
كلمة يف البحث واملناظرة 1 



كلمة يف البحث واملناظرة 2 



كلمة يف البحث واملناظرة 3 



كلمة يف البحث واملناظرة 4 



كلمة يف البحث واملناظرة 5 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة  اهلل،  هدانا  أن  لوال  لنهتدي  كنا  وما  هلذا،  هدانا  الذي  هلل  احلمد 
والسالم عىل سيدنا حممد خري خلق اهلل، وآله وصحبه ومن وااله. 

وبعد، فهذه رسالة مجَعت املهم من فن البحث واملناظرة، أسأل اهلل أن ينفع 
هبا، آمني.

وقد رتبتها عىل: مقدمة، وثالثة أبواب، وخامتة.
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الـمـقـدمـة

املناظرة لغة: املقابلة. 

وتطلق اصطالحا: 

)1( عىل صفة املتناظرين، وتعرف بأهنا: املدافعة من السائل واملعلِّل إظهارا 
للحق. 

)2( وعىل الفن املدون، وترسم بأهنا: علم يعرف به صحيح الدفع وفاسده. 

واعلم أن املعلِّل هو: من يأيت بكالم ابتداء، والسائل: من يتكلم بعده.

وقد يعكس األمر يف أثناء الدفاع.

* ما جتري فيه املناظرة: 

يف:  انحرصت  ولذا  حكام،  ولو  تامة  خربية  نسبة  يف  إال  تكون  ال  املناظرة 
التعريف، والتقسيم، واملركب تاما أو ناقصا. 

واملعلِّل عىل كلٍّ إما مدعيا أو ناقال.

والناقل ال يتوجه عليه يشء إال إثبات النقل، سواء كان النقل لِتعريٍف أو 
تقسيم أو مركب مطلقا، ما مل يلتزم الناقل الصحة، وإال صار مدعيا.
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الباب األول: يف التعريف                                                                           
)أقسامه، معناه، رشوطه(

ينقسم إىل: حقيقي، ولفظي. 

فاألول: ما يلزم من تصوره تصور املعرف بالكنه، أو امتيازه عن مجيع ما 
عداه. 

أو  أن يكون: مساويا، أجىل، غري مشتمل عىل حمال من دور  فيه  ويشرتط 
تسلسل. 

والثاين: تفسري مدلول اللفظ بلفظ أوضح، ولو أعم أو أخص.

* املناظرة يف التعريف احلقيقي:

للسائل نقضه بفقده رشطا، فيقال: هذا غري جامع، أو غري مانع، أو مشتمل 
عىل املحال من الدور أو التسلسل، أو ليس أجىل، وكل تعريف كذلك فهو باطل. 

أو  لفظي،  التعريف  ألن  الكربى؛  بمنع  والثاين  األول  عن  النقض  ويدفع 
عىل مذهب املتقدمني، أو بمنع الصغرى بتحرير املراد، بأن يراد معنى يصدق عىل 
الفرد املعرتض به عند االعرتاض بعدم اجلمع، أو ال يصدق عليه عند االعرتاض 

بعدم املنع. 

ويدفع عن الثالث بمنع الصغرى ببيان عدم الدور أو التسلسل بتبيني املراد 
التسلسل ألنه يف األمور االعتبارية، أو  املعرف، أو عدم حمالية  أو  التعريف  من 

عدم حمالية الدور ألنه دور معي بني أجزاء التعريف. 
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ويدفع عن الرابع بمنع الصغرى ألن الوضوح واخلفاء مما خيتلف باختالف 
األشخاص.

فائدتان
األوىل: الدور املعي: هو أن يتوقف تعقل كل من الشيئني عىل تعقل اآلخر، 
كاألبوة والبنوة، وهو غري حمال إال بني املعرف والتعريف، وأما التقدمي -وهو: 

أن يتوقف اليشء يف اخلارج عىل ما يتوقف عليه- فمحال مطلقا. 

ا أو رسام فاالعرتاض باملنع ال  الثانية: إذا ادعى املعرف كون التعريف حدًّ
بالنقض، وجوابه بإثبات الذاتيات يف األول، أو العرضيات يف الثاين، أو باجلري 

عىل عرف أهل العربية املعرفني للحد والرسم بأنه اجلامع املانع مطلقا.
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الباب الثاين: يف التقسيم                                                                            
)أقسامه، معناه(

هو إما: 

)1( تقسيم كيل إىل جزئياته، وهو: ضم قيود إىل املقسم لتحصل األقسام. 

)2( وإما تقسيم كل إىل أجزائه، وهو: حتصيل ماهية املقسم بذكر أجزائه. 

وينقسم األول:

أوال: إىل حقيقي، واعتباري. 

)1( فاحلقيقي: ما تباينت فيه األقسام عقال وخارجا، نحو: العدد إما زوج 

أو فرد.

)2( واالعتباري: ما تباينت فيه األقسام عقال فقط، نحو: الكيل إما جنس 

أو نوع؛ لصدقها عىل امللون.

وثانيا: إىل عقيل، واستقرائي. 

ز العقل قسام آخر منه.  )1( فالعقيل: ما ال جيوِّ

يوجد  مل  لكنه  منه،  آخر  قسم  وجود  العقل  ز  جوَّ ما  واالستقرائي:   )2(

َد بني النفي واإلثبات، بخالف العقيل. باالستقراء، والغالب فيه أن ال ُيَردَّ
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* رشوط التقسيم:

ذكر يف  ما  قسام غري  العقل  بأن ال جيوز  اجلمع،  مطلقا  التقسيم  يشرتط يف 

العقيل، وأن ال يوجد قسم آخر يف  االستقرائي، واملنع بأن ال يذكر يف التقسيم ما 

ليس داخال يف املقسم، وأن ال يصدق عليه، وتباين االقسام.

* املناظرة يف التقسيم:

التقسيم بعدم اجلمع، نحو: املعلوم إما موجود أو معدوم؛ ألنه ال  ينقض 

يشمل احلال، وبعدم املنع، نحو: اإلنسان إما فرس أو زنجي، وبتصادق األقسام 

أو  أبيض،  أو  إنسان  إما  احليوان  نحو:  وجهي  عموم  بينهام  كان  إذا  احلقيقي  يف 

مطلق نحو: اجلسم إما حيوان أو نام، أو ترادف نحو: احليوان إما إنسان أو برش، 

أو تساو نحو: احليوان إما كاتب أو ضاحك.

فيقال: هذا التقسيم غري جامع، أو غري مانع، أو متصادق األقسام، وكل ما 

كان كذلك فهو باطل. 

من  يراد  بأن  املقسم  من  املراد  بتحرير  الصغرى  بمنع  األول  عن  وجياب 

املعدوم  أو  املوجود  من  يراد  بأن  األقسام  أو  الواسطة،  يشمل  ال  معنًى  املعلوم 

معنًى شامل للحال، أو بمنع الكربى بعدم البطالن لعدم إرادة احلرص. 

اإلنسان  من  يراد  بأن  والقسم،  املقسم  بتحرير  الصغرى  بمنع  الثاين  وعن 

احليوان، ومن الزنجي اإلنسان.
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وعن الثالث بمنع الصغرى بتحرير املراد من القسم، بأن يراد باألبيض غري 

اإلنسان، وبالنامي غري احليوان، أو بمنع الكربى ألن التقسيم اعتباري، فال يرض 

تصادق األقسام.

فائدتان

األوىل: املراد بتحرير املراد إرادة معنى غري ظاهر من اللفظ، لكن ال يصح 

للقطع  رشط  ألهنا  جتب؛  فال  املانعة  القرينة  وأما  العالقة،  بدون  املجاز  إرادة 

باملعنى، واملانع يكفيه اجلواز. 

والثانية: قد ُيَرّدد االستقرائي بني النفي واإلثبات، نحو: العنرص إما أرض 

أو ال، والثاين إما ماء أو ال، والثالث إما هواء أو ال وهو النار، فيظن أنه عقيل، 

فيعرتض عليه بتجويز العقل قسام آخر منه، إذ األخري جيوز عقال أن ينقسم إىل 

النار وغريها، وجياب بأن القسمة استقرائية، وهي ال تبطل إال بوجود قسم آخر، 

ال بتجويز وجوده. 
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الباب الثالث: املركب

هو إما تام أو ناقص، ويقال للتام: الدعوى، ويتوجه عليه املنع إن خال عن 
الدليل ومل يكن ظاهر البداهة، وإال فاملنع مكابرة. 

وإن قرن بالدليل فللسائل ثالث وظائف: املنع، واملعارضة، والنقض. 

* املنع وأقسامه: 

املنع يسمى: النقض التفصييل. 

وينقسم: 

- أوال: إىل حقيقي، وجمازي. 

أو عىل  املعلل،  دليل  معينة من  إما عىل مقدمة  الدليل  فاألول: طلب   )1(
استلزام الدليل للمدعى، وهو املسمى بمنع التقريب. 

واالستلزام إنام يتم إذا أنتج الدليل املدعى، أو مساويه، أو األخص مطلقا. 

)2( واملجازي: هو منع النقل واملدعى غري املدلل، بمعنى: طلب تصحيح 
النقل، أو طلب الدليل عىل املدعى. 

- وثانيا: إىل مقرون بالسند، وجمرد عنه.

* السند وأقسامه:

السند: ما يذكر لتقوية املنع مما يستلزم نقيض املمنوع. 

وهو ينقسم: 

 . - أوال: إىل جوازي، وقطعي، وَحيلِّ
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)1( فاجلوازي: ما استند إىل جمرد اجلواز، كقول السائل لنا يف إنسانية شبح: 
مل ال جيوز أن يكون ناطقا؟ 

)2( والقطعي: ما استند إىل القطع، نحو: كيف وهو ناطق؟ 

: ما استند إىل منشأ الغلط، نحو: إنام يصح ما ذكرته لو كان غري  )3( واحلَيلِّ
ناطق. 

أو من  املمنوع، وأخص مطلقا، وأعم مطلقا،  لنقيض  إىل مساو  وثانيا:   -
وجه، ومباين.

وإنام يصح االستناد باألولني الستلزامهام نقيض املمنوع.

- وثالثا: إىل ما يستحق اجلواب كام تقدم، وإىل ما ال يستحق، وهو املنع يف 
صورة اإلبطال، بأن يبطل السائل بالدليل املدعى غري املدلل، أو مقدمة املدعى 
ال  املذكور  اإلبطال  ألن  غصب؛  فذا  املقدمة،  تلك  عىل  املعلل  يستدل  ان  قبل 
فال  السائل،  غصبه  وقد  املعلل،  منصب  واالستدالل  باالستدالل،  إال  يستحق 

يستحق اجلواب. 

فالغصب: استدالل السائل عىل بطالن ما صح منعه من املقدمة واملدعى 
غري املدلل عليهام.

املانع                    ذكر  إذا  كام  ينفعه،  ما  وإىل  تقدم،  كام  املعلل  يرض  ما  إىل  ورابعا:   -
سندا يشمل االعرتاف بدعوى املعلل، كام إذا استدل املؤمن عىل حدوث العامل 
بالتغري ألنه ال خيلو عن احلركة والسكون، فقال الفلسفي: ال نسلم عدم خلوه 
منهام، مل ال جيوز أن خيلو عنهام كام يف آن حدوثه، فإنه آن واحد، وكل منهام حيتاج 

إىل آنني؟



كلمة يف البحث واملناظرة 14 

* واجب املعلل وما ينفعه:

واجبه إثبات ما منعه السائل من مدعاه أو مقدمة دليله بدليل ينتج املمنوع، 
أو بتحرير املراد من أجزائه، أو ببيان املذهب الذي بني عليه. 

بإبطال  ألنه  مطلقا؛  األعم  أو  املمنوع  لنقيض  املساوي  السند  بإبطال  أو 
يبطل  األعم  وبإبطال  املمنوع،  عني  فيثبت  النقيض،  يبطل  للنقيض  املساوي 

األخص. 

أو بإبطال املنع مستدال عليه ببداهة جلية، أو بإبطال املنع بدعوى أن املمنوع 
مسلم عند املانع.

أو بإثبات املدعى بدليل آخر إذا كان املمنوع مقدمة دليل املعلل.

* ما ال ينفع املعلل:

ال ينفعه منع املنع، أي: منع صحة وروده، كقوله: ال نسلم صحة ورود هذا 
املنع، مل ال جيوز أن يكون املمنوع بدهييا جليا أو مسلام؟ 

وال ينفعه منع السند القطعي، وأما اجلوازي فال يصح منعه؛ ألن اجلواز ال 
يدفع باجلواز.

وال ينفعه منع صالحية للسند للسندية مستدال بعمومه.

وال ينفعه إبطال عبارة املانع بمخالفتها للقانون العريب.

* وظيفة السائل بعد اإلثبات:

بعد إثبات املعلل مدعاه أو مقدمته للسائل أن يمنع شيئا من مقدمات الدليل 
واإلبطال، وللمعلل أن يثبت.

وهكذا حتى يعجز املعلل فيفحم، أو السائل فيلزم.
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* املعارضة:

ما  أو  نقيضهام،  السائل  بإثبات  املدلل عليهام  املقدمة  أو  املدعى  إبطال  هي 
يستلزم النقيض من املساوي واألخص مطلقا.

كأن ادعى املعلل عدم إنسانية يشء واستدل عليها، فعارضه السائل بإثبات 
اإلنسانية أو الضاحكية أو الزنجية.

- أقسام املعارضة:

تنقسم إىل قسمني: معارضة يف املدعى املدلل، أو املقدمة املدللة. 

وكل منهام ينقسم إىل ثالثة أقسام:

والشكل  األوسط  احلد  يف  املعارض  دليل  احتد  إن  بالقلب:  معارضة   )1(
ادعى  إذا  كام  االستثنائي،  يف  االستثنائية  املقدمة  يف  أو  االقرتاين،  يف  والرضب 
الفلسفي قدم العامل ألنه أثر القديم وكل أثر للقديم قديم، فعارضناه بأن العامل 

حادث ألنه أثر القديم وكل أثر للقديم حادث.

)2( ومعارضة باملثل: إن احتد املعارض واملعلل يف الشكل والرضب دون 
احلد األوسط، كام إذا عارضنا ما تقدم بأنه حادث ألنه متغري وكل متغري حادث. 

)3( ومعارضة بالغري: إن كان غريه يف الشكل والرضب، كام إذا عارضنا ما 
تقدم بأن العامل حادث ألنه أثر املختار وال يشء من القديم بأثر املختار.

* النقض:

هو ادعاء السائل بطالن دليل املعلل؛ لتخلفه يف مدعى آخر، كقولنا ملدعي 
أو  بداهة حدوثها،  مع  اليومية  احلوادث  إنه جار يف  القديم:  أثر  العامل ألنه  قدم 

الستلزام الفساد من الدور أو التسلسل. 
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وجياب عن األول: بمنع اجلريان أو التخلف بتحرير الدليل أو املدعى. 

وعن الثاين: بمنع االستلزام أو االستحالة.

وعن النقض مطلقا: بإثبات املدعى بدليل آخر.

- أقسام النقض:

ينقسم النقض بالتخلف: إىل مشهور إن مل يرتك فيه يشء من أوصاف دليل 
املعلل، وإىل مكسور إن ترك. 

واملكسور: إىل صحيح إن مل يكن للوصف املرتوك مدخل يف العلية، وإىل 
فاسد وهو بخالفه. 

وينقسم النقض مطلقا: إىل مقبول، وهو ما كان بالتخلف أو الفساد، وغري 
مقبول، وهو النقض بعيب لفظي من تطويل أو تكرار أو خفاء عبارة.

* املناظرة يف املركب الناقص:

النسبة فهو تصديق  أو  به  أو  الناقص قيدا للمحكوم عليه  إذا كان املركب 
معنى، نحو: هذا العامل هو إنسان رومي دائام، فللسائل أن يمنع الرومية أو العاملية 

أو الدوامية منعا جمردا أو مع السند. 

فإن أثبت املعلل املمنوع بالدليل فللسائل املنع واملعارضة والنقض. 

وإذا مل يكن املركب الناقص قيدا للقضية فال يعرتض عليه بيشء.

* املناظرة يف العبارة:

قد تنقض عبارة التعريف أو التقسيم أو الدعوي أو الدليل بمخالفتها قانون 
العربية، وجياب بمنع املخالفة باجلري عىل مذهب من املذاهب. 
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خـاتـمـة

وفيها فوائد: 

-ولو  عنده  مسلم  بجواب  كان  إن  السائل  منعه  ما  املعلل  إثبات  األوىل: 
باطال عند السائل ويف الواقع- فمقبول، وإن كان بجواب يعتقد املعلل بطالنه 

أو بمغالطة فغري مقبول إال عند تعنت اخلصم.

بال  الدعوى  إبقاء  الدليل  مقدمة  ومنع  والنقض  املعارضة  حاصل  الثانية: 
دليل، ال إبطال املدعى؛ جلواز أن يكون له دليل آخر.

الثالثة: أقوى االعرتاضات الغصب وإن كان غري مسموع، وأسلمها املنع؛ 
إذ ال جيب له سند وال دليل. 

املعلل فيسمى  تنتهي إىل عجز  إما أن  املعلل والسائل  املناظرة بني  الرابعة: 
إفحاما، أو السائل فيسمى إلزاما. 

واحلمد هلل أوال وآخرا 

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم
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