، ومـن أمثلـة ذلـك قولنـا      
تصورت األربعة وتصورت الـزوج التفـت ذهنـك إىل االنقسـام مبتسـاويني،      
وقضيت بأن األربعة عـدد منقسـم مبتسـاويني، وكـل عـدد هـذا شـأنه فهـو         
      زوج، وحينئذ حتكم بثبوت الزوجية لألربعـة بواسـطة هـذا القيـاس الطبعـي

  .الذي ال تغفل عنه
  :البديهي التجرييب

كل قضية يكون حكم العقل فيهـا بثبـوت   : وأما البديهي التجرييب فهو
احملمول للموضوع بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقني؛ لوجـود  العلـم   
عنده بأن الوقوع املتكرر على ج واحد من غري ختلف ال بد له من سـبب،  
وإن مل يكن عاملاً حبقيقة هذا السبب، فكلما علم بوجـود منشـأ هـذا احلكـم     

  .جزم بثبوته
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 اإلمسـاك «  :، وقولنـا »املاء يطفـئ حـرارة العطـش   «  :لناومن أمثلة قو
اإلفـراط يف التـرف مـع بطـر النعمـة      « :، وقولنـا »سبب من أسباب الصداع

  .»السقّمونيا مسهِل للصفراء« : ، وقول العلماء»سبب لزوال النعمة
  :البديهي املشترك بني العامة

ـاس فهـو نوعـان        ـاين   األ: أما البـديهي املشـترك بـني عامـة الن ول احلسـي والث
  . الوجداين

كل قضية يكون حكـم العقـل فيهـا بثبـوت احملمـول      : فأما احلسي فهو
  .للموضوع راجعاً إىل إدراك احلواس الظاهرة

، » النار حمرقة« :، وقولنا» الشمس مضيئة«  :ولناـلة قـثـن أمـوم
  :اـنـولــوق
 »اخلردل حالسكني قاطعة«  :، وقولنا»يفر «.  

كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت احملمـول  : الوجداين فهووأما 
  .للموضوع راجعاً إىل إدراك احلواس الباطنة

الغضـب  «: ، وكذا»اخلوف عارض يعرض لإلنسان«: ومن أمثلة قولنا
  .»الفرح عارض يعرض لإلنسان«: ، وكذا»عارض يعرض لإلنسان

  :البديهي احلدسي
يكون حكم العقل فيهـا بثبـوت   كل قضية : وأما البديهي احلدسي فهو

احملمول للموضـوع بنـاء علـى حمسوسـات أخـرى ال حيتـاج العقـل يف العلـم         
  .بترتب هذه عليها إىل نظرٍ واستدالل
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» ارتفاع املاء يف األـار سـبب ارتفـاع مـاء اآلبـار     « :ومن أمثلته قولنا
  .»القمر يستفيد نوره من الشمس« :وقولنا

  :البديهي املتواتر
كل قضية حيكم العقل فيهـا بثبـوت احملمـول    : ي املتواتر فهووأما البديه

  .للموضوع استنادا إىل أخبار مجاعة من الناس يؤمن اتفاقهم على الكذب
أبو بكـر الصـديق   «:، وقولنا»مكة املكرمة موجودة« :ومن أمثلته قولنا

  أول خلفــاء اإلســالم، بويــع باخلالفــة يف ســقيفة بــين ســاعدة  أوال ويف
وحنو ذلك ممـا مل نشـاهده ومل حنضـره، ولكنـه     » ثانياً ٪مسجد رسول اهللا

بلغنا عن مجاعات من الناس ال جييز العقل أم اتفقوا على الكذب واختـراع  
  .هذه األخبار

  :النظري
م العقـل فيهـا بثبـوت    كـل قضـية ال جيـز   : وأما التصـديق النظـري فهـو   

 :قولنـا  احملمول للموضوع إال بعد النظر فيها واالستدالل عليها، ومن أمثلتـه 
، »الباقيـة علـى الـدهر    ٪القرآن معجزة الـنيب « :، وقولنا» العامل حادث«
  .»موجد هذا العامل هو اهللا تعاىل القدمي الباقي«:قولناو
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  يف بيان املناظرة يف التصديق الفصل الثاين

  :متهيد

قد عرفت أن التصديق إما بديهي وإما نظري، وعرفت أن البديهي إمـا  
  .بديهي جلي وإما بديهي خفي؛ فهذه ثالثة أنواع للتصديق

وقد عرفت أن النظري حمتاج ألبتة إىل النظـر واالسـتدالل؛ لكـي جيـزم     
العقل فيه بثبوت احملكوم به للمحكوم عليه، غري أن قائـل هـذا التصـديق قـد     

ويذكر معه الدليل الذي ينتجه، وقد يذكره وال يتعرض لذكر الدليل يذكره 
عليه؛ إليهام أنه من البدهيات اليت ال حتتاج إىل االستدالل، أو لغرض آخر؛ 

  .فهذان حاالن لصاحب التصديق بالنسبة إىل التصديق النظري
واعلم أن البديهي اجللي ال حيتاج إىل شـيء أصـالً مـن اسـتدالل أو     

يف حاجة إىل  - وإن كان غري حمتاج إىل دليل –وأن البديهي اخلفي تنبيه، 
التنبيه عليه إلزالة خفائه؛ غري أن صاحبه قد يذكره ويـذكر معـه التنبيـه،    
وقد يذكره وال يتعرض لذكر التنبيه، مومهاً أنه مـن اجلليـات، أو لسـبب    

  .آخر؛ فهاتان حالتان للبديهي اخلفي تشبهان حاليت النظري
  :ضات اليت جتوز للسائلاالعترا

إذا علمت هذا فاعلم أنه إذا ألقي إليك تصديق بديهي جلي مل جيز لـك  
أن تناقش فيه، بل جيب عليك أن تتقبله؛ وذلك ألن منتهى أمر املستدل على 
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أن يؤلف أدلتـه مـن القضـايا البديهيـة اجلليـة ليسـتخلص بواسـطتها        : دعوى
كون حمـل جـدل وحـوار؛ فـإذا     قضايا أخرى نظرية أو خفية، هي النتائج، ت

كانت اجلليات ستجعل حمل جدل وحوار أيضا مل يكن هناك مطمع ألحد يف 
  .أن يقيم دليالً صحيحاً مرضيا عنه

وإذا ناقشت يف قضية من هذا النوع فأنت مكابر، ال تقصـد مبناقشـتك   
إظهار احلق، وإمنـا تريـد أن ترفـع مـن شـأن نفسـك علـى شـأن خصـمك،          

  .مما يرغب فيها العلماءوليست هذه املرتلة 
وإذا ألقي إليك تصديق بديهي خفي؛ فإن كان صاحبه قد ألقـاه إليـك   

أمنـع هـذه   «:جمرداً عن التنبيه فليس لك إال شيء واحد وهو املنع؛ بأن تقول
هذه الـدعوى  « :أو تقول» ال أسلم لك هذه الدعوى«:أو تقول ،»الدعوى
ولـك أن تقتصـر علـى    » هـذه الـدعوى غـري مسـلمة    « :أو تقـول ، »ممنوعة 

إحدى هذه العبارات؛ فيكون منعك املنع؛ فيكون منعك حينئذ منعـاً مقترنـا   
ال سـبيالً  بالسند؛ هذا ما أجازه لك ثقات العلماء؛ فإن سلكت يف هـذه احلـ  

  .ب من وظائف املناظرة اليت ارتكااصباً، والغصغري هذه السبيل كنت غا
به قد ألقـاه إليـك جمـرداً    وإذا ألقي إليك تصديق نظري؛ فإن كان صاح

عن الدليل فليس لك بإزائه إال املنـع أيضـا بـذكر عبـارة مـن العبـارات الـيت        
  .جمرداً عن السند، أو مع السند: قدمنا ذكرها

وإذا ألقي إليك تصديق بديهي خفـي، وكـان معـه التنبيـه املقصـود بـه       
 إزالة خفائه، أو ألقي إليـك تصـديق نظـري، وكـان معـه الـدليل يقصـد بـه        
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ــديق      ــاظرة يف التص ــة طــرق للمن ــاتني احلــالتني ثالث ــك يف ه ــان ل ــه، ك إثبات
  :واالعتراض عليه

أن متنع مقدمة معينة من مقـدمات الـدليل، وهـذا أسـلم     : الطريق األول
  .الطرق، وأبعدها عن شائبة الغصب

  .أن تعارض دليله بدليل آخر ينتج نقيض دعواه: الطريق الثاين
لـه، بـأن تـدعي فسـاده، وتسـتدل علـى       أن تـنقض دلي : الطريق الثالـث 

  .دعوى الفساد، على تفصيل يف ذلك سنذكره
وسنحدثك عن هذه الطرق الثالثة حـديثاً مستفيضـاً يف ثالثـة فصـول،     

حقيقـة الطريـق، وأنواعـه،    : نعقد لكل طريق منها فصالً، نبني يف كل فصل
  .واألجوبة اليت يرد ا عليه
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  يف املنع الفصل الثالث
  معناه، أقسامه، السند، أقسام السند، أجوبة املعلل عليه
  ماال ينفع االشتغال به بعد املنع، الغصب، املكابرة

  :معىن  املنع
طلب على ما حيتاج إىل االستدالل وطلب التنبيه علـى مـا   : حقيقة املنع

حيتاج إليه، والذي حيتاج إىل االستدالل هو التصديق النظري، والذي حيتاج 
  .بيه هو التصديق البديهي اخلفي، على ما علمت يف الفصل السابقإىل التن

ومن أجل أن املنع كذلك مل جيـز أن يتوجـه إىل التصـديق املنقـول الـذي مل      
يلتزم ناقله صحته، ومل جيز أن يتوجه إىل التصديق النظـري إذا كـان صـاحبه قـد     

ان صـاحبه قـد   استدل عليه، ومل جيز أن يتوجه إىل التصديق البديهي اخلفي إذا ك
  .ذكر تنبيهاً يومئ إليه

نعم قد يتوجه املنع على التصديق النظـري املـدلل عليـه، لكـن ال علـى      
املعىن السابق، بل على معىن أنه طلب الدليل علـى إحـدى مقـدمات الـدليل     
املستدل به علـى التصـديق إذا مل يقـم صـاحب التصـديق علـى هـذه املقدمـة          

  .ىن على الدعوى األصلية جمازدليالً، وإطالق املنع ذا املع
  :أقسام املنع

«  :منع جمرد عن السند، وذلك بأن يقـول املـانع  : األول: واملنع قسمان
أو  ،»ال أسلم صحة هـذه الـدعوى  « : أو يقول ،»أمنع صحة هذه الدعوى

  .املنع املقترن بالسند، وستعرف صوره: ما يفيد هذا املعىن، والثاين
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  :السند
ما يذكره املـانع وهـو يعتقـد أنـه     : هو) تند أيضاويسمى املس( والسند 

  .يستلزم نقيض الدعوى اليت يوجه إليها املنع
  :أقسام السند

  :ينقسم إىل ثالثة أقسام –بالنظر إىل صورته اليت يورد عليها  –والسند 
؟ لكوا تذكر فيه، ويسمى هذا »مل«اللمي، وهو نسبة إىل : األول

«  ):صاحب التصديق(ومثاله أن يقول املعللالنوع أيضا السند اجلوازي، 
فهذه دعوة .»هذا الشبح إنسان؛ ألنه ناطق، وكل ما هو ناطق فهو إنسان

قد أقيم عليها  الدليل؛ فال متنع الدعوى نفسـها إال جمـازاً، ومتنـع إحـدى     
ال أسلم أن هذا الشـبح نـاطق، مل ال   « : ن يقول املانعأمقدمات الدليل؛ ب

مل ال جيـــوز أن يكـــون غـــري « : أو يقــول  ،»؟جيــوز أن يكـــون حجـــراً 
  .أو حنو ذلك» مل ال جيوز أن يكون غري ناطق« :أو يقول ،»ضاحك

): صـاحب التصـديق  (القطعـي، ومثالـه أن يقـول املعلـل     السند : الثاين
ْ  فهـي   ٩٠ْ ، وكـل زاويـة تسـاوي     ٩٠هذه الزاوية قائمة؛ ألا تساوي «

ْ ،  ٩٠ال أسـلم أـا تسـاوي    «  :الـدليل فيقول السائل ملنع صـغرى  » قائمة
أو حنـو  » كيـف وهـي سـطح   «: أو يقـول » ْ فقط؟ ٧٠كيف وهي تساوي 

  .ذلك
السند احللي، ومبنـاه علـى أن يـبني املـانع منشـأ غلـط املعلـل،        : الثالث

ال أسلم أـا  «:فيقول السائل» هذه الزاوية منفرجة« :ومثاله أن يقول املعلل
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  .»ْ  ٩٠ك أن لو كانت تساوي أكثر من منفرجة؛ ألن حمل كوا كذل
وأكثر ما يقع هذا النوع من السـند بعـد الـنقض اإلمجـايل، وسـتعرفه،      

  .ولكن ليس بالزم أن يذكر النقض اإلمجايل قبله
  :تقسيم آخر للسند

باعتبار نسـبته إىل نقـيض الـدعوى املمنوعـة يف نفـس       –وينقسم السند 
  : ستة أقسامإىل –األمر ال بالنظر إىل ما عند املانع 

ما يكون نفـس نقـيض الـدعوى املمنوعـة؛ وذلـك كـأن يقـول        : األول
ال « : فيقـول السـائل  » هذا إنسان؛ ألنه ناطق، وكل نـاطق إنسـان  « :املعلل

  .»أسلم صغري الدليل، مل ال جيوز أن يكون غري ناطق؟
: ما يكون مساوياً لنقيض الدعوى املمنوعة، كـأن يقـول املعلـل   : الثاين

انري زوج؛ ألا منقسمة مبتساويني، وكل منقسم مبتسـاويني فهـو   هذه الدن«
  .»أمنع أا منقسمة مبتساويني، كيف وهي فرد؟« :فيقول املانع» زوج

ما يكون أعم مطلقاً من نقيض الدعوى املمنوعـة، كـأن يقـول    : الثالث
» هذا الشبح حجر؛ ألنه غري نـاطق، وكـل غـري نـاطق فهـو حجـر      «: املعلل

  .»؟ال أسلم أنه غري ناطق، كيف وهو حيوان«  :فيقول السائل
ما يكون أخص مطلقا من نقيض الدعوى املمنوعة، كأن يقول : الرابع

ْ   ٩٠ْ ، وكل زاويـة تسـاوي    ٩٠هذه الزاوية قائمة؛ ألا تساوي«  :املعلل
ْ، كيـف وهـي    ٩٠ال أسـلم أـا تسـاوي    « : فيقـول السـائل  » فهي قائمـة 

  .»حادة؟ 
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أعم من نقـيض الـدعوى املمنوعـة عمومـا وجهيـا،       ما يكون: اخلـامس 
هـذا متـنفس؛ ألنـه إنسـان، وكـل إنسـان فهـو        «  :وذلك كأن يقول املعلل

  .»ال أسلم أنه إنسان، مل ال جيوز أن يكون أبيض؟«  :فيقول السائل»متنفس
ما يكون مبايناً لنقيض الدعوى املمنوعة، وذلك كما لو قـال  : السادس

 متفكر؛ ألنه ليس بإنسان، وكـل مـا لـيس بإنسـان     هذا الشبح غري«  :املعلل
ال أسلم أنه غري إنسـان؛ ألن حمـل كونـه    «  :فيقول السائل» فهو غري متفكر

  .»غري إنسان إذا مل يكن حجراً
ونريد أن ننبهك أوالً إىل أن كل نوع من هذه األنواع السـتة جيـوز أن   

  .السابقة) لياللِّمي، والقطعي، واحل( يؤتى به على األوجه الثالثة 
  هل ينفع السائل االستناد إىل كل هذه األنواع؟

 –واعلم أن هذه األنواع الستة ال تصلح كلها لالستناد إليها، بـل هـي   
  :على ثالثة أنواع، على التفصيل اآليت –من هذه اجلهة 

ما ينفع السائل اإلتيان بـه، وينفـع املعلـل االشـتغال بـالرد      : النوع األول
  :ععليه، وذلك أنوا

  .السند  األخص مطلقاً من نقيض الدعوى املمنوعة: األول
  .السند الذي هو نفس نقيض الدعوى املمنوعة: والثاين
  .السند الذي يساوي نقيض الدعوى املمنوعة: والثالث

ما ال جيوز للسائل اإلتيان به، ولكنه لو خـالف وجـاء بـه    : النوع الثاين
أفاد املعلل إبطاله، وذلك نـوع واحـد هـو السـند األعـم مطلقـاً مـن نقـيض         
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الدعوى املمنوعة؛ ألن إثبات األعم ال يستلزم إثبات األخـص، ولكـن نفـي    
األعم يستلزم نفي األخص؛ فإذا أثبت السائل ما هو أعم مطلقـاً مـن نقـيض    

ى فـ وت نقيض الـدعوى املمنوعـة، وإذا ن  املمنوعة مل يستلزم ذلك ثبالدعوى 
املعلل ما هو أعم من نقيض الدعوى فقد نفى نقـيض الـدعوى؛ فهـذا وجـه     

  .انتفاعه باالشتغال بإبطاله
ــو ــل   : ع الثالــثالن ــه، وال ينفــع املعل مــا ال جيــوز للســائل االســتناد إلي

  :االشتغال بإبطاله، وذلك نوعان
  .باين لنقيض الدعوى املمنوعةالسند امل: األول
  .السند األعم من نقيض الدعوى املمنوعة عموماً وجهياً: الثاين

  :جواب املعلل على املنع
  :وجييب املعلل عن املنع بأحد  جوابني

أن يقيم دليالً ينتج نفس الدعوى الـيت منعهـا السـائل، أو ينـتج     : األول
ا مطلقـاً؛ ألن  دعوى أخـرى تسـاويها، أو ينـتج دعـوى أخـرى أخـص منـه       

إثبــات األخــص يســتلزم ثبــوت األعــم، وال جيــوز أن يكــون الــدليل منتجــاً  
لدعوى أعم من الدعوى املمنوعة مطلقا أو من وجه؛ ألن ثبوت األعم، وال 
جيوز أن يكون الدليل منتجا لدعوى أعم من الدعوى املمنوعة مطلقاً أو مـن  

ا اجلواب يصلح للرد وهذ وت األعلم ال يستلزم ثبوت األخص،وجه، ألن ثب
  .على املنع ارد واملصحوب بالسند مجيعاً

أن يبطل السند الذي جاء به السـائل مـع منعـه، وهـذا اجلـواب      : الثاين
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خاص باملنع املقترن بالسند، ومىت أبطل السند فقـد أبطـل نفـس املنـع؛ ألنـه      
وقـد   مساو للسند يف نظر املانع دائماً، وإن كان يف احلقيقة قد يكون مساوياً

ومىت بطل السند فقد بطل املنع، ضـرورة  . يكون غري مساو، على ما عرفت
أن إبطال أحد املتساويني هو إبطال لآلخر، ومىت بطل املنع فقد ثبت نقيضه 

  .وهو دعوى املعلل األصلية؛ ضرورة أن النقيضني ال يرتفعان وال جيتمعان
  :أمور ال ينفع املعلل االشتغال ا

أن  –بعد ورود املنع على دعـواه   –ملعلل جيب عليه وإذ قد عرفت أن ا
يشتغل بإقامة الدليل الذي ينتجها أو مساويها، أو األخص منـها، أو يشـتغل   

فاعلم أنه ال ينفعـه أن مينـع صـحة ورود املنـع، وال أن مينـع       –بإبطال السند 
السند القطعي، وال أن مينـع صـالحية السـند لالسـتناد إليـه، كمـا ال ينفعـه        

تغال باالعتراض على عبارة املانع من حيث خمالفتها لقوانني العربية، فإن االش
فعل شيئاً من ذلـك ومل يثبـت دعـواه بأحـد اجلـوابني اللـذين ذكرنامهـا فقـد         

  .أفحم، ووجب أن ينتقل الكالم إىل حبث آخر
  :الغصب

واعلم أن كـل مـا صـح للسـائل أن مينعـه فـإن اسـتدالله علـى بطالنـه          
  .غصب

أنك قد علمت أن املدعي الـذي مل يقـم عليـه املعلـل دلـيالً،      وبيان هذا 
وكذا مقدمة الدليل اليت مل يقم عليها دليالً، جيـوز للسـائل أن مينعهـا، مبعـىن     

  .أن يطلب الدليل على صحتهما
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فإذا عمد السائل إىل دعوى غري مستدل عليها أو عمد إىل مقدمة دليـل  
كـان غاصـباً،    –على بطـالن إحـدامها    مل يقم املعلل دليالً عليها، فأقام دليال

  .والغصب غري مقبول عند أهل هذا الفن
اسـتدالل املعلـل علـى بطـالن تصـديق نظـري مل يقـم عليـه         : فالغصب هو

أو استدالله على بطالن تصديق بديهي خفي مل يقم عليه صـاحبه   ،صاحبه دليالً
  .تنبيهاً

  :املكابرة
ظهار الصـواب، بـل إلظهـار    املنازعة بني اخلصمني ال إل: هي واملكابرة

الفضل والغلبة على اخلصم، ومن أمثلتها منع التصديق البديهي اجللي، ومنـع  
  .التصديق النظري املستدل على صحته باملعىن احلقيقي للمنع
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  يف املعارضة الفصل الرابع
  معناها، مثاهلا، أقسامها، أجوبة املعلل عنها

  :معىن املعارضة
املقابلة على سبيل املمانعة، وهـي يف اصـطالح أهـل    : اللغةاملعارضة يف 

إبطال السائل ما ادعاه واستدل عليه؛ بإثباته نقيض هذا املدعي، « هذا الفن 
  .»أو ما يساوي نقيضه، أو األخص من نقيضه

  :مثال املعارضة
ألن « :فهـذه دعـوى، وقـال مـع ذلـك     » العامل حـادث « : قال املعلل أوالً

فهـذا دليـل علـى الـدعوى قـد نصـبه املعلـل        » وكل مـتغري حـادث  العامل متغري، 
  .إلثباب دعواه

العـامل قـدمي؛ ألن   « :أو قـال  ،»العامل غري حادث«  :فجاء السائل وقال
العامل أثر وصنعة للقدمي، وكل ما أثرا وصنعة للقدمي فهو غري حادث، أو فهو 

  .فهذه معارضة من السائل للمعلل» قدمي
أبطل دعوى املعلل اليت استدل عليهـا، وسـلك هلـذا    وأنت ترى أنه قد 

اإلبطال طريق االستدالل على نقيض الدعوى اليت ادعاها املعلل أو املسـاوي  
لنقيضها، ضرورة أنه إذا ثبـت أحـد النقيضـني مل جيـز أن يثبـت اآلخـر؛ ألن       

  .ثبوته يستلزم اجتماع النقيضني، وهو حمال
  :أقسام املعارضة

إىل قسـمني؛   –مـن حيـث مـا توجـه إليـه       –سـم  تنق –مث إن املعارضة 



رسالة اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

  .يسمى املعارضة يف العلة: يسمى املعارضة يف الدليل، والثاين: األول
إىل ثالثـة   –من حيث مقارنـة دليـل املعـارض بـدليل املعلـل       –وتنقسم 

  :أقسام
  .املعارضة على سبيل القلب: األول
  .املعارضة باملثل: الثاين
  .املعارضة بالغري: الثالث
مــن هــذه األنــواع الثالثــة يكــون معارضــة يف الــدليل، ويكــون  وكــل

معارضة يف العلة؛ فاألقسام ستة تفصيالً، وسيتضح لك ذلك فيمـا يلـي مـن    
  .الكالم

خذ مثالً قبل الشروع يف متييز هذه األقسام جنعله لك نرباساً يضيء لك 
  .ما خفي عليك

ألنـه  « : ذلـك فهذه دعوى، وقال مع » العامل حادث«: قال املعلل أوالً
فهـذا دليـل علـى هـذه الـدعوى، وهـذا الـدليل        » متغري، وكل متغري حادث

  .مشتمل على مقدمتني كل واحدة منهما يف ذاا دعوى
ألن العامل ال خيلو عن احلركة، وكل مـا  «  :فلو قال املعلل مع كل ما تقدم

) الصـغرى ( فقد أقام دليالً علـى املقدمـة األوىل   » ال خيلو عن احلركة فهو متغري
العامل : وهي يف مثالنا قول املعلل( استدالله على دعواه األصلية، اليت استعملها يف

  ).حادث
بإقامـة دليـل    –فلو عمد السائل إىل دعوى املعلل األصلية هذه فأبطلها 
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مسيـت هـذه    –ينتج نقيضها أو املسـاوي لنقيضـها أو األخـص مـن نقيضـها      
  .ي، أو معارضة يف احلكممعارضة يف الدليل، أو معارضة يف املدع

وهـي  (  وإذا عمد السائل إىل املقدمة األوىل يف دليل الـدعوى األصـلية  
، وقد أقام املعلل علـى صـحتها دلـيالً  كمـا     )العامل حادث: ههنا قول املعلل

  .رأيت
لو عمد السائل إىل هذه الدعوى فأقام دليالً ينتج نقيضـها  : نقول

ضها مسيـت هـذه معارضـة يف    أو ما يساوي نقيضها أو األخص من نقي
ــبيل       ــى س ــت مناقضــة عل ــا مسي ــة؛ ورمب ــة يف املقدم ــة، أو معارض العل

  .املعارضة
فهذا تقسيم املعارضـة بـالنظر إىل مـا توجـه إليـه؛ وقـد رأيـت أـا إذا         
وجهت إىل الدعوى املدلل عليها فيه املعارضـة يف الـدليل، وإن وجهـت إىل    

  .عارضة يف العلةإحدى مقدمات دليل الدعوى األصلية فهي امل
وجيــب أال يفوتــك أــا ال توجــه إىل إحــدى مقــدمات الــدليل إال إذا  
كانت هذه املقدمة قد استدل عليها؛ ألنه إذا مل يستدل عليها ال يتوجه إليهـا  

  .إال املنع، وتعد معارضتها حينئذ غصباً
وكل نوع من نوعي املعارضة السابقني ينقسم إىل ثالثة أقسـام؛ ألن دليـل   

ارض إما أن يتحد مع دليل املعلل يف املادة والصورة، ويشـترك معـه أيضـا يف    املع
احلد األوسط، وإما أن يتحد الدليالن يف الصورة ليس غـري، وإمـا أن خيتلفـا يف    
املادة والصورة مجعياً؛ فهذا تقسـيم املعارضـة بـالنظر إىل مقارنـة دليـل املعـارض       

  .بدليل املعلل
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  :بالقلباملعارضة : النوع األول
أن يتحد الدليالن شكالً وضربا مع احتادمهـا يف احلـد األوسـط    : وحاصلها

إن كانا اقترانيني، ويتحدا وضعا ورفعـا مـع احتادمهـا يف اجلـزء املكـرر إذا كانـا       
  .استثنائيني

رؤية اهللا تعاىل غري جائزة؛ ألا منفيـة يف  « :ومثال ذلك أن يقول املعلل
وكـل   ،]١٠٣:األنعـام [  )5 6 7(: هكتاب اهللا تعاىل بقوله جل شأن
  .»شيء هذا شأنه فهو غري جائز
رؤية اهللا سبحانه وتعـاىل جـائزة؛ ألـا منفيـة     «:فيقول السائل املعارض

وكل شيء هذا شأنه فهـو   )5 6 7( :يف كتاب اهللا تعاىل بقوله
  .»جائز

فأنت ترى أن املعارض قد جاء بنفس دليل املعلل، وأثبت به نقيض مـا  
  .املعلل، فقد قلب عليه استداللهادعاه 

وينبغي أال يفوتك ههنا أن لكل واحد من املعلل والسائل مالحظة غـري  
اليت الحظها اآلخر حال االستدالل؛ ألنه لو مل يكن األمر على هـذا لـزم أن   

  .يكون الدليل الواحد مثبتاً ونقيضه، وهذا غري ممكن
  :املعارضة باملثل: النوع الثاين

يتحــد دليــل املعــارض مــع دليــل املعلــل يف الصــورة،  وحاصــلها أن 
وخيتلف عنه يف املادة، وذلك بأن يكون الدليالن من شكل واحـد، لكـن   

  .ال يتحدان يف احلد األوسط وال يف غريه
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العامل قدمي؛ ألنه أثر القدمي، وكل ما هو «  :ومثال ذلك أن يقول املعلل
  .»أثر القدمي فهو قدمي
 حـادث؛ ألنـه مـتغري، وكـل مـا هـو مـتغري فهـو         العامل« : فيقول املعارض

  .»حادث
فأنت ترى أن دليل املعارض اشترك يف الصورة مع دليل املعلل؛ ألمـا  
مجيعاً من الشـكل األول احلملـي، واختلفـا يف املـادة، وذلـك واضـح، فلمـا        

  .متاثلت صورة الدليلني مسيت معارضة باملثل
  :املعارضة بالغري: النوع الثالث

بـأن  : أن ختتلف صورة دليـل املعـارض وصـورة دليـل املعلـل     وحاصلها 
يكون الدليالن من شكلني خمتلفني، أو نوعني خمتلفني، سواء احتدت مادما 

  .أم مل تتحد
النية فرض يف الطهارة؛ ألا مطلوبـة يف  « :ومثال ذلك أن يقول املعلل

وكـل   ؛))إمنا األعمال بالنيات((: ٪كل عمل على لسان الشارع بنحو قوله
  .»ما هو ذه املثابة فهو فرض يف مجيع األعمال ومنها الطهارة

لو كانت النية فرضـاً يف الطهـارة ملـا جـاز     «  :فيقول املعترض املعارض
تركها يف غسل الثوب من النجاسة، لكنه جيوز تركها يف غسـل الثـوب مـن    

  .»النجاسة بإمجاع من يعتد م من العلماء؛ فليست بفرض يف الطهارة
نت ترى أن دليل املعلل من الشكل األول احلملـي، ودليـل املعـارض    فأ

  .قياس استثنائي؛ فلما كان الدليالن متغايرين مسيت معارضة بالغري
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  :أجوبة املعلل عن املعارضة
فإذا وجه السائل املعارضـة إىل دعـوى املعلـل علـى أحـد الوجـوه الـيت        

  :شرحناها، كان للمعلل أن جييب بأحد ثالثة أجوبة
املنع، وذلك أن مينع بعض مقدمات دليل املعـارض الـيت مل يقـم    : ولاأل

عليها دليالً، ومعىن ذلك أن يطلب منه تـدعيم هـذه املقدمـة بالـدليل الـدال      
  .على صحتها، على ما عرفت يف املنع

إمـا بـأن احلكـم    : النقض، وذلك بأن يثبت فساد دليل املعـارض : الثاين
أن هذا الدليل يستلزم التسلسل، أو حنـو  الذي يتخلف عن احملكوم عليه، أو ب

ذلك، ويسمى هذا الطريق بالنقض اإلمجايل؛ ألنه مل يتعرض ملقدمة معينة من 
مقدمات الدليل باإلبطال، كما يف املنع، بل ورد على الدليل مجلـة واحـدة،   

  .كما هو واضح
  .وسيأيت يف الفصل اخلامس مزيد إيضاح هلذا الوجه

ـائل املعارضـة      أن يثبت دعواه ب: الثالـث  دليل آخر غـري الـدليل الـذي أورد الس
  .عليه

وقد اختلف العلماء يف هذا الوجه؛ فذهب قوم إىل أنـه ال يفيـد املعلـل    
؛ جلواز أن يكون الـدليل الـذي يقيمـه    هأن يعمد إليه، واملختار أن ذلك يفيد

املعلل بعـد املعارضـة أقـوى مـن دليـل املعـارض، وألن يف ضـم هـذا الـدليل          
إىل الدليل األول مجعاً بني قوتني، ويف ذلك ما يرجحهما علـى دليـل   اجلديد 
  .املعارض
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  يف النقض الفصل اخلامس

  معناه، مثاله، الشاهد، أقسام النقض،
  أجوبة املعلل بعد ورود النقض

  :معىن النقض
نقضـت احلبـل، إذا فككتـه، وهـو يف     : الفـك، تقـول  : النقض يف اللغـة 

ُء السائل بطالن دليـل املعلـل، مـع اسـتدالله     ادعا«اصطالح علماء هذا الفن 
إما بتخلـف الـدليل عـن املـدلول بسـبب جريانـه علـى        : على دعوى البطالن

  .»مدعى آخر غري هذا املدعى، أو بسبب استلزامه احملال، أو حنو ذلك
العـامل قـدمي؛ ألنـه    « : مثال ذلك أن يقول املعلل على مذهب الفالسـفة 

  .»أثر للقدمي فهو قدميأثر للقدمي، وكل ما هو 
هذا الدليل باطل؛ ألنه جيري يف احلوادث اليوميـة الـيت   «:فيقول السائل

إا أثر للقدمي، فلو صح دليلك لزم أن : تقع بني مسعنا وبصرنا كلَّ آن فيقال
ــة       ــع أــا بديهي ــدمي، م ــرا للق ــة؛ لكوــا أث ــة قدمي ــوادث اليومي ــون احل تك

  .خمتلف عنها – وهو القدم –؛ فحكم الدليل »احلدوث
  :الشاهد

وال بد من النقض من شاهد يذكر معه، كمـا رأيـت يف مثالنـا، وهـذا     
الشاهد هو الدليل على صحة النقض؛ فإن مل يذكر السائل مع النقض شاهداً 

  .مل يقبل منه؛ إال أن يكون نقضه بديهياً؛ فإن بداهته تقوم مقام الشاهد
إمـا لتخلفـه عـن    : ما يدل على فساد الدليل«  :وقد عرفوا الشاهد بأنه
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  .»املدلول وجريانه على مدعى آخر، وإما الستلزامه احملال
  :أقسام النقض

ــنقض إىل قســمني؛ األول  ــاين: وينقســم ال الشــبيهي، : احلقيقــي، والث
أحدمها املكسور، وثانيهما املشهور؛ فهذه ثالثـة  : واألول ينقسم إىل قسمني

  .التفصيل أقسام للنقض على وجه
  :النقض احلقيقي

، علـى  »رد الدليل من غـري تفصـيل ملقدمتيـه   «: أما النقض احلقيقي هو
  .النحو الذي رأيته يف املثال

أيضـا، ومـورده دليـل املعلـل،     » النقض اإلمجايل« : وهذا النوع يسمى
  .كما هو واضح من تعريفه

  :النقض الشبهي
ــاه  ــنقض الشــبيهي فمعن ــدعوى بشــ« : وأمــا ال هادة فســاد إبطــال ال

ككوــا منافيــة ملــذهب املعلــل، أو خمالفــة إلمجــاع العلمــاء؛ : خمصــوص
  .»ومورده الدعوى كما هو ظاهر

  :النقض املكسور، واملشهور
وإذ قد عرفت أن النقض احلقيقي املسـمى بـالنقض اإلمجـايل يـرد علـى      
دليل املعلل مجلة، وعرفت أن النقض يكون بادعاء بطالن الدليل ارتكانـاً إىل  

  .بب من أسباب البطالن كجريان هذا الدليل على مدعى آخرس
إمـا أن   –حني يورد النقض على دليـل املعلـل    –فاعلم اآلن أن السائل 
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يترك من دليل املعلل بعض األوصاف، وإمـا أن يـورد دليـل املعلـل برمتـه ال      
  .يترك منه شيئاً مما فيه من األوصاف

أجراه على مدعى آخر مـثالً  فإن أتى بدليل املعلل على ما هو عليه و
مسى هذا النقض مشـهوراً، وإن تـرك بعـض األوصـاف مـن دليـل املعلـل        
يسمى حينئذ نقضا مكسوراً، وسيتضح لك أمر ذلـك الفـرق اتضـاحاً ال    

  . يبقى عندك معه لبس أو تردد
  .وقبل ذلك نضرب األمثلة لكل نوع، ونبني لك فرق ما بينها

  :املثال األول
هذا الشكل مربع؛ ألنـه سـطح حيـيط بـه أربعـة خطـوط       « : قال املعلل

  .»متساوية، وكل سطح حييط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع
دليلك هذا جيـري يف مـدعى آخـر، وهـو املسـتطيل      « : فقال له السائل

ومتـوازي األضـالع، فـإن يقـال يف كـل منـهما إنـه سـطح حيـيط بـه أربعــة           
  .»خطوط

   عى آخـر، ولكـن السـائل تـرك يف     فهذا نقض جبريان الـدليل علـى مـد
، »متسـاوية «إجرائه على املدعى اآلخر كلمـة، وهـي قـول املعلـل يف دليلـه      

وهلذه الكلمة مدخل عظـيم يف صـحة دليـل املعلـل، وـا يتميـز املربـع عـن         
  .املستطيل  ومتوازي األضالع اللذين جعلهما السائل مما جيري عليه الدليل

  :املثال الثاين
هذا العامل قدمي؛ ألنه أثر للقدمي، ومستند يف وجوده إليه، « : قال املعلل
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  .»وكل ما هو أثر للقدمي ومستند يف وجوده إليه، فهو قدمي
دليلك هـذا جيـري علـى مـدعى آخـر، وهـو احلـوادث        «: فقال السائل

إا أثر للقدمي؛ فكـان ينبغـي أن تكـون قدميـة؛ ألن     : اليومية؛ فإنه يقال فيها
  .»قدمي فهو قدميكل ما هو أثر لل

فهذا نقض جبريان الدليل على مدعى آخر، وقد ترك السائل مـن دليـل   
، ولكنـك إذا تأملـت مل   »ومستند يف وجوده إليـه «: املعلل كلمة، وهي قوله

: جتد هلذه الكلمة مدخالً يف التعليل زائـداً علـى مـا ذكـره السـائل مـن قولـه       
  .ليه، واقتصر يف حكاية الدليل ع»ألنه أثر للقدمي«

يف املثال السابق وهذه الكلمة يظهر » متساوية«وتأمل الفرق بني كلمة 
  .لك ما قلناه
  :املثال الثالث

العامل قدمي؛ ألنه أثر للقدمي ومستند يف وجوده إليه، وكل « : قال املعلل
  .»ما هو كذلك فهو قدمي

دليلك هـذا جيـري علـى مـدعى آخـر، وهـو احلـوادث        «: قال السائلف
فإا أثر للقدمي ومستندة يف وجودها إليه، وكل ما هو كذلك فهـو  اليومية، 

ــة    قــدمي؛ فكــان ينبغــي أن تكــون احلــوادث اليوميــة قدميــة، مــع أــا بديهي
  .»احلدوث

فهذا نقض جبريان الدليل على مدعى آخر، ومل يترك السـائل مـن دليـل    
  .املعلل فيه شيئاً أصالً
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  :فهذه ثالثة أنواع
يه من دليل املعلل جزءاً له مدخل يف التعليـل، ولـو   ترك السائل ف: األول

  .أنه ذكره مل يتم له إجراء الدليل على املُدعى اآلخر
ترك السائل فيه من دليل املعلل جزءاً ليس لـه دخـل يف التعليـل    : والثاين

  .فوق اجلزء الذي ذكره، ولو أنه ذكره مل يتوقف النقض
  .يل املعللجاء السائل فيه جبميع أجزاء دل: والثالث

فالنوعان األول والثاين مها النقض املكسور، والنوع الثالـث هـو   
  .النقض املشهور

والنوع األول غري مقبول عند العلمـاء، وال يصـح أن يرتكبـه املنـاظر؛     
غري أن السائل لو ارتكبه فإن املعلل جييب عنه ببيان ما تركه السائل، وببيـان  

  .على ما ستعرفأن هلذا املتروك دخالً يف العلية، 
  .والنوع الثاين مقبول، والفرق بينهما ظاهر

  .والنوع الثالث أوىل بالقبول من غري شك
فالنقض املشـهور مقبـول ألبتـة، والـنقض املكسـور مقبـول إن مل يكـن        
للجزء املتروك مدخل يف ثبوت احلكم، وغري مقبول إن كان للجـزء املتـروك   

  .مدخل يف ثبوت احلكم
  :نقضأجوبة املعلل عن ال

  :وجييب املعلل عن النقض بأحد جوابني
  :اجلواب األول

منع الصغرى الواردة يف شاهد النقض، ويكـون هـذا املنـع أحيانـاً منـع      
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جريان الدليل على املدعي اآلخر الذي ذكره السائل يف شاهده، ويكون منع 
ختلف حكـم الـدليل عـن املـدلول، ويكـون منـع اسـتلزام الـدليل للمحـال،          

الية هذا املدعى أنه حمال؛ وذلك على حسب ما ذكره السـائل  ويكون منع حم
  .يف شاهد النقض
م يستدعي إيضاحاً يقرب عليك ما خفي من أمـره، فنقـول   الوهذا الك

هــذا مربــع؛ ألنــه ســطح حيــيط بــه أربعــة خطــوط «  :إذا قــال املعلــل: لــك
فهـذا  » متساوية، وكل سطح حيـيط بـه أربعـة خطـوط متسـاوية فهـو مربـع       

  .ارة عن ادعاء أن شكالً ما مربع، وإقامة دليل ينتج هذه الدعوىالكالم عب
هـذا الـدليل منقـوض جبريانـه علـى مـدعى آخـر هـو         «: فلو قال املعلل

إنـه سـطح   : املستطيل ومتوازي األضالع؛ فإن كال منهما يصح أن يقال فيه
حييط به أربعة خطوط؛ فكان ينبغي أن يكون كل واحد منهما مربعاً، وكل 

  .»جيري على مدعى آخر فهو باطلدليل 
فهذا نقض مكسور ترك فيه السائل جزءاً من أجزاء دليل املعلل، وهلـذا  

  .اجلزء مدخل يف االستدالل
وشاهد هذا النقض جريان دليل املعلل على مدعى آخر هـو مـا   

  .ذكره السائل
وأنت لو تـدبرت يف صـغرى شـاهد الـنقض لوجـدا يف احلقيقـة       

  :تنحل إىل قضيتني
بالنظر إىل نفس الدليل فيما زعمه السائل، و حاصلها أن هذا : إحـدامها 

  .الدليل ينتج أن املستطيل مربع، مثالً
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بـالنظر إىل الواقـع، وحاصـلها أن حكـم هـذا الـدليل قـد        : وثانيتهما
  .ختلف عن املستطيل

فإذا أراد املعلل أن جييب عن هذا النقض، فإن له أن مينع القضية األوىل 
ال أسـلم أن هـذا   « : ني اللـتني تضـمنهما شـاهد الـنقض، فيقـول     من القضيت

  .مثالً »الدليل جيري على املستطيل
 :ويكون هذا املنع حترير املراد من الدليل؛ فيضـيف إىل مـا ذكرنـا قولـه    

ألن حمل جريان هذا الدليل على املستطيل أن لو كانت اخلطوط اليت حتـيط  «
  . »؛ فال جيري الدليل على ما ادعيتهباملستطيل متساوية، ولكنها غري متساوية

وللمعلل أن مينع القضـية الثانيـة منـا لقضـيتني اللـتني تضـمنهما شـاهد        
  .»ال أسلم ختلف حكم الدليل عما ذكرت من املواد«:النقض؛ فيقول

ألنـين مل أرد  « : ويكون ذلك بتحرير املراد مـن الـدعوى، كـأن يقـول    
ل ما أحيط بأربعة خطـوط كائنـة   باملربع معناه املشهور، ولكنين أردت به ك

  .»ما كانت
وينبغي أن تعلم أن منـع إحـدى هـاتني القضـيتني يكـون مقترنـا بسـند        

  .املنع، على حنو ما رأيت
كما ينبغي أن تعلم أن منع القضية الثانية من القضيتني اللتني تضمنتهما 

  .صغرى شاهد النقض ال يكون إال على فرض تسليم األوىل
ال أسلم جريان هذا الدليل على املـادة الـيت   «  :عللفاألصل أن يقول امل

سلمت جريان هـذا الـدليل علـى هـذه     : مث يذكر السند، مث يقول... ذكرا
  .»لكين أمنع ختلف حكمه عنها. املادة



رسالة اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

  :وخذ مثاالً آخر
هذا التـأليف جيـب شـرعاً تصـديره بالبسـملة؛ ألنـه مـن        « : قال املعلل

أمر ذي بال فإنه جيب أن يصدر بالبسـملة  األمور ذوات الشأن والبال، وكل 
  .»كما نص عليه احلديث

هذا الدليل يستلزم احملال وهو التسلسـل؛ ألن البسـملة   « : فقال السائل
نفسها من األمور ذوات البال؛ فلو وجـب يف كـل أمـر ذي بـال أن يصـدر      
بالبسملة لوجب أن تصدر البسملة نفسها، والبسملة الثانيـة كـذلك، وهلـم    

  .»ل استلزم احملال فهو باطليكل دلجراً، و
  .فهذا نقض باستلزام الدليل للمحال كما هو ظاهر

وجيب املعلل عن هذا النقض مبنع استلزام الدليل، ويستند يف ذلك املنـع  
أمنع استلزام هـذا  « : إىل أن البسملة نفسها مستثناة من حكم الدليل، فيقول

مع كوا من  –ملة نفسها الدليل للمحال؛ ألن حمل ذلك أن لو كانت البس
  .»داخلة يف عموم كل أمرٍ ذي بال، لكنها غري داخلة –األمور ذوات البال 

وهذا القدر من اإليضاح يكفيك إن تـدبرت، ويغنيـك عـن كـثري مـن      
  .اإليضاحات
  : اجلواب الثاين

 عاهدبـدليل آخـر غـري     –بعد ورود النقض عليه  –وللمعلل أن يثبت م
السائل، وهذا اجلواب إفحام من وجه، وإظهار للصواب الدليل الذي نقضه 

  .من وجه آخر
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ومجلـة األمـر أن السـائل إذا اعتـرض علـى املعلـل جبريـان الـدليل علــى         
حبسـب ظـاهر    -مدعى آخر كان معىن ذلك أن املادة األخرى املنقوض ـا  

داخلـة حتـت الـدليل، وأـا خارجـة عـن حكمـه         –الدليل يف زعم السـائل  
  .يقة أو حبسب ما عند املعللحبسب احلق

فاجلواب إما منع أن هـذه املـادة داخلـة حتـت الـدليل، وإمـا مبنـع أـا         
  .خارجة عن حكمه

وإذا كان اعتراض السائل باستلزام الدليل لشيء من احملـال كـان معـىن    
  .ذلك أن هذا الدليل مستلزم لكذا، وهو حمال

الشـيء، وأمـا مبنـع أن هـذا     فاجلواب يكون إما مبنع استلزام الدليل هلذا 
  .الشيء حمال

  .وجيوز على كل حال إثبات املدعى بدليل جديد
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  الفصل السادس
  يف ترتيب املناظرة يف التصديق

وهـو الـذي مسينـاه التصـديق أو      -ا ألقي إليـك مركـب تـام خـربي      إذ
  :فاسلك الطريق اآليت تكن على بصرية من أمرك فيه –الدعوى أو املدعى 

هل جتد كـل لفـظ منـها    : انظر أول األمر يف مفرداته اليت ائتلف منها - ١
واضح الداللة على معناه؟ وهل جتد نفسك عاملـا مبـدلول كـل لفـظ     

 منه؟؟
فإن وجدت األمر على هـذه احلـال فانتقـل إىل اخلطـوة الثانيـة، وإن      
وجدت لفظاً من ألفاظه غري واضح الداللـة علـى معنـاه، أووجـدت     

ىل بيان املعىن املقصود بلفظ منها، فاستفسر ممن ألقاه نفسك حمتاجاً إ
  .إليك عما غمض عليك منه، ويسمى فعلك هذا استفساراً

وجيــب علــى صــاحب التصــديق أن يــبني لــك مــا طلبــت بيانــه مــن  
  .األلفاظ، ويسمى عمله حينئذ بياناً

هـل جـاء صـاحب هـذه     : فإذا انتهيت من هذه اخلطوة فانظر بعـدها  - ٢
ده أو نقلها عن بعض العلماء؟ وإذا كان قد نقلها الدعوى ا من عن

 فهل التزم صحتها أو مل يلتزمها؟
فإن كان ناقالً ومل يلتزم الصـحة فلـيس لـك إال أن تطالبـه بتصـحيح      

بأن جييئـك بالكتـاب   : النقل، وجيب عليه حينئذ أن يثبت صحة نقله
  .الذي نقل منه، ويظهر لك هذه الدعوى مسطورة فيه
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الدعوى من عنـد نفسـه أو نقلـها والتـزم صـحتها       وإن كان قد جاء
 .فانتقل إىل اخلطوة التالية

هل هـي بديهيـة أو نظريـة؟ وإذا    : مث انظر بعد ذلك يف هذه الدعوى - ٣
كانت بديهية فهل هي خفية أو جلية؟ فإن وجدا بديهية جلية فإنه 
جيب عليك تسـليمها واإلذعـان هلـا، وإن وجـدا بديهيـة خفيـة أو       

هل أقام املدعى على هـذه الـدعوى تنبيهـا إن كانـت     : فانظرنظرية، 
من البديهي اخلفي أو دليالً إن كانت من النظريات، أو مل يقم عليهـا  

 شيئاً من ذلك؟
فإن مل يكن قد ذكر التنبيه مع البديهي اخلفي أو الـدليل مـع النظـري    
فليس لك إال أن متنع هـذه الـدعوى، مبعـىن أن تطلـب الـدليل علـى       

ــد ــديهي اخلفــي، وعلــى صــاحب   امل ــه علــى الب عى النظــري، والتنبي
 .الدعوى أن يشتغل حينئذ مبا طلبته منه؛ فيذكر لك الدليل أو التنبيه

فإذا كان قد أقام على دعـواه دلـيالً إن كانـت نظريـة، أو تنبيهـاً إن       - ٤
 :كانت بديهية خفية؛ فلك حينئذ ثالث وظائف

  .املنع: إحداها
ــب الــدليل ع: ومعنــاه ــة مــن مقــدمات  أن تطل لــى مقدمــة معين

  .الدليل، بشرط أال تكون قد أقام عليها دليالً
  .املعارضة :وثانيها

أن تبطل مدعاه بادعـاء نقيضـه أو املسـاوي لنقيضـه أو     : ومعناه
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األخص من نقيضه، مث تقيم على دعـواك دلـيالً يثبتـها، علـى النحـو      
  .الذي عرفته مما سبق

  .النقض: وثالثتها

دليله بإثبات أن هذا الـدليل جيـري يف مـدعى    أن تبطل : ومعناه
آخر مع ختلف حكم الدليل عن هذا املدعي اآلخر، أو باستلزام هـذا  

  .الدليل لنوع من احملال كالدور والتسلسل
ــذه      ــد ه ــد ورود أح ــدعوى أن يشــتغل بع ــاحب ال ــى ص وعل
االعتراضات أو كلها باجلواب عنه، وقد قدمنا ذكر ما جييب به كل 

  .ل إلعادة الكالم يف ذلك على وجه التفصيلاعتراض فال حم
  :أمثلة وتطبيقات

ونضرب لك ههنا أمثلة نبني فيها هذه الطريق حىت تنسج علـى  
  :منواهلا فيما يورد عليك من الدعاوى

  :املثال األول

فقل » النية ليست شرطا يف الطهارة عند أيب حنيفة«: قال قائل
فـإذا قلـت ذلـك كنـت     ما النيـة؟ ومـا الشـرط؟ ومـا الطهـارة؟      : له 

طالبا تفسري هذه األلفاظ، وكان عليه أن جييبـك إىل  : مستفسراً، أي
  .ما طلبت
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  :املثال الثاين

مـن  : فقل لـه » النية ركن يف الوضوء: قال الشافعي«: قال قائل
لشـافعي؟ ومعـىن هـذا أنـك تطالبـه بتصـحيح        أين جاءك أن هذا قول ا

الكالم ثابت يف كتاب األم، هذا : النقل، وجيب عليه أن يقول لك مثالً
وكل كالم ثابت يف كتـاب األم فهـو مـن كـالم الشـافعي، أو جييئـك       
لشـافعي يف هـذا         بكتاب األم، ويطلعـك علـى الـنص الـذي نسـبه إىل ا

  .الكتاب، والتزم بعض احملققني من املتأخرين الوجه الثاين

  :املثال الثالث

م عليها صـاحبها  فهذه دعوى نظرية مل يق» العامل حادث« : قال قائل
  .»أمنع هذه الدعوى«: دليالً، فقل له

أقم الدليل على هذه الدعوى، وجيـب  : ومعىن ذلك أنك تقول له
إمنا كان حادثاً ألنه مـتغري،  « :عليه أن يقيم عليها الدليل، بأن يقول مثالً

  .»وكل متغري فهو حادث
  :املثال الرابع

أربعـة خطـوط    هذا الشكل مربع؛ ألنه سـطح حيـيط بـه   «: قال قائل
فهـذه  . »متساوية، وكل سطح حييط به أربعـة خطـوط متسـاوية فهـو مربـع     

  .دعوة نظرية قد أقام صاحبها عليها دليالً



رسالة اآلداب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآداب البحث     

أمنـع أن هـذا   «: فلك أن متنع إحـدى مقـدمات الـدليل، بـأن تقـول     
 :فهـذا منـع جمـرد، أو تقـول    » الشكل سطح حييط به أربعة خطوط متساوية

فهـذا  » خطوط متساوية، كيف وهـو دائـرة؟   أمنع أنه سطح حييط به أربعة«
  .منع مقترن بالسند

بأن تدعي دعوى أخرى تناقض دعواه أو تسـاوي  : ولك أن تعارضه
طـل دعـواه،   بنقيضها أو أخص من نقيضها، مث تقيم دليالً يثبـت دعـواك؛ فت  

هـذا الشـكل مثلـث؛ ألنـه سـطح حيـيط بـه ثالثـة         «: وذلك أن تقـول مـثالً  
  .»ثالثة خطوط فهو مثلثخطوط، وكل سطح حييط به 

بأن تدعي دليله جيري على مـدعى آخـر مـع ختلـف     : ولك أن تنقضه
هذا الـدليل باطـل؛ ألنـه    « :حكم الدليل عن هذا املدعى اآلخر، فتقول مثالً

جيري على املستطيل ومتوازي األضالع؛ فإن يصدق على كل واحـد منـهما   
وهو كـون السـطح    –أن سطح حييط به أربعة خطوط، مع أن حكم الدليل 

متخلف عن املستطليل ومتوازي األضالع، وكل دليـل جـرى علـى     –مربعاً 
فهذا نقض مكسـور علـى حنـو    » مدعى آخر مع ختلف حكمه عنه فهو باطل

  .ما بيناه لك
وجيب على صـاحب الـدعوى األصـلية أن يشـتغل بـالرد علـى هـذه        

  :االعتراضات
ملمنوعـة، ويف املنـع املقتـرن    ففي املنع ارد يقيم دليالً يثبت املقدمـة ا 

  .بالسند يبطل السند الذي جئت به
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أي يطالبك بإقامـة الـدليل   : ويف املعارضة مينع إحدى مقدمات دليلك
بإثبات أنه جيري على مـدعي آخـر مـع ختلـف     : عليها، أو ينقض لك دليلك

  .حكمه عنه، أو يثبت دعواه بدليل جديد
ال اسـلم جريـان هـذا    «  :ويف النقض مينع صغرى دليل الشاهد بقوله

ولـئن سـلمت   «  :ويكتفي بذلك، أو يضيف إليه قولـه » الدليل فيما ذكرت
، أو يقـيم دلـيالً   »جريان الدليل على ما ذكرت فال أسلم ختلف حكمـه عنـه  

عاهوقد سبق تفصيل ذلك. جديداً يثبت مد.  
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  تلخيص مباحث باب التصديق
ــام : التصــديق هــو )١(  اخلــربي، ويســمى أيضــاً قضــية  املركــب الت

ودعوى  ومدعى، وينقسم إىل بـديهي ونظـري؛ ألنـه إن احتـاج إىل النظـر      
  .واالستدالل فهو النظري، وإن مل حيتج إليهما فهو البديهي

مث البديهي ينقسم إىل خفي وجلـي؛ ألنـه إن احتـاج إىل التنبيـه فهـو      
  .اخلفي، وإن مل حيتج إليه فهو اجللي

  .األوىلّ، والفطري، والتجرييب، واملشترك: اعواجللي أربعة أنو
  .احلدسي، واملتواتر: واخلفي أنواع  أشهرها

بأنواعه ال جيـوز منعـه وال معارضـته وال نقضـه،      البديهي اجللي )٢(
  .فإن فعل السائل من ذلك فهو مكابر

طلـب  : إن مل يذكر معه تنبيه جاز فيه املنـع، ومعنـاه  : والبديهي اخلفي
  .يه، والصحيح أنه ال جتوز معارضته وال نقضهالتنبيه عل

املنع مبعىن طلب التنبيه : وإن ذكر معه تنبيه جاز فيه ثالث اعتراضات
  .أو الدليل على إحدى  مقدمات التنبيه، واملعارضة، والنقض

إن مل يذكر معـه دليـل جـاز فيـه املنـع، مبعـىن       : التصديق النظري )٣(
وز فيـه املعارضـة وال الـنقض، وأن    طلب الدليل عليه، والصـحيح أنـه ال جيـ   

  .معارضته ونقضه غصب غري مقبول
املنع مبعىن طلب الـدليل  : وإن ذكر معه دليل جاز فيه ثالثة اعتراضات

  .على إحدى مقدمات الدليل اليت مل يستدل عليها، واملعارضة ، والنقض
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طلب الدليل على ما حيتاج إىل الدليل، وطلـب التنبيـه   : املنع هو )٤(
  :ما حيتاج إىل التنبيه، وهو على نوعنيعلى 

  .املنع ارد: النوع األول
  .املنع املقترن بالسند: النوع الثاين
  .ما يذكره املانع معتقداً أنه يستلزم نقيض دعوى املعلل :والسند هو

  :ينقسم إىل ثالثة أقسام –من حيث صورته  –والسند 
  .»مل ال جيوز«اجلوازي، وصورته : األول
  .»كيف وهو كذا«القطعي، وصورته  :والثاين
  .»إمنا يكون ما ذكرت أن لو كان كذا«احلّلِّي، وصورته : والثالث

  .ومداره على بيان منشأ غلط املعلل
على سـتة أنـواع؛ ألنـه     –باعتبار نسبته إىل دعوى املعلل  –مث السند 

ا إما نقيض دعوى املعلل، وإما يساوي نقيضها، وإما أعم منها مطلقـاً، وإمـ  
  .أخص منها مطلقاً، وإما أعم منها من وجه وإما مباين لنقيضها

. وينتفع السـائل بـالنقيض، وباملسـاوي للنقـيض، وبـاألخص مطلقـاً      
  .وينتفع املعلل بالرد على هذه الثالثة أيضاً

وال يفيــد الســائل االســتناد إىل األعــم مــن نقــيض الــدعوى عمومــاً  
  .تفع املعلل بالرد عليهماوجهياً، وال إىل املباين لنقيضها، وال ين

وإذا ورد املنع على الـدعوى أجـاب املعلـل بإقامـة دليـل ينـتج نفـس        
الدعوى املمنوعة، أو مساويها، أو األخص منـها، أو جييـب بإبطـال السـند     

  .الذي جاء به السائل
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ــالحيته      ــع ص ــع، أو مين ــحة ورود املن ــع ص ــل أن مين وال جيــوز للمعل
ال باالعتراض علـى عبـارة املـانع، فـإن فعـل      لالستناد إليه، وال يفيده االشتغ

  .شيئاً من ذلك فقد أفحم
ادعاء نقـيض مـا ادعـاه املعلـل واسـتدل عليـه، أو       : املعارضة هي )٥(

ادعاء ما يساوي نقيضه، أو ادعاء األخص منه، مع االسـتدالل علـى ذلـك،    
  :وهي نوعان

  .املعارضة يف الدليل: النوع األول
  .العلة املعارضة يف: والنوع الثاين

    ألن السائل إن أبطل الدعوى األصلية بادعـاء نقيضـها مسـتدال
على ذلك فهي املعارضة يف الدليل، وإن أبطـل إحـدى مقـدمات دليـل     
املعارضة بادعاء نقيضها أو ما يساويه أو األخـص منـه مـع االسـتدالل     

  .على ذلك فهي املعارضة يف العلة
  :أقساموكل من هذين النوعني ينقسم إىل ثالثة 

  .املعارضة بالقلب: األول
  .املعارضة باملثل: والثاين
  .املعارضة بالغري: والثالث

ألن دليل السائل إن كان هو دليل املعلل مادة وصورة فهي املعارضـة  
بالقلب، وإن كان هو دليل املعلل صورة ال مادة فهي املعارضـة باملثـل، وإن   

  .كان غري ذينك فهي املعارضة بالغري
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ب  إمــا مبنــع بعــض مقــدمات دليــل : املعلــل عــن املعارضــةوجييــ
املعارض، وإما بنقض دليل املعارض بالتخلف أو استلزم الفساد، وإمـا  

  .بإثبات دعواه بدليل آخر
بتخلفه عن املدلول : ادعاء السائل بطالن دليل املعلل :النقض هو )٦(

د، إال أن وجريانه على مدعى آخر، أو باستلزامه احملال، والبد له مـن شـاه  
  .يكون بديهياً؛ فإن بداهته تقوم مقام الشاهد

  .الشبيهي: احلقيقي، والثاين: مث هو على قسمني؛ األول
رد الدليل بأحد األسباب املذكورة من غري تفصـيل إلحـدى   : فاألول

  .مقدمتيه، ولذا يسمى نقضاً إمجالياً
ــاين ــة   : والث ــوص ككوــا منافي ــدعوى بشــهادة فســاد خمص رد ال

  .لإلمجاع، أو خمالفة ملذهب املعلل
وينقسم الشاهد أيضاً إىل مشهور ومكسور؛ ألن السـائل إن مل يتـرك   
من دليل املعلل شيئاً فهو املشهور، وهو مقبـول، وإن تـرك مـن دليـل املعلـل      
شيئاً فهو املكسور؛ فإن كان للمتروك مـدخل يف العلِّيـة فهـو فاسـد، وإن مل     

  .فهو مقبول يكن له مدخل يف العلِّية
  :وجييب املعلل عن النقض أحد جوابني

منع الصغرى الواردة يف شاهد النقض، مبنع ختلف الدليل عـن  : األول
املدلول، أو مبنع جريان الدليل على املدعى اآلخر، أو مبنع استلزام احملال، أو 

  .مبنع حمالية ما ذكر من احملال
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يل املنقوض، وهذا اجلواب إثبات املدعى بدليل آخر غري الدل: والثاين
  .إفحام من وجه، وإظهار للصواب من وجه آخر
  مترينات وأسئلة

بني ما يرد على العبارات اآلتية من وجوه االعتـراض، مـع بيـان طـرق الـرد       - ١
 :على هذه االعتراضات

  .كل شيء إىل فناء )أ(
هذا الرجل مصري؛ ألنه يسكن جيـزة الفسـطاط، وكـل مـن      )ب(

  .فهو مصرييسكن جيزة الفسطاط 
هذا الشبح الذي أراه بعيداً إنسان؛ ألنه يتحـرك، وكـل شـيء     )جـ(

  .يتحرك فهو إنسان
الوضوء باملاء املغصوب حرام؛ ألنه تصرف يف ملـك الغـري بغـري     )د(

  .حق، وكل ما هو كذلك فهو حرام
  .لو أنصف الناس استراح القاضي) هـ(
حاسـد بـني   كلما عرف كل إنسـان مـا لـه ومـا عليـه مل يقـع الت      ) و(

الناس؛ ألنه كلما عرف كـل إنسـان مالـه ومـا عليـه مل يطمـع أحـد        
الناس فيما يف يد غريه، وكلما مل يطمع أحد النـاس فيمـا يـد غـريه مل     

 .يقع التحاسد بني الناس
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ناقش املثال اآليت بذكر صور االعتراضـات الـيت تـرد عليـه، وبـني مـع كـل         - ٢
ألن صانعه غري حادث، وكـل  العامل غري حادث؛ «  :اعتراض نوعه اخلاص به

 .»شيء يكون صانعه غري حادث فهو غري حادث
٣ - ــت ــالنقض     إي ــدليل االعتــراض ب ــذا ال ــل، مث أورد علــى ه ــا دلي بقضــية معه

 .املكسور، وبني كيف ترد االعتراض
إيت بقضـية، وأقـم الـدليل عليهـا، مث أورد علـى هـذه الـدعوى االعتـراض          - ٤

 .باملعارضة، وبني كيف ترد االعتراض
لفرق بني املعارضة يف الدليل واملعارضة يف العلة؟ وما الفرق بني املعارضـة  ما ا - ٥

باملثل واملعارضة بالغري واملعارضة علـى سـبيل القلـب؟ وهـل الثالثـة األخـرية       
دليل؟ مثـل  يصح أن يكون كل واحد منها معارضة يف العلـة ومعارضـة يف الـ   

 .سبيل القلب ىللمعارضة يف العلة عل
 عن املعارضة؟ وكيف يسوغ له االستدالل بدليل جديد؟ مباذا جييب املعلل - ٦

ـائل،       ـائف الس ـا هـو مـن وظ بين من بني الوظائف اآلتية ما هو من وظائف املعلل، وم
ـتعمل كـل مـن      وما يصح أن يكون من وظيفة كل منهما، مع بيان املوضع الـذي يس

 .لبيانا. املعارضة. االستفسار. النقض. التحرير. املنع :هذه الوظائف فيه
 :اشرح املعاين االصطالحية لأللفاظ اآلتية مع التمثيل - ٧

ــنقض الشــبيهي ــديهي احلدســي. الشــاهد. الســند. ال . املعارضــة. الب
 .املكابرة. الغصب. اجلوازي. النظري. النقض املكسور

مب جييب املعلل عن املنع، وعن النقض، وعـن املعارضـة؟ ومـا الـذي ال ينفـع       - ٨
  د املنع؟املعلل االشتغال به بعد ورو
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  املركب الناقص

قد عرفت أن املركب الناقص ال جتري فيه املناظرة إال حني يكون 
قيداً للقضية، وهو إما أن يكون قيداً للمحكوم عليه، وإمـا أن يكـون   

  .قيداً للمحكوم به
قضـية  » هـذا رجـل   « :فقولـك » هذا رجـل مـؤمن  «: ومثاله أن تقول

وحمكوم به هو قولك رجل، وقد مت مؤلفة من حمكوم عليه هو اسم اإلشارة، 
  .قد أردت به وصف احملكوم به» مؤمن« :الكالم عنده، وقولك

وللسائل أن مينع اتصاف الرجل ذا الوصف، مبعىن أن يطالبك بإقامـة  
  .الدليل على صحة اتصافه به

هـذا رجـل مـؤمن؛ ألنـه     «:فإذا أقمت على ذلك دليالً بـأن قلـت  
ى اهللا عنه، بعـد كونـه يعتقـد وجـود     يفعل ما أمر اهللا به وجيتنب ما 

» اهللا تعاىل واتصافه جبميع الكماالت، وكل رجل هذا شانه فهو مؤمن
  .كنت كمن ذكر دعوى بدليلها

فللسائل أن يعتـرض عليـك باالعتراضـات الـيت تـرد علـى التصـديق        
املنـع ، واملعارضـة، والـنقض؛ وقـد عرفتـها وعرفـت       : املدلل عليه، وهي
  .ا سبقاألجوبة عليها فيم

  لــنقـال  
أن تأيت بكالم لغريك مع إظهار إسناده إىل قائلـه، تعريفـاً كـان    : هو
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أفعـال  : قـال األشـعري  « :أو تقسيما أو تصديقاً أو غري ذلك، كأن تقول
  .»اهللا تعاىل ليست معللة باألغراض

مـثالً فأنـت حينئـذ    » وهـذا صـحيح   «  :فإن التزمت صحته بأن قلـت 
دعـوى؛ فيجـري فيـه مجيـع مـا ذكرنـاه يف مبحـث        مدع، وهذا الذي قلتـه  

  .التصديق
إما بديهي، أو مسلم عنـد اخلصـم، أو معتـرب    : وإذا مل نلتزم صحته فهو

  .إليك شيء –حينئذ  –من ضروريات مذهبه؛ فال يتوجه 
: فإن كان غري واحد مـن هـذه الثالثـة فأنـت مطالـب بتصـحيح النقـل       

  .منع الدعوى صراحة، أو باإلشارة، وقد يسمى طلب التصحيح
ــه أو   وهــل جيــب ــب مــن الناقــل تصــحيح نقل علــى الســائل أن يطلُ

  يستحسن له ذلك ؟ 
إذا كانــت نســبة املنقــول إىل : يستحســن، وقيــل: وقيــل جيــب،: قيــل

أن : املنقول عنه غري معلومة للسائل وجب أن يطلب تصحيح النقل، ومعنـاه 
يطلب من الناقل بيان صدقه يف نسبة القول إىل قائله، وإذا كان السائل عاملـاً  

  .بنسبة الكالم للمنقول عنه العلم املوافق للمطلوب مل جيز له طلب التصحيح
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  العبارة
  معناها، مثاهلا، املناظرة فيها

  :معىن العبارة

مأخوذة من التعبري، وهـو التفسـري؛ ألـا تفسـر مـراد      : العبارة يف اللغة
  .املتكلم، أو من العبور، وهو ااوزة؛ ألن املخاطب يعرب منها إىل املعىن

 مطلق اللفظ الصـادر مـن املـتكلم،   : وهي يف اصطالح علماء هذه الفن
  .أكان تعريفاً، أم تقسيماً، أم دليالً، أم تصديقاً، أم كان غري ذلك سواء

  :مثال العبارة

  :أو تقول» اجتهد فإنه خري لك«: ومثاهلا أن تقول
ــهمقَــو ــنلُــومــلْ يــرِي هــعش تأَالَ لَي  

  زهيـرا علَـى مـا جرـَّ من كـلِّ جـانِبِ؟
  :املناظرة يف العبارة

ويتوجه على العبارة اإلبطال بسـب أـا ختـالف قانونـاً مـن قـوانني       
يف :  - »اجتهـد فإنـه خـري لـك    « :حـني قلـت    –العربية، كأن يقال لك 

هذه العبارة اإلضمار قبل الذكر؛ فال يكون للضـمري مرجـع، وهـو خطـأ     
يف هـذه العبـارة عـود    :  - حني أنشدت البيـت  –يف العربية، أو يقال لك 

  .أخر لفظاً ورتبة، وذلك غري صحيح عربيةالضمري على مت
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  :اجلواب على االعتراض

واإلجابة عن ذلك ببيان الوجه الذي اسـتندت إليـه يف عبارتـك، كـأن     
ليس يف هذه العبارة اإلضمار قبل الـذكر؛  : تقول يف جواب االعتراض األول

وكأن تقـول يف جـواب   » اجتهد«ألن الضمري يعود على املصدر املفهوم من 
ال حمظور يف عود الضمري من الفاعل املتقـدم علـى املفعـول    : االعتراض الثاين

  .به املتأخر؛ فإن هذا موافقة ملذهب األخفش وابن جين، وعليه كالمي
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  خامتة
  املصادر، املكابرة، املعاندة، اادلة، اجلواب اجلدل، االستفسار،

  انتهاء املناظرة، آداب املتناظرين
  :املصادرة

أن جتعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيري يف اللفظ توهم : هي
 –هذا أسد، وكل أسد فهـو ليـث   «: به التغاير بينهما يف املعىن، كأن تقول

هي بعينـها صـغرى الـدليل    » هذا ليث«:فإن النتيجة وهي قولك» فهذا ليث
مهـا  ، غري أنـه أبـدل فيهـا لفـظ األسـد بلفـظ الليـث، و       »هذا أسد« :القائلة

  .مترادفان
  .وينبغي اجتناب املصادرة يف التناظر؛ ملا فيها من اإليهام

  :املكابرة

املنازعــة ال إلظهــار الصــواب وال إللــزام اخلصــم، ولكــن لبيــان  : هــي
الفضل، وذلك كمن ينازع رجالً وهو يعلم من نفسه البعـد عـن الصـواب،    

ل، وكمـن  ويعرف يف صاحبه إصابة اجلادة، وكمن يطلب دلـيالً علـى الـدلي   
  .ينقض دليالً بال شاهد، وكمن مينع التصديق البديهي اجللي

  : املعاندة

تنازع شخصني ال يفهم أحدمها كالم صاحبه، وهو يعلم مـا يف  :هي
  .كالم نفسه من الفساد
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  :اادلة

  .املنازعة ال إلظهار الصواب، بل إللزام اخلصم: هي
  :اجلواب اجلديل

بطالنـه، سـواء أكـان بـاطالً يف     ما يذكره ايـب وهـو يعتقـد    : هو
  .الواقع أم مل يكن كذلك

  :االستفسار

أن تطلب بيان املعىن من لفظ نطق به خصـمك، وجيـوز توجيهـه    : هو
عند احلاجة إىل بيان معىن اللفـظ، كـأن يكـون غريبـاً أو جممـالً، فيوضـحه       

  .املعلل
  :انتهاء املناظرة

بعجز أحـدمها عـن دفـع    وال بد يف املناقشة بني اخلصمني من  أن تنتهي 
حجة صاحبه؛ فإن كان الذي قد عجز هو السائل مسي ملزما، ومسي عجـزه  

  .إلزاماً، وإن كان الذي عجز هو املعلل مسي مفحماً، ومسي عجزه إفحاماً
  :آداب املتناظرين

  :وينبغي للمتناظرين أن يلتزما اآلداب اآلتية

  .أن يتحرزا من إطالة الكالم ومن اختصاره )١(
  .ا غرابة األلفاظ وإمجاهلاوأن يتجنب )٢(
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  .وأن يكون كالمهما مالئما للموضوع )٣(
  .وأال يسخر أحدمها من صاحبه )٤(
  .وأن يقصد كل منهما ظهور الصواب، ولو على يد صاحبه )٥(
  .وأال يتعرض أحدمها لكالم صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه )٦(
 .وأن ينتظر كل منهما صاحبه حىت يفرغ من كالمه )٧(
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  أسئلة عامة
فيه املناظرة من أقسـام القـول، ومـا ال جتـري فيـه، مـع       بني ما جتري  )١(

  .التمثيل
كيف جرد املناظرة يف التعريف والتقسيم مع أما ال خيرجان عن أن  )٢(

  !يكونا من املفردات أو املركبات الناقصة؟
  :اآلتية لأللفاظ بني املعاين االصطالحية )٣(

التقســيم . التقســيم احلقيقــي. تقســيم الكلــي إىل جزئياتــه. التقســيم 
  .التقسيم العقلي. التقسيم ا العتباري. االستقرائي

ق بني التقسيم العقلي واالستقرائي من حيث املعىن، ومـن حيـث   رفْا )٤(
  .الفرد الذي ينقض به كل واحد منهما، مع التمثيل

حيث املعىن، ومـن حيـث   ق بني التقسيم احلقيقي واالعتباري من رفْا )٥(
  .ما يورد على كل منهما من االعتراضات

بني شروط صحة تقسيم الكـل إىل أجزائـه، وشـروط صـحة تقسـيم       )٦(
  .الكلي إىل جزئياته

  مباذا يسمى ناقض التقسيم وموجهه؟ وما علة هذه التسمية؟ )٧(
ما الذي يعترض به على تقسيم الكل إىل أجزائه؟ وما الـذي يعتـرض    )٨(

  ي إىل جزئياته؟به على تقسيم الكل
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مباذا جييب صاحب التقسيم على ما يرد عليه من االعتراضـات؟ ومـا    )٩(
  .أنواع حترير املراد؟ اذكر ذلك تفصيالً مع التمثيل

  ما أقسام التعريف؟ وما معىن كل نوع؟ )١٠(
افرق بني التعريفني اللفظي والتنبيهي، وبني التعـريفني احلقيقـي    )١١(

  .واالمسي
احلقيقـي، وشـروط حسـنه، وبـين مـا      اشرح شروط صحة التعريف  )١٢(

  .يشترط يف صحة التعريف اللفظي
  .مب يسمى ناقض التعريف؟ ومب يسمى موجهه؟ مع التعليل )١٣(
ما االعتراضات اليت تورد على التعريـف؟ ومـا سـبب كـل اعتـراض       )١٤(

  منها؟
مب جييب صاحب التعريف عن االعتراض بعدم املنع أو بعـدم اجلمـع؟    )١٥(

ومن نوع .. ف؟ ومن بعض أجزاء التعريف؟وما حترير املراد من املعر
  ومىت يستعمل كل واحد منهما؟.. التعريف؟

مب جييب صاحب التعريف عن االعتراض خبفاء التعريف أو باسـتلزامه   )١٦(
  احملال؟

وإىل كم نوع يتنوع البديهي منه على .. وما أنواعه؟.. ما التصديق؟ )١٧(
  وما معىن  كل نوع؟.. التفصيل؟
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ى التصديق ألبتـه؟ ومـىت جيـوز االعتـراض     مىت ال جيوز االعتراض عل )١٨(
ــاملنع واملعارضــة    ــه ب ــراض علي ــط؟ ومــىت جيــوز االعت ــاملنع فق ــه ب علي

  والنقض؟
ما املنع؟ وما أقسامه من حيث صورته؟ وما أقسامه بالنظر إىل النسبة  )١٩(

 .بينه وبني نقيض الدعوى املمنوعة؟ اشرح ذلك مع التمثيل
ا أقسـامه بـالنظر إىل   ما السند؟ وما أقسـامه مـن حيـث صـورته؟ ومـ      )٢٠(

 .النسبة بينه وبني نقيض الدعوى املمنوعة؟ اشرح ذلك مع التمثيل
هل ينتفع السائل باالستناد إىل كل أنواع  السند؟ وهل ينتفـع املعلـل    )٢١(

  .بالرد على كل أنواعه؟ اشرح ذلك تفصيالً مع التمثيل
  .مب جييب املعلل على املنع؟ اشرح ذلك شرحا وافيا مع التمثيل )٢٢(
  ملعارضة؟ وما مثاهلا؟ما ا )٢٣(
اذكر أقسام املعارضة بالنظر إىل ما توجه إليـه، وأقسـامها بـالنظر إىل     )٢٤(

  .مقارنة دليل السائل بدليل املعلل، مع التمثيل
هل توجه املعارضة إىل إحدى مقدمات الدليل قبل االستدالل عليها؟  )٢٥(

  وملاذا؟
بـالغري،  اشرح حقيقة املعارضة بالقلب، واملعارضة باملثل، واملعارضـة   )٢٦(

  .مع التمثيل
  .مب جييب املعلل عن املعارضة؟ اشرح ذلك مع التمثيل )٢٧(
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  ما النقض؟ وما مثاله؟ )٢٨(
  ما الشاهد؟ ومىت جيوز تركه؟ ومىت ال جيوز تركه؟ )٢٩(
إىل كم قسم ينقسم النقض من حيث مورده؟ ومن حيث ما جاء بـه   )٣٠(

  .السائل من دليل املعلل؟ اشرح ذلك مع التمثيل
  .املقبول من أنواع النقض؟ بني ذلك مع التمثيلما املقبول وما غري  )٣١(
  .مب جييب املعلل عن النقض؟ اشرح ذلك مع التمثيل )٣٢(
إىل أي شيء تنحل صغرى دليل الناقض؟ ومباذا جييـب عنـها املعلـل؟     )٣٣(

  .اشرح هذا شرحاً وافياً، واذكر األمثلة اليت توضح ا الشرح
  .اشرح املعاين االصطالحية لأللفاظ اآلتية مع التمثل )٣٤(

ــي  ــف احلقيق ــي . التعري ــنقض احلقيق ــتند. ال ــنقض اإلمجــايل . املس . ال
  .التحرير. الشاهد. املعارضة على سبيل املناقضة. املناقضة

والوظـائف  ، بني وظـائف املعلـل خاصـة، ووظـائف السـائل خاصـة       )٣٥(
. الـنقض : الصاحلة لكل منهما، من بني الوظائف اآلتيـة مـع التمثيـل   

  .املعارضة. التحرير. االستفسار. املنع
هات مثاالً لتقسيم الكلي إىل جزئياته، مث بني ما يصح أن يورد عليـه   )٣٦(

  .من االعتراضات، وبني ما جياب به عن كل اعتراض
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اذكـر  » حيد اإلنسـان حـداً حقيقيـا بأنـه احليـوان النـاطق      «: قال قائل )٣٧(
مجيع ما ميكن أن يورد عليه مـن االعتراضـات، واجلـواب علـى كـل      

  .اعتراض منها
فكيـف تعتـرض عليـه؟    » اإلنسـان إمـا رومـي أو أسـود    « :لقال قائـ  )٣٨(

  وكيف جييب؟
فما الذي يرد عليه مـن االعتـراض، ومـا    » اهللا تعاىل قدمي«: قال قائل )٣٩(

  جواب هذا االعتراض؟
اهللا تعاىل باق؟ ألنه قد ثبت قدمه، وكل مـن ثبـت قدمـه    «:قال قائل )٤٠(

  فكيف تناقشه؟  ومباذا جييبك؟» فهو باق

احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا عـىل سـيدنا حممـد النبـي األمـي، متت رسالة اآلداب، و
وعـىل آلـه وصـحبه وسـلم؛ ربنـا آتنـا يف الـدنيا حسـنة، ويف اآلخـرة حسـنة، وقنـا عـذاب 

 .النار، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة؛ إنك أنت الوهاب
 

  


