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Öz
Burhānuddīn en-Nesefī’nin el-Fuṣūl adlı eseri, İslam entelektüel tarihinde ḫilāf ilminin
gelişim süreci, tahsili ve tedrisi bakımından temel bir metindir. Ancak bu eserin asıl önemi,
Şemsuddīn es-Semerḳandī’nin Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̱ adlı eserinin zeminini oluşturmasında
yatmaktadır. Es-Semerḳandī, hocası en-Nesefī’nin eserinden hareketle devrim niteliğinde
yepyeni bir tartışma yöntemi geliştirmiş yeni bir tartışma disiplinini sistematize etmiş; bu
tartışma teorisi daha sonra ādābu’l-baḥs̱ adıyla müstakil bir ilim dalına dönüşmüştür. Bu
makalede, el-Fuṣūl ve Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̱ arasındaki ilişki evrimsel açıdan mukayeseli
olarak tahlile tabi tutulmaktadır. Makalenin sonunda da günümüzde halen yazma halde olan
en-Nesefī’nin el-Fuṣūl adlı eserinin tenkidli tahkiki sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Burhānu’d-Dīn en-Nesefī, el-Fuṣūl, Şemsu’d-Dīn es-Semerḳandī,
Ādābu’l-Baḥs̱, Munāẓara, Mu‚āraḍa
Abstract
The Last Evolution Towards the Ādāb al-Baḥth Revolution: al-Fuṣūl of Burhān al-Dīn
al-Nasafī
Burhān al-Dīn al-Nasafī’s epistle entitled al-Fuṣūl is a seminal work in terms of the
development, training, and teaching of the of ‚ilm al-khilāf (science of legal disputes) in
Islamic intellectual tradition. Yet the historically essential significance of this work is the fact
that it had paved the way to the origination of a revolutionary discipline of argumentation
called ādāb al-baḥth, which later on turned into a new field of science. Shams al-Dīn alSamarqandī, student of al-Nasafī, developed and systematized this new way of disputation in
an epistle entitled Risāla fī Ādāb al-Baḥth, thereby coining a new field of study. This
particular work of al-Samarqandī was based on al-Fuṣūl of his teacher al-Nasafī. In this study,
both al-Fuṣūl and Ādāb al-Baḥth are analyzed in a comparative fashion with a view to
detecting traces of evolution between the two theories of disputation. At the end of the article,
the first-time critical edition of the epistle of al-Fuṣūl is presented.
Keywords: Burhān al-Dīn al-Nasafī, al-Fusūl, Shams al-Dīn al-Samarqandī, Risāla fī Ādāb
al-Baḥth, Islamic Disputation Theory (munāẓara), Counter-objection (mu‚āraḍa)
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I
Bu makalede, Burhānuddīn en-Nesefī’nin (ö.687/1289) el-Fuṣūl’ünde ve
Şemsuddīn es-Semerḳandī’nin (ö.722/1322) başta Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠ ,
Ḳisṭāsu’l-Efkār fī Taḥḳīḳi’l-Esrār, el-Mu‚teḳadāt ve el-Envār adlı eserlerinde
ortaya koydukları tartışma teorileri arasında bir evrim ve devrim ilişkisinin
var olup olmadığı; varsa niteliğinin ne olduğu üzerinde durulucak ve enNesefī’nin el-Fuṣūl’ünün tenkidli metni sunulacaktır. Fakat el-Fuṣūl’ü ve esSemerḳandī’nin eserlerini bütün yönleriyle karşılaştırmanın bu makalenin
sınırlarını aşacağı aşikârdır. Bu sebeple biz, el-Fuṣūl’ü genel olarak göz
önünde bulundurmakla beraber, tartışmanın temel hamleleri hakkında bilgi
verdiği “Giriş” kısmı üzerinde yoğunlaşmaya ve buradaki özlü anlatım ve
muhtasarlığı da şerhler yardımı ile açmaya çalışacağız. Buna mukabil, esSemerḳandī’nin eserlerini ise el-Fuṣūl’ün girişi bağlamında her yönüyle göz
önünde bulundurmaya çalışacağız. Tabii olarak akla gelen soru, neden bu iki
ismin ve eserlerinin seçildiğidir. Bu soruya iki açıdan cevap verilecektir:
Birincisi, en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ünün, klasik dönem İslâm hukuk
düşüncesindeki ḫilāf alanında 1 yazılmış hem önemli hem de alanına özgü
eğitim-öğretimin başucu metinlerinden biri olması; başta kendisi ve
öğrencisi es-Semerḳandī olmak üzere birçok bilgin tarafından şerh edilerek
kendine özgü bir yer edinmiş 2 ve ādābu’l-baḥs̠ tartışma teorisinin ortaya
çıkmasında anahtar rol oynamış olmasıdır. 3 En-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü,
ādābu’l-baḥs̠ öncesi (ḫilāf geleneğinin) kâmil ve (belki de şöhretini göz
önüne aldığımızda ve ādābu’l-baḥs̠ in ortaya çıkış sürecini düşündüğümüzde
son) yetkin metinlerinden birisidir. En-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ünün önemi, baḥs̠
ve munāẓara (tartışma) konusunda Ruknuddīn el-‚Amīdī (ö.615/1218) ile
ivme kazanan tartışmaların es-Semerḳandī’nin Ādābu’l-Baḥs̠ ’i ile en ileri
* Bu araştırmanın hazırlanması sürecinde hadislerin tahricinde yardımcı olan Suat Koca’ya ve makaleyi
muhakkik ve müdekkik bir gözle okuyarak katkılar sunan Recep Gürkan Göktaş’a teşekkür ederiz.
1
Ḫilāf ilminin tek bir tarifini yapmak mümkün görünmemektedir; zira bazen sadece mezhepler
arasındaki problemleri çözmede, bazen de hangi ilimden olursa olsun bir görüşü ispat etmede kullanılan
bir yöntem olarak tarif edilmiştir. Bkz. Ṭaşköprīzāde, Mevḍū‚ātu’l-‚Ulūm (Beyrut, 1985), c.1, s.283;
Şükrü Özen, “Hilâf”, DİA, c.17, s.528; Şükrü Özen, “İlm-i Hilâfın Ortaya Çıkışı ve Ebû Zeyd edDebûsî’nin Te’sîsu’n-Nazar Adlı Eseri” (yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi,
İstanbul, 1988), s.4. Bu ilim dalı hakkında neden “ḫilāf” isminin tercih edildiğine dair açıklama aşağıda
yapılacaktır.
2
Şükrü Özen, “İlm-i Hilâf Yahut Fukahâ Metoduna Göre Cedel Hakkında Klasik Bir Metin: Menşe’ü’nNazar,” Makâlât 2 (1992), ss.176-178. Es-Semerḳandī, en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’üne yazdığı şerhte “ḳāle
el-muṣannif fī şerḥihi” ibaresiyle el-Fuṣūl’e ait olduğu aşikâr görünen şerhe sık sık atıf yapmaktadır.
Birkaçı için bkz. Şemsuddīn es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddimeti’l-Burhāniyye, Süleymaniye
Kütüphanesi-Reisülküttāb Koleksiyonu, no.1203, vv.41a-42a, 44b-46b, 51b-53b.
3
Larry B. Miller, Islamic Disputation Theory: A Study of the Development of Dialectic in Islam: From
the Tenth through Fourteenth Centuries (yayınlanmamış doktora tezi, Princeton University, Princeton,
New Jersey, 1984), s.180.
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aşamaya gelmesi arasındaki en önemli evrim noktası olmasıdır. Diğer
taraftan es-Semerḳandī’nin Ādābu’l-Baḥs̠ risalesi, onun ismini verdiği
tartışma yöntemini sistemli hale getiren ilk ve en yetkin eserdir ve şerḥ,
ḥāşiye, ta‚līk ve hāmiş geleneği ile hem klasik sonrası İslam düşünce
tarihinde kendine özgü bir gelenek oluşturmuş hem de 20. yüzyıla kadar
medreselerdeki eğitim-öğretimde önemini korumuştur. İkinci olarak, enNesefī, es-Semerḳandī’nin hocasıdır ve es-Semerḳandī el-Fuṣūl’e şerh
yazmıştır; 4 dolayısıyla iki metin/iki teori arasında bir bağın olduğu (veya
olabileceği) tabii kabul edilmektedir. Çünkü es-Semerḳandī, kendisinden
önceki bilginlerin tartışma kurallarını bir metinde sistemli olarak ortaya
koy/a/madıklarını, kendisinin ise bu kuralları sistemli hale getirdiğini
söylemektedir. 5 Makalenin mihverini, bu iki cevap ve taallukları
oluşturmaktadır. Öncelikle her iki müellif ve makalemize konu ettiğimiz
eserleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra, iki metin/teori arasındaki
ilişkisinin niteliği üzerinde duracağız.
II
Kaynaklarda en-Nesefī’nin tam ismi, Burhānuddīn Ebū’l-Faḍl/Feḍā•il
Muḥammed b. Muḥammed en-Nesefī el-Ḥanefī’dir. O, hayatının büyük bir
bölümünü Maveraünnehir bölgesinde geçirmiştir. Vefatından 12 yıl evvel
hac ibadeti dönüşünde Bağdat’a yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Kabri Ebū
Ḥanīfe’nin türbesinin yanındadır. 6 Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan
en-Nesefī’nin hocaları hakkında da tabakât kaynaklarında herhangi bir isim
zikredilmemiştir. Ancak Şükrü Özen, en-Nesefī’nin, ḫilāf ilminde mensubu
bulunduğu ekolün lideri olan Ruknuddīn el-‚Amīdī’den veya öğrencilerinden
ders almış olabileceğini düşünmektedir. 7 En-Nesefī’nin önde gelen talebeleri
ise el-Ḳāsim b. Muḥammed el-Birzālī (ö.739/1339), İbnu’l-Fuvaṭī
4
Es-Semerḳandī’nin en-Nesefī’den ders dinlediğini ifade eden ibare için bkz. es-Semerḳandī, Şerḥu’lMuḳaddimeti’l-Burhāniyye, v.44a; Miller, Islamic Disputation Theory, s.180.
5
Şemsuddīn es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, Süleymaniye Kütüphanesi-Hacı Mahmud Efendi,
no.6168, v.1b.
6
Hayatı hakkında bilgi için bkz. Şemsuddīn Muḥammed b. Aḥmed eẕ-Ẕehebī, Tārīḫu’l-İslām (Hicrî 681690 arası), tah. ‚Umer ‚Abdusselām Tedmurī (Beyrut: Dāru’l-Kitābi’l-‚Arabī, 2003), s.317; Ṣalāḥuddīn
Ḫalīl b. Aybek eṣ-Ṣafedī, el-Vāfī bi’l-Vefeyāt (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1962), c.1, s.282;
‚Abdulḳādir el-Ḳuraşī, el-Cevāhiru’l-Muḍiyye fī Ṭabaḳāti’l-Ḥanefiyye, tah. ‚Abdulfettāḥ Muḥammed elḤulv (Cīze: Hecr, 1993), c.3, s.351; Zeynuddīn Ḳāsim İbn Ḳuṭlūbuġā, Tācu’t-Terācim, tah. Muḥammed
Ḫayr Ramaḍān Yūsuf (Dimeşḳ: Dāru’l-Ḳalem, 1992), s.246; Kātib Çelebī, Keşfu’ẓ-Ẓunūn ‚an Esāmī’lKutub ve’l-Funūn, tah. Şerafettin Yaltkaya & Rıfat Bilge (İstanbul: Maarif Vekaleti, 1941), c.2, s.1272;
‚Abdulḥayy b. Aḥmed İbnu’l-‚İmād, Şeẕerātu’ẕ-Ẕeheb fī Aḫbāri Men Ẕeheb, tah. Maḥmūd el-Arna•ūṭ &
‚Abdulḳādir el-Arna•ūṭ (Dimeşḳ: Dāru İbn Kes̱ īr, 1991), c.5, s.672; Ebū’l-Ḥasenāt Muḥammed
‚Abdulḥayy el-Leknevī, el-Fevā•idu’l-Behiyye fī Terācimi’l-Ḥanefiyye (Beyrut: Dāru’l-Ma‚rife, tsz.),
s.194.
7
Özen, “İlm-i Hilâf,” s.175, dn.33.
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(ö.723/1323), ‚Allāme İbnu’l-Muṭahhar el-Ḥillī (ö.726/1325) ve Celāluddīn
Aḥmed b. Ḥasen b. Enūşirvān’dır (ö.745/1344). 8 Ādābu’l-Baḥs̠ ve’lMunāẓara ilminin kurucusu olan Şemsuddīn es-Semerḳandī’ye ders verdiği,
kaynaklarda zikredilmese de es-Semerḳandī, makalemizin konusu olan enNesefī’nin el-Fuṣūl adlı eserine yazdığı şerhte müellifi bizzat dinlediğini
ifade etmektedir. 9 En-Nesefī, ḫilāf ilmi literatürü içinde oldukça önemli bir
yere sahiptir. İbn Ḫaldūn’dan (ö.808/1406) nakille söyleyecek olursak, ḫilāf
ilminde iki ekol bulunmaktadır: el-Pezdevī 10 (ö.493/1100) ekolü ve el‚Amīdī ekolü. El-Pezdevī fıkıh ilmine mahsus yöntemleri uygularken, el‚Amīdī bütün ilimlerde geçerli olmak üzere tartışma kurallarını ele almıştır. 11
Öyle ki el-‚Amīdī ekolü daha sonra yaygınlık kazanmış ve Şemsuddīn esSemerḳandī tarafından sistemleştirilen ādābu’l-baḥs̠ ilminin doğuşuna neden
olmuştur.
El-Fuṣūl isimlendirmesi bizzat en-Nesefī’ye aittir. 12 Fakat eser,
kaynaklarda Muḳaddime fī’l-Ḫilāf, Fuṣūlu’n-Nesefī fī ‚İlmi’l-Cedel, elMuḳaddimetu’l-Burhāniyye, Muḳaddime fī’l-Cedel ve’l-Ḫilāf ve’n-Naẓar, elFuṣūl fī’l-Cedel, el-Fuṣūl fī’l-Ḫilāf, el-Muḳaddimetu’l-Burhāniyye fī’lCedel,
Kitābu’l-Muḳaddimeti’l-Burhāniyye,
Kitābu’l-Muḳaddimeti’lBurhāniyye
fī’l-Cedel,
el-Fuṣūl,
Fuṣūlu’n-Nesefī
mine’l-Ādāb,
Muḳaddimetu’n-Naẓar, Risāle mine’l-Ādāb isimleri ile de kayıtlıdır. 13
Özen’e göre, el-Fuṣūl için kullanılan cedel, ḫilāf ve naẓar isimlendirmeleri
bir yanlışlık eseri değildir; aksine o dönemlerde bu isimlendirmeler aynı
Özen, “İlm-i Hilâf,” ss.175-176. Bkz. Mustafa Sinanoğlu, “Nesefî, Burhaneddîn,” TDV İslam
Ansiklopedisi, c.32, s.586.
9
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.44a.
10
Burada zikredilen el-Pezdevī’nin tam olarak kim olduğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşamadık. Şükrü
Özen, el-Pezdevī ile kastedilenin Ṣadru’l-İslām Ebū’l-Yusr (ö.493/1100) olduğunu düşünmektedir (bkz.
Özen, “Hilâf,” DİA, c.27, s.531). Özen’in ifadelerinde her ne kadar kesin bir delil olmasa da biz de
kastedilenin Ebū’l-Yusr olabileceği kanaatini taşıyoruz. Zira munāẓara ilminde meşhur olan el-Pezdevī,
Ṣadru’l-İslām Ebū’l-Yusr’dur. Kendisi hakkında es-Sem‚ānī “munāẓirlerin başında gelenlerindendir”
tabirini kullanmaktadır. Bkz. Ebū Sa‚d ‚Abdulkerīm b. Muḥammed es-Semʿānī, el-Ensāb, tah. ‚Abdullāh
‚Umer el-Bārūdī (Beyrut: Dāru’l-Kutubi’l-‚İlmiyye, 1998), c.1, s.354.
11
Ebū Zeyd Veliyyuddīn ‚Abdurraḥmān b. Muḥammed İbn Ḫaldūn, Muḳaddimetu İbn Ḫaldūn, tah.
‚Abdullāh Muḥammed ed-Dervīş (Dimeşḳ: Dāru Ya‚rab, 2004), c.2, s.203.
12
Bkz. en-Nesefī, Kitābu Menşe•i’n-Naẓar, tah. ve terc. Ş. Özen, (Şükrü Özen, “İlm-i Hilâf Yahut Fukahâ
Metoduna Göre Cedel Hakkında Klasik Bir Metin: Menşe’ü’n-Nazar,” Makâlât 2 (1992)) içinde, ss.182193; en-Nesefī, el-Menşe• fī’l-Ḫilāfiyyāt (Yazma), Süleymaniye Kütüphanesi-Şehid Ali Paşa, no.2303,
v.95a.
13
Kātib Çelebī, Keşfu’ẓ-Ẓunūn, c.2, ss.1272, 1798-1799, 1803; Özen, “İlm-i Hilâf,” ss.176-177;
Şemsuddīn es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, tah. Necmettin Pehlivan, Kıstâsu’l-Efkâr: Düşüncenin Kıstası
(İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014) içinde, ss.45-46. Yukarıda zikredilen
başlıkların bir kısmına yazma nüshalarda tesadüf edilmiştir. Bkz. Şehid Ali Paşa, no.2303, v.40b; Kayseri
Raşid Efendi, no.27016, v.119a; Reisulküttab, no.1203; Atıf Efendi, no.2848, v.1a/4a; Ayasofya,
no.2468, v.12a; Reisulküttab, no.1203, v.40b; Laleli, no.740, v.1a; Topkapı-III. Ahmed, no. A1259, v.1a.
8
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anlamda kullanılmaktadır. 14 Fakat en-Nesefī, el-Fuṣūl’de cedel lafzını
kullanmamış, bir yerde ḫilāfiyyāt, 15 bir yerde munāẓara, 16 bir yerde
munāẓir 17 ve bir başka yerde de ehlu’n-naẓar 18 ifadelerini kullanmıştır. EnNesefī cedeli kullanmadığına göre, el-Fuṣūl isimlendirmesi ḫilāfiyyātı mı
yoksa munāẓarayı mı karşılamak üzere kullanılmıştır? Ayrıca eserin
isimlendirmesinde
sıkça
kullanılan
muḳaddime
kelimesi
nasıl
anlamlandırılmalıdır? Birinci soruya, el-Fuṣūl’un “Giriş”ine ve bizzat
yazdığı Şerḥu Menşe•i’n-Naẓar’a bakarak ve öğrencisi ve el-Fuṣūl’ün en
önemli şarihlerinden biri olan es-Semerḳandī’nin verdiği bilgileri göz
önünde bulundurarak ‚ilmu’n-naẓar şeklinde cevap vermek gerekmektedir.
Çünkü es-Semerḳandī, açıkça, en-Nesefī’nin eserinin ‚ilmu’n-naẓar hakkında
olduğunu söylemektedir. Fakat diğer taraftan es-Semerḳandī el-Fuṣūl
şerhinde “en-neẓā•ir” ifadesini “ya‚nī ḫilāfiyyāt” şeklinde açıklamaktadır 19
ki, Özen’in de ifade ettiği gibi, bunların aynı anlamda kullanıldıkları
söylenebilir. İkinci sorudaki muḳaddime problemine de es-Semerḳandī
açıklık getirmektedir: en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü, ‚ilmu’n-naẓara bir
mukaddimedir. 20 Muhtemeldir ki es-Semerḳandī’nin müellifin öğrencisi
olması, eseri şerh etmesi –ki Kātib Çelebī (ö.1067/1657) bu şerhin elFuṣūl’ün en yetkin şerhi olduğunu söyler 21– ve şerhinin girişinde onu
‚ilmu’n-naẓara bir muḳaddime (giriş) kabul etmesi daha sonraki müellifleri
etkilemiş ve eser, daha ziyade, bu isimle şöhret bulmuştur. Özen, el-Fuṣūl
üzerine yapılmış sekiz şerhten bahsetmektedir. 22 En-Nesefī’nin öğrencisi esSemerḳandī de el-Fuṣūl’ü şerh ederken hocası en-Nesefī’nin de el-Fuṣūl’e
bizzat bir şerh yazdığını ifade etmektedir. 23 Böylece el-Fuṣūl’ün toplam
dokuz şerhi olduğu ortaya çıkmaktadır. Şimdiye kadar el-Fuṣūl’ün tenkidli
metni yayınlanmamış ve dilimize çevirisi henüz yapılmamıştır.
Çalışmamızın ekinde şimdilik el-Fuṣūl’ün eleştirmeli metni sunulmuştur.
Çalışmada el-Fuṣūl’e yapılan atıflarımız tenkidli metnedir ve metne
eklenmiş olan paragraf numaraları gösterilecektir.
13F

14F

15F

16F

17F

18F

19F

20F

21F

2F

Özen, “İlm-i Hilâf,” s.177.
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.81.
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.14.
17
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.2.
18
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.4.
19
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, vv.40b ve 55b.
20
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.40b.
21
Bkz. Kātib Çelebī, Keşfu’ẓ-Ẓunūn, c.2, s.1272.
22
Özen, “İlm-i Hilâf,” ss.177-178.
23
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
14
15
16
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Kaynaklarda Şemsuddīn es-Semerḳandī’nin 24 doğum tarihi ve yeri ile
ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir. İsmindeki “es-Semerḳandī”
nisbesine bakarak onun Semerkandlı olduğu söylenebilir. Ḳāḍīzāde er-Rūmī
(ö.844/1440’tan sonra), ismindeki “el-Ḥuseynī” 25 nisbesini onun Hz. ‚Alī’nin
(ö.40/661) soyundan geldiği şeklinde kabul etmiş ve isminin başına “esSeyyid” sıfatını eklemiştir. 26 Ne yazık ki kaynaklar onun çocukluk, gençlik,
olgunluk, ihtiyarlık çağlarını nerede geçirdiği, eğitimini kimlerin yanında –
kendi beyanıyla en-Nesefī hariç– nerede aldığı ve kimlere ders verdiği
konusunda da herhangi bir bilgi vermemektedir. 27 Ṭāşköprīzāde
(ö.968/1561) Mevḍū‚ātu’l-‚Ulūm’da onun hayatı hakkında herhangi bir
bilgiye sahip olmadığını söylerken, 28 Kātib Çelebī de onun Mardin’de
bulunduğunu, burada hocası Burhānuddīn en-Nesefī’nin el-Fuṣūl
(Muḳaddime) adlı eserinin şerhini 690 yılının Receb ayında tamamlayıp 29
Artuklu sultanı Ḳaraarslān’a takdim ettiğini 30 söylemektedir. EsSemerḳandī’nin ölüm tarihi de hayatının diğer kısımları gibi belirsizlik
taşımaktadır. Kaynaklarda onun vefat tarihi olarak 600/1203,31 683/1284, 32
690/1291, 33 1302 34 ve Hocend şehri 22 Şevval 722 (3 Kasım 1322) yılları
verilmektedir. 35
Es-Semerḳandī’nin hayatı ve eserleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Yürük, “Şemsü’d-din
Muhammed b. Eşref el-Hüseyni es-Semerkandi (öl.703/1302)’nin Belli Başlı Kelâmi Görüşleri (Allah ve
İman Anlayışı)” (yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 1991); İlhan Kutluer,
“Semerkandi,” DİA, c.36, ss.476-477; M. Cüneyt Gökçe, Muhammed b. Eşref es-Semerkandî ve Kelâm
İlmindeki Yeri (basılmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1996); es-Semerḳandī,
Ḳistāsu’l-Efkār, ss.1-20.
25
Bu nisbe el-Mu‚teḳadāt’ın Süleymaniye Kütüphanesi Kasidecizade Koleksiyonunda no.145’te kayıtlı
yazmada geçmektedir.
26
Ḳāḍīzāde er-Rūmī, Şerḥu Eşkāli’t-Te•sīs (İstanbul: Dāru’ṭ-Ṭibā•ati’l-‚Āmira, 1268), s.2; Yürük,
“Şemsü’d-din Muhammed b. Eşref el-Hüseyni es-Semerkandi (öl.703/1302)’nin Belli Başlı Kelâmi
Görüşleri,” s.3.
27
Yürük, “Şemsü’d-din Muhammed b. Eşref el-Hüseyni es-Semerkandi (öl.703/1302)’nin Belli Başlı
Kelâmi Görüşleri,” ss.3-4.
28
Ṭāşköprīzāde, Mevḍū‚ātu’l-‚Ulūm (Beyrut, 1985), c.2, s.160.
29
Bkz. Kātib Çelebī, Keşfu’ẓ-Ẓunūn, c.2, s.1803.
30
Kātib Çelebī, Keşfu’ẓ-Ẓunūn, c.2, s.1803; Yürük, “Şemsü’d-din Muhammed b. Eşref el-Hüseyni esSemerkandi (öl.703/1302)’nin Belli Başlı Kelâmi Görüşleri,” ss.4-5.
31
Bkz. Kātib Çelebī, Keşfu’ẓ-Ẓunūn, c.1, ss.39, 105; c.2, ss.1074, 1272; Bartholomé d’Herbelot,
Bibliothèque Orientale ou Dictionnaire Universel, c.3, pt.1, ed. Fuat Sezgin (Frankurt am Main: Institute
for the History of Arabic-Islamic Science, 1995), s.196; ‚Umer Riḍā Keḥḥāle, Mu‚cemu’l-Mu•ellifīn
(Dimeşḳ: Maṭba‚atu’t-Teraḳḳī, 1960), c.9, s.63; Şemseddīn Sāmī, Ḳāmūsu’l-A‚lām (İstanbul, 1311), c.4,
s.2627; Nihat Keklik, İslâm Mantık Tarihi ve Fârâbî Mantığı (İstanbul: Edebiyat Fakültesi, 1969), c.1,
s.62.
32
Ramazan Şeşen, Nevādiru’l-Maḫṭūṭāti’l-‚Arabiyye fī Mektebāti’t-Turkiyā (Beyrut, 1980), c. 2, s.126.
33
Carl Brockelmann, GAL (Leiden: Brill, 1943), c.1, s.615.
34
Bkz. Yürük, “Şemsü’d-din Muhammed b. Eşref el-Hüseyni es-Semerkandi (öl.703/1302)’nin Belli
Başlı Kelâmi Görüşleri,” ss.6-7; es-Semerḳandī, İslâm İnanç İlkeleri, tah. ve terc. İ. Yürük & İ. Şık
(Ankara: Araştırma Yayınları, 2011), s.17; Larry B. Miller, “al-Samarḳandī, Shams al-Dīn,” The
Encyclopaedia of Islam, 2nd ed. c.8, s.1038; Abdulkuddüs Bingöl, “Şemsuddin Muhammed b. Eşref es24
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Es-Semerḳandī yeni tartışma yöntemini önce Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠ adlı
eserinde sistemleştirmiş, sonra da Ḳisṭāsu’l-Efkār fī Taḥḳīḳi’l-Esrār (ve şerhi
Şerḥu’l-Ḳisṭās), el- Mu‚teḳadāt ve el-Envāru’l-İlāhiyye isimli eserlerinde
mantık kısmından sonra “Kıyasın Ekleri” (levāḥiḳu’l-ḳıyās) bölümünde
tekrar ele almıştır. Biz Risāle dışındaki eserlere sık sık başvuracağız. Fakat
hem es-Semerḳandī’nin ādābu’l-baḥs̠ i ilk sistemleştirdiği eseri olması, hem
de İslâm düşüncesinde şerh ve diğer yöntemlerle en fazla itibar kazanması
dolayısıyla Risāle’yi daima göz önünde bulunduracağız. Es-Semerḳandī
Risāle’sini bir Giriş (ki aslında kendisinin böyle bir isimlendirmesi yoktur,
tasnif göz önüne alınarak söylenmiştir) ve üç bölümden (faṣl) oluşturmuştur.
Birinci bölümde, sistemleştirdiği sanatın teknik terimlerini tarif etmiş; ikinci
bölümde bu sanatın nasıl işlediğini ele almış ve nihayet üçüncü bölümde
kelâmdan, hikmetten ve ḫilāftan birer problem seçerek onların nasıl çözüme
kavuşturulduğunu göstermiştir. Risāle üzerine yapılmış şerḥ, ḥāşiye, ta‚līḳ ve
hāmişlerin isimlerini saymak bile başlı başına bir katolog çalışması
demektir. Öyle ki ülkemizde Risāle’nin ve şerhlerinin rastlanmadığı bir
kütüphane bulmak mümkün değildir. Es-Semerḳandī’nin bu önemli
risalesinin Maḥmūd el-İmām el-Manṣūrī tarafından 36 tahkik edilmeden
yapılmış neşrinin dışında tenkidli metni yayınlanmamış ve dilimize de
çevrilmemiştir.
III
Makalemizin başında iki şeyi kabul ettiğimizi söylemiştik: İlk olarak, esSemerḳandī’nin ādābu’l-baḥs̱ isimli tartışma teorisinin bir ‘devrim’
olduğunu; ikinci olarak da en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ünün zikredilen devrimin
gerçekleşmesindeki son evrim/son aşama olduğunu. Şimdi bu iki müellif ve
eserlerinde ortaya koydukları tartışma teorileri arasındaki ilişkiye neden
‘evrim’ ve ‘devrim’ sıfatlarını verdiğimiz sorusunu cevaplamaya çalışacağız.
Bunu iki açıdan yapacağız: ilk olarak, tartışma teorilerinin ortaya
konuldukları her iki eseri tasnifleri açısından; ikinci olarak, içerikleri
açısından. Eserlerin tasniflerini de incelememizin sebebi, bir sistem ortaya
koymuş bilginlerin, bu sistemi öncelikle onu ortaya koydukları eserlerinin
tasnifine de uygulamalarıdır.
Pekâlâ, bu durum en-Nesefī ve es-Semerḳandī’nin eserlerinde nasıl
gerçekleşmiştir?
Semerkandi (ö.1302) ve Kıstasu’l-Efkar’ı,” Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat
Bilimleri Araştırma Dergisi 19 (1991), ss.173-174; Kutluer, “Semerkandî,” c.36, s.475.
35
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, ss.19-20.
36
Bkz. Maḥmūd el-İmām el-Mansūrī, Mecmū‚a ([Kahire]: Maṭba‚atu’s-Sa‚āde, 1353), ss.125-132.
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En-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü oldukça özlü ve sıkı örgülü bir metindir.
Tasnifine ilişkin yapacağımız yorumlar da bu çerçevede anlaşılmalıdır;
yoksa değerlendirmelerimiz yeniden bir el-Fuṣūl inşası taşımamaktadır. Bir
metni kısa ve özlü inşa etmek, her zaman daha güç bir iştir.
Değerlendirmemiz bu muhtasarlık içinde lafızların manalarına delâleti
hakkındadır. Bununla amacımız el-Fuṣūl ile es-Semerḳandī’nin Risāle’si
arasındaki nitelik farkını tespit edebilmektir. En-Nesefī, el-Fuṣūl’ü yirmi
fasıldan oluşturmuştur. O, Giriş’te, taḥrīru’l-mebāḥis̱, taḳdīmu’l-işāra,
taḥḳīḳu’l-mesā•il, ḥikāye, munāḳaḍa, mu‚āraḍa, ġaṣb, delīl, istidlāl ve ta‚līl
teknik terimlerini zikreder. Bunlardan munāḳaḍa, mu‚āraḍa, ġaṣb, delīl,
istidlāl ve ta‚līli tarif eder. Bu teknik terimlerin açıklamasını, munāẓirin
‘delil ortaya koymadan önceki ve delil ortaya koyduktan sonraki hamleleri’
şeklinde düzenlemiştir. Daha sonra en-Nesefī, birinci fasılda telāzumu (iki
şeyin birbirini gerektirmesi), ikinci fasılda tenāfīyi (iki hükmün birbirini
nefyetmesi) ve üçüncü fasılda deverānı (döngüsellik) tarif edip özellikle
Ḥanefīler ve Şāfi‚īler arasındaki hukukî problemler üzerinde uygulamasını
yapmaktadır. Geriye kalan on yedi fasılda da İslam hukukuna özgü
delillerden bahseder ve bunun uygulamalarını gösterir. Es-Semerḳandī, bu
delillerden telāzum, tenāfī ve deverānı sırf akliyyâttan sayarken, enNesefī’nin geriye kalan onyedi fasılda anlattıklarını kitāb, sunne, icmā‚ ve
ḳiyās başlığı altına toplayarak bunları şer‘î delillerden kabul eder. 37 Diğer
taraftan, elimizdeki yedi el-Fuṣūl ve üç şerh metnine rağmen tenkidli metni
oluştururken fasılların tespiti ve isimlendirilmesi konusunda bazı zorluklar
yaşadığımızı ifade etmeliyiz. Müellifin kendi el-Fuṣūl şerhini elde
edemediğimiz için bir ihtiyat payını saklı tutuyoruz. Bizi cesaretlendiren,
yedi farklı nüshanın ve üç ayrı şerhin aynı tasnif ve düzende olmasıdır. Bazı
fasılların isimlendirilmesinde şerhlerden faydalanılmıştır. Larry B. Miller elFuṣūl’ün yirmi beşi aşkın fasıldan oluştuğunu söylemektedir. 38 Fakat biz,
eleştirmeli metni oluşturduğumuz yedi nüsha ve üç şerhte bu sayıyı bulacak
bir taksime rastlamadık. Üstelik, istinsah dolayısı ile oluşabilecek
karışıklıklara da dikkat etmemize rağmen, Miller’ın söylediği bölüm sayısına
ulaşamadık. İlaveten el-Fuṣūl’ün özeti olan ve Şükrü Özen tarafından tahkik
edilip dilimize de çevrilen Menşe•u’n-Naẓar’da da tartışma toplam yirmi
kısımda açıklanmıştır. 39 Bu, basit bir tasnif olmaktan ziyade, el-Fuṣūl ile
olan simetriyi sağlamaya ve korumaya yönelik bir takdir gibi görünmektedir.
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.43b.
Miller, Islamic Disputation Theory, s.181.
39
Bkz. Özen, “İlm-i Hilâf,” ss.182-187, 193-198.
37
38
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Bunların içerik olarak ne anlama geldiklerine aşağıda değineceğiz; fakat
el-Fuṣūl’ün bu tasnifiyle neye nasıl işaret ettiği konusunda, en azından bizim
nazarımızdan, okuyucuya bir değerlendirme sunmak istiyoruz. Her ne kadar
birinci fasılda ‘delilden önce’ ve ‘delilden sonra’ ifadelerine yer verse de enNesefī, tartışmanın gerçekleşeceği alanları açıkça söylemiş değildir. Ayrıca
munāẓaranın başlayabilmesi ve devam edebilmesi için olmazsa olmaz olan
taḳdīmu’l-işāra, taḥrīru’l-mebāḥis̱ ve taḳrīru’l-aḳvāli tarif etmemiş; bunların
el-Fuṣūl’deki örnek uygulamalardan çıkarılmasını okuyucuya bırakmıştır.
Elbette bu durum, el-Fuṣūl’e hakimiyeti zorlaştırmaktadır. Ayrıca, delillerin
ayrı ayrı fasıllarda bulunması, tartışmanın aşamaları mıdır, yoksa hakkında
bilgi verilip uygulanmasının açıklanmasından mı ibarettir? Bu sorunun
cevabı da açık değildir. Çünkü klasik gelenekte kitabın ismi, içeriğinin adeta
aynası konumundadır. Mevcut hali ile el-Fuṣūl’ün kurgusu en-Nesefī’nin
niyetini gizlemiş görünmektedir. Diğer taraftan delillerin sıralanışı telāzum,
tenāfī, deverān, ḳiyās, kitāb, sunne, icmā‚ şeklindedir. Dikkat edilirse
bunlarla aklî deliller öncelenmiştir. Böyle bir tasnif de onların daha temel
olduklarını ve diğer delilleri anlamayı kolaylaştırdıklarını göstermektedir.
El-Fuṣūl bağlamında son olarak bir noktaya daha değinmek istiyoruz: Bu
eserin özgünlüğü, eserde taḥrīru’l-mebāḥis̱, taḳdīmu’l-işāra, ḥikāye,
munāḳaḍa, mu‚āraḍa ve mumāne‚a, ġaṣb, delīl, istidlāl, ta‚līl, kitāb, sunne,
icmā‚, ḳiyās, telāzum, tenāfī ve deverān gibi terimlerin zikredilmiş olması
değildir. Önceki birçok eserde de bu terimler zaten zikredilmektedir. Ancak
bu terimlere hangi anlamların verildiği, hasma bir hamle olarak ne zaman ve
nasıl yönlendirileceği konusundaki açıklamalar, teorileri birbirinden
ayırmakta ve onları özgün konuma getirmektedir. En-Nesefī, el-Fuṣūl’de
birçok örnek uygulama göstermektedir; fakat tartışmacı tarafların birbirlerine
karşı hamlelerini ne zaman ve nasıl yönlendirecekleri hususu bu uygulama
örnekleri içinde kalmıştır. Aşağıda es-Semerḳandī’nin Risāle’si hakkında
bilgi verirken bu durum daha açık hale gelecektir.
Es-Semerḳandī de Risāle’sini bir giriş (muḳaddime) ve üç bölümden
(faṣl) oluşturmuştur. Fakat kendisi, muḳaddime (giriş) diye bir isimlendirme
yapmamıştır; Risāle’nin içeriği göz önünde bulundurularak böyle bir
isimlendirmede bulunulmuştur. Birinci bölümde es-Semerḳandī sırasıyla
munāẓara, delīl, emāre, tām ‚illet, mulāzeme, deverān, munāḳaḍa, mu‚āraḍa,
naḳḍ ve mustened terimlerini tarif etmektedir. İkinci bölümde, müellif,
sistemleştirdiği sanatın nasıl işlediğini ortaya koymaktadır. Akış içinde
burada yine ġaṣb, icmālī ve tafṣīlī naḳḍ, ifḥām ve ilzām gibi bazı teknik
terimleri de açıklamakta, tartışmanın nasıl biteceği konusunda da bilgi
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vermektedir. İsimlendirme ile bölümlememekle beraber, (i) iddia sahibi
olarak mu‚allilin, savunduğu şeyler hakkında delil getirmeden önce, (ii) iddia
sahibi olarak mu‚allilin, delilinin tamamını ortaya koymadan önce ve (iii)
iddia sahibi olarak mu‚allilin, delillerini bütünüyle ortaya koyduktan sonra,
tarafların birbirlerine karşı hamlelerini net bir şekilde ortaya koymakta ve bir
örnek üzerinde uygulamaktadır. Üçüncü bölümde ise es-Semerḳandī ikinci
bölümde ortaya koyduğu tartışma teorisini üç farklı disiplinden birer örnek
mesele üzerinde tatbik etmekte ve bu çerçevede kelamdan vācibu’l-vucūdun
birliği; hikmetten filozoflar ile kelamcılar arasındaki mūcib bi’ẕ-ẕāt – fā‚il
bi’l-iḫtiyār tartışmasını; ḫilāf ilminden de nikâhta velayet konusunu seçerek
çözüme kavuşturmaktadır. Risāle’de her şey yerli yerinde görünmektedir;
fakat es-Semerḳandī ādāb, baḥs̱, mu‚allil, sā•il gibi kavramları tarif etmemiş,
bunları Risāle’nin işleyişinin ele alındığı ikinci bölüm vasıtasıyla
anlaşılmasına terketmiştir. Acaba tartışma hangi alanlarda gerçekleşmektedir
ve ağırlık noktası hangi alandadır? Bu, Risāle’de yok gibi görünse de esSemerḳandī bunu uygulama ile göstermektedir. Şöyle ki konuyu ele aldığı
bir diğer eseri Ḳisṭāsu’l-Efkār’da tartışmanın ta‚rīfler ve mesā•il (taṣavvurlar
ve taṣdīḳler) ayrımında gerçekleştiğini söylüyor. 40 Ve Risāle’de de
kullandığı taḳrīru’l-aḳvāl ve taḥrīru’l-meẕāhib terimleri altında, tartışmanın
asıl mihverinin belirlenmesini (ta‚yīnu maḥalli’n-nizā‚) tarifler kısmına
hasrediyor. 41 Yani her kim tartışma konusu edeceği şeyi açıkça tarif edemez
ise, onun tartışması ādābu’l-baḥs̱ ve’l-munāẓara değil, cedel ya da mufākera
(fikir alış verişi) olur. Akla şu soru gelmektedir: Ādābu’l-baḥs̱ ve’lmunāẓara için bu kadar önemli olan ta‚rīfler ve mesā•il, daha genel anlamda
taṣavvurlar ve taṣdīḳler 42 ve dolayısıyla ‘konunun asıl mihverini belirleme’
Risāle’de nerededir? Ağırlık noktası, taḳrīru’l-aḳvāl ve taḥrīru’l-mebāḥis̱
terimlerinin tahtında ta‚rīflerdir. Es-Semerḳandī bunu sistemleştirdiği
sanatının teknik terimlerini tarif ettiği birinci bölüm ile gerçekleştirmiştir.
Böylece bir tartışmanın asıl mihverinin ne olması gerektiğini ve nereden ve

Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.503.
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.507.
42
Osmanlı bilginlerinden Saçaḳlızāde, bu ayrımın önemine binaen Taḳrīru’l-Ḳavānīn adlı munāzara
eserini, aslının es-Semerḳandī’ye ait olduğunu düşündüğümüz taṣavvur-taṣdīḳ ikilisi üzerine tasnif
etmiştir. Bkz. Saçaḳlızāde, Taḳrīru’l-Ḳavānīni’l-Mutedāvile min ‚İlmi’l-Munāẓara, tah. ve terc. Yusuf
Türker, “Sâçaklı-zâde’nin ‘Takrîru’l-Kavânîn el-Mütedâvile min İlmi’l-Munâzara’ adlı eserinin tahkîki,
tercümesi ve konuları bakımından incelenmesi” (yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara Üniversitesi,
Ankara, 2005) içinde, s.65 vd.; Mehmet K. Karabela’ya göre, Saçaḳlızāde munāẓarayı nerdeyse
taṣavvurlara hasretmiştir. Bkz. Karabela, “The Development of Dialectic and Argumentation Theory in
Post-Classical Islamic Intellectual History” (yayınlanmamış doktora tezi, McGill University, Montreal,
2010), ss.178-179.
40
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nasıl başlaması gerektiğini de uygulamalı olarak göstermektedir. İkinci ve
üçüncü bölümler, taṣdīḳler konumundadır.
Es-Semerḳandī Risāle’nin girişinde teorinin ismini, kimin nerede, ne için
kullanacağını söylemektedir. Dolayısıyla o, yeni teorisini bir metinde
sistemleştirirken, o metni teorisinin gereğince tasnif edip ortaya koymuştur.
Risāle’nin araştırıcısı, önünde açık bir yol ve yol haritası bulmaktadır. Hiç
şüphesiz bu da konunun anlaşılmasının hiç değilse yarısı anlamına
gelmektedir. Risāle’nin klasik dönem sonrası İslam düşünce tarihinde
yüzlerce şerḥ, ḥāşiye, ta‚līḳ ve hāmiş ile itibar görmesinin arka planında
Risāle’deki bu sistematiğin ve klasik sonrası dönem İslam düşüncesinin
sentezini yapmış olmasının bulunduğunu söylemek, sanırız, yanıltıcı olmaz.
İlk defa gittiğimiz bir şehirdeki endişemiz veya korkumuz, o şehir
hakkındaki bilgi eksikliğimizden ve elimizde açık bir yol haritasının
olmayışı dolayısıyla nereye nasıl gideceğimizin belirsizliğindendir. EsSemerḳandī’nin Risāle’si nereye nasıl gideceğimiz konusundaki endişemizi
daha ilk bölümde giderirken, en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü, tabiri caizse, sağasola bakınmaya, birilerine bir şeyler sormaya zorlamaktadır. Es-Semerḳandī
risalesinde hem ādābu’l-baḥs̱ isimli tartışma teorisini sistemleştirmiş, hem
de Risāle’nin tasnifinde ilk uygulamasını yapmıştır. Şimdi her iki eserin ve
teorinin içerik kısmına bakmak istiyoruz.
IV
Şu hususu tekrar zikredelim: Her iki eserin lafzen muhtasarlıklarını bir
eksiklik olarak kabul etmek yerine, klasik tabirle ḳalīlu’l-ḥacm, kes̱īru’lma‚nā (lafzen hacmi az, manası çok) doğrultusunda anlamaktayız.
Dolayısıyla değerlendirmemizde niyet sorgulaması yapmak yerine,
kullanılan lafızların manalarına delaleti üzerinde durulacaktır.
En-Nesefī, el-Fuṣūl’ün girişinde ortaya koyacağı tartışma sanatının
teknik terimlerinden munāẓır, taḥrīru’l-mebāḥis̱, taḳdīmu’l-işāra, taḳrīru’laḳvāl, taḥḳīḳu’l-mesā•il, ḥikāye, men‚ ve mumāne‚ayı tarif etmezken,
munāḳaḍa, mu‚āraḍa, ġaṣb, delīl, istidlāl ve ta‚līli ise tarif etmektedir. 43
Oldukça muhtasar olan bu giriş, aslında, el-Fuṣūl’ün bina edildiği ana kaide
ve sistemin işleyişini anlatan yerdir. Biz de bu girişte tarifi yapılan ve
yapılmayan terimler üzerine duracağız. Diğer taraftan es-Semerḳandī,
Risāle’nin girişinde, araştırmacıya, hangi konu olursa olsun anlama (fehm)
ve anlatmada (tefhīm) hatadan korunabileceği ādābu’l-baḥs̱ isimli bir sistem
ortaya koyduğunu, dahası bu risaleden başka böyle sistemli bir metin de
42F

43

En-Nesefī, el-Fuṣūl, §§.1-7.
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bulamayacağını söyleyerek başlamaktadır. 44 İki giriş arasındaki farkları şu
şekilde ifade edebiliriz: (i) En-Nesefī’nin girişi el-Fuṣūl isimlendirmesinin
neye karşılık geldiği konusuna açıklık getirmemektedir. Oysa esSemerḳandī, hamdeleden sonra araştırmacıya ādābu’l-baḥs̱ ismini arz
etmektedir. (ii) En-Nesefī’nin metni doğrudan teknik terimlere geçtiği için,
kimin, nerede ve niçin el-Fuṣūl’e ihtiyaç duyabileceği hususları metindeki
uygulamalardan çıkarılmasına terkedilmiştir. Es-Semerḳandī ise ādābu’lbaḥs̱e herhangi bir konuda araştırma yapan herhangi bir araştırmacının
ihtiyacı olduğu gibi bu araştırmacının da anlama ve anlatmada hatadan
korunmak için ādābu’l-baḥs̱e ihtiyacı olduğunu söylemektedir. (iii) İlaveten
es-Semerḳandī’nin metni, ilgili araştırmacıya, bu sistematikte başka bir eser
bulamayacağını söyleyerek araştırmacının metne ihtiyacı olduğunu da açıkça
ifade etmektedir.
En-Nesefī’nin aksine, teknik terimleri birinci bölümde ele alan esSemerḳandī burada munāẓara, delīl, emāre, tām ‚ille, mulāzeme, deverān,
munākaḍa, mu‚āraḍa, naḳḍ ve mustened olmak üzere on teknik terimi özlü
bir şekilde tarif etmektedir. Burada öncelikle en-Nesefī’nin munāẓir, esSemerḳandī’nin de munāẓara terimleri üzerinde durmak istiyoruz. Bununla
hem en-Nesefī’nin el-Fuṣūl isimlendirmesinin karşılığını bulmayı, hem de
el-Fuṣūl’ün bağlı olduğu sistematiği tespit etmeyi amaçlıyoruz.
En-Nesefī, özlü kurgusu gereği el-Fuṣūl’de, naẓar ya da türevi olarak
munāẓarayı tarif etmiş değildir. Fakat el-Fuṣūl’ün bina edildiği ana
kaidenin, bu terim olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü mūnāẓara tarif
edildiğinde, (i) en-Nesefī’nin el-Fuṣūl isimlendirmesinin karşılığı, (ii)
tartışmacı tarafların kimler olduğu, (iii) ne hakkında tartıştıkları ve nihayet
(iv) tartışmacı tarafların amaçlarının ne olduğu ortaya çıkacaktır. Bu yüzden
olsa gerektir ki öğrencisi es-Semerḳandī, en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’deki
‘munāẓirin yapması gereken’ 45 şeklindeki ilk ibaresini şerhetmeye, müellifin
munāẓarayı nasıl tarif ettiği ile başlamaktadır. 46 Es-Semerḳandī, enNesefī’ye ait olduğunu söylediği şerhte, onun munāẓarayı aşağıdaki gibi
tarif ettiğini söyler:
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, vv.1b-2a.
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.2.
46
Es-Semerḳandī’nin çağdaşı bir başka el-Fuṣūl şarihi de el-İṣfehānī’dir. Ancak el-İṣfehānī şerhini esSemerḳandī’den sonra yazmış görünmektedir. El-İṣfehānī, açıkça es-Semerḳandī’nin ismini zikretmese de
delil konusunda es-Semerḳandī’nin en-Nesefī’ye yönelttiği eleştirileri cevaplamakta ve en-Nesefī’yi
savunmaktadır. El-İṣfehānī de tıpkı es-Semerḳandī gibi metnin bağlamından en-Nesefī’ye el-Fuṣūl’e ait
gibi görünen bir şerh atfetmektedir. Bkz. Şemsuddīn Ebū’s̠ -S̠enā• Maḥmūd b. ‚Abdirraḥmān el-İṣfehānī,
Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, Süleymaniye Kütüphanesi-Laleli, no.740, vv.2a, 8a-9b. Bu sebeple, esSemerḳandī’yi teyid ve tashih için yer yer el-İṣfehānī’ye müracaat edeceğiz.
44
45
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Es-Semerḳandī’nin Risāle’deki tarifi ise şöyledir:
48
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Es-Semerḳandī ve en-Nesefī’nin tarifleri arasındaki fark, zahiren لبص�ة
�� ي

kelimesi, zımnen de munāẓara kelimesinin köküdür. Es-Semerḳandī’ye göre
en-Nesefī’nin tarifi, her ne kadar ‘ṣavābı ortaya çıkarma’ ibaresini
bulundursa da munāẓaranın değil mufākera (fikir alış-verişi) ve mucādelenin
(her ne olursa olsun birbirine galip gelme tartışması) tarifi olmaktadır. EsSemerḳandī’nin vardığı sonucun gerekçesi nedir? Ona göre, munāẓarayı
naẓīrden getirirsek “söz”de (el-kelām) bir alış-verişi (mufākerayı) ifade eder.
Eğer en-naẓar bi’l-baṣīradan getirirsek, munāẓara sırf ‘ṣavābı ortaya
çıkarmak’ amacına matuf olur; mufākera ya da mucādele olmaz. 49 EsSemerḳandī’nin bu teknik açıklamasına rağmen naẓar ve baṣīra arasında
daha derinlikli bir bağın olması gerektiği tabii olarak akla gelmektedir. EsSemerḳandī Risāle’de ya da diğer eserlerinde bu iki lafız arasındaki ilişkinin
neliğini ortaya koyacak ilave bir açıklama yapmamaktadır. Fakat esSemerḳandī’nin şarihlerinden el-Kīlānī ve el-Bihiştī, en-naẓar bi’l-baṣīranın
kesin olan ve olmayan bilgiler ile düşünme ameliyesini kapsayacak bir
anlama (el-ḥarakātu’t-taḫayyuliyye) sahip olduğunu söylemektedirler. 50 Bu
da şu anlama gelmektedir: Munāẓaranın amacı her ne kadar ṣavābı ortaya
çıkarmak olsa da bu, sadece mantıktaki burhān sanatı gibi sadece doğruluk
derecesi kesin olan öncüllerle değil, meşhūrāt, maẓnūnāt ve musellemāt gibi
doğruluk derecesi şu veya bu şekilde ikinci dereceden olan öncüllerle de
yapılabilmektedir. Es-Semerḳandī, munāẓaranın tarifini “el-munāẓara hiye
el-fikr mine’l-cānibeyn ….” şeklinde de yapabilirdi; fakat mantıkçılara göre
el-fikr, ‘bilinmeyene ulaşmak için bilinen şeylerin düzenlenmesi’ şeklinde
tarif edildiğinden dolayı, yakînî olmayan öncüllerin kullanılması dışarıda
kalacaktı ki bu da munāẓaranın hem gerçekleşmeyişi anlamına gelecek hem
de gerçekleşse dahi onun alanını daraltacaktı.
İki eser/teori arasındaki evrim ve devrim ilişkisinin asıl kaynağı, enNesefī ve es-Semerḳandī’nin munāẓara tarifleridir. Her iki eser/teoride
kullanılan teknik terimler tartışma ile ilgili erken dönem kaynaklarında da
48F

49F

Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.2a.
49
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a. Benzer değerlendirmeler için bkz. el-İṣfehānī, Şerḥu
Fuṣūli’n-Nesefī, vv.1b-2a.
50
Ḳuṭbuddīn el-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, Milli Kütüphane-Ankara, 01 HK 184, v.2b; ‚Alā•uddīn elBihiştī, el-Lubāb fī Şerḥi’l-Ādāb, Milli Kütüphane-Gedik Ahmet Paşa, no.16771, v.183b.
47
48
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kullanılmaktadır. Dolayısıyla iki teori arasındaki ilişkinin niteliği, terimlere
hangi anlamları verdikleri ile belirlenebilecektir. Buna göre munāẓaranın
tarifi, bütün bir sistemi yansıtan ayna olacaktır. Es-Semerḳandī munāẓaranın
tarifi ile, tabiri caizse, daha yolun başında, en-Nesefī ile yollarını
ayırmaktadır. Bu yüzden olsa gerektir ki es-Semerḳandī, el-Fuṣūl’ü ‚ilmu’nnaẓara bir giriş (muḳaddime) kabul etmiştir. Çünkü es-Semerḳandī ādābu’lbaḥs̱ini, hangi alana özgü olursa olsun, hangi konuya ait olursa olsun, amacı
sadece ṣavābı ortaya çıkarmak olan, hem anlama, hem de anlatma
konusunda fayda temin edecek bir teori olarak ortaya koyacağını söylemiştir.
Es-Semerḳandī’ye göre, en-Nesefī’nin tarifi, ṣavābı ortaya çıkaracak bir
anlama delalet etmemektedir; onun tarifi, bir fikir alış-verişi (mufākere) ve
karşı tartışmacıya nasıl olursa olsun galip gelme (mucādele) anlamına
gelmektedir. O zaman şu ortaya çıkmaktadır: En-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü,
savâbı ortaya çıkarmak üzerine kurgulanmış olsa da filozofların,
kelamcıların ve İslam hukukçularının tartışma teorileri ile amacı bakımından
aynı konumdadır. Fakat diğer taraftan es-Semerḳandī’nin en-Nesefī’nin
öğrencisi ve el-Fuṣūl’ün şarihi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda,
ādābu’l-baḥs̱ devrimini ortaya çıkaran ‘son evrim’ olduğunu söylemek,
sanırız, abartı olmaz. Çünkü es-Semerḳandī, hiç olmayan, hiç
konuşulmayan, hiç bilinmeyen bir şeyi ortaya koyduğunu iddia
etmemektedir; o, kendisinden önceki tartışma ile ilgili bilgileri bir metinde
sistemleştirdiğini söylemektedir. Es-Semerḳandī’nin ādābu’l-baḥs̱e nisbetle
durumu, tıpkı Aristoteles’in mantığa nisbetle durumu gibidir. Çünkü
Aristoteles’in klasik mantığı bir devrimdir. Ancak Aristoteles, Platon, Sokrat
vb. düşünürlerin katkılarını inkâr etmemekte, konuların kavranmasını
sağlayan kuralların açıkça ve ayrıntılı bir şekilde bir metinde kendisinden
önce ortaya konulmadığını, kendisinin bu işi sistemli bir şekilde başardığını
söylemektedir. 51
Her iki müellifin munāẓara tariflerindeki mine’l-cānibeyn ibaresi,
tartışmanın her iki tarafına delalet etmektedir. Bunlar da mu‚allil
(gerekçelerini ortaya koyarak bir iddiada bulunan) ve sā•ildir (soru soran).
El-Fuṣūl’de sā•il 52 ve mu‚allil 53 ikişer defa kullanılmakta, fakat tarif
edilmemektedir. Es-Semerḳandī de bu kelimeleri Risāle’de ve diğer
eserlerinde tarif etmemektedir. Risāle’nin şarihlerine göre, mu‚allil, delili ile
51
Bkz. Hādī es-Sebzevārī, Şerḥu’l-Manẓūme, tashih ve notlar, Ḥasenzāde el-Āmulī; tah. Mes‚ūd Ṭālibī
([Kum], 1369), c.1, s.71.
52
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §§.36 ve 64.
53
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §§.5 ve 59.
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ortaya koyduğu şeyi korumaya çalışan ya da kendisini, ortaya koyduğu
hükmü ispata adayan; sā•il ise mu‚allilin ortaya koyduğu hükmü geçersiz
kılmaya çalışandır. Munāẓarada mu‚allil, çürüten, çelişkileri ortaya koyan;
sā•il de muhafaza eden, ispatla yükümlü taraf değildir; roller, zikredilenlerin
tam aksinedir. 54 Bu yüzden mu‚allil, mustedill (delil getiren) ve mucīb (cevap
veren) konumunda iken, sā•il, mu‚teriḍ (itiraz eden taraf) ve māni‚ (delil
isteyen taraf) olarak kabul edilmiştir. 55 Her iki müellif arasında mu‚allil ve
sā•il konusunda, sistemlerini etkileyen bir farklılık tespit edilmemiştir.
Tariflerdeki fī’n-nisbe beyne’ş-şey•eyn ibaresi ise, munāẓaranın
gerçekleşeceği alana delâlet etmektedir. El-Fuṣūl’ün şarihi el-İṣfehānī’ye
(ö.749/1349) göre, bu ibare, en genel anlamda, taṣavvur (kavramlar) ve
taṣdīḳ (hükümler) anlamına gelir. 56 Es-Semerḳandī’nin ise bu ibarenin
delâlet ettiği şeyi Risāle’de uygulamalı olarak gösterdiğini, Risāle’nin tasnifi
hakkında bilgi verirken yukarıda söylemiş, ilaveten Ḳisṭās’ta ta‚rīfler ve
mesā•il 57 terimlerini zikrettiğini, bunların da taṣavvur ve taṣdīḳ olarak
anlaşılması gerektiğini de ifade etmiştik. Fakat ibarenin kurgusu, ‘iki şey
arasındaki nisbet’ şeklinde olduğu için şarihler, yüklemli veya şartlı
önermelerin tarafları arasındaki olumluluk ve olumsuzluk ilişkisi/nisbeti
şeklinde açıklamışlardır. 58 Bu noktada akla gelen ilk soru şudur: Yukarıda
munāẓaranın gerçekleştiği alanı taṣavvurlar ve taṣdīḳler olarak
zikretmemize rağmen, şarihler tarifteki ibareyi niçin taṣdīḳler (önermeler)
olarak açıklıyorlar? İlk olarak, ibarenin ‘iki şey arasındaki nisbe’ (fī’n-nisbe
beyne’ş-şey•eyn) kurgusu zorunlu olarak buna sevketmektedir. İkinci olarak,
aşağıda açıklanacağı üzere, munāẓara tam anlamıyla taṣdīḳlerde ve özel
olarak da her iki tartışmacının delillerini tam olarak ortaya koymaları
(mu‚āraḍaları) ile gerçekleşmektedir. Buna göre munāẓaranın gerçekleştiği
taṣavvurlar alanının nasıl açıklandığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Önerme
yüklemli ise, konu ve yüklem olmak üzere iki taraftan; şartlı ise, tekrar
kendileri de konu ve yükleme ayrılabilen muḳaddem (ön-bileşen) ve tālī’den
(art-bileşen) oluşmaktadır. Dolayısıyla, önermede ortaya çıkan nisbetin
gereği gibi anlaşılabilmesi için, tartışmacı taraflar, yeri geldiğinde
birbirlerinden önermenin taraflarının tarifini talep etme hakkına sahiptirler.
İlaveten, tartışmada kullanılacak olan her bir terimin de tarifin genel ve özel
şartlarına uyularak tarif edilmesi gerekmektedir. Şu halde, munāẓaranın
El-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, v.2b; el-Bihiştī, el-Lubāb fī Şerḥi’l-Ādāb, v.183b.
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.8a.
56
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.2a.
57
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.503.
58
El-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, v.2b; el-Bihiştī, el-Lubāb fī Şerḥi’l-Ādāb, v.183b.
54
55
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gerçekleştiği söylenen alan boşlukta kalmamaktadır. Örneğin, “Ḥanefīlere
göre abdestte niyet şart değildir” denildiğinde karşı tartışmacı ona ‘niyet’ ile
neyi kastettiğini sorma ve niyeti tarif etmesini isteme hakkına sahiptir.
Olabilir ki burada Ebū Ḥanīfe (ö.150/767), niyet ile nuṭḳ-ı ẓāhirīyi değil de
nuṭḳ-i bāṭınīyi kastediyordur. Acaba niyet, bunlardan tam olarak hangisinin
karşılığıdır? Tarif ise göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Bu konuda da
en-Nesefī ve es-Semerḳandī arasında görüş ayrılığı yoktur.
Tariflerdeki ‘ṣavābı ortaya çıkarma’ (iẓhāran li’ṣ-ṣavāb) şeklindeki son
kayda gelince, acaba her iki müellif de neden ḥaḳḳ veya ṣidḳ kelimeleri
yerine ṣavāb ibaresini tercih etti? Her iki müelliften önce ve sonra bazı
müellifler ḥaḳḳ ve ṣidḳ ibaresini kullanmışlardır. Her iki müellif de ehli
nazar nezdinde zaten meşhur ve maruf olduğu için herhangi bir açıklama
yapmamaktadırlar. Es-Semerḳandī’nin şarihlerine göre, ṣavāb ile hem ‘ne
olursa olsun biribirine galip gelme’ (mucādele) ve ‘delilsiz olarak
büyüklenmeden/doğru, çünkü ben söyledim’ (mukābera) şeklinde
gerçekleşen bir tartışmadan kaçınılmış, hem de munāẓaranın iki taraf
arasında gerçekleştiğine vurgu yapılmıştır. 59 Her iki müellif de eserlerinde
değinmese de klasik gelenekte bu üç ibare arasında bir ayrım yapılmaktadır:
Ṣavāb, inkârı mümkün olmayan nefsu’l-emrde/bir şeyin neliği ne ise o
halinde sabit olan şeydir; ṣidḳ, zihindeki şeyin hariçteki şeye uygun
olmasıdır; ḥaḳḳ ise, hariçte olan şeyin zihinde olan şeye uygun olmasıdır. 60
Es-Semerḳandī geleneğindeki sonraki şarihler tarifteki mine’l-cānibeyn (her
iki tarafın) …. iẓhāran li’ṣ-ṣavāb (ṣavābı ortaya çıkarma) ibaresini ādābın ve
taraflarının amacını diğer tartışma teorilerinden kesin olarak ayıracak şekilde
şöyle belirlemişlerdir:
1. Mu‚allil ve sā•il, birbirlerinin hatalı olduğunu kasdetmekle birlikte
kendilerinin ṣavābını ortaya çıkarmaya çalışırlar.
2. Mu‚allil ve sā•ilin kastı, birbirlerinin ṣavābını ortaya çıkarmaktır.
3. Mu‚allil, sā•ilin hatalı olduğunu kasdederek kendi ṣavābını ortaya
çıkarmaya çalışır. Ve sā•ilin çabası da mu‚allilin ṣavābını ortaya çıkarmaya
yöneliktir.

Sa‚duddīn et-Teftāzānī, Şerḥu’l-Ādāb li’s-Semerḳandī (Yazma), Süleymaniye Kütüphanesi-Carullah
Efendi, no.1871, v.11b; el-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, v.3a.
60
Muḥammed A‚lā ibn ‚Alī et-Tehānevī, Keşşāfu İṣṭilāḥāti’l-Funūn, tah. Refīḳ el-‚Acem (Beyrut:
Mektebetu Lubnān, 1996), c.1, s.1098.
59
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4. Sā•il, mu‚āllilin hatalı olduğunu kasdederek kendi ṣavābını ortaya
çıkarmaya çalışır. Ve mu‚allilin çabası da sā•ilin ṣavābını ortaya çıkarmaya
yöneliktir. 61
Görüldüğü üzere, ṣavābı ortaya çıkarmak asıl iddia sahibi ve delil getiren
taraf olarak sadece mu‚allilin değil, aynı zamanda sā•ilin de görevidir. Sā•il,
diğer tartışma teorilerinde olduğu gibi, ne olursa olsun amacını
gerçekleştirmeye çalışan ve bunu yaparken de mu‚allili şu veya bu şekilde
şaşırtan taraf olmaktan ziyade ṣavābın ortaya çıkmasında yardımcı olan
taraftır.
Munāẓara’nın tarifi ve dolayısıyla tartışmanın ismini, kimler tarafından,
ne hakkında ve ne için gerçekleştiğine, anahatlarıyla da olsa değinmiş olduk.
Şimdi de her iki metindeki ibarelere bakarak ‘nasıl gerçekleştiğini’
açıklamaya çalışacağız. Her iki müellif için de tartışma, aslında, iddia sahibi
olarak mu‚allilin tam bir delil ortaya koyması ile gerçekleşen bir olaydır;
fakat ifade edildiği gibi, deliller öncüllerden, öncüller de kavramlardan
oluştuğu için tartışmanın yapıldığı iki temel alan ortaya çıkmaktadır:
Kavramlar (taṣavvurlar) ve hükümler (taṣdīḳler).
Her iki müellif için de kavramlar hakkındaki tartışma, karşılıklı delil
getirmeden önce gerçekleşen ve aslında tartışmanın devam edip
etmeyeceğini belirleyen en önemli safhadır. 62 En-Nesefī’nin bu aşamada
kullandığı teknik terimler, sırasıyla: taḥrīru’l-mebāḥis̱, taḳdīmu’l-işāra,
taḥḳīḳu’l-mesā•il ve taḳrīru’l-aḳvāldir. Es-Semerḳandī ise Risāle’de 63 sadece
taḳrīru’l-aḳvāli, Ḳisṭās ve diğer eserlerinde ise taḳrīru’l-aḳvāl ve taḥrīru’lmebāḥis̱i beraberce kullanır. 64 En-Nesefī, sadece terimleri zikretmekle
yetinirken, es-Semerḳandī Şerḥu’l-Muḳaddime hariç diğer eserlerinde
herhangi bir açıklama getirmemektedir. Dolayısıyla bu teknik terimlerin
anlamlarına delaletlerini de şerhler üzerinden belirlemeye çalışacağız. EsSemerḳandī, en-Nesefī’nin taḥrīru’l-mebāḥis̱, taḳdīmu’l-işāra ve taḳrīru’laḳvāl şeklindeki sıralamasının aslında taḳdīmu’l-işāra, taḥrīru’l-mebāḥis̱ ve
taḳrīru’l-aḳvāl şeklinde olması gerektiğini, hatta taḳdīmu’l-işārayı teknik
olarak zikretmeye dahi gerek olmadığını söyler; taḥḳīḳu’l-mesā•il hakkında
ise herhangi bir açıklamada bulunmaz.
‚Abdullāh b. Muḥammed b. Şa‚bān el-Ḥuseynī, Ḥāşiye ‚alā Şerḥi Ādābi’l-Baḥs̠ li-Ṭāşkubrīzāde
(Yazma), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, no.37338, v.238b.
62
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.2; es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.2a-b.
63
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.2b.
64
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.507; es-Semerḳandī, el-Mu‚teḳadāt, Süleymaniye KütüphanesiKasidecizâde, no.145, v.16b; es-Semerḳandī, el-Envāru’l-İlāhiyye, Süleymaniye Kütüphanesi-Laleli,
no.2432, v.148a.
61
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Bu terimlerin anlamı ve tartışmadaki amaçları nedir?
Taḳdīmu’l-işāra, şarihlere göre, öncelikle hakkında tartışma yapılan
konuya aklen bir işaret, onu, hakkında fayda verecek bir şekilde belirleme,
sonra da onu ifade etme, 65 hakkında delil uygulanabilecek şekilde tartışma
konusunun tasavvur edilmesidir. 66 Es-Semerḳandī’ye göre, taḳdīmu’l-işāra
aklî bir yönelim ve belirlemedir ve bu olmaksızın taḥrīru’l-mebāḥis̱ zaten
gerçekleşmez. Dolayısıyla onu açıkça zikretmeye dahi gerek yoktur. 67 Fakat
el-İṣfehānī buna katılmaz. Ona göre, taḥrīru’l-mebāḥis̱, tartışma konusunun
belirlenmesi ve kendisi dışındaki şeylerden mutlak olarak ayrılmasıdır;
yoksa taḳdīmu’l-işāra, yani onun öncelikle tespit edilmesi ve hakkında delil
fayda verecek şekilde belirlenmesi ve ifade edilmesi değildir. Ta‚yīnin
taḳdīmi, ta‚yīnden daha özeldir. Dolayısıyla ta‚yīn, taḳdīmu’t-ta‚yīni gerekli
kılmaz. Bu durum tıpkı genel olanı bilmenin, daha özel olanı bilmeyi
gerektirmemesi gibidir. El-İṣfehānī’ye göre taḳdīmu’l-işāra ile kastedilen,
işin başında tartışma konusuna bir bütün olarak işaret değil; aksine onların
ispatına başlarken tek tek her birine işarettir. 68 El-Fuṣūl’ün bir başka şarihi
el-Ḫāṣṣī de buna katılmakta ve hatta taḳdīmu’l-işāranın taḥrīru’l-mebāḥis̱,
taḥḳīḳu’l-mesā•il ve taḳrīru’l-aḳvālı açıkça öncelemesi gerektiğini ve
bunların ona bağlı olduklarını söylemektedir. 69 Burada şarihlere
katıldığımızı belirtmek isteriz, çünkü es-Semerḳandī taḳdīmu’l-işārayı
açıklarken ‘aklî bir yönelim ve belirleme’den sonra ‘onu ifade etme’ kaydını
zikretmektedir. Şu halde taḳdīmu’l-işāra, sadece aklî bir yönelim değil, aynı
zamanda o yönelimi açığa çıkarmaktır. Şarihlerin dediği gibi, taḳdīmu’lişāranın tartışma konusunun her bir kısmı/aşaması için yapılması daha
uygun gibi görünmektedir.
Taḳrīru’l-aḳvāl, es-Semerḳandī ve şarihlerine göre, görüşlerin açıkça
zikredilmesi; 70 tartışmalı konular ise o konulardaki lafızların da
belirlenmesidir. 71 Örneğin, “Ḥanefīlere göre niyet, abdestte şart değildir.
Buna karşın Şāfi‚īlere göre ise niyet abdestte şarttır.” 72 Ādāb geleneğinde
taḳrīru’l-aḳvāl, tartışmada kullanılacak görüşler kime aitse, hangi eserde
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
El-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, v.13b.
67
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
68
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.3a-b.
69
Muḥammed b. eş-Şihāb el-Ḫāṣṣī, ‚Aynu’n-Naẓar, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi-Ahmed III,
no.1259, v.8a-b.
70
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
71
Mes‚ūd eş-Şirvānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, Milli Kütüphane-Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, no.2271,
v.111a-b.
72
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
65
66
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nerede nasıl geçiyorsa olduğu gibi açıkça zikredilmesidir. Örneğin, mu‚allil,
mantığın sistemleştirilmesi hakkında Aristoteles’e ait olduğunu söylediği bir
şey söylemiş olsun: “İbn Sīnā Kitābu’ş-Şifā•’nın mantık kısmının sonunda
Aristoteles’in şöyle şöyle söylediğini zikreder.” Sā•il, hemen verilen bilgi
hakkında konuşmaya başlamak yerine mu‚allilden açıkça nerede ve nasıl
geçtiğini talep etmelidir; hatta ibareyi ‚ayne’l-yaḳīn görme hakkına dahi
sahiptir.
Taḥrīru’l-mebāḥis̱e gelince, şarihlere göre bu, tartışma konusu edilen
şeyin belirlenmesi (ta‚yīni), tarifi, ‘konu’ ve ‘yüklem’in ya da muḳaddem ve
tālīnin belirlenmesi, 73 ortak olduğu ve karışması muhtemel şeylerden
herhangi bir şüpheye yer bırakmaksızın ayrılmasıdır. 74 Örneğin, “Niyet
abdestte şart değildir” diye bir iddiada bulunulduğunda, ‘niyet’ ile
kastedilenin ne olduğu söylenmelidir. Örneğin, niyet ile kastedilenin, kalben
bir işe kastetmek/yönelmek, onu yapmaya ruhen hazır bulunuşluluk olduğu
söylenebilir. 75
Burada taḥḳīḳu’l-mesā•il, sanki boşlukta kalmış gibi görünmektedir. Her
ne kadar es-Semerḳandī’nin ifadelerinde zımnen bulunsa da şarih elİṣfehānī’nin tartışmada munāẓirin (=mu‚allil) yapması gereken taḳdīmu’lişāra, taḥrīru’l-mebāḥis̱, taḥḳīḳu’l-mesā•il ve taḳrīru’l-aḳvālin işlevini çok
güzel ifade etmektedir: Ona göre, taḳdīmu’l-işāra ve taḥrīru’l-mebāḥis̱,
hangi mesele olursa olsun, başta açıklamaya ihtiyaç duyan şeylerin tahkikine
(taḥḳīḳu’l-mesā•il); taḳrīru’l-aḳvāl ise tarafların birbirine delil getirmeden
önceki durumlarına aittir. 76 El-İṣfehānī’nin bununla kastı şudur: Her ne
kadar taḳdīmu’l-işāra, taḥrīru’l-mebāḥis̱, birincil olarak işlevini, tartışmanın
kavramlar (taṣavvurlar) kısmında yerine getirse de karşılıklı delillerin ortaya
konulduğu aşamada (taṣdīḳāt/mesā•il), ihtiyaç duyulduğu an, yani sā•il
mu‚allilden bunu talep ettiği zaman yerine getirilebilecek bir şeydir.
Taḳrīru’l-aḳvāl ise delil öncesine, yani sadece taṣavvurlara aittir. Delilleşme
aşamasında taḳrīru’l-aḳvālin talep edilmesi uygun değildir.
Şimdi şu soruyu sorabiliriz: Delil öncesine ait bu dört hamlenin
(taḳdīmu’l-işāra, taḥrīru’l-mebāḥis̱, taḥḳīḳu’l-mesā•il ve taḳrīru’l-aḳvāl) asıl
amacı nedir?
El-Fuṣūl’de bunun cevabı, ilk olarak, geçen lafızların manalarına
delaletine; ikincil olarak da uygulamaların arasında okuyucunun tespitine
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a; el-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.2a.
El-Ḫāṣṣī, ‚Aynu’n-Naẓar, v.3b.
75
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
76
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.3b.
73
74
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bırakılmıştır. Daha önce de ifade edildiği gibi, lafızların kullanılması tek
başına önemli olmamaktadır; önemli olan onlara hangi anlamların
verildiğidir. Es-Semerḳandī de Risāle’de lafza ve uygulamasına bırakmakla
beraber Şerḥu’l-Muḳaddime 77 ve Ḳisṭās’ta 78 taḥḳīḳu’l-mesā•il ve taḳrīru’laḳvālın anlamını açıkça söylemektedir: “Tartışmanın asıl noktasını belirleme
ve o konuda farklı görüşleri gerekçeleri ile tespit edebilmedir (ta‚yīnu
maḥalli’n-nizā‚ ve ḫilāfu’l-ḳavm fīhi). 79 Ona göre, mu‚allil tartışma konusu
olmayan şeyi tartışmaya dâhilmiş gibi alabilir, meşhur olmayan bir şeyi
meşhurmuş gibi göstermeye çalışabilir. Bunu tespit etmenin yolu, işte bu
dört hamleyi uygulamaktadır. Es-Semerḳandī Şerḥu’l-Ḳisṭās’ta şöyle bir
örnek verir: Mu‚allil “Kelamcıların kabul ettiği görüşün aksine âlem
ḥādis̠ tir” derse, sā•il hemen burada hangi kelamcının ya da kelamcıların,
nerede ve nasıl bir ibare ile bu görüşü beyan ettiğini öğrenmek ve tartışmayı
asıl noktasına döndürmek hakkına sahiptir. Çünkü meşhur olan, zaten
kelamcıların âlemin ḥādis̠ olduğunu, filozofların ise ḳadīm olduğunu kabul
etmeleridir. 80 Hatta ādāb geleneğinde mu‚allil âlemin ḥādis̠ olduğu
görüşünün kelamcılara ait olduğunu söylese bile, sā•ilin ondan âlemin ve
ḥādis̠ in taḳrīr ve taḥrīrini talebi abes değildir. Risāle’nin şarihi etTeftāzānī’ye (ö.792/1390) göre taḳrīr ve taḥrīr, sadece mu‚allilin değil, aynı
zamanda sā•ilin sözünün de sağlamlığını ve bozukluğunu ortaya çıkarmada
fayda temin eder. Hatta, diyor et-Teftāzānī, taraflar eğer taḳrīr ve taḥrīr
yapmazlar ise, onların sözlerinin, elde etmek istediklerine ulaştırıp
ulaştırmayacağı dahi bilinemez. 81 Es-Semerḳandī’nin Şerḥu’l-Muḳaddime’de
bu konuda en-Nesefî’ye herhangi bir eleştiri getirmemesinden onun da enNesefî ile aynı görüşte olduğu sonucunu çıkarabiliriz. 82
Kavramlar (taṣavvurlar) alanındaki taḳdīmu’l-işāra, taḥrīru’l-mebāḥis̠ ,
taḥḳīḳu’l-mesā•il
ve
taḳrīru’l-aḳvāle
herhangi
bir
müdahalede
bulunulamayacağı söylenmektedir. Tabii ki buradaki ‘müdahale’yi, ‘delil
getirmek’ olarak anlamak gerekmektedir. ‘Delil’ de doğruluk ve yanlışlığa
muhtemel yargı(lar)dan oluşmaktadır; oysa kavramlarda doğruluk ve
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.41a.
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.507.
Es-Semerḳandī’ye göre ta‚yīnu maḥalli’n-nizā‚’ın felsefî tartışmalardaki uygulaması için bkz.
Necmettin Pehlivan, “Âdâbu’l-Bahs ve’l-Münâzara Üzerinden Tehâfütleri Okumaya Bir Giriş,” M.
Demirkol & M. E. Kala (ed.), Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu (Ankara: Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, 2014) içinde, ss.92-106.
80
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Ḳisṭās, Süleymaniye Kütüphanesi-Şehid Ali Paşa, no.1798, v.218a.
81
Et-Teftāzānī, Şerḥu’l-Ādāb li’s-Semerḳandī, v.68a-b.
82
En-Nesefī’nin uygulama içindeki doğrudan ibareleri için metindeki şu paragraflara bakılabilir: el-Fuṣūl,
§§.29, 32, 44, 64, 67, 74, 75 ve 76.
77
78
79
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yanlışlık aranmaz. Es-Semerḳandī, kavramlarda mutlak olarak bir
müdahalenin olamayacağını kabul etmenin doğru olmadığını, mu‚allil ya da
sā•ilin, birbirlerinden naklettikleri görüşlerin tashihini isteme hakkına sahip
olduklarını söylemektedir. Örneğin, tarif veya bölme yapmışlarsa, bunların
kendilerine özgü genel ve özel şartlarını birbirlerinden istemelerinde bir beis
yoktur. Es-Semerḳandī’ye göre, bu nokta çok önemlidir, zira bu noktadaki
müdahale, her iki tarafın, tartışma konusu olmayan şeyleri tartışmanın
konusuymuş gibi almalarını engeller. 83 Bunları en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ünde
açıkça görmek mümkün değildir.
Şimdi de iki müellifin taṣdīḳlerde (hükümler/mesā•il) tartışmayı nasıl
başlatıp devam ettirdikleri ve nihayet nasıl bitirdiklerini inceleyeceğiz.
Tartışma (munāẓara) dediğimiz şeyin asıl bu alanda gerçekleştiğini, çünkü
bu aşamada tarafların iddialarının ispatı hakkında delil getirmeye ve
birbirlerinden delil istemeye başladıkları, birbirlerinin delillerini çürütmeye
yöneldiklerini söylemiştik.
En-Nesefī’nin delilleşmedeki kurgusu şöyledir:
En-Nesefī
Delilin İsmi

Amacı

(A ) Munāḳaḍa
(A ) Ġaṣb

Hasmı ve delillerini ilk aşamada
denemek ve mümkünse işin başında
susturmak.

Delilin İsmi

Amacı

(B1) Mu‚āraḍa

Hasmı tam bir delil ile susturmak.

1

Delilleşme
Esnasındaki
Hamleler

2

Burada iki noktaya odaklanmak istiyoruz: Birincisi, delilleşmedeki
hamleler; ikincisi ise bu hamlelerin nasıl ve ne zaman işletildiğidir.
El-Fuṣūl’de hamle ismi olarak, sırasıyla men‚, munāḳaḍa, ġaṣb ve
mu‚āraḍa zikredilmektedir. En-Nesefī’nin ibaresine göre men‚ (delil isteme)
ile munāḳaḍa aynı şeydir. Dolayısıyla aslında üç temel hamle vardır:
munāḳaḍa, ġaṣb ve mu‚āraḍa. Munāḳaḍa, basitçe karşı taraftan delil
istemekten ibarettir. Tartışmanın en temel ve başlangıç düzeyidir. Böyle bir
hamlede bir tartışmayı diğerinden ayırmak mümkün değildir. Ġaṣb, mu‚allil
delilinin öncüllerinden birini zikreder etmez, sā•ilin tam bir delil getirerek
onu çürütmeye çalışmasıdır; yani mu‚allil muradını tam anlamıyla ortaya
koymadan, tabiri caizse, üzerine çullanmak/atılmaktır. Bu yüzden el83
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Fuṣūl’de ġaṣb hakkındaki ilave bilgi, bunun bazılarına göre makbul bir
hamle olduğu, bazılarına göre de makbul bir hamle olmadığı şeklinde
yorumlanabilir. En-Nesefī hangi görüşü tercih ettiğini açıkça
belirtmemektedir. Ancak öğrencisi es-Semerḳandī, 84 el-Fuṣūl’e ait olduğunu
söylediği şerhe atıfla en-Nesefī’nin ġaṣbı makbul bir hamle olarak kabul
etmediğini söylemektedir. Fakat yine de ana kurguda ġaṣba yer verdiği ve
bir fayda temin ettiğini düşündüğü için, ona tartışmada hamle rolü verdiği
söylenebilir. Çünkü es-Semerḳandī’ye göre en-Nesefī’nin hoca silsilesinde
bulunan Ruknuddīn el-‚Amīdī ġaṣbı makbul bir hamle kabul etmektedir. 85
Ġaṣbı bir örnek ile daha anlaşılır kılmaya çalışalım. Örneğin, mu‚allil olarak
bir filozof “Âlem ḳadīmdir” küçük öncülünü söyler söylemez sā•ilin, hemen
âlemin ḳadīm olmadığına dair tam bir delil (küçük öncülü, büyük öncülü tam
ve geçerli, sonucu da açıkça zikredilmiş bir delil) getirmesidir. Filozof
büyük öncülünü ve sonucunu tam olarak söylemediği için, küçük öncülüne
bakarak acele bir hamle yapmak, mu‚allilin eline düşmek olur ve mu‚allil
sā•ilin öncülleri ve sonucu hakkında delil talebinde bulunabilir.86 Eğer acele
etmeseydi, belki de mu‚allilin küçük terimi ile büyük terimi arasında orta
terim tam anlamıyla iştirak sağlayamayacak, sağlasa dahi belki de mu‚allil
sonucu yanlış söyleyecekti. Es-Semerḳandī ġaṣba, ādābu’l-baḥs̠ i
uygulayarak teknik bir yaklaşımda bulunmaktadır ki bu, aslında enNesefī’nin de makbul bir hamle olarak kabul etmemesine karşın onu neden
tartışmanın işleyişinde zikrettiğinin de cevabını vermektedir. Ona göre
ġaṣbın makbullüğü, onun zaten tartışmada başvurulmaması gereken bir
hamle olmasıdır; dolayısıyla makbul olmayan bir şeyi kullanmak,
tartışmanın asıl hamlelerinin dışındadır; eğer birisi onu kullanırsa da bunun,
tartışmanın asıl mihverinde olmadığının bilinmesi gerekir. 87
En-Nesefī’nin
zikrettiği
üçüncü
hamle
mu‚āraḍadır. 88
EsSemerḳandī’nin şarihlerinden et-Teftāzānī’ye göre munāẓara denilen şey,
ancak mu‚āraḍa ile gerçekleşir. 89 Şu halde en-Nesefī’nin mu‚āraḍaya
yüklediği anlam sistemin esasını teşkil edecektir. Onun ibaresine göre
mu‚āraḍa, delilin bizzat kendisine ait olan bir hamle değil, medlūlüne ait
olan bir hamledir. Fakat o, mu‚āraḍayı tarif ederken daha genel bir ifade
kullanmaktadır: mu‚āraḍa karşılıklı (tam bir) delil isteği (mumāne‚a) ile
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.42a.
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.42a.
86
Aḥmed Cevdet Pāşā, ‚Ādāb-ı Sedād, İstanbul 1294, s.14.
87
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.42b.
88
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.5.
89
Et-Teftāzānī, Şerḥu’l-Ādāb li’s-Semerḳandī, v.25a.
84
85

AÜİFD 56:2 Ādābu’l-Baḥs̱: en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü

23

mukabelede bulunmaktır. 90 Es-Semerḳandī’nin şarihleri en-Nesefī’nin bu
tarifinin ıstılahi değil, dilsel olduğunu söylemektedirler. 91 Onun elFuṣūl’deki ibarelerinden mu‚āraḍaya yüklediği rolü açıkça tespit edebilmek
güçtür.
Bu noktada şu soruyu sorabiliriz: en-Nesefī, munāḳaḍa, ġaṣb, mu‚āraḍa
hamlelerinin nasıl ve ne zaman yapıldığına dair belirleyici bir kural söylemiş
midir? Bu soru bizi en-Nesefī’nin ve es-Semerḳandī’nin hem yollarının
kesiştiği hem de ayrıldığı noktaya getirmektedir. El-Fuṣūl’ün girişinden
yukarıdaki soruya cevap olabilecek bir bilgiyi çıkarmak mümkün değildir;
bunu belki metin içerisindeki örnek uygulamalardan çıkarmak mümkün
olabilir; ancak bu zor bir iştir. Aşağıda es-Semerḳandī’nin delilleşmedeki
sisteminde görüleceği üzere her iki müellif, terminolojide (hamle
isimlerinde) ortaktırlar, fakat yukarıda da yer yer zikredildiği gibi terimlere
(hamlelere) verilen anlamlar, hamlelerin nasıl ve ne zaman yapılacağı
konusunda aralarında farklılıklar vardır. Es-Semerḳandī tam da bu noktaya
müdahele etmekte ve el-Fuṣūl şerhinde mu‚āraḍanın ayrıntılarını anlatmak
yerine, sadece en-Nesefī’nin değil, ehlu’n-naẓar ibaresiyle kendisinden
önceki bilginlerin tartışma kurgularını hiç kimseye atıf yapmaksızın tekrar
inşa etmektedir. Buradaki incelik, es-Semerḳandī’nin delilleşmedeki bütün
hamlelerin nasıl ve ne zaman yapılacağının sistematiğini ortaya koymasıdır.
Onun bu sistematiği, Risāle’sinin girişinde söylediği kendisinden önce
âlimlerde bulunmayan düzendir. 92 Hatta bu düzen, kendisinden önceki
tartışma teorilerine nazaran ādābu’l-baḥs̠ i ‘devrim’ olarak kabul etmemizin
gerekçelerinden biridir. Es-Semerḳandī’ye göre, en-Nesefī’nin ve
benzerlerinin kurgusu tartışmanın nasıl başlayıp devam edeceğini ve nihayet
nasıl biteceğini kapsamlı bir şekilde ortaya koyamamaktadır. Ona göre,
tarafların delilleşmeleri şöyle bir süreçte gerçekleşmelidir: 93
Taraflar birbirlerine karşı delil getirmeye başladıklarında iki temel
durum ortaya çıkar:

90

En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.5.
El-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, v.11b; el-Bihiştī, el-Lubāb fī Şerḥi’l-Ādāb, v.197b.
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.1b.
93
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.42b.
91
92
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Es-Semerḳandī
(A) Asıl tartışmacı (munāẓir) ve iddia sahibi taraf olarak mu‚allilin
iddiasını sā•il kabul edebilir, ki böyle bir durumda tartışma zaten
devam etmez. Sā•il, mu‚allilin söylediklerinin doğruluğunu kabul
etmiş sayılır.
(B) Sā•il, mu‚allilin iddiasını kabul etmez ve karşılıklı delilleşmeye
başlarlar. Es-Semerḳandī’nin devrim hamlesini yaptığı yer bu
aşamadır. O, bu aşamayı iki temel kısma ayırmakta ve bu
kısımlardaki hamleleri açık olarak belirlemektedir. Tartışmayı
ṣavābı ortaya çıkarma amacına yönelik olarak belirleyen iki temel
hareket noktası şöyledir:
İsmi
Amacı
(B1-1) ve (B1-2) Hasmı ve
delillerini denemek,
(B1) Mu‚allil
hasma deliline farklı
delilinin tamamını (B1-1) Men‚
açılardan bakıldığında
ortaya koymadan
(B1-2) Mustened istediği sonucu
önce sā•ilin
vermeyeceğini göstermek.
Yapacağı
(B1-3) Hasma delilini
(B1-3) Ġaṣb
Hamleler
tamamlama imkânı
vermeden tam bir delil ile
onu susturmak.
İsmi
Amacı
(B2-1) Hasma, delilinin
bozuk olduğunu,
(B2) Mu‚allil
dolayısıyla bu delil ile
delilinin tamamını (B2-1) Naḳḍ
istediği sonucu elde
ortaya koyduktan
edemeyeceğini göstermek.
sonra sā•ilin
2-2
yapacağı hamleler (B2-2) Mu‚āraḍa (B ) Delilinin bütünüyle
ortaya koymuş olan hasma
karşı tam bir delil
getirerek onu susturmak.

Es-Semerḳandī’nin kurgusu, delilleşmeyi bir bütün olarak kabul etmek
yerine bazı safhalara ayırıyor. (A)’daki durum tabii bir süreçtir. (B)’ye
gelince, buradaki incelik, delilin, tamamından önce ve tamamından sonra
yapılan hamleler olarak düzenlenmesidir. El-Fuṣūl’de böyle bir ayrım
yoktur. Tartışma bir bütün olarak sunulmakta olup munāḳaḍa (men‚), ġaṣb
ve mu‚āraḍa olmak üzere üç hamle üzerine kurgulanmaktadır. EsSemerḳandī’nin yukarıdaki ayrımı, tartışmanın mucādeleye veya mufākeraya
dönüşmesini engellemiş ve tartışma ṣavābı ortaya çıkarma amacını
gerçekleştirecek şekilde kurgulanmıştır. (B1)’deki men‚ ve ġaṣb hamleleri
ortaktır. Delaletleri konusunda bir farklılık yoktur; buradaki farklılık esSemerḳandī’nin mustenedi zikretmesidir. El-Fuṣūl’de mustened doğrudan
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geçmemektedir. Fakat yine de en-Nesefī’nin bunu munāḳaḍanın zımnında
kabul ettiği söylenebilir mi? Es-Semerḳandī’nin sistemi tekrar inşa ettiğini
söylemiştik, dolayısıyla amacı ṣavābı ortaya çıkarmak olarak belirlenmiş bir
tartışmada her hamlenin de açıkça yerinin, nasıl ve ne zaman yapılacağının
belirlenmesi gerekecektir. Es-Semerḳandī’ye göre mustened, men‚i
güçlendiren şeydir. 94 Aslında mustened, en basit haliyle ‘karşı taraftan nasıl
delil talep edilir’, ‘karşı tarafa nasıl itiraz edilir’ sorularının cevabıdır.
Munāḳaḍa (men‚ ve mustened) hamlesinde bir tartışmayı diğerinden ayırmak
mümkün olmasa da munāḳaḍa tartışmanın nasıl devam etmesi gerektiğini
belirleyen temel bir hamledir. Bu yüzden olsa gerek es-Semerḳandī onu
açıkça bir hamle olarak zikretmiştir. Bu temel hamlenin üç şekli vardır ve
onlar da şöyledir: (i) Böyle olmasını kabul etmiyoruz, niçin şöyle olmasın?
(ii) Bunun böyle bir gerekliliğe sahip olduğunu kabul etmiyoruz; böyle bir
gerekliliği, bu şey şayet şöyle şöyle olursa kabul ederiz. (iii) Hal şöyle şöyle
iken bunu nasıl kabul edelim ki! 95 Ġaṣba gelince, es-Semerḳandī de ġaṣbı
makbul bir hamle kabul etmemektedir; ona göre sā•ile delil getirmek yasak
değildir; fakat bunu, mu‚allil delilinin tamamını açıkça ortaya koyduktan
sonra yapmalıdır ki sā•il, mu‚allilin eline düşmesin. 96
(B2) ise munāẓaranın asıl gerçekleştiği alandır. Çünkü iddia sahibi olarak
mu‚allil, tabiri caizse, nesi var nesi yok ortaya koymuştur. Dolayısıyla
mu‚allilin delili tam olarak ortada olduğu için sā•il, esaslı hamlelerini
yapabilir. (B2)’de es-Semerḳandī’nin sisteme yerleştirdiği naḳḍ hamlesi
vardır. El-Fuṣūl’de bu hamle sistemin işleyişine yerleştirilmemiş; 97 fakat
yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fasıllarda ele alınmıştır. 98 Burada esSemerḳandī’nin (B2)’de tartışmanın işleyişine yerleştirdiği naḳḍ ile enNesefī’nin belirtilen fasıllarda ele aldığı naḳḍın aynı olup olmadığı
sorulabilir. Şayet aynı şey ise en-Nesefī neden sistemin işleyişine
yerleştirmemiştir de sadece mu‚āraḍayı kullanmıştır? Denebilir ki esSemerḳandī’nin ve en-Nesefī’nin kullandıkları naḳḍ, aynı değildir. Çünkü
en-Nesefī’nin kullandığı naḳḍ, İslam hukukçularının ve ḫilāf ilminin
kullandığı naḳḍdır; es-Semerḳandī’nin kullandığı naḳḍ ise kökeni İslâm
hukukçularına ve ḫilāf ilmine ait olmakla beraber tamamen mantık kaidesi
üzerine bina edilmiştir. Şöyle ki en-Nesefī naḳḍı sistemin işleyişine
yerleştirmemiştir, çünkü o, naḳḍı İslâm hukukçularının ve ḫilāf ehlinin bilgi
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.2a; es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.509.
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.509.
96
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.2b.
97
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §§.1-5.
98
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §§.53-62.
94
95
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elde etme yöntemi olan ḳiyāsın bir taalluku olarak ele almıştır. Onlara göre
de naḳḍ, ‚illet olduğu iddia edilen ortak vasfın, hükmü sonuç vermemesi
sebebiyle ‚illet olmadığının gösterilmesidir. 99 Dikkat edilecek olursa naḳḍ,
onlara göre delīlin bizzat kendisine yapılan bir hamledir, medlūlüne yapılan
bir hamle değildir. Es-Semerḳandī’ye göre de naḳḍ, hükmün delilden farklı
olması, öncüllerin sonucu vermemesi veya yanlış sonuç vermesidir. 100
Usulcülerde olduğu gibi ādāb geleneğinde de naḳḍ, medlūle değil de bizzat
delīlin kendisine yapılan bir hamledir. 101 Neredeyse aynı anlamda
kullanmalarına karşın neden aralarında bir ayrıma gidiyoruz? Bu soruyu
yukarıdaki sorumuzun ikinci kısmı ile beraber cevaplayabiliriz: En-Nesefī
naḳḍı İslam hukukçularına ait bilgi elde etme yöntemi olan ḳiyāsın bir
taalluku olarak alıp ona tartışmada bir rol vermektedir. Buna karşın esSemerḳandī, mantıkçıların bilgi elde etme yöntemi olan ḳiyāsın bir taalluku
olarak tartışmada ona bir rol vermektedir. Es-Semerḳandī’nin sisteminde
naḳḍın medlūle değil de delīle ait olduğunun söylenmesinden kasıt, delīlin,
ḳiyāsın genel şartlarına ve ḳıyāsın dört şeklinin her birine ait olan özel
şartlara uygun olup olmadığıdır. Dolayısıyla es-Semerḳandī’nin sistemi
içinde naḳḍ, bütünüyle mantıkî kaide üzerindedir. Her iki tarafın da ḳiyās
terimini kullanmalarına karşın iki terime verdikleri anlamlar oldukça
farklıdır. İslam hukukçularının ḳiyāsı genel itibariyle iki tekil şey arasında
meydana gelmektedir. Eğer iki tekil şey arasında, hükmü ortaya çıkaracak
gerçek ‚illet (ortak vasıf) tespit edilebilirse ḳiyās gerçekleşir. Oysa
mantıkçıların ḳiyās teorilerinde iki tekil öncül ile ḳiyās asla kurulamaz,
çünkü sonucun ortaya çıkmasını sağlayan orta terim (‚illet/neden/mahiyet)
görevini yerine getiremez. Öncüllerden biri, kesinlikle tümel olmalıdır. ElFārābī (ö.339/950) başta olmak üzere Aristoteles’in sistemleştirdiği ḳiyās
teorisini kabul eden bilginler, İslâm hukuçularının bilgi elde etme yöntemi
için ḳiyās terimini değil tems̱īl terimini kullanmakta ve bilgi elde etmede ona
üçüncü dereceden bir rol yüklemektedirler. 102 Zaten el-Fuṣūl’ün şarihleri esSemerḳandī 103 ve el-İṣfehānī 104 naḳḍın İslâm hukuçularının ḳıyāsındaki
Şemsuddīn Muḥammed b. Ḥamza el-Fenārī, Fuṣūlu’l-Bedā•i‚ fī Uṣūli’ş-Şerā•i‚ (İstanbul: Şeyḫ Yaḥyā
Efendī Maṭba‚ası, 1289), c.2, s.348; Muḥammed b. Ferāmurz Mollā Ḫusrev, Mir•ātu’l-Uṣūl Şerḥu
Mirḳāti’l-Vuṣūl (Ḥāşiyetu’l-İzmīrī ile birlikte) (İstanbul: el-Ḥāc Muḥarrem Efendī Maṭba‚ası, 1302), c.2,
s.343.
100
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.2a.
101
El-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, v.12b.
102
Örneğin bkz. Ebū ‚Alī İbn Sīnā, el-İşârât ve’t-Tenbîhât: İşaretler ve Tembihler, terc. Muhittin Macit,
Ali Durusoy & Ekrem Demirli (İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2011), ss.57-58.
103
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.66b.
104
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, vv.64a-65a.
99
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‚illete özgü olduğunu söylemektedirler. Dolayısıyla en-Nesefī naḳḍa esSemerḳandī gibi mantıkî bir anlam ver(e)memiş ve tartışmada ona asıl hamle
rolü yükle(ye)memiştir.
(B2)’deki asıl hamle mu‚āraḍadır ve mu‚āraḍa da, daha önce
zikrettiğimiz gibi, munāẓaranın asıl gerçekleştiği delilleşmedir; çünkü iddia
sahibi olarak mu‚allil, iddia ettiği şey hakkında tam bir delil getirmiştir.
Sā•ile düşen de önündeki bu tam delile istediği gibi karşı koyabilmektir. EsSemerḳandī’ye göre mu‚āraḍa, sā•ilin, mu‚allilin delil ikame ettiği tartışma
konusunun hilafına/tam aksine delil ikame etmesidir. 105 Mu‚āraḍa karşılıklı
tam delil olduğu için, tarifteki ‘hilafına/tam aksine’ ibaresi, mu‚allilin
delilinin çelişiği veya çelişiğine eşit bir delil olarak anlaşılmalıdır. 106
Hilafına/tam aksine kaydı, her iki müellifin açıklamasında da bulunmaktadır.
Mu‚āraḍa, mu‚allilin deliline karşı tam bir delil olmakla beraber bunun nasıl
gerçekleştirileceği çok önemlidir. Muhtemelen bu sebeple, en-Nesefī’nin
“karşılıklı delil istemek yoluyla mukabelede bulunmak/karşılık vermek” 107
şeklinde yaptığı mu‚āraḍa tarifi, es-Semerḳandī’nin şarihlerine göre dilsel
bir tariftir. 108 Fakat es-Semerḳandī mu‚āraḍanın konumunu daha açık hale
getirmekte ve kendisinden önceki kullanımların aksine onu mantık kaidesi
üzerine oturtmaktadır. Ona göre mu‚āraḍa üç şekilde yapılabilir: Birincisi,
mu‚āraḍa bi’l-ḳalbdir ve bu da sā•ilin, mu‚allilin deliline karşı ortaya
koyduğu tam delilinin hem suret, hem de içerik olarak mu‚allilin delili ile
aynı olmasıdır. İkincisi, mu‚āraḍa bi’l-mis̱ldir ve bu da sā•ilin delilinin
mu‚allilin delili ile sadece suret bakımından aynı, fakat içerik bakımından
farklı olmasıdır. Üçüncüsü, mu‚āraḍa bi’l-ġayrdır ve bu da sā•ilin delilinin
mu‚allilin delilinden hem suret hem de içerik olarak farklı olmasıdır. 109 Bu
üç tür mu‚āraḍadaki ‘suret’, Aristoteles’in sistemleştirdiği mantıkî ḳıyāsın
dört şekli; ‘içerik’ de bu ḳıyāsta sonucun çıkmasını sağlayan, iki öncül
arasındaki neden, mahiyet ve ‚illet olan orta terimdir. El-Fuṣūl’de bu mantıkî
zemini işaret edecek bir ifade bulunmamaktadır. Hatta hem es-Semerḳandī 110
hem de el-İṣfehānī, 111 bazı benzerlik ve farklılıklar olsa da tam da bu
noktaya eğilmektedir: İlginç bir şekilde her iki müellif de en-Nesefī’nin
mu‚āraḍa tarifini şerh etmemekte ve en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’e yazdığını
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, v.2a.
Saçaḳlızāde, Taḳrīru’l-Ḳavānīn, s.69.
107
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.5.
108
El-Kīlānī, Şerḥu Ādābi’l-Baḥs̠, v.11b; el-Bihiştī, el-Lubāb fī Şerḥi’l-Ādāb, v.197b; et-Teftāzānī,
Şerḥu’l-Ādāb li’s-Semerḳandī, v.24b.
109
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.509.
110
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.42b.
111
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.8a-b.
105
106
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söyledikleri ve sıkça da kullandıkları şerhe atıf yapmamaktadırlar. EsSemerḳandī, mu‚āraḍanın şerhine gelince yukarıda arz ettiğimiz sistemi inşa
etmektedir. El-İṣfehānī, en-Nesefī’nin mu‚āraḍasını şerh ederken her ne
kadar ayrıntı veriyor gibi görünse de es-Semerḳandī’nin mantıki bir kaideye
oturttuğu şekliyle müellife ait bir bilgi vermemekte, bir yerde ḳalb terimini
mu‚āraḍa ile beraber kullanmakta ve her ikisinin de munāḳaḍa olmadığını
söyledikten sonra mu‚āraḍa bi’l-mis̱l ve bi’l-ġayrdan bahsetmemektedir. 112
El-İṣfehānī, mu‚āraḍa bi’l-mis̱lden ve bi’l-ġayrı zikrettikten sonra, ayrıntıları
el-Fuṣūl’deki sistemi anlatacağını söylediği yere ertelemektedir. Fakat
burada dikkat edilmesi gereken iki nokta bulunmaktadır: (i) El-İṣfehānī,
açıklamalarında herhangi bir şekilde el-Fuṣūl ya da şerhi ile herhangi bir bağ
kurmamaktadır. (ii) Hamlelerin isimlendirilmesi konusunda es-Semerḳandī
ile, bazı noktalar hariç, muvafık davranmaktadır; fakat hamlelerin nasıl ve ne
zaman işletileceği konusunda es-Semerḳandī’nin yaptığı ‘delilin
tamamından önce’ ve ‘tamamından sonra’ ayrımını yapmamaktadır; sadece
‘delilden önce’, ki bununla kastı taṣavvurlar alanıdır, ve ‘delilden sonra’
ayrımı yapmaktadır, ki bununla da kastı taṣdīḳlerdir. Buna ilave olarak, esSemerḳandī’nin delilin tamamından sonra yapılacak ilk hamle olarak
yerleştirdiği naḳḍı, ayrıntılı (en-naḳḍu’t-tafṣīlī) ve genel (en-naḳḍu’l-icmālī)
şeklinde zikretse de delilin tamamından sonra yapılacak müstakil bir hamle
şeklinde göstermemekte, onu munāḳaḍanın bir açılımı olarak
açıklamaktadır. El-İṣfehānī, bu açıklamalarını, tartışma ehli nezdinde meşhur
olan temel hamlelerin men‚ ve mu‚āraḍa olduğu görüşü üzerine inşa etmekte
ve kendisinin bu hamlelerin ayrıntılarını ortaya koyacağını beyan
etmektedir. 113 Fakat es-Semerḳandī, hem tartışmada delilleşmenin nasıl ve
ne zaman işletileceğini tekrar inşa etmekte, hem de delilleşmeleri mantık
kaidesi üzerine bina etmektedir.
El-Fuṣūl’ün girişinde bahsedilen son konu delīl ve istidlālin tarifleridir.
En-Nesefī delīli, ‘kendisinin bilinmesinden medlūlünün de bilinmesi gereken
şeydir’ şeklinde tarif etmektedir. 114 Es-Semerḳandī’ye göre delīl ve medlūl,
tıpkı baba ve oğul gibi görelidir; dolayısıyla bilinmeleri birbirlerine bağlıdır.
Mantıkta da bilinmeleri birbirine bağlı kavramlar birbirlerinin tariflerinde
kullanılamazlar, çünkü tarif eden şey, daha açık olmalıdır. Es-Semerḳandī’ye
göre delīlin tarifinde, medlūl yerine ‘başka bir şey’ (şey• āḫar) ibaresi
kullanılmalıdır: “Delīl, kendisinin bilinmesinden başka bir şeyin
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.5a vd.
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.8a-b.
114
En-Nesefī, el-Fuṣūl, §.6.
112
113
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tahakkukunun bilindiği şeydir.” Fakat ona göre bu tarif bu haliyle kesin
delīlleri karşılamakta, zannî olanları dışarıda bırakmaktadır. Her delīl de
kesin bilgi vermediğine göre onun kapsamlı tarifi nasıl olmalıdır? EsSemerḳandī’nin cevabı şöyledir: “Delīl, kendisinin (kesin olarak)
bilinmesinden ve/veya zannî olarak bilinmesinden başka bir şeyin
tahakkukunun bilinmesi gereken şeydir.” 115 Her iki müellifin delīl
tariflerinden dolaylı olarak şöyle bir soru(n) ortaya çıkmaktadır: Bu delīlin
medlūlleri nelerdir? Çünkü bu sorunun cevabının, es-Semerḳandī’nin ādāb
tartışma teorisi ile kendisinden önceki tartışma teorilerini birbirinden
ayırdığı düşünülmektedir. Madem delīl, başka bir şeyi kesin ya da zannî
olarak bilmeyi sağlamaktadır, o halde bu nasıl gerçekleştirilecektir? EsSemerḳandī Şerḥu’l-Muḳaddime’de en-Nesefī’nin ‘delīl’ini şerh ederken
onun delīlinin aslında kitāb, sunne, icmā‚, ḳiyās ve ‚akliyyātı tazammun
ettiğini söylemektedir. 116 Şu halde en-Nesefī’nin tartışma kurgusunda bilgi
bunlar yardımı ile elde edilmektedir. Dikkat çeken husus, en-Nesefī’nin İbn
Sīnā’nın (ö.428/1037) el-İşārāt’ına şerh yazdığı söylenilmesine karşın 117
tartışmanın işleyişinde Aristoteles’in sistemleştirdiği ve esası orta terime
dayanan ḳıyās teorisine doğrudan bir göndermesinin olmamasıdır. ElFuṣūl’deki yöntemin, daha ziyade, iki tekil şey (aṣl ve fer‚) arasındaki ‚illet
bağının sağlanması üzerine aṣlın hükmünün fer‚e aktarılması şeklinde
gerçekleşen, en genel anlamıyla ve filozofların tems̱īl dediği fıkhî ḳıyās
olduğu söylenebilir. Mesela, el-Fuṣūl şarihi el-İṣfahānī munāḳaḍayı
anlatırken aṣl ve fer‚ terimlerini kullanmaktadır. 118 Aṣl ve fer‚, fıkhî ḳiyāsın
teknik terimleridir ve iki tekil şey arasındaki hükmün intikalinde kullanılan
terimlerdir. Munāḳaḍayı açıklarken aṣl ve fer‚i kullanması bir hata değildir,
fakat böyle bir kullanım terimin anlamını daraltmaktadır. Çünkü esSemerḳandī, delīli daha teknik bir tazammunla, eldeki malzemenin nasıl
işletilebileceğine yönelik bir işlerlikle karşılamaktadır. Ona göre, ādābda
yüklemli veya şartlı olsun, birleşmeli (iḳtirānī) ḳıyās, seçmeli (istis̱nā•i)
ḳıyās, tümevarım (istiḳrā•), benzetme (tems̱īl) kullanılabilir. 119 Daha önce
söylediğimiz gibi es-Semerḳandī, her ne kadar ādābın amacını ṣavābı ortaya
çıkarmak olarak belirlese de onu kesin öncüllerden kurulan burhān olarak
kabul etmemektedir, çünkü ādābın mebādīsi, musellem öncüllerdir. 120 Şu
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.43a-b.
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.43b.
117
Bkz. Kātib Çelebī, Keşfu’ẓ-Ẓunūn, c.1, s.95.
118
El-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’n-Nesefī, v.5a.
119
Es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.519.
120
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.40b.
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halde es-Semerḳandī, ādābda bilgi elde etmeyi daha geniş kapsamlı tutmuş
görünmekte ve mantıkî zemini asla ihmal etmemektedir.
İstidlāl ve ta‚līlin tariflerine gelince, bunları aslında delīlden bağımsız
düşünmemek gerekmektedir; zira temelde her ikisi de delīlin nereden-neyle
ve nereye-nasıl intikal ettiğinin bilgisidir. En-Nesefī istidlāli, zihnin eserden
müessire intikali; ta‚līli de zihnin müessirden esere intikali olarak tarif
etmekte ve istidlal için dumanın ateşe, ta‚līl için de ateşin dumana delâletini
örnek vermektedir. 121
Es-Semerḳandī, en-Nesefī’nin tariflerine yine teknik bir müdahalede
bulunmakta ve bilginler nezdinde istidlālin bütün akıl yürütme yöntemlerini
(ḳıyās/tümdengelim, istiḳrā•/tümevarım, tems̱īl/analoji/benzetme) kapsayan
kullanımını da revize etmek üzere tarifleri yeniden inşa etmektedir. Ona
göre,
İstidlāl, müessiri ispat etmek için eserin sübûtunun takrîridir.
Ta‚līl, eseri ispat için müessirin sübûtunun takrîridir.
İstidlāl, ister eserden müessire, ister müessirden esere, isterse de eserden
esere olsun medlūlün ispatı için delīlin takrîridir. 122
Es-Semerḳandī’nin tariflerindeki ince nokta, ‘zihnin intikali’ ile ‘eser ve
müessirin sübûtunun takrîri’ kavramları arasındaki farktır. Onun
ibarelerinden anladığımız kadarıyla, zihnin intikalinin mevcut durumda
gerçekleşmesi ile mevcut durumu tanımlamada kullanılması farklı şeylerdir.
Bir bakıma zihnin kendisi intikal etmiyor, eser ya da müessir takrîr
edildikten sonra zihin intikal ediyor. Dolayısıyla en-Nesefī’nin tarifinde
intikalin nasıl gerçekleştiği açıkça söylenmediği için tarif eden (mu‚arrif)
tarif ettiği şeyden (mu‚arraf) daha kapalı görünmektedir. Es-Semerḳandī’ye
göre önceki bilginlerin, tariflerinde zihnin intikalini kullanmamaları
gerekirdi. Ona göre, önceki bilginler nezdinde meşhur olan durum şöyledir:
Bir kimse delīlini takrîr ettiği (kime, nasıl, ne şekilde, niçin ait olduğu açıkça
ortaya koyduğu) zaman, ‘o kimse, şu konu hakkında delīl getiriyor veya
gerekçelerini açıklıyor,’ denilir. Es-Semerḳandī’ye göre, onların yukarıdaki
ifadelerinden dahi zihnin intikalinin takrîr sonrası gerçekleşen bir şey olduğu
ortaya çıkmaktadır. 123

121

En-Nesefī, el-Fuṣūl, §§.6-7.
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.44a.
123
Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddime, v.44a.
122
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V
Böylece en-Nesefī’nin ve
aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

(A) Delilleşmeden
Önceki Tartışma Alanı
(Taṣavvurlar/Tarifler)

(B) Delilleşme
Sırasındaki Tartışma
Alanı
(Hükümler/Taṣdīḳler)

es-Semerḳandī’nin

en-Nesefī
Hamlenin İsmi
(A1) Taḳdīmu’l-İşāra
(A2) Taḥrīru’lMebāḥis̱
(A3) Taḥḳīḳu’l-Mesā•il
(A4) Taḳrīru’l-Aḳvāl
Hamlenin İsmi
(B1) Munāḳaḍa (Men‚)
(B2) Ġaṣb

(B3) Mu‚āraḍa

Kavramlar
(Taṣavvurāt /Tarifler)

Hükümler
(Taṣdīḳāt/Mesā•il)
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es-Semerḳandī
Hamlenin İsmi
Taḳrīru’l-Aḳvāl
Taḥrīru’l-Mebāḥis̱

sistem

kurgularını

Amacı
Tartışmanın asıl noktasını
tespit (Ta‚yīnu maḥalli’nnizā‚)
Amacı
(B1) İşin başında hasımdan
delil isteyerek onu şaşırtıp
ona galip gelmek.
(B2) Hasma tam bir delil ile
daha ilk öncülünde hucum
ederek diğer öncüllerine fırsat
vermemek, diğer öncüllerinin
de
sıkıntılı
olabileceğini
vehmettirmek.
(B3) Hasmın tam deliline
karşılık tam bir delil getirerek
ona nihai olarak galip gelmek.

Amacı
Tartışmanın asıl noktasını
tespit (Ta‚yīnu maḥalli’nnizā‚)
(A) Asıl tartışmacı (munāẓir) ve iddia sahibi taraf olarak
mu‚allilin iddiasını sā•il kabul edebilir. Böyle bir
durumda tartışma biter. Sā•il, mu‚allilin iddiasını ve
delilini kabul etmiş sayılır.
(B) Ya da sā•il, mu‚allilin iddiasını ve delilini kabul
etmez ve karşılıklı delil getirmeye başlarlar. EsSemerḳandī’nin devrim hamlesini yaptığı yer bu
aşamadır; bu aşamayı iki temel kısma ayırmakta ve bu
kısımlardaki hamleleri açık olarak belirlemektedir.
Tartışmayı ṣavābı ortaya çıkarma amacına yönelik
olarak belirleyen iki temel hareket noktası şöyledir:
Hamlenin İsmi Amacı
(B1-1) İşin başında
(B1-1) Men‚
hasımdan delil
isteyerek onu şaşırtıp
ona galip gelmek.
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(B1) Mu‚allil
delilinin
tamamını
ortaya
koymadan
önce sā•ilin
yapacağı
hamleler

(B1-2) Mustened

(B1-3) Ġaṣb

Hamlenin İsmi
(B2-1) Naḳḍ
(B2) Mu‚allil
delilinin
tamamını
ortaya
koyduktan
sonra sā•ilin
yapacağı
hamleler

(B2-2) Mu‚āraḍa

(B1-2) Hasımdan
farklı şekilde
açıklama isteyerek
galip gelmeye
çalışmak.
(B1-3) Hasma tam bir
delil ile daha ilk
öncülünde hücum
ederek diğer
öncüllerine fırsat
vermemek, diğer
öncüllerinin de
sıkıntılı olabileceğini
vehmettirmek.
Amacı
(B2-1) Delīlin geçerli
olarak inşa
edilmediğini
göstererek geçersiz
kılmaya çalışmak.
(B2-2) Delīlde değil
de medlūlde
sıkıntının olduğunu
göstererek hasma
galip gelmek.

Es-Semerḳandī’nin hiç olmayan bir şeyi icat ettiği söylenemez; zaten
kendisi de böyle bir iddiada bulunmamaktadır. O, eserlerinde kendisinden
önce tartışma sanatına özgü kural ve kaidelerin bilginler nezdinde mer’î
olduğunu, fakat sistemli olarak bir metinde bulunmadığını; kendisinin bu
sistematiği yeni şeyler de ekleyerek ortaya koyduğunu söylemektedir. 124 EsSemerḳandī’nin yaptığı değişiklikler basitmiş gibi görünse de sıkça
düştüğümüz “sonda söyleyeceğini başta, başta söyleyeceğini sonda söyleme”
yanlışına engel olmaktadır. Es-Semerḳandī’nin delilleşmeyi daha geniş bir
alana yaymasının yanında hamlelere verdiği yeni anlamlar ve nasıl ve ne
zaman yapılacaklarına ilişkin koyduğu kurallar, onu kendinden öncekilerden
açıkça ayırmaktadır. Risāle hariç Ḳisṭās, el-Mu‚teḳadāt ve el-Envār adlı
eserlerinde ādābı mantık kısmının levāḥiḳu’l-ḳiyās başlığı altına
yerleştirmiştir. 125 Bu da şu anlama gelmektedir: Mantık iyi bilinmeden ādābı
icra edebilmek mümkün değildir. Çünkü es-Semerḳandī’nin Risāle’deki
Es-Semerḳandī, Risāle fī Ādābi’l-Baḥs̠, vv.1b, 6a vd.; es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.501.
Bkz. es-Semerḳandī, Ḳisṭāsu’l-Efkār, s.470 vd.; es-Semerḳandī, el-Mu‚teḳadāt, v.14b vd.; esSemerḳandī, el-Envāru’l-İlāhiyye, v.141a vd.
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iddiası, bu sanatın herkes tarafından herhangi bir konunun incelenmesi ve
tartışılması esnasında kullanılabilmesidir. Onun bu şekildeki tasnifinden
bunun ancak mantıkla geçerlilik kazanabileceğini anlamak, sanırız, yanlış
olmaz. Üstelik el-Fuṣūl’e yazdığı şerhte kendi teorisinin detaylarını verdiği
eserlerini zikrederken es-Semerḳandī, Risāle’ye atıfta bulunmamıştır.
Dolayısıyla o da teorisinin mantık bağlamından kopuk olmadığına dikkat
çekmek istemektedir. Maalesef es-Semerḳandī’nin, ādābı mantık eserlerine
yerleştirmesi (Ḳisṭās, el-Mu‚teḳadāt ve el-Envār örnekleri) bir gelenek
oluşturmamıştır. Bunda belki es-Semerḳandī’nin Risāle’sinin yetkin ve
yoğun örgülü olması ve şerh geleneğine daha uygun olması etkili olmuş
olabilir. Buna ādāb geleneğinde önemli bir yere sahip Osmanlı âlimlerinden
Saçaḳlızāde’yi (ö.1145/1732) örnek verebiliriz. Saçaḳlızāde, Taḳrīru’lḲavānīni’l-Mutedāvile min ‚İlmi’l-Munāẓara adlı eserini, öğrencilerin şerh
ve haşiyeler arasında bocalayıp gerekli ve geçerli kuralı zapt edememeleri
üzerine kendisine gelen talepler neticesinde yazdığını söylemektedir. Onun
Taḳrīr’i de müstakil bir ādāb eseridir, mantık eserine ait bir bölüm değildir.
Fakat o, ādābı, tıpkı mantık gibi taṣavvurlar ve taṣdīḳler ikilisi üzerine inşa
ettiği için öğrencilerinin kendisinden istediği açıklığı bu şekilde ortaya
koymuştur. 126 Dolayısıyla, el-Ġazālī’ye (ö.505/1111) atfedilen bir latifeyle
şöyle denilmesi gerecektir: Mantık bilmeyenin ādāb bilgisine itibar
edil(e)mez.
En-Nesefī’ye gelince, onun metnini son ‘evrim’ kabul edişimiz çağının
en yetkin metni olmasından kaynaklanmıyor. Bilindiği gibi en-Nesefī, esSemerḳandī’nin hocasıdır ve çalışmamıza konu edindiğimiz el-Fuṣul’ü esSemerḳandī tarafından şerh edilmiştir. En-Nesefī’yi mantıktan bîhaber kabul
etmek mümkün değildir; fakat el-Fuṣūl’ün kurgusuna ve teknik terimlerin
anlamları, nasıl ve ne zaman icra edilecekleri hususundaki açıklamalarına
bakarak tartışmayı bütünüyle mantıkî bir zemine oturttuğu söylenemez.
Onun, filozofların terminolojisinden, kasd-ı mahsus ile sarfınazar ettiği dahi
söylenebilir. Her ne kadar aklî delilleri öncelese de el-Fuṣūl’ün inşası, İslam
hukuk usulcülerinin inşasına benzemektedir. Fakat en-Nesefī’nin ve elFuṣūl’ünün (ve ona yazdığı şerhinin), es-Semerḳandī’nin ādāb devrimine ait
sistematiği kurmasına fayda temin ettiğini söylemeyi engelleyecek bir şey de
bulunmamaktadır. Diğer taraftan es-Semerḳandī’nin en-Nesefī’nin başta
Bkz. Saçaḳlızāde, Taḳrīru’l-Ḳavānīn, s.65 vd.; Saçaḳlızāde, Tertību’l-‚Ulūm, tah. Muḥammed b.
İsmā‚īl es-Seyyid Aḥmed (Beyrut: Dāru’l-Beşā•iri’l-İslāmiyye, 1988), s.141. Günümüzde mantık eserine
derç edilmiş haliyle ‚Abdurraḥmān el-Meydānī’nin Ḍavābiṭu’l-Ma‚rife ve Uṣūlu’l-İstidlāl ve’l-Munāẓarāt
(Dimeşḳ, 1993) adlı eseri zikredilebilir.
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munāẓara olmak üzere diğer teknik terimlerine yaptığı eleştirilere, tashihlere
ve onu muḳaddime olarak isimlendirmesine baktığımızda, 127 el-Fuṣūl’ün
ḫilāfiyyātı aştığını ve fakat ‚ilmu’n-naẓar devrimini de tümüyle
gerçekleştiremediğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla her ne kadar enNesefī cedel ve ḫilāfı aşacak bir sıçrama yapmış ise de bu sıçrayışı nihaî
hedefine vardıranın es-Semerḳandī olduğunu düşünüyoruz ve bu sebeple enNesefī’nin el-Fuṣūl’ünü ‘son evrim’ olarak kabul ediyoruz.
Makalenin ekinde el-Fuṣūl’ün eleştirmeli metni (tahkîki) sunulmuş olup
tasnifine ve metnin nasıl inşa edildiğine dair bilgiler aşağıda ayrıntılı olarak
verilmektedir. El-Fuṣūl’e atıflarımız aşağıda sunduğumuz tenkidli metnedir
ve paragraf numarasını göstermektedir (örneğin §.6).
VI
Son olarak, el-Fuṣūl’ün tenkidli metni hakkında bilgi vermek istiyoruz.
Eleştirmeli metni beş nüshaya dayanarak oluşturduk. Başta esSemerḳandī’nin şerhi olmak üzere el-İṣfehānī ve el-Ḫaṣṣī’nin şerhleri ile de
karşılaştırarak kontrol ettik. Kullandığımız nüshalara dair bilgiler kısaca
şöyledir.
(1) Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa Koleksiyonu: 2303, Varak:
82b-94b. Ortalama her varak yüzünde 13 satır bulunmaktadır. Fasıl başlıkları
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Çok az olmakla beraber bazı ibarelerin
tashihini içeren notlar bulunmaktadır. İstinsah tarihi 730 olarak kayıtlı olup
müstensihi de Muḥammed b. Ḫōca ‚Alī b. Şemsuddīn b. Ebī Bekr elAḳsarāyī olarak kayıtlıdır. Bu koleksiyonun kapağında Şerḥu’l-Fuṣūl li’nNesefī ve ġayruhu mine’r-rasā•il ibaresi bulunmaktadır. Koleksiyon esSemerḳandī’nin şerhi ile başlamakta ve neredeyse tamamı en-Nesefī’nin elFuṣul ve Menşe•u’n-Naẓar eserleri ve bu eserlerin şerhlerinden oluşmaktadır.
En-Nesefī’nin Menşe•u’n-Naẓar’a yazdığı şerhi de bu koleksiyonda
bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki el-Fuṣūl’e yazdığı söylenilen şerhi
bulunmamaktadır. Yazı türüne baktığımızda nüshadaki bütün eserlerin tek
bir müstensih tarafından istinah edildiği sonucuna vardık. Tenkitli metinde
bu nüsha  ﺵharfi ile gösterilmiştir.
(2) Süleymaniye Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa Koleksiyonu: 1229,
Varak: 28b-39a. Ortalama her varak yüzünde 21 satır bulunmaktadır. Metnin
başı 28b varağında Kitābu Muḳaddime ibaresi bulunmaktadır. Varak
kenarlarında metne dair tashih notları bulunmaktadır. Fasıl başlıkları tamdır.
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Tensih tarihi olarak rakamla 775 tarihi kayıtlıdır. Kitabın sahibi ve katibi
olarak da Muḥsin b. İdrīs ismi kayıtlıdır. Koleksiyon el-Ebherī’nin
Hidāyetu’l-Ḥikme’si ile başlamaktadır. Yine es-Semerḳandī’nin el-Fuṣūl
şerhi ve el-Ebherī’nin tartışma sanatına ait en-Nuket isimli eserleri de
bulunmaktadır. Bu nüshadaki bütün eserler de tek bir müstensih tarafından
istinsah edilmiştir. Tenkidli metinde  ﺡharfi ile gösterilmiştir.
(3) Kayseri İl Halk Kütüphanesi Raşit Efendi Koleksiyonu: 27016,
Varak: 119a-131b. Her varak yüzünde ortalama 15 satır bulunmaktadır.
Kütüphanede, 119a’daki Risāle mine’l-Ādāb ibaresi ile kayıtlıdır. Her
varağında müellifin muhtasar bıraktığı yerleri teşrih ve tekmil eden açıklama
ve örnekler ile doludur. Yer yer metni tashih eden notlar da bulunmaktadır.
Tensih tarihi olarak Rabī‚u’l-Evvel’in 28. günü 782 tarihi kayıtlıdır.
Müstensihin adı Aḥmed b. … b. ‚Abdullāh’dır. Tenkitli metinde  ﻕharfi ile
gösterilmiştir.
(4) Süleymaniye Kütüphanesi Reisülküttab Koleksiyonu: 1203, Varak:
1b-11a. Ortalama her varak yüzünde 19 satır bulunmaktadır. Fasıl başlıkları
9a’ya kadar kırmızı yazılmıştır. Çok az da olsa metni tashih notları
bulunmaktadır. Bu koleksiyonda el-Fuṣūl’den başka yine es-Semerḳandī’nin
el-Fuṣūl şerhi ve başka şerhler, en-Nesefī’nin Menşe•u’n-Naẓar’ı ve kendi
şerhi ve başka tartışma eserleri de bulunmaktadır. 1a varağında Kitābu’lMuḳaddimeti’l-Burhāniyye fī’l-Cedel min muṣannefāti efḍali’l-muḥaḳḳiḳīn
burhānu’l-mille ve’d-dīn ġafara’llāhu lehu ve li-vālideyhi ibaresi
bulunmasına karşın 11a varağında eserin bitişinde temme’l-Fusûl kaydı
bulunmaktadır. Yukarıda bu farklıların nereden kaynaklandıklarına
değinmiştik. Kolesksiyonda Muṣṭafā Ra•īsu’l-kuttāb’ın vakfını bildiren bir
mühür bulunmaktadır. Tenkitli metinde  ﺭharfi ile gösterilmiştir.
(5) Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu: 2468, Varak: 1b13a. Bu koleksiyon da ortalama 15 varak üzerine istinsah edilmiştir. ElFuṣūl’ün fasıl başlıkları yazılmamıştır. Müstensih ve istinsah tarihi
bulunmamaktadır. 1a varağında Muḳaddimetu’l-Burhāniyye fī’l-Cedel, 13a
varağında da temme Muḳaddimetu’l-Burhānīyye ibaresi bulunmaktadır. Yine
1a varağında bu nüshanın Sultan I. Maḥmūd’un vakfı olduğuna ilişkin bir
kayıt da bulunmaktadır. Nüshanın 1a varağında kırmızı mürekkeple eserin
sahibinin Aḥmed b. ‚Alī b. Ḥamza b. Suleymān b. … (?) olduğu şeklinde bir
kayıt bulunmaktadır. Tenkitli metinde  ﺁharfi ile gösterilmiştir.
El-Fuṣūl’ün eleştirmeli metni, bu nüshaların yanında aşağıdaki şerhler
ile de kontrol edilmiştir:
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(1) Es-Semerḳandī, Şerḥu’l-Muḳaddimeti’l-Burhāniyye, Süleymaniye
Kütüphanesi Reisülküttab Kolesksiyonu: 1203, Varak: 40b-79b. El-Fuṣūl’ün
önemli şerhlerinden biridir. Es-Semerḳandī’nin en-Nesefī’nin öğrencisi
olması, bu şerhin şöhretini daha da artırmıştır. Hatta iddiamız odur ki elFuṣūl’ün Muḳaddime adıyla şöhret bulmasının sebebi bu şerhte esSemerḳandī’nin el-Fuṣūl’ü ‚ilmu’n-naẓara muḳaddime olarak kabul
etmesidir. Şerh, ḳāle-eḳūlu şeklinde kurgulanmıştır. Her varak yüzünde 29
satır bulunmaktadır. Ḳāle ve eḳūlu ibareleri metinde kırmızı olarak
yazılmıştır. El-Fuṣūl metnini tam almamış ‘şuradan şuraya kadar’ şeklinde
ihtisar edilmiştir. Değerlendirmelerimizde esas mihveri bu şerh
oluşturmuştur.
(2) Şemsuddīn Ebū’s̠ -S̠enā Ebū’l-Ḫayr el-İṣfehānī, Şerḥu Fuṣūli’nNesefī, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Koleksiyonu: 740, Varak: 1b-96a.
21 satır üzerine yazılmıştır. El-Fuṣūl’ü tam alıntılamamaktadır. Ḳavluhu
şeklinde kurgulanmıştır. Es-Semerḳandī’ye isim vermeksizin atıf yapmakta
ve en-Nesefī’yi savunmaktadır. Tensih tarihi 737’dir ve müstensihin adı şu
şekilde kayıtlıdır: ‚Alī b. Aḥmed b. İbrāhīm er-Raftāvī (er-Riftāvī?). ElFuṣūl’ün klasik gelenekteki yerini/önemini belirleyebilmek için bu eserden
de yararlandık.
(3) Muḥammed b. eş-Şihāb el-Ḫāṣṣī, ‚Aynu’n-Naẓar, Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed Koleksiyonu: 1259, Varak: 1b-153a. Tensih
tarihi 699’dur; müstensih ismi kayıtlı değildir ve oldukça hacimli bir
nüshadır. Metin kontrolünde faydalanılmakla beraber, değerlendirmede bu
esere çok az başvurulmuştur.
Tenkitli metinde şu remizler kullanılmıştır:
(1) -: Metinde eksik olan ibareyi işaret eden okuma.
(2) +: Metinde fazla olan ibareyi işaret eden okuma.
(3) (…): Metinden herhangi bir sebeple tamamen silinmiş ve tashih de
edilmemiş ibareyi işaret eden okuma.
(4) «: Metinde tekrar eden ibareyi işaret eden okuma.
(5) #: Satır üzerinde veya kenarda düzeltilmiş ibareyi işaret eden okuma.
(6) ±: Metinde ibarenin yanlış olmayan bir başka tercihine işaret eden
okuma.
(7) ><: Metindeki takdim ve tehir edilen ibareleri işaret eden okuma.
(8) -:<>ﻯ ﻯ ﻯ: Metinde üzeri çizilerek metinden çıkarılan ibareyi işaret
eden okuma.
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] مقدمة الفصول[
الرحv
ب y zالرsن



ل}تق 1Lوالصلوة والس+م 2ع رسو مد وآ
العا LWوالعاقبة
] [١امد | رب
أ   s
ع.L

] [٢وبعد ،فال+زم ع اWناظر $# ’ 3ر اWباحث‘ و’ 
تقد bاcشارة إلا‘ كتحقيق اWسائل 
k
k
علا غ أنه إذا
تقر اcقوال‘ قبل الدcئل .وذلك ’بطر يق اية‘ ،ف +دخل 
اcوائل و’ 
انض بـإقامة الدليل ع ما ادعاه ،
#
فا:4

] - [٣إما أن  cيساعده فيه بل ي+زم 5اWنع  اWقدمات .وهذا ’بطر يق اWناقضة‘.

] - [٤و  k
ل 6Lمنع اWقدمة بـإثبات ا اWتنازع فيه ،فيقال إنه ’غصب‘  cيلتفت إليه 
اصط+ح أهل النظر ،وإن ¢ن مسموعا عند البعض.

] - [٥وإما أن يساعده 8 7الدليل دون اWدلول عليه ،واستدل Bلدليل ع خ+ف ما
ّ
#
اWقاب¦ ع سبيل اWمانعة‘.
اWعلل‘ ،وإنه ’بطر يق اWعارضة‘ ،إذ ’اWعارضة§ 9
قال به ’ ِ
] o [٦الدليل ]ش/٨٢/ب[ هو الذي يلزم من الع« به الع« بوجود اWدلول ّ
نقليا ¢ن أو
ّ
ّ
عقليا .وقد يقال  ّ
اWع من الدليل ما لو ُج ّرد النظر إليه ،يغلب ع الظن ثبوت اWدلول.
اWؤ ّ
كـالدخان مع ّ
النارّ .
10
ا cإo ²
] [٧واcستدcل أن ينتقل الذهن من o k
والتعليل
]آ/١/ب[ ع العكس.
 1ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 2ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ -:ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ #:ﻓﻲ ] ﺡ [؛ ﻭﺍﻟﻼﻡ :ﻓﻲ ] ﻕ [
 3ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮﺓ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﻓﺎﻟﺨﺼﻢ (...) :ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﻳﻠﺰﻡ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 6ﻭﻷﻥ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﻕ [
 7ﻳﺴﺎﻋﺪ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 8ﻓﻲ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 9ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 10ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ « :ﻓﻲ ] ﺁ [
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فصل] 1ق/١١٩/ب[  الت+زم
ّ
#
#
] [٨وهو امتناع $قق اWلزوم إ cعند$ 2قق ال+زم .والت+زم  cيفتقر وجوده  cإ ²وجود
ال+زم و  cإ ²وجود اWلزوم o .ال+زم:

] - [٩قد يكون ّ
عاما Bلنسبة إ ²اWلزوم $و ايوان ]ح/٢٨/ب[ Bلنسبة إb ²اcنسان.

] - [١۰وقد يكون
مساو¢ Bلناطق Bلنسبة 3إb ²اcنسان.4

#
] - [١١و· cكن أن يكون ّ
خاصا و إ cيلزم $قق اWلزوم بدون ]ر/١/ب[ ال+زم.
k

o
قط¸  الصور اcر بع:
]  [١٢ا 
مساو:B
] [١٣ما إذا ¢ن ال+زم

 فإنه يلزم من وجود اWلزوم وهو bاcنسان وجود ال+زم وهو الناطق ،ومن وجود الناطقوجود bاcنسان.

 وكذلك من عدم الناطق عدم bاcنسان ،ومن عدم bاcنسان عدم الناطق  +$ف ما إذا¢ن ال+زم ّ
عاما.
] > [١٤ما إذا ¢ن ال+زم ّ
عاما<:

 فإنه يلزم من وجود ]ش/٨٣/أ[ اWلزوم وهو bاcنسان وجود ال+زم وهو ايوان ،ومنعدم ال+زم عدم اWلزوم.
 ولكن c 5يلزم من عدم اWلزوم عدم ال+زم و cوجوده إ cع سبيل bا# cح»ل و cمن

اعت  اWناظرة.
وجود ال+زم وجود اWلزوم و cعدمه كذلك .و 
الفق إما ّ Bلنص أو Bلقياس
]# [١٥م قلت لو وجبت الزكوة ع اWديون 6،لـوجبت ع 
َ
َ
بغ¼ا من الدcئل .فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوب ¾ّ oة ،ومن العدم ¾ّ oة العدم هنا.
أو 
فإن عدم اWلزوم من لوازم عدم ال+زم].ق/١٢۰/أ[
 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻋﻨﺪ ﺇﻻ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻛﺎﻟﻨﺎﻁﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻛﺎﻟﻨﺎﻁﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 5ﻭﻟﻜﻦ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 6ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ :ﻓﻲ ] ﺁ [
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#
] [١٦و  k
تقد الوجوب ع اWديون
ل Lقال $ cب الزكوة ع 
الفق WBانع ع 
k
ّ
متحقق ع ما 
التقد.
ذكر 4Bذلك
]آ/٢/أ[ ،فنقول c 1نس«B 3-2ن اWانع

ّ


ّ
] [١٧و  k
ل Lقال اWانع
الفق  الواقع
اWستمر واقع  5الواقع وإ cلـوجبت الزكوة ع 
7
ّ
 B
اWستمر و¿  $ب فيوجد اWانع]،ح/٢٩/أ[ فنقول ما
Wقت Àالسا¿ عن اWعارض 6وهو اWانع
#
ذكر Bمن 11التقد إ cأن 12
ذكر من الدليل 8وإن ّدل 9ع 10وجود اWانع ع ما 
عند Bما

ّ

واWقت Àمتحقق ،فيقع
التقد]ش/٨٣/ب[
ينفيه .فإن اWانع إذا ¢ن متحققا ع ذلك

k
k
التعارض 
ْ 
الدليلL
بيما ]ر/٢/ب[ .والتعارض 13ع خ+ف اcصل cستلزامه #الكB 14حد
k
k


التقد ،فذلك غ #موك  نفس اcمرc ،ن
اWقت Àأو اWانع .وما #ك ع ذلك
وهو إما

k
ّ 15
ا  ْ c
مر cزم وهو إ ّما عدم ذلك الدليل أو وجود مدلو لقيام الدليل ع أحد¼ا .فـإن
أحد

اال $  cلو 16عن وجود ذلك الدليل  الواقع أو عدمه.
ّ
التقد وإ cلـوقع التعارض ْ  
] [١٨و  k

اWقت Àالسا¿
بL
ل Lقال اWانع متحقق ع ذلك

ّ

اWستمر ْ  
ّ
التقد وإc
وب LاWانع 17الواقع  الواقع ،فنقول اWانع غ متحقق ع ذلك
عن اWانع



19
اWستمر  18الواقع ،فيقع التعارض بينه  
ّ
وب LاWقت  Àالواقع  الواقع
لـتحقق اWانع
 1ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﻓﻲ ] ﺡ [
 2ﻻ ﻧﻢ :ﻓﻲ ] ﺡ [
 3ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ]:ﻕ [
 4ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 5ﻭﺍﻗﻊ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 6ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ +:ﻓﻲ ] ﺭ [
 7ﻭﻫﻮ>ﺍﻟﺴﺎﻟﻢ< ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ -:ﻓﻲ ] ﺵ [
 8ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ -:ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 9ﻭﺇﻥ ﺩﻝّ>ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ< -:ﻓﻲ ] ﺡ [
 10ﻋﻠﻰ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 11ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 12ﺃﻥ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 13ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ -:ﻓﻲ ] ﺁ [؛ ﻭﻫﻮ :ﻓﻲ ] ﺡ [
 14ﺍﻟﺘﺮﻙ (...) :ﻓﻲ ] ﺁ [
ّ 15
ﻷﻥ ±:ﻓﻲ ] ﺡ [
 16ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺡ [
 17ﺍﻟﻼﺯﻡ  :ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 18ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺇﻻ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 19ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
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ّk
ّ
متحقق  2الواقع .
وغ الواقع .و  k
ّ
وإ·ا
اWستمر
ل Lمنع ،1وقال  cنس« Bن اWانع
]ق/١٢۰/ب[ 

ْ

التقد هو اWانع 4الواقع  الواقع ،فنقول هذا 5اWنع c
يكون كذلك أن 3لو ¢ن اWانع ع ذلك


ّ
ي .B mفإن اWانع ع ذلك
التقد $  cلو ّإما إن ¢ن واقعا] 6آ/٢/ب[  الواقع أو ¿ يكن.



فإن ¢ن واقعاّ # ،
ينت ذلك
التقد cنتفاء cزمه.7

ي vما ذكر .Bوإن ¿ يكن]ش/٨٤/أ[ واقعا ،
k
k
ل Lقال $ # cب الزكوة ¾ّ َoة ع ما #
] [١٩و  k
ا ْ c
ذكر من
مر cزم 9وهو
التقد cن 8أحد



10
إ ّما وقوع ما هو الواقع ع ذلك
التقد ]ح/٢٩/ب[  الواقع أو وقوع ما هو الواقع 



12
التقد من ا  تلك الصورة أو عدم ا فا ،فنقول $ن ّ cند Ã
الواقع 11ع ذلك

َ
k

مر وهو إ ّما ا+Wزمة  

ا ْ c
الوجوب] Lر/٢/ب[ أو
بL
التعي Lبل ّند  Ãأحد
الوجوب ¾ّ oة ع
َ

الوجوب ¾ّ oة .و 'ذا 13يندفع ما ذكر  ،#فإنه · cكن أن يقال  cوجود Äذا و c 14لذلك 
k

الفق.
نفس اcمر · Åكن  الوجوب ع 
ّ #
ل Lقال  cوجود ckحد¼ا أص +ع ما #
] [٢۰و  k
التقد ،إذ لو $قق أحد¼ا،
ذكر من

ّ
الفق # c
التقد لـما ّقر ر ،Bفنقول يتحقق
ا و cيتحقق هذا ع ذلك
لـتحقق الوجوب ع 

أحد¼ا ع ما ّمر آنفا.

 1ﻣﻨﻊ -:ﻓﻲ ] ﺁ ،ﺵ ،ﺡ [
 2ﻣﺘﺤﻘّﻖ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 3ﺃﻥ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﻫﺬﺍ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 6ﻭﺍﻗﻌﺎ « :ﻓﻲ ] ﺁ [
 7ﺍﻟﻼﺯﻡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 8ﻻ ﺃﻥ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 9ﻻﺯﻡ #:ﻓﻲ ] ﻕ [
 10ﺫﻟﻚ -:ﻓﻲ ] ﺵ [
 11ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 12ﺫﻟﻚ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 13ﻟﻬﺬﺍ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 14ﺃﻭ:ﻓﻲ ] ﺁ[
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التنا  
اLM
بL
فصل 1


2



ج»ع 
] [٢١وهو امتناع ا# c
بيما ]ق/١٢١/أ[  ل 3واحد  زمان واحد  Åيقال
ً
الوجوب ع اWديون مع عدم الوجوب ع َم ْن ملك َما cدون النصاب $  c Çتمعان.
k

اّ cول .والدليل ع عدم #
والثاBo Èبت إ sاعا ،فيلزم انتفاء
اcج»ع متعدد .4فـإنه ·كن أن

ّ
ّ
وغ¼ا ،لكن ن ا# c
ج»ع
يتمسك Bلنص ]ش/٨٤/ب[ أو Bلقياس 5أو] 6آ/٣/أ[ Bلت+زم 7


بن أحد¼ا  مثل ما 
ذكر Bمن اWثال ّ # c
ي v
لو:L  Ê


k
ا ْ c
مر ال ْ 
 أحد¼ا أنه دعوى أحدلذ أحد¼ا cزم اcنتفاء .وهذا Bطل سيعرف
من بعد.

َ

ثا Èأنه معارض ·ث¦ .فـإن 
ا يقول العدم هنا مع العدم ¾ّ oة $  c Çتمعان
 وال بع Lما #

ذكر.

ّ

ج»ع ع  Íواحد من التقد ْ  ·ا هو 
ا> ّ
ون ا# c
تص
 
] [٢٢أما إذا ردد الÌم  أمر 
بذلك التقد ]ح/٣۰/أ[  Åإذا قال #
اWشك بيما$  c 8لو إ ّما 9أن يكون 10موجبا لوجوب

َّ o
#
الزكوة أو ¿ يكن .فـإن ¢ن موجبا$ ،ب الزكوة ¾ة WB +Îوجب .وإن ¿ يكن$  c ،ب هنا

واcمن موجبا أو يقال $  cبB 11لنا  السا¿ عن معارضة كونه موجبا] ،ر/٣/أ[ فـإنه #ي،v
b
k
ضد ّ
 Ïإليه ّ
ckنه · cكن  أن يقول ·ثل ما قلنا سواء ¢ن ذلك اcمر وهو الذي  ّ
اWد Ãمن
 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 3ﻣﻜﺎﻥ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 6ﻭ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 7ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 8ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﻦ :ﻓﻲ ] ﺡ[؛ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ±:ﻓﻲ ] ﺡ [
 9ﺇﻣﺎ (...) :ﻓﻲ ] ﺁ [
 10ﺇﻥ ﻛﺎﻥ :ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ [
 11ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﺍﻭ ﻳﻘﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
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صور bاs cاع  Åمر أو من صور 
ا+ف $و اWركب مث +أو ¢ن فيه روايتان عن  #د.
#
والديد cزم بعد اللزوم فما].ق/١٢١/ب[
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فصل  1الدوران
ّk
o
ok
#
الÐء الذي  صلوح العلية مرة بعد أخرى .واع« Bن
] [٢٣وهو تب ا cع 
الدوران غ k
علما.
الدا واWدار ،وهو c 2يتوقف وجوده 
] o [٢٤اWدار:

 قد يكون 3وجودا وعدما ¢ل ّز ] Bش/٨٥/أ[ ّالصادر من ا>صن لوجوب] 4آ/٣/ب[
الر  Òعليه .فـإنه لـو وجد$  ،ب الر  .Òولوcه$  5¿ ،ب.
 وقد يكون وجودا c 6عدما Ä¢بة لـثبوت اWلك .فـإن اWلك يوجد عند وجودها 7وcيعدم عند عدÓا قطعا # c
بغه.9
ح»ل 8أن يكون Boبتا cb Bرث أو 

اواز يعدم 10عند عدÓا 11وc
 وقد يكون عدما  cوجودا ¢لطهارة لـجواز الصلوة .فـإن ّ
يتحقق Ùoط من o
وغه.
يوجد عند وجودها جزما لـجواز أن c
ال×ائط كـاستقبال القب  ¦#
َْ k #
Ü
ّ

12
o ْo
ّ
#
Ýء
 وقد يقال بـأن اWدار إذا ¿ يكن معينا c ،ي Å vإذا قال  مسئ¦ ا Íِ cوال× ِب ّ
ّ
هو متحقق ]ح/٣۰/ب[ ههنا موجب لوجوب الكفارة .فان الوجوب دار معه وجودا وعدما.
وأما عدما ،ف bاcفطار Bصاة ّ
ّأما وجودا ،13ف فصل الوقاع أول مرةّ .
والنواة وغ ¼ا،15-14




 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻫﻮ -:ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ [
 3ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﺍﺭﺍ :ﻓﻲ ] ﺭ ،ﻕ ،ﺵ ،ﺡ ،ﺁ [
 4ﻟﻮﺟﻮﺏ «:ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﻻ :ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ [
 6ﻭﺟﻮ>ﺑﺎ<ﺩﺍ -:ﻓﻲ ] ﺵ [
 7ﺍﻟﻬﺒﺔ :ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ [
 8ﻟﺠﻮﺍﺯ :ﻓﻲ ] ﺵ [؛ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ±:ﻓﻲ ] ﺵ [
 9ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ #:ﻓﻲ ] ﻕ [
 10ﻳﻨﻌﺪﻡ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 11ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ :ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ [
 12ﻗﺪ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 13ﺃ ّﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩﺍ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 14ﻭﻋﻴﺮﻫﻤﺎ #:ﻓﻲ ] ﺵ ،ﻕ [
 15ﻓﻔﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻉ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ .ﻭﺃ ّﻣﺎ ﻋﺪﻣﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨّﻮﺍﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
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k
ّ
ّ
o

Ýء هو متحقق هنا موجب للعدم .فان العدم دار معه وجودا وعدماّ .أما
cن ا يقول 
k

وأما عدما ،
وال×ب مرة Boنيةّ .
اْ ّo Íْ c
ف فصل
ف فصل الوقاع أول مرة.
وجودا ،


#
]ّ [٢٥أما إذا ¢ن اWدار ]ر/٣/ب[ معينا ،فـإنه ّ #
اWسئ¦
ي Å vإذا قال  هذه ]ق/١٢٢/أ[
k
ّk
Bن اÄتك وهو إفساد صوم رمضان بـأحد اcفعال الثلثة عن تعمد أ ّول مرة موجب لوجوب
k
ّ

ّ
ف فصل
الكفارةc ،ن ]ش/٨٥/ب[ الوجوب ]آ/٤/أ[ دار معه وجودا وعدما .أما وجودا ،
الوقاع أول مرة .وأما عدما ،فظاهر.
 k #
ا cمع o
k
] [٢٦ودوران o k
النظا.
للدا  Å
الÐء وجودا وعدما آية كون اWدار ع¦

ّ 1
] [٢٧و  k
ل Lقال وجوب الكفارة  Åدار مع اÄتك ،فكذلك دار مع الوقاع وجودا وعدما.
ّ
ْ 
وإ cيلزم #
#
لنقيضL
اج»ع ا
وم ¢ن الوقاع مدارا· c ،كن أن يكون اÄتك مدارا وجودا وعدما



وهو الوجوب مع العدم ف» #
ذكر من 2الصورة ،فنقول $ن ّ cند  ÃاWدار ية وجودا  فصل



التعي Lبل ند  Í  Ãصورة من صور الوجوب أ ّو.c
الوقاع ع
التفس  cيدل إ cع مدار ية اÄتك وجودا وعدما.
] [٢٨والدوران ع هذا

تصا بتلك الصورة ،فنقول دار مع ما يكون #
ل Lقال دار مع ما يكون  ّ
مش ¢
] [٢٩و  k
بيا
وب Lصورة  

الاع].ح/٣١/أ[
ل Lقال دار مع 
تص وإ$  c cب ¾ّ َoة ،فنقول دار مع #
ا> ّ
] [٣۰و  k
اWشك وإ$  c cب
َ
¾ّ oة.
َ k #
ّ
ّk
ّ
] [٣١و  k
قلB vنه يفيد علية اWدار بل  cيفيد
ل Lقال س}نا Bن الدوران متحقق ولكن ِÞ
ّ ß
 k
ّ
k
 k
وإ cلن مفيدا  اcمور اcتفاقية .فإن اBo cر حادثة  اcمكنة واcزمنة و cيكون
ّ
]ق/١٢٢/ب[ اWدار #
ع¦ ،فنقول الÌم ف» إذا ¢ن الدار صاا للعل ّية] .ش/٨٦/أ[ فلو ¢ن
اWدار ف» #
ع¦ ،وإن ¿ يكن #
ذكر 3صاا ،ف +نس«  ّ Bkنه  cيكون #
ع¦] ،ر/٤/أ[ فّ +يتجه

نقضا.4
 1ﻟﻠﺪﺍﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ .ﻭﻟﺌﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭﺓ #:ﻓﻲ ] ﻕ [
 2ﻣﻦ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 3ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 4ﻋﻠﻴﻨﺎ +:ﻓﻲ ] ﺁ [
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فصل  القياس
k
] [٣٢وهو تعدية ا ّ
اcصل إ ²الفرع #
بع¦ ّمتحدة مما .1وسبي¦ أن يقال
اWتحد من
k

الوجوب Boبت   
اmWوب s cb Bاع .فكذا  صورة النـزاع Bلقياس عليهc .ن الوجوب
#

الثابت   2
وغه oبâادة
اWز á
اmWوب إ·ا ¢ن $صي +ل}صا àاWتعلقة Bلوجوب كت 
طه 
ونع WBناسبة o

مباÙة الفعل الصا àصول اWطلوب إ ²حصول ذلك اWطلوب.3
اWناسبة .

التفس Boبتة  تلك الصورة .فإن اWصلحة اWتعلقة Bلوجوب أمر مطلوب.
واWناسبة ع هذا

k
والوجوب طر يق صا àصول ذلك اWطلوبc .نه لو وجد ،يوجد ذلك اWطلوب. 4ولوcهc ،5

نع بكونه طر يقا صاا سوى هذاo .

وال×ع قد ح Bلوجوب  تلك الصورة.
يوجد .و c
فتوجد اWناسبة فا ،واWناسبة توجب اضافة الفعل الصا àصول ]ح/٣١/ب[ اWطلوب إ²
حصول ذلك اWطلوبck .ن الظنcb B 6ضافة دار مع اWناسبة ع ما 
التفس وجودا
ذكر Bمن

وعدما:


اWثوBت ]ق/١٢٣/أ[
ف أداء الفرائض مث .+فإن تغليب الوصول إ ²
] - [٣٣أما وجودا ،

#
7
مطلو ،Bوأداء الفرائض 8طر يق
العقوBت Wا ¢ن أمرا
و$ليص ]ش/٨٦/ب[ النفس عن


صا àصول ذلك اWطلوب] ،آ/٥/أ[ فلو شاهد  9Bاcقامة 10من العاقل ،يغلب ع الظن أنه
إ ·ا اشتغل بـأداء الفرائض والواجبات صول ذلك اWطلوب.


Wعا .ãوالدوران يدل ع كون اWدار
ف فصل #الك واcشتغال B

] - [٣٤وأما عدما ،
#
ع¦ للد kا.11
 1ﻓﻴﻬﻤﺎ :ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺵ [
 2ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 3ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ -:ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ ،ﺵ [
 4ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ #:ﻓﻲ ] ﻕ [
 5ﻭ>ﻻ<ﻟﻮﻻﻩ -:ﻓﻲ ] ﺵ [
 6ﻷﻥ ﺍﻟﻈﻦ :ﻷﻥ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ :ﻓﻲ ] ﺡ [
 7ﺃﻣﺮﺍ -:ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺃﻣﺮﺍ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 8ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ :ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ :ﻓﻲ ] ﺡ ،ﻕ [
 9ﺷﺎﻫﺪ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 10ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 11ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ +:ﻓﻲ ] ﺵ [

Necmettin Pehlivan & Hadi E. Ceylan

52

 k
 k
اcصل  cيضاف إ# ²
] [٣٥و  k
ب Lاcصل والفرع ،1فإن
ل Lقال ا 
اWشك ]ر/٤/ب[ 
k

لنا أو Bلقياس ع النقض السا¿ عن
اcصل ر ا äع الفرع وإ cلـما ثبت ا فيه  B
الرåان .
معارضة كونه ر اåا .وا Boبت فيه ،فيتحقق 
والرåان مانع عن bاcضافة أو ملزوم
 k
اcصل 2مضافا إ# ²
اWشك بينه  
لعدم bاcضافة وإ cلن ا 
وب Lالنقض WBناسبة
k
السالـمة عن معارضة كون 
الرåان مانعا أو ملزوما و cيضاف cBتفاق .فنقول  cنس« Bن
k

اcصل إذا ¿ يكن ر اåا ،لـما ثبت ا فيه 3بل يثبت  B
Wقت Àأو Bلقياس ع الوجوب 
k

أع الفرع أو اcصل.
أحد¼ا 
ّ 

] [٣٦و  k
التقد ،فنقول ا متحقق  أحد¼ا إ ّما
ل 4Lمنع ا  5أحد¼ا ع ذلك

ّ  k

التقد Bلقياس السا¿
التقد ،فيتحقق  اcصل ]ح/٣٢/أ[ ع ذلك
 الواقع أو 6ع ذلك


k
القط¸ ]ش/٨٧/أ[ وهو العدم فما ]ق/١٢٣/ب[ ع أن اcصل  cيكون
عن اWعارض

الرåان  ّ
تصا ck Bصل ع 
ر اåا ،إذ لو ¢ن ر اåا ،لن 
الغ فرعا
مع أنه يكون ر اåا ع 
k
k
الرåان  ّ
ونقضا  +$ف] 7آ/٥/ب[  Íواحد مما و cيكون 
الغ ر اä
تصا cBصلc ،ن 
k
عليه 8أو هو غ ر ا 9äلـقيام الدليل ع أحد¼ا وهو اWناسبة مث ،+أو نقول اcصل  cيكون

مساوW Bا ّمر ،أو نقول ابتداء  Åقال السائل  الت+زم.
ر اåا لكونه قاæا أو

k

] [٣٧و  k
ل Lقال ا   اcصل يضاف إ ²ما هو  k
جا العدم  احدى 10الصورتي ْـن.
مش  ،¢إذ #
وذلك  cيكون #
اWشك هو الثابت فما قطعا ،11فنقول ا يضاف إ ²ما هو
 k
 12
اcصل ،وإنه هو #
اWشك 
بيما ]ر/٥/أ[.
تقد اللزوم 
ال+زم فما قطعا أو  الفرع ع 
 1ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ -:ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺵ [
 2ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 3ﻓﻴﻪ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 4ﻭﻟﺌﻦ ﻗﺎﻝ :ﻓﻲ ] ﺵ [؛ ﻗﺎﻝ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 5ﺍﻟﺤﻜﻢ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 6ﺃﻭ #:ﻓﻲ ] ﻕ [
 7ﺑﺨﻼﻑ « :ﻓﻲ ] ﺁ [
 8ﻋﻠﻴﻪ +:ﻓﻲ ] ﺁ [
 9ﺃﻭ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﺟﺢ #:ﻓﻲ ] ﻕ [
 10ﺍﺣﺪ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 11ﻗﻄﻌﺎ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 12ﻗﻄﻌﺎ #:ﻓﻲ ] ﺡ [؛ ﻗﻄﻌﺎ -:ﻓﻲ ] ﻕ ،ﺭ ،ﺁ [
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k
 k
اcصل يضاف إ ²ما هو 
ا> ّ
] [٣٨و  k
تصcB 1صل أو  cيضاف إ²
ل Lقال ا 
k
اWشك وأ ّ  Bما ¢ن  cيضاف إ# ²
#
اWشك ،فنقول  cيضاف إ ²ما يكون  ّ
تصاcB 2صل أص+
k

اWشك .ويلزم من لزوم أ ّ'ما ¢ن إضافة ا إ# ²
أو يضاف إ# ²
اWشكc .ن 3ا 
k
اcصل يضاف إ ²ما هو الثابت به قطعا.
 ّ k
 k
] [٣٩و  k
تصا cBصل أص +أو c
ل Lقال ا  اcصل  cيضاف إ ²ما  cيكون
اWشك وأ 'ما ]ح/٣٢/ب[ لزم ،يلزم عدم اcضافة إ# ²
يضاف ]ش/٨٧/ب[ إ# ²
اWشك،4
k
 k
فنقول ا ]ق/١٢٤/أ[  اcصل يضاف إ ²ما  cيكون  تصا cBصل أو يضاف إ²
اWشك أو نقول ا يضاف إ# ²
وأ·ا ¢ن يضاف إ# ²
#
اWشك 5أو إ ²ما $قق
اWشك 
bاcضافة إ# ²
اWشك.
 k
ل Lقال هذا معارض ·ث¦ ،فنقول ]آ/٦/أ[ بعد اWنع ّ
] [٤۰و  k
اWد Ãإضافة ا  اcصل

اWشك أو ا  الفرع .و'ذا يندفع ما #
إ# ²
ذكر.


 k
9
] [٤١و  k
ل Lقال  cيتحقق أحد¼ا 6أص 7+وإ cلــتحقق إضافة ا  اcصل 8إ²
k
اWشك #
وcنه لو ¢ن مضافا ،لن #
#
ع¦ .واWانع من ا
اWشك و cيكون مضافا Wا بينا.
k
ّ
متحقق  الفرع ،فيتحقق التعارض 
بيما ،وإنه ع خ+ف اcصل ع ما عرف ،فنقول c

k
ّ
ّ #
متحققة ،بل  cيكون كذلك لـما #
11
ذكر من
نس«B 10نه لو $قق أحد¼ا ،لنت ا cbضافة
الدcئل.

 1ﻣﺨﺘﺺ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻣﺨﺘﺼﺎ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 3ﻓﺎﻥ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 5ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺃﻳﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺃﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻀﺎﻑ-:
ﻓﻲ ] ﺡ ،ﻕ ،ﺭ ،ﺁ [
 6ﺷﻲء ﻣﻨﻬﻤﺎ ±:ﻓﻲ ] ﺡ [
 7ﺃﺻﻼ #:ﻓﻲ ] ﻕ [
 8ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 9ﺇﻟﻰ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 10ﻻ ﻧﻢ :ﻓﻲ ] ﺡ [
 11ﻣﻦ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
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k
ل Bkن نقول ّ
اcمر   ابتداء 
] [٤٢و  k
من çإ ²ما
اWد Ãأحد
ل Lمنع ،فذلك مدفوع   B
ّ
#
1
تقد عدم أحد¼ا.
ذ كر من الدcئل أو نقول اWد Ãأحد¼ا ع 
ّ
ل Lقال العدم  اWتنازع  Çيستلزم عدم  Íواحد # Ç
32
] [٤٣و  k
ذكر والدليل دل ع -

العدم] 4ر/٥/ب[ ،فيتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم  Íواحد مما ،فنقول الوجوب
ّ

]ش/٨٨/أ[  اWتنازع  Çيستلزم أحد¼ا قطعا ،والدليل دل ع الوجوب ،فيتحقق هو أو
5
ملزوم من ملزومات أحد¼ا.

 1ﻭﻟﺌﻦ ﻣﻨﻊ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺇﺑﺘﺪﺍء ﻣﻨﻀﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [

 2ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 3ﻋﻠﻴﻪ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﺍﻟﻌﺪﻡ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 5ﻭﷲ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ +:ﻓﻲ ] ﺭ [
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فصل  1القياس

مسئ¦ Ùoائط bاcحصان جوا Bعن ّ
#
الن ّص
] o [٤٤القياس قد يكون  ّصصا  Åيقال 

خص عن ّ
]ق/١٢٤/ب[ ّ
العام كقو عليه الس+م﴿ 2الثيبان ]ح/٣٣/أ[  sان ﴾3أنه ّ
الن ّص
ّ
الذمة ع 
مع عدم إرادته أص +منه مع
موضع bاs cاع وهو إذا ما êر زBهo 4بâادة أهل
َ
k
تناول اللفظ إ Bه ،فكذا صورة  
الاع Bلقياس عليه] 6-5آ/٦/ب[c ،ن التخصيص ¾ّ oة إ ·ا ¢ن

لدفع æر وجوب 
الرWB Òناسبة إ ²آخر ما ّمر  فصل القياس سؤا cوجوا  ،Bأو نقول

التخصيص Boبت هنا وإ ّW cا ثبت ّ َo

اWقت Àلوجوب 
الر ،Òأو نقول
وهو
لتخصيص
ل
لنا
B
ة
¾



k
ّ k
اcصل  B
¿ د الفرع أص +وإc cر يد مع
Wقتb Àل+رادة.
7
ل Lمنع ال+زم WBانع ،فنقول اWانع غ متحقق ما 
] k [٤٥
التقد وإ cلـوقع
ذكر Bمن


التعارض بينه  

اWقت Àع ما عرف  الت+زم.
وبL
قلّ Bk  vن التخصيص عبارةÎ 8ا #
ل Lقال ِ َ# Þ
] [٤٦و  k
ذكر ،فنقول Bلنقل وÎومه موارد
استعمال 9ا íالتخصيص  o
ال×ع.


] [٤٧و  k
ل Lمنع العمومية ،فنقول إنه Boبت  صورة التخصيص ،إذ التخصيص غ
k
k

11
o
لنا للتخصيص 10أو cن أحد اcمر   cزم وهو إما عدم النص
Bبت]ش/٨٨/ب[ بدونه  B
العام أو $#قق موجبة إ ّما  B
لmورة أو Bلنص ]ر/٦/أ[ .فإن اال $  cلو عن وجود النص أو

 1ﻓﺼﻞ-:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﺍﻟﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺍﻟﺴﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺁ [؛ ﺍﻟﺴﻼﻡ -:ﻓﻲ ] ﺡ ،ﻕ [
 3ﺃﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﻡ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻱ ﺍﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ )ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،(١٤٠٣ ،ﺝ ،٧.ﺹ.(١٣٣٦١) ٣٢٩.
 4ﺯﻧﺎ>ﺩ<ﻩ -:ﻓﻲ ] ﺵ [
 5ﻋﻠﻴﻪ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 6ﻋﻠﻴﻪ « :ﻓﻲ ] ﺁ [
 7ﻟـﻮ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
 8ﻋﺒﺎﺭﺓ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 9ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 10ﺑﺎﻟﻨﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ #:ﻓﻲ ] ﺵ [؛ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 11ﻧﺺ :ﻓﻲ ] ﺁ [
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الغ c ،يكون حقيقة  1وإ cيلزم ا# c
عدمه .فإذا ¢ن ّ
شاك أو
عاما ،يكون حقيقة  .فإن 
ا> از].ق/١٢٥/أ[
َ k #
] [٤٨و  k
قلB vن اللفظ يتناو ،فنقول بدليل ïة اcستثناء.
ل Lقال ِÞ
k

3
] [٤٩و  k
سا ñا>+ت
اc
ل Lمنع ،2فنقول يصح استثناء البعض  بعض ]ح/٣٣/ب[

ck Bلف وال+م    Åقو تعا﴿ ²والع ∗mإ ّن اcنسان ل خ×∗ إ cال  
ذ آمنوا﴾4∗ ...

]آ/٧/أ[ فوجب أن يصح  ال òوإ cيلزم أن يكون البعض  ّ
تصا WBوجب .وليس كذلك.

ّ 
ّ 
6
 óف» $ن فيه .
  óال،ò
و5إذا
  óالبعضّ ،
قلBk vنه إذا ّ
   óهذا ّ  
] [٥۰و  k
اWع ،Lفنقول ·ثل ما قلنا.
ل Lقال ِ َ # Þ

] [٥١و  k
ل Lمنع bاcضافة وقال إنه غ Boبت أو غ مضاف ،7فذلك Bطل يعرف من بعد.
وكذلك إذا قال لو أضيف #ل  äالقياس ع ّ
النص .فإن #الجيح بعد التعارض و cتعارض
 
بيما  اقيقة.

 1ﻟﻪ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 2ﻭﻟﺌﻦ ﻣﻨﻊ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
 3ﺍﻟﻤﺤﻼﺓ :ﻓﻲ ] ﺵ [؛ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ :ﻓﻲ ] ﻕ [
 .103 4ﺍﻟﻌﺼﺮ.3-1 ،
 5ﻭ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 6ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ :ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ :ﻓﻲ ] ﺵ [
 7ﺇﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ <>:ﻓﻲ ] ﺁ [
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فصل]1ع/17/أ[  تعدية العدم
ß


اB 3لقياس عليه ،4إذ
] Å [٥٢يقال العدم Boبت  فصل ال 2²+
واواهر .فكذا  
ّ
ß

الوجوب c Lيكون #
ع¦ أص +أو #
يدل ع أ ّن ا# W
اWشك  
ْ 
شك  
بL
بL
العدم  ال²+
k

العدم Lمانع ]ش/٨٩/أ[ عن الوجوب قطعاc .نه 5إذا ¿ يتحقق أحد¼ا ،6يتحقق الوجوب

فما 7وإ cلـتحقق الوجوب فما B 8
اWعارض Lالقطعي   Lأحد¼ا مانعية
Wقت Àالسا¿ عن
العدم .L
#

اWشك  
والثاôo Èول العدم ،فإن عدم ôoول ]ق/١٢٥/ب[ العدم من لوازم علية
بL

#
ْ  10 9
اWشك  
بL
الوجوب- .L

12
] [٥٣و  k
التقد ]ر/٦/ب[
ل Lمنع الوجوب WBانع ،فنقول اWانع 11غ متحقق ع ذلك

 ß
 
وإ cلـوقع التعارض  

ذكر  Bالت+زم ،أو نقول العدم  ال²+
اWقت ÀواWانع إ ²آخر ما
بL
ّ
ّ
بيما #
متحقق] 13آ/٧/ب[ فما أو  cيكون #
اWشك 
ع¦ للوجوب أص،+
يدل ع أن العدم
َ
فإنه إذا ¿ يتحقق أحد¼ا ،14لـتحقق الوجوب ¾ّ oة و¿  $ب ،فيلزم أحد¼ا .ويلزم من لزوم
k
اّ cول ،فظاهر .15وأما ]ح/٣٤/أ[ إذا لزم 
أ ّ'ما ¢ن عدم الوجوب هنا .أما إذا لزم
الثا،È

اWشك #
فكذلكck .16نه لـو وجب هنا ،لن #
ع¦ إما WBناسبة 17أو Bلدوران .فان الوجوب
 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﺍﻟﻸﻭﻟﻰ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 3ﻓﻀﻊ ±:ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﻋﻠﻴﻪ -:ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ :ﻓﻲ ] ﻕ [
 5ﻓﺈﻧﻪ :ﻓﻲ ] ﺡ [
 6ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 7ﻷﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ،ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ -:ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺵ [
 8ﻭﺇﻻ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 9ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴﻦ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 10ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎﻧﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻣﻴﻦ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻡ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻴْﻦ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 11ﻓﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 12ﺫﻟﻚ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 13ﻣﺘﺤﻘﻖ « :ﻓﻲ ] ﺁ [
 14ﻭﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 15ﻓﻆ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 16ﻓﻚ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 17ﺃﻣﺎ>ﺍ< ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﺒﺔ -:ﻓﻲ ] ﺵ [
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1
#
ف صورة
حينئذ دار مع اWشك وجودا وعدما .أما وجودا ،
ف هذه الصورة .وأما عدما ،
k # 2
الع¦ متحققة # c
اWشك .أو نقول لو وجبت ،لنت #
وغ #
عدم #
بع¦c ،نه
اWشك ليس
ا 
k #

ّ 
ع¦ cBصل .أو نقول إ Bحة #الك متحققة  تلك الصورة .فكذا  اWتنازع
غ Boبت أو غ

  Åالقياس الوجودي ويلزم ما العدم هنا.3

 1ﺡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 2ﻟﻴﺲ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 3ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ +:ﻓﻲ ] ﻕ[
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فصل  1توجيه النقوض
ّ
] o [٥٤النقض قد يكون ّ
معينا مفردا ¢ن أو مركبا]،ق/١٢٦/أ[ وقد  cيكون.
اWعõ ،Lثا أن يقال ]ش/٨٩/ب[  cيضاف ا إ# ²
] [٥٥أما ّ  
اWشك ف» إذا قاس
ß 2
ّ

ال ،²+إذ #
ا ع 
اWشك متحقق و cح فيه.3
اmWوب بدليل التخلف  فصل

k
k



] [٥٦ول Lقال  cنس« Bن التخلف $ Çرج اWع عن العلية بدليل التخلف W cانع
ّ 
 تص ،إذ التخلف Wانع  تص يصادق مطلق ]آ/٨/أ[ التخلف ،واWانع 
ا> ّ
تص متحقق 
ß
ال ²+وإ cلثبت ا فيه ،فنقول  cيتحقق ]ر/٧/أ[ وإ cلـوقع التعارض  

اWقتÀ
بL
فصل


وجوا .Bوكذلك إذا ا ّد Ãا  النقض ع
واWانع حينئذ 4ع ما عرف  الت+زم سؤاc

اWشك #
اWشك ،إذ لو أضيف ،لن #
وا ·نعه ،أو يقال  cيضاف إ# ²
تقد bاcضافة 
ع¦.

َّ o
ّ#
#
ولو $قق أحد¼ا وهو إما bاcضافة أو العلية ،لـثبت ]ح/٣٤/ب[ ا ¾ة B +Îلع¦ و¿
يثبت ف +يضاف أو يقال لو أضيف ،لن ا Boبتا ههنا .ولو 5ثبت أحد¼ا وهو إما 6ال+زم
أو اWلزوم ،لـثبت ¾ّ َoة .هذا إذا ·#سك Bلدليل 
ا ّ
اص.
] [٥٧أما إذا ّ ·#سك Bلدليل ّ
ب Lما 
العام ،فذلك معارض ·ث¦ وcتفاوت   التوجيه  
ذكرB
ّ
اواب عنه أن يقال الوجوب   

اmWوب من
وب 7LاWركب
كح الصبية مث +غ أن 

#
أموال الصبية $  cلو 8إما إن ¢ن Boبتا ]ق/١٢٦/ب[ أو ¿ يكن .فإن ¢نBo 9بتا ،ف +نس« $قق
َ

العدم  تلك الصورة .فإن ¿ يكن Boبتا ،لن الفرع ر اåا ع النقض وإ cلـثبت ¾ّ oة Bلقياس
َ
k
ع اcصل و¿ يثبت ¾ّ oة .10أو يقال إذا ¿ يكن Boبتا ·oة ،يكون Boبتا ههنا اsاعا .لو ثبت
 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻓﺼﻞ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 3ﻓﻴﻪ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 4ﺡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 5ﻭﻟﻮ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 6ﺇﻣﺎ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 7ﺑﻴﻦ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 8ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ]ﺵ [
 9ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻥ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 10ﺛﻤﺔ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
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 k

اcصل مضافا إ# ²
اWشك ع ما عرف .أو يقال الوجوب 
هنا]،ش/٩۰/أ[ لن ا 



ْ 
ح الصبية بدليل ا# cفاق  ا .فالوجوب 
إحدى
الصورت Lر ا äع الوجوب  
]آ/٨/ب[ 
اmWوب من أموال الصبية $  cلو 1إما إن ¢ن Boبتا أو ¿ يكن .فإن ¢ن Boبتا،
ّ
ّ #
في  äالفرع عليه حينئذ.3
فظاهر .وإن ¿ يكن ،ف# +ي  äع 2النقض،

 1ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ]ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 2ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 3ﺡ -:ﻓﻲ ]ﺡ ،ﺭ [
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فصل  1النقض ا> هول
] [٥٨وطر يقه أن يقال  cيضاف ا إ# ²
اWشك] ،ر/٧/ب [ إذ لو 2أضيف ،لن

صور وجود ّ #
ع¦ .ولو ¢ن ّ #
اWشك ّ #
#
ع¦ ،لـثبت ا   Íصورة من َ
الع¦ .وإنه غ Boبت 

5
النقض 3ما].ح/٣٥/أ[ أو يقال اWش #ك متحقق  4صورة من َ
صور العدم أو العدم Boبت

اWشك .ويلزم من هذا عدم bاcضافة إ# ²
صور وجود# 6
 صورة من َ
اWشك 7لـما ّمر آنفا.

ّ
ّ 8

o
#
9
ّ
اWعلل أو· cنع ا   Íصورة من صور وجود الع¦ بـإثبات العدم
]ِ  [٥٩
اWشك ّ #
اWشك Wا ¢ن #
]ق/١٢٧/أ[  النقض 10ما .أو يقول لو ¿ تضف إ# ²
ع¦ ،ف +يتحقق

ّ
ّ
#

#

#
12
11
لبا  .وقد $قق  النقض ما .وكذلك نقول
ا   Íصورة من صور عدم كونه ع¦  B
 #
ا Boبت  صورة من صور #
اWشك  صورة من صور ا ،فيضاف ا إ²
اWشك أو

#
اWشك.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﺇﺫ ﻟﻮ ﺇﺫ ﻟﻮ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 3ﺍﻟﺒﻌﺾ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﻣﺘﺤﻘﻖ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [؛ ﻣﺘﺤﻘﻖ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 5ﺛﺎﺑﺖ #:ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺛﺎﺑﺖ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 6ﻭﺟﻮﺩ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 7ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ -:ﻓﻲ ]ﺁ [؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 8ﻭﺟﻮﺩ -:ﻓﻲ ]ﺭ،ﺁ [؛ ﻭﺟﻮﺩ #:ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺡ ،ﻕ [
 9ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ :ﻓﻲ ] ﻕ [
 10ﺍﻟﺒﻌﺾ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 11ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ -:ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ [
 12ﺍﻟﺒﻌﺾ :ﻓﻲ ] ﺁ [
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فصل  1النقض اWفرد

2



ّ
الص وا> نون
] [٦۰وأما النقض اWفرد@ ،و ا> رد عن مساعدة ا Åل اWديون أو  
اWشك ،لـثبت ا ¾ّ َoة .و¿ يثبت ¾ّ َoة Wا #
بـأن يقال الوجوب لو أضيف إ# ²
ذكر إ ²آخر
التوجات].ش/٩۰/ب[
ما ّمر من



] o [٦١ا  الفرع ّإما إن ¢ن من لوازم العدم  النقض أو ¿ يكن.
َ
][٦٢فإن ¢ن ،فنقول العدم ¾ّ oة $  cلو] 3آ/٩/أ[ إما إن ¢ن Boبتا أو ¿ يكن .4فإن ¿ يكن،
ّ #
فظاهر .وإن ¢ن ،فكذلكæ 5ورة $قق الوجوب هنا.
اWدBk Ãن يقال ّ
] [٦٣وإن ¿ يكن ،فاواب عنه ّإما Bلفرق أو بتغي ّ
اWد Ãانتفاء




َ
َ
k
ّ
ا> موع اWركب من العدم هنا والوجوب ¾ّ oة .وإنه Boبتc ،ن الوجوب ¾ّ oة $  cلوّ 6إما إن
ّ #
¢ن Boبتا أو ¿ يكن .فإن ¿ يكن ،فظاهر .وإن ¢ن ،فكذلكæ 7ورة $قق الوجوب هنا لـما
ّ
بـ ّيـ ّنا من الدليل السا¿ عن التخلف ]ر/٨/أ[.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
> 2ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ<
 3ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ]ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 4ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 5ﻓﻚ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 6ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 7ﻓﻚ :ﻓﻲ ] ﺭ [

63

AÜİFD 56:2 Ādābu’l-Baḥs̱ : en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü



اcضافة بطر يق الفرق )  
تعي LاWقيس واWقيس عليه  القياس(
فصل  1بيان عدم b

2

] [٦٤إذا ¿ يكن اWقيس عليه ّ
معينا ،فع السائل أن ّ  
يع] Lح/٣٥/ب[ صورة § 3ر اåة
ع صورة  
الاع .4وقال اWقيس عليه يساوي تلك الصورة cستوا 'kما   ا أو ي ّ  
ع Lصورة
ّ
علا إذا ¿ يكن اWقيس ّ
]ق/١٢٧/ب[ § ر اåة ع صورة ّ
معينا أيضا.
معينة # cي  äاWقيس 

k
] [٦٥و  k
ل Lمنع عدم 
الرåان ،فيقال اWقيس ّإما قا æأو مساو .وcن ا $  cلوّ 5إما
#
إن ¢ن Boبتا أو ¿ يكن .فإن ¿ يكن Boبتا ،فظاهر .6وإن ¢ن Boبتا ،7فكذلكæ 8ورة $قق

الدليل ع أحد¼ا وهو اWساواة حينئذ 9فإن ا لو ¢ن Boبتا  اWقيس ،وجب أن يثبت ف»

لmورة أو ّ Bلنص أو Bلقياس .وحينئذ 10يتحقق اWساواة 
ذكر Bمن الصورة  B
بيما.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 > 2ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﻕ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ( <
 3ﺻﻮﺭﺓ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 5ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ]ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 6ﻓﻆ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 7ﺛﺎﺑﺘﺎ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 8ﻓﻚ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 9ﺡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 10ﻭﺡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
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فصل  1القياس ا> هول

2

] [٦٦و  k
ل Lعارض Bلقياس ا> هول ،فكذلك معارض ·ث¦.
k
] [٦٧و  k
اcول أو ن ّ  

ع Lصورة من صور النقوض
فنع به 3غ
ل Lمنع 
اWغاة]،ش/٩١/أ[ 
#
5

ب Lالفرق 
بيما  ،
ابتداء] .4آ/٩/ب[ ويت ّ  
ا
وب Lصورة الاع  Åإذا قال $ cب الزكوة  
#
البذ واWهنة بدليل
Bلقياس ع صورة من صور العدم ،فنقول اWقيس عليه ¿ يق mعن ثياب
k
#
ب 6L
اcستواء   ا .والفرق ّ  
بيا  7
و§ 8دفع
وب LاWقيس لكونه مشغو Bاجة اcصلية 

 
Bز ّ #
بيما  ا مع
والد .أو نقول العدم غ Boبت  الفرع وإ 9cيلزم اcستواء
ار 
Wقتcb Àضافة ا إ# ّ ²
ا# cفاق   اMة .وإنه غ واقع وإ cيلزم #الك  B
الع¦ أو الفارق.
k
اcول]،ح/٣٦/أ[ فنقول ما #
o
k

ذكر
ع 10به غ
] [٦٨ول Lقاس Bنيا ]ر/٨/ب[ وقال أ 
11
ذكر Bمن الصورة مضافا إ# ²
غ Boبت وإ cلن العدم ف» 
اWشك].ق/١٢٨/أ[ وليس كذلك
لـما ّبي ّنا.
 k
ل ،Lفنقول ¿ يتحقق ما #
اcو  
] [٦٩و  k
ذكر وإc
وبL
ل Lقاس Boلثا وأثبت
التغا بينه 

لــتحقق أحد¼ا.
ل Lقاس رابعا ،فن ّ  
] [٧۰و  k
ع Lصورة أخرى ونقول ·ثل ما قلنا ّمرة بعد أخرى إ ²أن قاس
سابعا ،فصاعدا.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
> 2ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ<
 3ﻓﻨﻌﻨﻲ >ﻓﺘﻌﺎﺭﺽ< ﺑﻪ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﺍﺑﺘﺪﺍء « :ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﺍﻟﺰﻛﻮﺓ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 6ﺑﻴّﻦ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 7ﺑﻴﻨﻪ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 8ﻫﻲ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 9ﻭﺇﻻ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
 10ﻧﻌﻨﻲ :ﻓﻲ ] ﺁ ،ﺵ [
 11ﻙ :ﻓﻲ ] ﺭ [
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فصل  1التمسك Bلنص هو الكتاب والسنة
 ّ
k
اcرادة 
إ cوأن يكون  k
واWع من جواز
] [٧١واع« أ ّوB cنه  cاد من اللفظ مع
جا b

 øلغة .ويقال  
bاcرادة أنه لو ذكر وأراد ما أرادk $  c 2
اcرادة ]آ/١۰/أ[ Ç
ا+فيات جواز b

يوجب bاcرادة لدواران الظن ]ش/٩١/ب[ cb Bرادة معه وجودا وعدما .ويقال إذا ¢ن  k
جا
k
bاcرادة ،يكون مراداc .نه لو ¿ يكن مرادا ،ف$  +لو 3إما إن ¢ن غه مرادا أو ¿ يكن .فإن ¿

يكن مرادا ،يلزم تعطيل النص .وإن ¢ن مرادا ،ف$  +لو 4إما إن ¢ن  k
جا اcرادة أو ¿ يكن.
فإن ¿ يكن ،يلزم إرادة ما $  cوز إرادته .وإنه قبيح جدا .وإن ¢ن  k
جا اcرادة ،يلزم اخت+ل
ب Lكونه مرادا و  
الùم وخرج اcنقسام  
ب 5Lعدم كونه مرادا.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ #:ﻓﻲ ] ﺵ [
 3ﻓﻼ ﻳﺦ :ﻓﻲ ]ﺵ ،ﺡ ،ﺭ ،ﺁ [
 4ﻓﻼ ﻳﺦ :ﻓﻲ ]ﺵ ،ﺡ ،ﺭ ،ﺁ [
 5ﺑﻴﻦ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
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فصل  1التمسك Bلنص

2

]ّ 3o [٧٢
التمسك ّ Bلن ّص من وجوه:

] [٧٣أحدها :دعوى إرادة اقيقة إذا ¿ ينعقد bاs cاع 4ع عدم إرادة اقيقة ،فيقال
k k

اقيقة 5مرادةc ،ن اcصل ]ح/٣٦/ب[  الÌم هو اقيقة .فـإن الغرض من الÌم هو
k
k


اcصل ما 
ذكر ،Bيلزم اخت+ل الùم ،ف +يوجد bا@cام .وcن
bا@cام .فلو ¿ يكن] 6ر/٩/أ[
الثابت بطر يق اقيقة ]ق/١٢٨/ب[ أسبق إ ²الùم Bلنسبة إ ²غه .والظاهر من حال
العاقل bاcقدام ع ما هو أÙع إفضاء إ ²الغرض .فاد اقيقة ع أن عدم bاcرادة Ç

#

ت ذلك.7

يف Àإ ²ك اcصط+ح والúد وا cbخ+ل Bلظن ،فين 
] [٧٤
الاع 8بـأن يقال جاز إر #
والثا :Èدعوى إرادة صورة  
اد'ا فاد ّ Åمر.

  9
 ¢ال  §  #نصاب
] [٧٥والثالث :دعوى إرادة اWقيد بقيد يندرج فيه صورة الاع

 11
10
ا زكوة ﴾12أو دعوى
¢مل 
حوû ²لوك ]آ/١۰/ب[ رقبة ويدا من قو عليه الس+م ﴿  
k
k
k
إرادة Ýoء ]ش/٩٢/أ[ يلزم منه ا  صورة  
الاع 13أو أحد اcمور اcر بعة أو اcول مع


#

تقد عدم إرادة أحدها .ويلزم من
أحد
الثا Èكذلك إ ²الرابع أو إرادة أحدها ع 

البوا أو 
#


هذا إرادة أحدها æورة $قق ال+زم أو نقيض اWلزوم بـأن دد  ال+زم أو  اWلزوم.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
2
ﺺ<
>ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴّﻚ ﺑﺎﻟﻨّ ّ
 3ﺛﻢ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 5ﻓﻴﻘﺎﻝ>ﺍﻟﻌﺪﻡ< ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ -:ﻓﻲ ] ﺡ [
 6ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 7ﺫﻟﻚ -:ﻓﻲ ]ﺵ ،ﺡ ،ﻕ [
 8ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 9ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 10ﻣﻤﻠﻮﻙ « :ﻓﻲ ] ﺁ [
 11ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺍﻟﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺍﻟﺴﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 12ﺃﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ )ﻣﺼﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ١٣٩٥ ،ﻫـ ١٩٧٥-ﻡ( ﺝ ،٣.ﺹ(٦٣٦) ٢٠.؛ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ،ﺣﻘﻘﻪ
ﻭﺿﺒﻂ ﻧﺼﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻻﺭﻧﺆﻭﻁ ،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺷﻠﺒﻲ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺣﺮﺯ ﷲ ،ﺃﺣﻤﺪ )ﺑﻴﺮﻭﺕ:
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ١٤٢٤ﻫـ ٢٠٠٤-ﻡ( ،ﺝ ،٢ .ﺹ.(١٩٥٩) ٥٠٠.
 13ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
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ل Lقال Ýoء يلزم منه عدم ا  صورة  
] [٧٦و  k
الاع 1مراد من هذا النص ،فنقول


  4
نع به ما يستحيل انفك ا  صورة  
ل Lمنع ،فن  
الاع 2عن إرادته .3و  k

ع Lصورة الاع


 

غا صورة
الاع  5الوصف و· cكن للخ أن نقول ·ثل ما قلنا.
نع به ما  cي 
أو نقول 

 1ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 2ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 3ﻣﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 5ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [

Necmettin Pehlivan & Hadi E. Ceylan

ّ

فصل] 1ح/٣٧/أ[  بيان إدعاء اWعلل

68

2

k
] [٧٧إذا ّاد Ãأحد اcمر   اللذ   أحد¼ا cزم اcنتفاء # cي] vق/١٢٩/أ[  Åإذا ّادÃ
إرادة اقيقة أو صورة  
الاع 3من نص انعقد bاs cاع ع عدم إرادة اقيقة كقو عليه
k
الس+م  ﴿ 4ا زكوة﴾ .5فإن 
ا يقول أحد اcمر   cزم وهو إما إرادة اقيقة أو عدم


 k 6

الثا].Èر/٩/ب[ ويلزم من هذا عدم إرادة Í
إرادة صورة الاع  .واcول منتف ،فيتحقق 
k

واحد # Ç
ذكر .هذا إذا ّاد  Ãنفس اcمر.
ّ
ّ
7
تقد غ واقع عنده ،فإنه ّ #
تقد
ي Å vإذا اد Ãأحد¼ا ع 
] [٧٨أما إذا اد Ãع 

  8
تقد عدم إرادة ا ]آ/١١/أ[ من
إنتفاء ملزوم من ملزومات ا  صورة
الاع أو ع 
k
قو عليه الس+م﴿ 9أ ّدوا زكوة أموال﴾ .10ويلزم منه ا  صورة  
الاعc ،11ن اال c

k
#
التقد ]ش/٩٢/ب[ أو عدمه .وإن ¢ن  Íواحد من ا  c
مر$ 13تمل
 $لو 12عن $قق ذلك

ّ
الثبوت واcنتفاء ،ف +حاجة إ ²هذا التüف .وكذلك إذا ¢ن أحد¼ا منكرا.14

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
ّ
> 2ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻞ<
 3ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺍﻟﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺍﻟﺴﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﺃﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺝ ،٣.ﺹ(٦٣٦) ٢٠.؛ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ،ﺝ،٢.
ﺹ.(١٩٥٩) ٥٠٠.
 6ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 7ﻋﻠﻰ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 8ﻉ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 9ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﺍﻟﻼﻡ :ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺍﻟﺴﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺁ [؛ ﻋـ :ﻓﻲ ] ﻕ [
 10ﺃﻧﻈﺮ :ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﺝ ،٢.ﺹ.(٦٣٦) ٥١٦.
 11ﻉ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 12ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 13ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ±:ﻓﻲ ] ﺡ [
 14ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ +:ﻓﻲ ] ﻕ [
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 k
فصل  1اcمر

2

k
] o [٧٩اcمر هو اللفظ الدال ع طلب الفعل بطر يق اcستع+ء.
ّ
] [٨۰و  k
ل Lمنع ،فنقول هذا أو ال+زم أمر Bلنقل .فإنه يدل ع كون أحد¼ا 3أمرا .أو
نقول ال+زم $  cلو 4إما إن ¢ن أمرا أو ¿ يكن .فإن ¢ن أمرا ،فظاهر .وإن ¿ يكن ،يكون ذلك

أمرا Bلدليل السا¿ عن معارضة كون ال+زم أمرا ع أن أحد¼ا أمر  قو تعا﴿ 5²وإذ قلنا
ß
ّ
اýدوا cدم ﴾6بدليل فقو تعا﴿ 7²ما منعك ]ح/٣٧/ب|ق/١٢٩/ب[ أ cتسجد
ل}+ئكة 
ّ
ّk
ّ
إذا أمرتك ﴾8وهذا يدل 9ع أنه للوجوبc .نه لو ¿ يكن للوجوبW ،ا ّذمه  yتعا 10²ع
k
#الك .وكذلك قو تعا﴿ 11²فليحذر  
الذ  $الفون عن أمره ﴾12إ cبه 13وcن التارك عاص
والعا ãيستحق العقاب لقو تعا﴿ 17²ومن يعص y
لقو تعا﴿ 14²أفعصيت 15أمري.﴾16

k
ّ
ورسو ،فإن  َ Bر  .﴾18vّ Êفكذلك B#رك اcمر.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ #:ﻓﻲ ] ﺡ ،ﻕ [؛ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ -:ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 3ﺍﺡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﻻ ﻳﺦ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺭ ،ﺁ ،ﻝ [
 5ﺗﻊ :ﻓﻲ ] ﺡ [
 .2 6ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ.34 ،
 7ﺗﻌﺎﻟﻰ  -:ﻓﻲ ] ﺡ ،ﻕ[
 .7 8ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ.12 ،
 9ﺩﻟﻴﻞ :ﻓﻲ ] ﺡ [؛ ﻳﺪﻝّ ±:ﻓﻲ ] ﺡ [
 10ﺗﻊ :ﻓﻲ ] ﺵ  ،ﺡ[
 11ﺗﻊ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺡ [
 .24 12ﺍﻟﻨﻮﺭ.63 ،
 13ﺇﻻ ﺑﻪ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 14ﺗﻊ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺡ [
 15ﻓﻌﺼﻴﺖ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 .20 16ﻁـﻪ.93 ،
 17ﺗﻊ :ﻓﻲ ] ﺵ ،ﻕ[
 .72 18ﺍﻟﺠﻦ.23 ،
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k
k

] [٨١و  k
ل 1Lقال لو ¢ن اcمر للوجوب ،لن #الك 2معصية   Íصورة من صور اcمر
ّ
النطقية
عار Bعن القر ينة
صيغة .وليس كذلك ،فنقول] 3آ/١١/ب[ الÌم ف» إذا ¢ن

ّ
والعقلية].ر/١۰/أ[

 1ﻭﺇﻥ :ﻓﻲ ] ﻉ [
 2ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ ±:ﻓﻲ ] ﺡ [؛ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻣﺮ :ﻓﻲ ] ﻕ [
 3ﻓﻨﻘﻮﻝ «:ﻓﻲ ] ﺁ [
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 1
الl
فصل  

2

] o [٨٢ال lوهو طلب اcمتناع عن الفعل ع طر يق bاcستع+ء وهو Ç 3
يقت Àارمة


ّ
ّ
وإW cا ّ
ّ
 óإط+ق ا íاWعصية ]ش/٩٣/أ[ ع ارتب 
ا lWعنه .وقد B óلنقل

ّ
6
5
4


ال lعن الفعل
واcستعمال ع أن 
ا lWعنه مشتمل ع اWفسدة الر اåة وإ cلـقبح 
k
وcنه 7لو ¿ يكن رماW ،ا ¢ن العاقل #زا عن ارتب 8
اWباح .وليس كذلك.
ا lWعنه

حال كون النفس داعية إليه وقد ¢ن #زا فيكون حراما.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ #:ﻓﻲ ] ﺡ [؛ ﺍﻟﻨﻬﻲ -:ﻓﻲ ] ﻕ ،ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 3ﻭﻫﻮ #:ﻓﻲ ] ﺵ [؛ ﻭﻫﻮ -:ﻓﻲ ] ﺡ ،ﻕ ،ﺭ [
 4ﻭﻗﺪ ﺻ ّﺢ ﺑﺎﻟﻨّﻘﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 5ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 6ﺍﻟﻔﻌﻞ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 7ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ±:ﻓﻲ ] ﺡ [
 8ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
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ّ ّ 1
لنا 
للmر
فصل  التمسك  B

اcس+م .﴾4فيقال ا $  cbاب إ æار
] [٨٣مثل قو 2عليه الس+مæ c﴿ 3ر وæ cار  b
k
وcنه ّ
به
يفوت س+مة اWلك عن الزوال لو ّأدى ،وس+مة النفس عن العقاب ،لو #ك.5
واæ cار يدور 6مع ّ
اWفوت 7ل}طلوب وجودا أو عدما ،فيكون
وا> موع مطلوب].ق/١٣۰/أ[ b
حقيقة .

] [٨٤و  k
ل Lقال اّ Wفوت ل}طلوب 8فعل العبد وهو أداء الواجب أو #كه ،فنقول هذا c

ينفك عن ذلك ،فيكون Êة فيه]،ح/٣٨/أ[ ف +يكون مانعا.

] [٨٥و  k
ل Lقال  cنس« 9بـأن ا> موع مطلوب وكيف هو والعاقل يس¸  10إبطا ،فنقول
هذا معارض ·ث¦.


] [٨٦و  k
اcس+م ]آ/١٢/أ[
ل 11Lمنع كونه إ æارا  bاcس+م ،فنقول bاæ cار  أحم b
 ّ #
 مل بطر يق حذف اWضاف وإقامة اWضاف إليه مقامه وقد $قق  واحد مما ،فيتحقق
فا.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ :ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﻓﻲ ] ﻕ [
 3ﺍﻟﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺍﻟﺴﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﺃﻧﻈﺮ :ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﻮﻁﺄ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ،ﺻﺤﺤﻪ ﻭﺭﻗﻤﻪ ﻭﺧﺮﺝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ )ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎء ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ١٤٠٦ ،ﻫـ ١٩٨٥-ﻡ( ،ﺝ ،٢.ﺹ.(٣١) ٧٤٢.
 5ﻟﻮ ﺗﺮﻙ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 6ﻳﺪﻭﺭ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 7ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﻟﻔﻮﺕ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 8ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 9ﻻﻡ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 10ﻳﺴﻌﻰ #:ﻓﻲ ] ﺡ ،ﺭ [
 11ﻭﻟﻮ :ﻓﻲ ] ﻕ[
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فصلo k   1
ا cوالتمسك به
ّ
ّ
ّ
o
الÐء وهو  ّ
اWع
] [٨٧إن قول

الصحا] Èش/٩٣/ب[ $صل غلبة الظن بثبوت ذلك 
ّ
ّ 4 3
2
o
الÐء ،فيتحقق 5لقو عليه الس+م﴿ 6ظن اWؤمن c
بـ ـالدليل ع أنه ظن بتحقق ذلك 
ّ
k
8
 7 k
#
ïا¢ Èلنجوم ' Bم اقتد #يv
$
اهتدي ﴾9vيدل ع ذلك.
 ﴾ .øع أن قو عليه الس+م ﴿أ  
ّ

خ عن اcهتداء  اcقتداء وما هو ·ث¦ من bاcخبارات يدل ع
الن عليه الس+م 10أ 
فإن  
ّ
كون 
ا>  عنه متحققا وإ cلن اcقتداء 'م ض c c+اهتداء] 12-11.ر/١۰/ب[

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻣﻦ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 3ﻋﻠﻰ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﻭﻷﻧﻪ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 6ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :ﻉ :ﻓﻲ ] ﻕ [؛ ﺍﻟﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺭ [
ّ
 7ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﺆﺧﺮﺓ؛ ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ :ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ،
ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﻝ ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻁﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﻓﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﻠﻮﺍﻧﻲ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ١٤١٨ ،ﻫـ ١٩٩٧-ﻡ( ،ﺝ ،٦.ﺹ.١٨٢.
 8ﺍﻟﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺍﻟﺴﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 9ﺃﻧﻈﺮ :ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺍﻟﻨﻤﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻓﻀﻠﻪ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﺑﻲ ﺍﻷﺷﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﻴﺮﻱ )ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ١٤١٤ ،ﻫـ ١٩٩٤-ﻡ( ،ﺝ  ،٢ﺹ(١٧٥٦) ٩٢٣.؛
ﺹ(١٧٥٧) ٩٢٤.؛ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺍﻟﻘﺮﻁﺒﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ،ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ )ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ( ،ﺝ ،٦.ﺹ٨٣-٨٢.؛ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻧﻮﺡ ﺑﻦ ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ،ﺍﻷﺷﻘﻮﺩﺭﻱ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺔ )ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ١٤١٢ ،ﻫـ ١٩٩٢/ﻡ( ،ﺝ ،١.ﺹ.١٤٤.
 10ﺍﻟﺴﻼﻡ -:ﻓﻲ ] ﺭ [؛ ﺍﻟﺴﻠﻢ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 11ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍء ﻭﻫﻮ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺘﺤﻘﻘﺎ ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍء ﺑﻬﻢ ﺿﻼﻻ ﻻ
ﺍﻫﺘﺪﺍء #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 12ﻭﷲ ﺍﻋﻠﻢ +:ﻓﻲ ] ﺭ [
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فصل  1ا s cbاع 2اWركب
ت  ْ  L
الطرف Lب ّعل  
ْ 
الصغةW ،ا جاز
تلفت 4Å Lيقال لو جاز نح الثيب
] [٨٨وهو 3اتفاق

َ
k
اواز ¾ّ oة
اواز ههنا مع 
نح البكر البالغةc .ن bاs cاع منعقد ع انتفاء هذا ا> موع وهو 


k
النظا.
ع أن اcخت+ف  القولـ ْ  ] Lك/١٣۰/ب[ وهو 5اتفاق ع بط+ن قول Boلث  Å
#


] [٨٩و  k
وعندB
اواز عند  تلك الصورة
ل Lقال ا> موع متحقق s cb Bاع æورة $قق 
 هذه الصورة ،فنقول ما #
ذكر معارض ·ث¦  +$ف ]ح/٣٨/ب[ ما 
ذكر B ck ،Bن ّ
تمسك

بقول Í 6واحد من ا>  ْ #
د ع انتفاء ا> موع.

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﺇﺟﻤﺎﻉ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 3ﻭﻫﻮ ﺍﻥ -:ﻓﻲ ] ﺭ [
 4ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻠﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻛﻤﺎ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 5ﻭﻫﻮ -:ﻓﻲ ] ﻕ ،ﺭ [
 6ﺑﻘﻮﻝ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
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فصل  1اcستصحاب

2

] [٩۰واcستصحاب ع ْ  
نوع:L


#
ّ
] [٩١أحد¼ا :استصحاب اال  Åيقال ¢ن،
مسئ¦
فيستمر .3مثا] 4آ/١٢/ب[ 
ّ

الكفارة عليه  
ّ
اWا ãمن الزمان  Çيوجب العدم  هذا الزمان أو
اWتفرد أن 5عدم وجوب


 k k



سا اcزمان وإ cلوجب  زمان ¿  $ب  ذلك الزمان 6أو يقال العدم ]ش/٩٤/أ[
k


ْ 
الزمان ،Lفـوجب أن يتحقق   اال أو   k
سا اcزمان وإ cلوجب 
متحقق  أحد


القط¸ .واWسطور  أصول الفقه أن
زمان ¿  $ب  ذلك الزمان Bلدليل السا¿ عن اWعارض


اال يصلح åة للدفع 7وإبقاء ما ¢ن ع ما ¢ن دون bاcثبات والثابت هذا.

# 8¢
] [٩٢
والثا :Èاستصحاب الواقع  Åيقال  k
ا  kاة وقد يقال 
فيب ع التقا د 

k

ّ
التقدBo 9بت 
التقدc ،ن ما هو الثابت ع هذا
التمسك به أن الواقع واقع ع هذا


k
k
التقد و ّ أ Bما ¢ن ]ق/١٣١/أ[
تقد تثبت  ¦# sاcمور الواقعة ع ذلك

نفس اcمر أو ع 
ْ 
التقد وإ cيلزم #
التقد.
النقيض  Lالواقع أو ع ذلك
اج»ع
يكون واقعا ع هذا



] ّ # [٩٣الفصول .وامد | وحده] 10.ش/٩٤/ب|ح/٣٩/أ| ق/١٣١/ب|ر/١١/أ|
آ/١٣/أ[

 1ﻓﺼﻞ -:ﻓﻲ ] ﺁ [
 2ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ -:ﻓﻲ ] ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [؛ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ #:ﻓﻲ ] ﺡ [
 3ﻓﺘﻤﺴﻚ :ﻓﻲ ] ﺁ [
 4ﻣﺜﺎﻟﻪ «:ﻓﻲ ] ﺁ [
 5ﺃﻥ -:ﻓﻲ ] ﺭ ،ﺁ ،ﻕ ،ﺡ [
 6ﻭﺇﻻ ﻟﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ #:ﻓﻲ ] ﺡ [؛ ﻭﺇﻻ ﻟﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ -:ﻓﻲ
] ﺵ ،ﺭ ،ﺁ [
 7ﻟﻠﺪﻓﻊ (...):ﻓﻲ ] ﺁ [
 8ﻛﺎﻥ :ﻓﻲ ] ﺭ [
 9ﻷﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ #:ﻓﻲ ] ﺭ [
 10ﻭﷲ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ.ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻭﺍﻟﻤﺂﺏ .ﺗﻢ ﻣﻘﺪّﻣﺔ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ .ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻪﻠﻟ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻤﻴﻦ :ﻓﻲ ] ﺁ [

