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Müteahhirîn Dönemi Mâtürîdî Kelâmında İradenin Ontolojisi Sorunu:

Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin
Tahlil, Tahkik ve Tercümesi*
Hayrettin Nebi Güdekli**

Bu makalede XVIII. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1145/
1732) Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinde Tanrı’nın her şeyi yaratmasıyla insanın özgürlüğü
arasındaki ikilemi, iradenin ontolojisine yönelik bir soruşturma üzerinden nasıl çözüme
kavuşturduğu ele alınacak, ayrıca söz konusu risâlenin tahkik ve tercümesi yapılacaktır.
Kelâmın, başlangıç döneminden itibaren tartışmalı konularından birini oluşturan insanın fâilliği sorunu, müteahhirîn dönemi Mâtürîdî kelâmında, Sadrüşşerîa Ubeydullah b.
Mes‘ûd (ö. 747/1346) tarafından geliştirilen ve fiilin anlamları arasındaki ayırıma ve bu iki
anlamın varlık tarzlarına ilişkin soruşturmaya dayanan yeni bir fiil teorisiyle ele alınmıştır.
Buna göre fiilin mastar anlamı, fiilin “şey olmayan yönü”nü; mastarla hâsıl olan anlamı ise,
“şey olan yönü”nü teşkil etmektedir. Böylece geleneksel bir biçimde “İnsan fiilleri şeydir” /
“Her şey Tanrı tarafından yaratılmıştır” / “Öyleyse insan fiilleri de Tanrı tarafından yaratılmıştır” şeklinde kurulan bir kıyasın sonucu olarak karşımıza çıkan, insanın fiillerinin nihaî
tahlilde Tanrı’ya dayanıyor oluşunun doğuracağı cebir problemi, fiilin şey, dolayısıyla mevcut olmayan bir yönünün tespit edilmesiyle çözülmeye çalışılmış olmaktadır. Saçaklızâde
Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’de, Sadrüşşerîa tarafından ileri sürülen söz konusu fiil teorisini
alımlamış; onun “fiilin anlamları arasında yaptığı ayırımın, bir fiil olarak “irade” için de
geçerli olacağını öne sürmüştür. O, iradenin, fiilin iki tarafından birine yönelik belirleyici
sıfat (es-sıfatü’l-muhassısa) ve söz konusu belirleyici sıfatın var edilmesi (îkā‘) şeklindeki
iki anlamını ayırarak, birincisinin şey; ikincisinin ise varlık ve yoklukla nitelenemeyip hal
olduğunu, dolayısıyla Tanrı tarafından yaratılmış (mahlûk) olamayacağını ileri sürmüştür.
Bunun yanı sıra Saçaklızâde, söz konusu ikinci anlamın insan fiillerinin nihaî dayanağını
teşkil eden tercihe karşılık geldiğini belirtir. Ona göre Tanrı’nın her şeyin yaratıcısı oluşuna
halel getirmeden insanın özgür olduğunu ileri sürmenin yolu irade, ihtiyar ve tercihin
varlık, yokluk, şey ve mahlûk olmadığını tespit etmekten geçmektedir.
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Eş‘ariyye, Mu‘tezile.

* Tashih ve teklifleri ile makaleye önemli katkılarda bulunan, derginin adlarını bilmediğim değerli hakemlerine çok teşekkür ederim. Bu yazıda referansta bulunduğumuz
kaynakların orijinali ile çevirisine yaptığımız atıfların sayfa numaralarını [/] işaretiyle
birbirinden ayırdık; buna göre birinci sayfa numarası metnin orijinaline; ikincisi ise
tercümesine işaret edecektir.
** Dr.Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı.
ORCID 0000-0003-1155-0916 hayrettin.gudekli@marmara.edu.tr
Geliş/Received 22.02.2017 • Kabul/Accepted 16.11.2018 • doi 10.26570/isad.513141

85

İslâm Araştırmaları Dergisi, 41 (2019): 85-129

I. Tahlil
İyi bilindiği gibi irade problemi, insanın fiillerinin kökeninde kendisinin
mi yoksa Tanrı’nın mı bulunduğu, başka bir deyişle insan davranışlarının
ahlâkî sorumluluğun kime ait olduğu şeklinde bir soruşturma ile kelâmî düşüncenin başlangıcına kadar geri götürülebilir. Soruna yönelik ortaya atılan
yaklaşımlar, başlangıçta, insan fiillerinin Tanrı tarafından yaratıldığını düşünen Cebriyye ile insan fiillerinin kendisi tarafından meydana getirildiğini
ileri süren Kaderiyye’ye ait olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Problemin sonraki tarihine baktığımızda ortaya atılan bütün görüşler gerçekte söz
konusu iki yaklaşım arasında bir yerde konumlanır.
Cebriyye, “fiillerin meydana geliş sürecinde insanın herhangi bir etkisinin bulunmadığı” düşüncesini, özellikle Kur’ân-ı Kerim’in, Allah’ın her şeyin
yaratıcısı olduğu prensibine referansla işlemiştir. Bu çerçevede “İnsan fiilleri
şeydir. / Her şey yaratılmıştır. / Öyleyse insan fiilleri de yaratılmıştır” şeklinde kurulan bir kıyasla, bütün “şey”lerin yaratıcısı olan Tanrı’nın, aynı zamanda bir “şey” olan insan fiillerinin de yaratıcısı olması gerektiği dile getirilmiştir.1 Öte yandan Kaderiyye ve sonraki süreçte Mu‘tezile ise Tanrı’nın insan
fiilleri dahil her şeyin yaratıcısı olduğunu düşündüğümüzde, insan iradesinin özgür olmayacağı yani insanın davranışlarından ötürü sorumlu tutulamayacağı gibi ahlâkî bir sorunla karşılaşacağımızı öne sürmektedir. Buna
göre eğer Tanrı insan fiillerini yaratıyor idiyse, insanın özgür olduğu nasıl
öne sürülebilirdi? İnsan özgür değilse, o zaman ahlâkî sorumluluğu da olmayacaktır. Üstelik bu düşünce, insanın kendi eylemi olmayan fiilinden ötürü
cezalandırılması demek olacağından, Tanrı’nın adaletiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacaktır. İşte bu gerekçeyle Mu‘tezile, insan fiillerinin Tanrı tarafından
yaratılmasının insanın sorumluluğunu ortadan kaldıracağını, dolayısıyla sorumluluğun geçerli olabilmesi için insanın, fiillerinin gerçek anlamda fâili
olması gerektiğini düşündü. İnsanın, fiillerinin gerçek fâili olması ise, onun
fiillerinin Tanrı tarafından yaratılmış olmadığı anlamına gelecektir. Öyleyse
seçimlerinin nihaî sorumluluğu insana ait olmalıdır. Eğer insanın seçimlerinin nihaî sebebi Tanrı ise o zaman insan belirlenmiş olacak ve ahlâkî açıdan
bunun sorumlusu olamayacaktır.
Şu halde hem Cebriyye hem Mu‘tezile’nin, “insan fiillerinin Tanrı tarafından yaratılmış olması” ile “insanın fiillerinin gerçek fâili olması”nı, biri
diğerini ortadan kaldıran karşıt iki yargı olarak değerlendirdiklerini söyleyebiliriz. Buna göre Cebriyye, “İnsanın fiilleri Tanrı tarafından yaratılmıştır,
1 Söz konusu kıyasın kelâm tarihindeki en erken versiyonu için bk. Hasan b. Muhammed
b. Hanefiyye, er-Risâle fi’r-Red ale’l-Kaderiyye, s. 15.
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dolayısıyla insan, fiillerinin gerçek fâili olamaz” derken; Kaderiyye, “İnsan
fiillerinin gerçek fâilidir, dolayısıyla insan fiilleri Tanrı tarafından yaratılmış
olamaz” demektedir.2 Şu halde söz konusu iki düşünceye göre ya Tanrı’nın
her şeyi yaratmasından ya da insanın özgürlüğü fikrinden vazgeçmek gerekecektir.
Tanrı’nın her şeyi yaratmasıyla insanın özgürlüğü arasındaki söz konusu
ikilem, kelâm tarihi boyunca Sünnî kelâmcılar tarafından çözülmeye çalışıldı. Onlar Tanrı’nın her şeyi yaratması ile insanın özgürlüğü arasındaki en
doyurucu uzlaşmayı bulmak için yoğun mesai harcadılar. Peki, insanın, fiillerinin gerçek anlamda fâili olmasıyla Kur’ân-ı Kerim’in Allah’ın her şeyin
yaratıcısı olduğu ilkesi nasıl uzlaştırılabilir? İşte bu soru Sünnî kelâmcıları,
“Tanrı’nın her şeyin yaratıcısı oluşu ilkesiyle çelişmeksizin insanın sorumluluğu nasıl temellendirilebilir?” sorusuna yönelik çözüm bulma arayışına
sevketti. Öyle bir fiil teorisi geliştirilmeliydi ki bundan hem “Tanrı’nın her
şeyin yaratıcısı olduğu” hem de “insanın sorumlu bir varlık olduğu” fikri
yara almamalıydı.
İnsanın fâilliği sorusunun özünde yatan böyle bir arayışın kelâm tarihi
boyunca farklı şekillerde karşımıza çıktığını biliyoruz. Bu arayış neticesinde getirilen çözüm önerilerinden en önemlisi kelâm tarihinde ilk defa Ebû
Hanîfe (ö. 150/767) ve Dırâr b. Amr (ö. 200/815 [?]) tarafından öne sürülen
kesb teorisidir. Dırâr insan fiillerinin, biri o fiili yaratan Tanrı, diğeri onu iktisap eden insan olmak üzere iki fâili bulunduğunu, üstelik hem Tanrı’nın hem
de insanın, fiilin gerçek anlamda fâili olduğunu3 söyleyerek ilerleyen süreçte
Sünnî kelâmcılar tarafından yoğun bir biçimde işlenecek olan, “fiilin yaratma yönünden Tanrı’ya, kesb yönünden ise insana ait olduğu” düşüncesini geliştirmiş oldu. Böylece yukarıda dile getirdiğimiz Cebriyye ve Mu‘tezile’nin
birbiriyle çelişir mahiyetteki iki önerisi uzlaştırılmaya çalışıldı.
Her ne kadar Eş‘arî ve Mâtürîdî kelâmcılarınca farklı anlatımları söz konusu olsa da kesb teorisi, klasik dönemde insanın, fiilleri üzerinde belirli bir
etkisi veya payı bulunduğunu göstermek amacıyla kullanıldı. Bu sebeple gerek Eş‘arîler gerekse Mâtürîdîler’in, insanın bütün fiillerinin Tanrı tarafından
yaratıldığını kabul ettiklerini, ancak Mâtürîdîler’in, fiillerin meydana geliş
sürecinde insanda bulunan iradenin ve kudretin etkili (müessir) olduğunu,
dolayısıyla insanın gerçek anlamda fâil olduğunu düşünerek Eş‘arîler’den ayrıldıklarını görüyoruz.4
2 Gimaret, “İnsan Filleri Konusunda Mâtürîdî’nin Görüşleri”, III, 938.
3 Eş‘arî, Makālât, s. 281.
4 Klasik dönem kelâmında Bâkıllânî ve İsferâyînî’nin, özellikle de İmâmü’l-Haremeyn
el-Cüveynî’nin insanın fâilliğine vurgu yaparak İmam Eş‘arî’den daha farklı bir
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Mâtürîdî yaklaşımı “İnsan fiilleri Tanrı tarafından yaratılmıştır, ancak
bu durum insanın gerçek anlamda fâil oluşuna engel teşkil etmemektedir”
şeklinde özetlenebilir. Başka bir deyişle fiilin insana nispet edilmesi onun
Tanrı’ya nispet edilmesini dışlamaz. Fiillerin Tanrı tarafından yaratılması ne
kadar gerçek ise insanın fâil olduğu da o kadar gerçektir. İmam Mâtürîdî,
“fiilin yönleri” (cihâtü’l-fi‘l) teorisiyle bir fiilin aynı anda hem Tanrı’ya hem
insana ait olarak kabul edebileceğini düşünür.5
Tanrı’nın insan fiillerinin yaratıcısı olduğu fikri ile insanın fâilliğini ve sorumluluğunu uzlaştırmanın güçlüğü, klasik sonrası dönem kelâmcılarının da
gündemini meşgul etti. XIV. yüzyıl Hanefî fakihi ve mütekellimi Sadrüşşerîa
Ubeydullah b. Mes‘ûd (ö. 747/1346), et-Tavzîh’inde, esasında hüsün-kubuh
meselesinin dayanağı6 olarak tartışmaya açtığı insanın fâilliği sorununa fiil
kavramından hareketle yöneldi ve fiilin anlamları arasında bir ayırıma giderek bu anlamları varlıksal bir soruşturmaya tâbi tuttu.7
Sadrüşşerîa burada probleme yönelik “dört mukaddime” (el-mukaddimâtü’l-erbaa)8 ortaya atarak fiilin şey ve dolayısıyla mahlûk olmayan yönü
olduğunu ileri sürdüğü yeni bir “fiil teorisi” ile karşımıza çıktı. Buna göre fiil
ile; birinci olarak mastar ile hâsıl olan anlamın yani belirli bir fiilin işlenmesiyle kişide ortaya çıkan durumun; ikinci olarak da mastar anlamın yani
fâilin söz konusu fiili varlığa getirmesinin (îkā‘) anlaşıldığını dile getirdi. O
fiilin söz konusu iki anlamının karşılık geldiği varlık tarzlarını soruşturarak
birincil anlamın hariçte mevcut; ikincisinin ise hariçte mevcut olmadığını

5
6

7
8
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yaklaşım geliştirdiklerini söyleyebiliriz (bk. Yavuz, “Kesb”, s. 304-306; ayrıca bk. Özler,
İslam Düşüncesinde İnsan Hürriyeti, s. 82-86).
Bk. Gimaret, “İnsan Filleri Konusunda Mâtürîdî’nin Görüşleri”, s. 939-42; Yazıcıoğlu,
Mâtürîdî ve Nesefî’ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, , s. 25-29.
“Hasen” ve “kabih” insanın fillerine yüklemlenen terimler olduğu için, bu yüklemler
insanın fiillerinin ittifakî (tesadüfi) veya ızdırârî olmayıp ihtiyarî olmasıyla anlam kazanacaktır. Buna göre insan fiillerine yönelik övgü ve sevap, yergi ve ceza gibi ahlâkî ve
dinî nitelemeler fiillerin ihtiyarî oluşuyla gerçekleşecektir (bk. Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, I,
381 vd.).
Sadrüşşerîa’nın fiilin anlamları arasında yaptığı ayırım hakkında detaylı bilgi için bk.
Aydın, Sadruşşerîa es-Sânî’ye Göre İnsan Hürriyeti ve Fiilleri, s. 110-13.
Sadrüşşerîa ileri sürdüğü dört mukaddimenin birincisinde fiilin doğasını, mastar ve
mastarla hâsıl olan mâna şeklindeki iki temel anlamını ve bu anlamların varlıklar içerisinde karşılık geldiği yerin tespitini; ikinci mukaddimede mümkün bir varlığın var
olması için kendisine dayandığı unsurları ve özellikle de mümkün bir varlık olarak
fiillerin var olma süreçlerini; üçüncü mukaddimede îkā ve tercihin varlık ve yoklukla
nitelenemeyip hal olduğunu; dördüncü mukaddimede ise her tercihin bir müreccih
yani tercih ettirici sebebe dayanması gerektiğini, bu sebeple tercihin fiilin meydana
gelmesini sağlayan unsurlardan biri olduğunu işler (bk. Köksal, “İslâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîliği Meselesi”, s. 1-44).
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öne sürdü. Bu durumda “İnsan fiilleri şeydir” önermesi, Sadrüşşerîa ile fâilin
içinde bulunduğu durumun (hal) sebebi olarak düşünülen îkā‘ kavramının
tespitiyle yeniden belirlenerek insan fiillerinin şey olmayan, dolayısıyla mevcut ve mahlûk olmayan yönü olduğu sonucunu verdi. Üstelik “İnsan fiilleri
şeydir” önermesinde yer alan fiiller terimiyle kastedilenin, fiilin mastar anlamı (îkā‘) olmayıp, mastarla hâsıl olan mâna yani fâilin içinde bulunduğu
durum olduğu belirtildi.
Bu gelişimin yani Sadrüşşerîa’nın fiilin anlamlarını ve bu anlamların
varlıksal durumunu soruşturmasının, müteahhirîn dönemi Mâtürîdî kelâmcılarının probleme yöneliminde belirleyici olup yoğun bir şekilde işlendiğini söyleyebiliriz. İşte Saçaklızâde’nin, Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’de yaptığı
şey de büyük ölçüde, müteahhirîn dönemi Mâtürîdî kelâmında, ilk defa,
Sadrüşşerîa tarafından insan fiillerinin ontolojisine yönelik olarak geliştirilen dört öncülü açıklamaktır. O halde bir irâde-i cüz’iyye risâlesi olarak oldukça yoğun bir muhtevaya sahip olan bu metni tahlil ederken, müteahhirîn
dönemi Mâtürîdî kelâmında insanın özgürlüğü sorununa yönelik çözümün
daha çok iradenin varlık tarzını soruşturmaktan geçtiğine dikkat çekecek;
bu bağlamda Saçaklızâde’nin “iradenin ontolojisi”ne ilişkin analizleri üzerinden problemin çözümü için geliştirdiği yaklaşımı ve bu yaklaşımın problemin çözümüne ne ölçüde katkıda bulunduğunu tespit etmeye çalışacağız.
Saçaklızâde’nin topyekün insan fiillerinin Tanrı tarafından yaratılıyor
oluşunun, insanın sorumluluğu ile uzlaşmayacağını düşündüğünü söyleyebiliriz. Bu sebeple o, düşüncelerini geliştirirken, “İnsan fiilleri Tanrı tarafından yaratılmıştır” önermesinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyuyor.
Çünkü ona göre “İnsan fiilleri şeydir” / “Her şey yaratılmıştır” / “Öyleyse
insan fiilleri de yaratılmıştır” şeklinde kurulan bir kıyas, insanın sorumlu
olduğu düşüncesiyle uzlaşmıyor. Peki, Tanrı’nın her şeyin yaratıcısı oluşuna halel getirmeden insanın sorumlu olduğu nasıl temellendirilebilir? İşte
Saçaklızâde’nin Risâletü’l-iradeti’l-cüz’iyye’sinin temel sorusu budur. Bu sebeple risalede yapılmak istenen şey, insanın fiillerinin ihtiyarî oluşunun temellendirilmesidir.9 Peki, Saçaklızâde bunu nasıl yapmaktadır?
9 Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye, “Mukaddime”, “Maksat” ve “Hâtime” kısımlarından oluşmaktadır. Saçaklızâde, sekiz fasıldan oluşan mukaddimenin birinci başlığında şey,
mevcut ve mâdumu; ikincide mevcudun, vâcip, cevher ve araz kısımlarıyla hali ele
almış ve iradenin mevcutlar içerisindeki yerini araz olarak tespit etmiştir. O, üçüncü başlıkta Sadrüşşerîa’nın et-Tavzîh’te geliştirdiği dört önermenin birincisi üzerinde
durarak mastar ve hâsıl-ı mastar şeklinde karşımıza çıkan fiilin iki anlamının irade
için de geçerli olduğunu tartışmıştır. Dördüncü başlıkta, Mu‘tezile ve Eş‘ariyye’nin
irade tanımlarına yer vermiş, ancak iradenin tanımından çok, onun araz olduğunun
önemli olduğunu vurgulamıştır. Beşinci başlıkta, Adudüddin el-Îcî’nin el-Mevâkıf’ı ve
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Saçaklızâde’ye göre insan fiillerinin ihtiyarî oluşunu temellendirmenin
yolu, sorumluluğu sağlayan ön şartların yani irade, tercih veya ihtiyar ve
fiilin varlık tarzlarını soruşturmaktan geçmektedir. O, insan fiillerinin kökenine ilişkin bir açıklama çabasıyla ilişkili olarak, “fiillerin karşılık geldiği
varlık alanı”nı tespit etmeye girişir. Bunun için, öncelikle iradenin veya ihtiyarın nasıl bir varlık tarzına sahip olduğu sorusunu sorar; bu amaçla “şey”,
“mevcut” ve “mahlûk” kavramlarını söz konusu ederek fiil, irade veya ihtiyarın varlık tarzını belirler. Hareket noktasını metnin bütününe hâkim olacak
bir şekilde sık sık zikredilen, “Allah, her şeyin yaratıcısıdır” âyeti oluşturur.
Ona göre “şey” kavramının temel anlamı, “varlığı irade edilen”dir (meşîün
vücûdühû). O, Îcî’nin, el-Mevâkıf’ta zikrettiği “Şey, mevcuttur”10 şeklindeki
tanımından ve Cürcânî’nin, “Her şey, mevcut; her mevcut da şeydir”11 açıklamasından hareket ederek Mu‘tezile’nin aksine Eş‘arîler’de mâduma şey denilemeyeceğini dile getirir. Öyleyse âyetin anlamı şöyle olmalıdır: Mevcut
olan her ne varsa, hâlikı Allah Teâlâ’dır.12
Mevcut (i) vâcip, (ii) cevher ve (iii) araz kısımlarına ayrılmaktadır. Hal
ise, mevcudun bir sıfatıdır, ancak ne mevcut ne de mâdum değildir. Müellif,
halin mastarî bir mâna olduğunu ifade ederek okuyucuyu konunun ayrıntısı
hakkında el-Mevâkıf ve şerhine yönlendirir. Arazlar konusunda Îci’nin, “Bize
göre araz, mevcut ile kaim olan mevcuttur” tanımını alıntılayan Saçaklızâde,
arazların geleneksel tasnifini aktarır. Buna göre arazlar ya (i) canlıya özgü
olan hayat ve hayata tâbi olan ilim, kudret, irade, kerahet, şehvet ve nefret
gibi; ya da (ii) canlıya özgü olmayan hareket, sükûn, birleşme (içtima) ve
ayrılma (iftirak) şeklinde dört türle sınırlı kevnler gibi arazlardır. Saçaklızâde
Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Şerhu’l-Mevâkıf’ından irade, fayda ve meyil ilişkisine yönelik uzun bir alıntıda bulunmuş; altıncı başlıkta irade-murat ilişkisi, iradenin şart değil,
sebep olduğu, ancak var olduğunda fiili gerektirmediğini ele almıştır. Yedinci başlıkta
Teftâzânî’nin et-Telvîh’te, “Kulun ihtiyarî fiilinin bulunduğu, ancak bu ihtiyarî fiilinin
mevcut ve mâdum olmayan bir şeye dayanması gerektiği” şeklindeki sözünü açıklayarak iradenin varlığa getirilmesi demek olan îkā‘ın mevcut olmadığını öne sürmüş;
sekizinci başlıkta, Cürcânî’nin Şerhu’l-Metâli‘ hâşiyesinde nefsü’l-emre dair sözlerini
yorumlamıştır. Saçaklızâde metnin ikinci bölümü olan “Maksat”ta, özellikle insanın
tercih ve ihtiyarı ile fiili arasındaki ilişkiye yönelik Mâtürîdî ve Eş‘arî yaklaşımları
karşılaştırmış; “Hâtime”de ise İmam Birgivî’nin ihtiyarın insanın eylemi (sun‘) olduğu
düşüncesini tahlil ve tenkit etmiştir. O, dört mukaddimeyle ilgili olarak Sadrüşşerîa ve
Teftâzânî’ye; irade ve ontolojiye ilişkin kavramlarla ilgili olarak da Îcî ve Cürcânî’ye sık
sık referansta bulunmuştur.
10 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I, 566-67.
11 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I, 566-67.
12 Saçaklızâde, âyetteki “şey” kapsamına, Allah Teâlâ’nın girmeyeceğini; çünkü burada
“şey”in, varlığı irade edilen (meşîün vücûdühû) anlamında olduğunu söyler. İrade veya
meşîet, kıdemi ve vücûbu sebebiyle Allah’ın zatına taalluk etmez.
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iradenin varlık türünü araz olarak tespit ederek mevcutların bütününe ilişkin bu kısa açıklamasını tamamlar. Ona göre irade, ihtiyar, meşîet ve kast eş
anlamlı olup irade, kalbin arazlarından biridir.13
Ancak insan iradesinin araz olması, onun arazların genel hükümlerine
tâbi olmasını yani iradenin şey, mevcut ve mahlûk olmasını gerektirmeyecek midir? İşte sorun tam da buradan kaynaklanmaktadır: İradenin Tanrı
tarafından yaratılmış (mahlûk) olduğu düşüncesiyle insanın özgürlüğü ve
sorumluluğu nasıl uzlaştırılabilir?
Saçaklızâde söz konusu sorunu çözmek için, kendisinden önce Sadrüşşerîa tarafından geliştirilen fiilin anlamları arasındaki ayırım üzerinden hareket eder: Sadrüşşerîa fiilin, mastarın konulmuş olduğu anlam (el-ma‘ne’lmasdarî) ve mastar ile hâsıl olan anlam (el-hâsıl bi’l-masdar) olmak üzere
iki anlamı olduğunu ileri sürmüştü. Ona göre mastar ile hâsıl olan anlam,
meselâ hareket fiilini düşündüğümüzde hareket edenin içinde bulunduğu
durum (hal) olup fiilin ikinci anlamıdır; mastarın konulmuş olduğu anlam
ise söz konusu örnekte hareket edenin içinde bulunduğu durumun varlığa
getirilmesi olup (îkā‘) fiilin birinci anlamını teşkil etmektedir.14 Şu halde
bir fiil olan “hareket” (i) fâilin yani hareket eden kişinin, içinde bulunduğu
durum (ikinci anlam) ve (ii) fâilin, içinde bulunduğu durumun îkâ‘ı yani
varlığa getirilmesi (birinci anlam) olmak üzere iki mânaya sahiptir.15 Varlıksal açıdan fiilin söz konusu iki anlamı soruşturulduğunda, Sadrüşşerîa hareket eden kişinin içinde bulunduğu durumun hariçte mevcut; ancak onun
söz konusu durumunun varlığa getirilmesi demek olan îkāın sadece aklın
itibar ettiği bir şey olup, hariçte varlığı olmadığını ileri sürmektedir.16 Öyleyse Sadrüşşerîa’ya göre kişinin işlediği fiilinin kişide yol açtığı (tesir) durum
hariçte mevcutken, bu durumun sebebi olarak îkā‘, hariçte mevcut değildir,
bu sebeple o şey de değildir, şey olmadığı için yaratmanın konusu da olamamaktadır.
13 Kalbin arazları veya kalbin fiilleri kavramı Ebü’l-Hüzeyl ile birlikte kelâma dahil edilmiştir. Ebü’l-Hüzeyl bütün arazları veya fiilleri insanın gücünün yettiği ve yetmediği
şeklinde ikiye ayırmış, insanın gücünün yettiği arazları, beşi kalbin ve beşi de organların fiilleri olmak üzere on tane olarak belirlemiştir. Konunun ayrıntısı için bk. Kādî
Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-hamse, I, 148-49; Abdülkāhir el-Bağdâdî, el-Fark, s. 117.
14 Krş. Köksal, “İslâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîliği Meselesi”, s. 19.
15 İcat, tesir ve ihdas anlamlarına gelen îkā‘, hariçte mevcut değildir, o, zihin kendisini
düşündüğü zaman sadece zihinde mevcut olur, düşünmediğinde ise zihinde bile
mevcut olmaz (bk. Teftâzânî, et-Telvîh, I, 380 vd.).
16 Îkāın hariçte varlığının olmaması, onun bir var edicisinin de (mûkı‘) olmadığı anlamına
gelmektedir. Çünkü bu mâna, hariçte mevcut olsaydı, mutlaka bir var edicisi olacak;
bu durumda söz konusu var etme (îkā‘) için başka bir var etme (îkā‘) gerekecek; bu,
böyle sonsuza kadar devam edecekti (bk. Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, I, 381).
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Böylece Sadrüşşerîa insanın fiillerinin iki düzlemde söz konusu olduğunu, bunlardan biri olan fiilin fâile verdiği halin dış dünyada mevcut olduğunu, ancak bu halin meydana getirilmesi veya var edilmesinin dış dünyada
mevcut olmadığını söylemiş olmaktadır. Buna göre insanın fiillerinin kökeninde mevcut ve mâdum olmakla nitelenemeyen îkā‘ bulunmaktadır. Bu îkā‘
yaratılmış olmadığı için insanın fiilleri, nihaî tahlilde Tanrı’ya uzanmamış,
dolayısıyla yaratılmış olmamaktadır. İşte Sadrüşşerîa’ya göre insanın sorumluluğunu temin eden bu îkā‘dır.
Saçaklızâde Sadrüşşerîa’nın hareket üzerinden tespit ettiği fiilin iki anlamının irade için de geçerli olduğunu yazar. Buna göre, bir fiil olarak irade (i)
hem kalbin sıfatına yani güç yetirilen şeyin (makdûr) iki tarafından birini
gerçekleştirmeye yönelik belirleyici sıfata (es-sıfatü’l-muhassısa); hem de (ii)
söz konusu sıfatın varlığa getirilmesine (îkā‘) karşılık gelmektedir. Birinci
anlamıyla irade, kalbin arazı olup, kalpte mevcut ve kaimdir. Ancak ikinci
anlamıyla irade yani muhassis sıfatın varlığa getirilmesi (îkā‘) aklın itibar
ettiği ademî bir durum olmaktadır. Akıl onu düşündüğü zaman onun sureti
kalp ile kaim bir araz olur, böylece Allah’ın mahlûku olur; akıl onu düşünmediğinde hiçbir şekilde mevcut olmaz, ne hariçte ne de zihinde; aksine sadece
nefsü’l-emirde mevcut olur.17
İşte Saçaklızâde’nin probleme ilişkin sunduğu çözüm, muhassis sıfat ve
muhassis sıfatın îkāı şeklinde iradenin iki anlamı arasında yaptığı ayırıma
dayanmaktadır. Buna göre birinci anlamıyla irade kalbin bir sıfatıdır, dolayısıyla şey ve mahlûktur; ancak ikinci anlamıyla irade eğer zihin onu düşünürse, zihnî bir varlık olup şey olacaktır. Zihin onu düşünmediğinde ise o, şey ve
dolayısıyla mahlûk olamayıp ne zihinde ne de hariçte mevcut olmayacak, sadece nefsü’l-emirde mevcut olacaktır. Şu halde fiilin varlığa getirilmesi (îkā‘)
nefsü’l-emirde mevcut olup hariçte ve zihinde mevcut değildir; ancak birinin
çıkıp onu düşünmesi durumunda îkāın, nefsü’l-emirde mevcut olduğu gibi
zihinde de mevcut olduğu söylenebilir. İradenin ontolojisini soruşturmanın
insanın özgürlüğünü kanıtlamaya katkısı burada belirginlik kazanmaktadır.
Ancak Saçaklızâde, her ne kadar iradenin iki anlamı arasında bir ayırımda bulunsa da o iradenin araz, mevcut ve Allah Teâlâ’nın mahlûku
17 Saçaklızâde, nefsü’l-emir kavramına ilişkin Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü Şerhi’lMetâli‘inden bir pasaj aktararır: “Nefsü’l-emir, bir şeyin kendisi olup emir ise “şey” demektir. Bir şeyin nefsü’l-emirde mevcut olmasının anlamı, onun kendinde (fî haddi
zâtihî) mevcut olmasıdır yani onun varlığı, tahakkuku ve sübûtu bir farzedenin farzetmesine veya bir itibar edenin itibarına bağlı değildir. Söz gelimi güneşin doğmasıyla
gündüzün olması arasındaki gerektirme (mülâzemet) –ister bunu farzeden biri olsun
ister olmasın– kendinde tahakkuk etmiştir (bk. Cürcânî, es-Seyyid alâ Şerhi’l-Metâli‘,
s. 124-25).
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olduğunu, dolayısıyla kişinin fiilini meydana getirmediği gibi iradeyi de
meydana getirmediğini belirtir. Bu durumda Saçaklızâde’nin varlık ve yoklukla nitelenemeyen anlamıyla iradenin yerine tercihi koyduğunu gözlemleriz. O, kişinin eyleminin sadece fiili tercih etmede söz konusu olduğunu
yazar. Buna göre tercih ihtiyar ve kastın sebebi olup kuldan sâdır olan, ancak mevcut ve mâdum olmayan mastarî bir mâna olarak karşımıza çıkar.
Saçaklızâde bu değişikliği, “Kişinin fiilinin sebebi, iradenin îkāı yani varlığa getirilmesidir” diyerek ayrıca belirtir. Tercih var olmadığı için (li-ademi
vücûdihî) kulun mahlûku değildir. Ancak irade için aynı şeyi söyleyebilir
miydik?
Saçaklızâde’ye göre eğer irade (i) Allah’ın mahlûku ise onun îkâ‘ının da
Allah Teâlâ’nın sıfatı olması ve O’ndan sâdır olması gerekecektir. Fakat îka‘
var olmadığı için Allah Teâlâ’nın mahlûku olduğu söylenemez. Çünkü halk
mâdumu icat etmektir. Îkâ‘ ise hal kabilindendir. (ii) Öte yandan irade kulun
mahlûku olursa, o zaman iradenin îkâ‘ının da kulun bir sıfatı olması gerekecektir. Ancak iradenin kulun mahlûku olduğu söylenemez. Çünkü irade
araz, mevcut ve şeydir. Kur’ân-ı Kerim’in, “Allah her şeyin yaratıcısıdır” sözü
sebebiyle her mevcudun hâlikı Allah Teâlâ’dır. Bu sebeple irade ve ihtiyar da
O’nun mahlûku olacaktır. Öyleyse Saçaklızâde’nin yaklaşımı şöyle ifade edilebilir: İhtiyarî fiil, tercihle gerçekleşir; tercih ise mevcut ve mâdum olmayan
mastarî bir mâna olduğu için yaratılmamıştır. Tercihin yaratılmamış olması
da insanın fiillerinin nihaî tahlilde Tanrı’ya uzanmadığını, dolayısıyla insanın özgür olduğunu göstermektedir.
Saçaklızâde’nin Sadrüşşerîa’yı takip ederek fiilin iki anlamını irade için
de uygulaması ve iradenin bir yönüyle şey olmadığını düşünerek, iradeyi
tercihle yeniden ifade etmesi, onun konuyla ilgili müteahhirîn dönem literatüründe ifade edilen bir soruna ilişkin eleştirilerinin de temelini oluşturmaktadır.
Bunu Saçaklızâde’nin İmam Birgivî’nin irade ve ihtiyarın varlık tarzıyla ilgili görüşlerine yönelik tahlil ve tenkitlerinde görürüz. Birgivî, kulların
fiillerinin Allah’ın bilgisi, iradesi ve levh-i mahfûzda yazmasıyla gerçekleşmesinin, fiillerin kuldan cebir ile ortaya çıkmasını gerektirmediğini söyler.
Tıpkı Zeyd’in, Amr’ın belirli bir günde yapacağı şeylerin tamamını bilmesi
durumunda bunların Amr’dan cebir ile sâdır olmasının gerekmediği gibi.
Ancak o, Allah’ın kulların fiillerinin tamamının hâlikı olmasının, kulun fiilinde mecbur olmasını vehmettirdiğini de ekler. İşte bu vehmi ortadan kaldırmak için Birgivî, “Allah Teâlâ’nın her ne kadar kulların ve diğer varlıkların
bütün fiillerinin yaratıcısı olsa da onların taatler ve mâsiyetler şeklinde zıtlara taalluk edebilecek cüz’î ihtiyarlarının ve kalbî iradelerinin bulunduğunu”
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söylemektedir.18 Buraya kadar bir sorun görünmemektedir, fakat Birgivî, söz
konusu cüz’î ihtiyar ve iradelerin hariçte vücudu olmadığını, bu sebeple de
yaratmaya konu olmayacağını düşünür. Çünkü yaratmak (halk), mâdumu
varlığa getirmek (icat) demektir. Bir şey mevcut olmamışsa yani icat edilmemişse mahlûk da olamaz. Bu durumda Allah Teâlâ kulların fiillerinin ne
müridi ne de hâlikıdır. Bu sebeple Birgivî’ye göre, “ihtiyarın da kulun fiili
gibi Allah’ın mahlûku olduğu öne sürülerek kulun ihtiyar ve fiilinde mecbur
olduğu” savunulamaz. Çünkü kulun ihtiyarı kuldan sâdır olan ve mevcut ve
mâdum olmayan bir şeydir. Bu sadece kulun meydana getirdiği (sun‘) bir
şeydir, yoksa Allah Teâlâ’nın işlemesi (sun‘) ve yaratmasıyla (halk) değil ki
kulun fiili ızdırârî olsun. Birgivî bunun, Allah’ın kulun fiilini yaratmasının
bir şartı olduğunu, bu durumda kulun fiilinin kendisinden sâdır olan bir
şeye uzandığını düşünür.
Saçaklızâde’ye göre Birgivî, bu yaklaşımının, Allah Teâlâ’nın, “O, her şeyin
yaratıcısıdır” ve “Allah’tan başka yaratıcı mı var?” sözlerine muhalefet etmediğini düşünmüş olmalıdır. Çünkü bu ihtiyar mevcut değildir, bilakis kulun
masnûudur. Nasıl ki Allah’ın kulun fiilini irade etmesi, onun fiilinin ızdırârî
olmasını gerektirmiyorsa, O’nun kulun ihtiyarını irade etmesi de onun ihtiyarının ızdırârî olmasını gerektirmemektedir.19 Şu halde Birgivî’nin yaklaşımı, insanın ihtiyar ya da iradesinin mevcut ve mâdum olmaması sebebiyle
Tanrı tarafından yaratılmadığı, bu sebeple de insanın fiillerinde mecbur olmadığı şeklindedir.
Ancak Saçaklızâde bu yaklaşımın tashihe muhtaç olduğunu düşünmektedir. O, eleştirilerini Birgivî’nin yaklaşımını temellendirirken kurduğu kıyası
analiz ederek detaylandırır. Ona göre söz konusu akıl yürütme, “İhtiyarın hariçte varlığı yoktur” ve “Öyleyse ihtiyar yaratmaya muhtaç değildir” şeklinde
sırasıyla, küçük öncül ve neticeye karşılık gelecek iki önerme içermektedir.
Ancak ona göre kıyası tamamlamak için, “Her hariçte varlığı olmayan, yaratmaya muhtaç değildir” şeklinde tümel büyük öncüle ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu durumda karşımıza şöyle bir argüman çıkmaktadır:
İhtiyarın hariçte varlığı yoktur.
Her hariçte varlığı olmayan yaratmaya muhtaç değildir.
Öyleyse ihtiyar, yaratmaya muhtaç değildir.
Ne var ki Saçaklızâde, kıyasın tümel büyük öncülünün iki açıdan problemli olduğunu düşünmektedir: 1. Eğer hariç ile zihnin harici kastedilir ve
18 Birgivî, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye, s. 117-18.
19 Birgivî, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye, s. 118.
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hariçte varlığı olmayan şeylere de irade ve şehvet gibi zihnin sıfatları girerse,
bu durumda büyük önerme doğru olmaz. Çünkü büyük önermede hariçte
varlığı olmayan şeylerin yaratmaya konu olmadığı söylenmişti. Halbuki hariçte varlığı olmayan zihnin sıfatları yaratılmıştır. 2. Hariçte varlığı olmayan
şeylere zihnin sıfatları girmese bile, bunlar yine hariçte mevcut olana dahil
olacaktır. Çünkü zihin, hariçte mevcuttur. Zihinde mevcut olan aynı şekilde
hariçte de mevcut olacaktır. Çünkü mevcut bir şeyde mevcut olan, o şeyde
de mevcuttur. Öyleyse “İhtiyarın hariçte vücudu yoktur” şeklindeki küçük
önerme de doğru olmamaktadır.
Bu sebeple Saçaklızâde’ye göre iradenin ve ihtiyarın karşılık geldiği varlık
tarzını tespit ederken daha dikkatli olunmalıdır. Zira ihtiyar ile mastarî bir
mâna yani “güç yetirilen şeyin (makdûr) iki tarafından birine yönelik tahsis
edici sıfatın var edilmesi (îkā‘)” kastedilirse, bu doğrudur, çünkü gerçekten
de bu anlamıyla ihtiyar, mastarî bir mâna olup mevcut değildir, hatta hal
kabilindendir. Ancak ihtiyar ile mastarî bir mâna değil de, aksine muhassis
sıfat kastedilecek olursa, bu anlamıyla ihtiyar kalbin bir arazı olacak, dolayısıyla da hariçte mevcut olacaktır; çünkü bu yönüyle irade veya ihtiyar “şey”
olup, her “şey” olan da Allah Teâlâ’nın mahlûkudur. Öte yandan muhassis
sıfatın varlığa getirilmesi (îkā‘) ise, mevcut değildir. Şu halde Saçaklızâde’ye
göre, İmam Birgivî’nin, “İhtiyarın hariçte varlığı yoktur” önermesi, fiilin söz
konusu iki anlamı arasındaki ayırımın dikkate alınmasıyla yeniden düzenlenmelidir.

Sonuç
Tanrı’nın her şeyi yaratmasıyla insanın özgürlüğü arasındaki ikileme yönelik uzlaşmayı, insanın sorumluluğunun temelini teşkil eden irade, ihtiyar
veya tercihin ilâhî yaratmanın konusu olmaktan çıkarılmasıyla mümkün
kılan söz konusu çözüm, müteahhirîn dönem Mâtürîdî kelâmının konuyla
ilgili literatürü üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmuştur. Saçaklızâde’nin
Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’de geliştirdiği çözüm önerisi bu yöndeki çabaları
belirginleştirmesi bakımından önem taşımaktadır. O, Sadrüşşerîa tarafından
öne sürülen fiilin şey ve şey olmayan anlamlarına ilişkin ayırımı, önce bir
fiil olan iradeye uygulamış; irade ve iradenin îkā‘ı yani varlığa getirilmesinden bahsederek, iradenin araz, dolayısıyla şey ve mahlûk olduğunu; ancak
iradenin îkāının şey olmadığını, dolayısıyla ne mevcut ne de mâdum olduğunu, hal olduğunu belirtmiştir. Eş deyişle iradenin bir “şey-olan”, bir de “şeyolmayan” yönü vardır, iradenin “şey-olan yön”ü, şey ve mevcut olduğu için
mahlûk iken; iradenin “şey-olmayan yönü” ise şey ve mevcut olmadığı için
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mahlûk olmamaktadır. Saçaklızâde bir sonraki adımda iradenin îkāı yani
varlığa getirilmesinin gerçekte tercihe karşılık geldiğini; tercihin ise mevcut,
mâdum, şey ve yaratılmış olmak gibi niteliklere sahip olmadığını söyleyerek
onun insanın fiillerinin nihaî dayanağını teşkil ettiğini öne sürmüştür. İşte
insanın fiillerinden sorumlu olmasını sağlayan, varlık ve yokluk ile nitelenemeyen tercih olmaktadır.
Sonuç olarak Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’nin söz konusu problemin çözümüne yönelik iki katkısından bahsedilebilir. “İnsan fiilleri şeydir”, “Her şey
mahlûktur”, “Öyleyse insan fiilleri de mahlûktur” şeklinde kurulan kıyasın
insanın özgürlüğünü yadsımasından ötürü kıyasın küçük öncülünün yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesinin öne sürülmesidir. Böylece topyekün insan fiillerinin şey olmadığı, dolayısıyla önermede ifade edilen “insan
fiillerinin şeyliği” ile, fiilin ikinci anlamını teşkil eden “mastarla hâsıl olan
anlam”ın kastedildiği belirginleştirilmiştir. İkincisi ise, insanın fiillerinin temelinde yatan bir yönüyle irade, ihtiyar veya tercihin, varlıklar içerisindeki
yerinin soruşturularak varlık, yokluk, şey ve yaratılmış olmak gibi yüklemler
alamayacağının öne sürülmesiyle insanın özgürlüğünü temellendirme çabasıdır. Saçaklızâde’nin, müteahhirîn dönemi Mâtürîdî kelâmcılarının insanın
özgürlüğünü temellendirmenin yolunun iradenin ontolojisini soruşturmaktan geçtiği şeklindeki iddialarını esas almak suretiyle problemin çözümünü
kavramsal yönden zengin ve teorik açıdan derin bir çerçevede araması son
derece önemlidir.
II. Risâle’nin Nüshaları ve Neşirde Takip Edilen Yöntem
Saçaklızâde’nin araştırmamıza konu olan Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sini
kütüphanelerde tespit edebildiğimiz beş el yazmasından hareketle neşre hazırladık. Söz konusu nüshalarda müstensih ve istinsah tarihlerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Birinci nüsha, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kütüphanesi, “Yazmalar 306” numarasıyla kayıtlı olup, 1b-8b varaklarından meydana gelmiştir.
Risâlenin ilk sayfasında, “Bu, Saçaklızâde’nin cüz’î ihtiyar meselesine dair bir
risâlesidir” ibaresi yazılıdır. Risâlenin neşrinde esas aldığımız bu nüshayı []أ
harfiyle gösterdik.
İkinci nüsha, Millî Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu’nda 2219/1 numarasıyla Risâle fi’l-akāid adıyla kayıtlıdır. Bir mecmuanın içerisinde 1a-3b varakları arasında yer alan nüshanın ilk sayfasının üzerinde İrâde-i Cüz’iyye Risâlesi ifadesi yer almaktadır. Bu nüshayı da neşirde
( )بharfiyle gösterdik.
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Üçüncü nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü,
5819 numarada kayıtlı olup, 1b-3a varakları arasında yer almaktadır. Bu nüshayı neşirde ( )جharfiyle gösterdik.
Dördüncü nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa Bölümü 648
numaralı mecmuanın içerisinde, Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye adıyla 1b-4a varakları arasında yer almaktadır. Metnin baş tarafında Risâle li-irâde cüz’iyye
li-Saçaklızâde ibaresi yazılıdır. Bu nüshayı neşirde ( )دharfiyle gösterdik.
Neşirde kullandığımız beşinci nüsha, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde
6774 numaralı mecmuanın içerisinde kayıtlıdır. 120a-124b varakları arasında
yer alan bu nüshayı neşirde ( )فharfiyle gösterdik.
Söz konusu nüshaların genel itibariyle birbirine yakın özellikte bulunduğunu, ancak “ ”بve “ ”فnüshalarının diğerlerine oranla daha çok yazım yanlışı içerdiğini söyleyebiliriz. Risâlenin neşrinde İslâm Araştırmaları Merkezi
(İSAM) tahkik kuralları esas alınmıştır.
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III. Tahkik

ﺑﺴــﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤــﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻳﻘــﻮل اﻟﺒﺎﺋــﺲ اﻟﻔﻘﻴــﺮ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻤﺮﻋﺸــﻲ اﻟﻤﺪ ﻋـ ّـﻮ ﺑﺴــﺎﺟﻘﻠﻲ زادﻩ أﻛﺮﻣــﻪ ﷲ ﻟﺴــﻌﺎدة:
اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻻﺧﺘﻴــﺎر اﻟﺠﺰﺋــﻲ ﺑﺤــﺚ ﻣﻈﻠــﻢ ،وﻛﻼم ﺻﺎ ﺣــﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴــﺢ ﻓﻴــﻪ ﺑﺴــﻴﻂ ١اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت
٣
٢
ﺗﻘﺮب إﱃ اﻷﻓﻬﺎم .وﷲ اﻟﻤﺴــﺘﻌﺎن
ﻳﺘﺤﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻷﻟﺒﺎب .وأ أردت أن أﻟ ّﺨﺼﻪ ﺑﻮﺿﻊ رﺳــﺎﻟﺔ ّ
وﻋﻠﻴــﻪ ٤اﻟﺘــﻜﻼن .ﻓﻴﻬــﺎ ٥ﻣﻘﺪﻣــﺔ وﻣﻘﺼــﺪ وﺧﺎﺗﻤــﺔ .أ ﻣــﺎ اﻟﻤﻘﺪ ﻣــﺔ ﻓﻔﻴﻬــﺎ ٦ﻓﺼــﻮل.
اﻟﻔﺼﻞ ٧اﻷول

ُّ َ

ﻗــﺎل ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ﴿ ٨ :ٱ َّ ُ َخٰل ُِق ك ۡ
شءٖ﴾ ٩واﻟﺸــﻲء ١٠ﻫﻨــﺎ ﺑﻤﻌــﲎ َﻣﺸــﻲء وﺟــﻮدﻩ .وﻗــﺎل ﰲ
ِ
١٢
اﻟﻤﻮاﻗــﻒ ﰲ اﻟﻤﻘﺼــﺪ ١١اﻟﺴــﺎدس ﻣــﻦ ﻣﻘﺎﺻــﺪ اﻟﻮﺟــﻮد واﻟﻌــﺪم» :اﻟﺸــﻲء ﻋﻨــﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد«.
اﻧﺘﻬــﻰ .وﻗــﺎل ﺷــﺎرﺣﻪ» :أي :ﻟﻔــﻆ اﻟﺸــﻲء ﻋﻨــﺪ اﻷ ﺷــﺎﻋﺮة ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮﺟــﻮد ﻓﻘــﻂ ،ﻓــﻜﻞ
ﺷــﻲء ﻋﻨﺪﻫــﻢ ١٣ﻣﻮﺟــﻮد وﻛﻞ ﻣﻮﺟــﻮد ﺷــﻲء« ١٤.اﻧﺘﻬــﻰ .ﻳﻌــﲎ ﻓــﻼ ﻳﻄﻠــﻖ اﻟﺸــﻲء ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻌﺪوم
ﻋﻨــﺪ اﻷ ﺷــﺎﻋﺮة ﺧﻼﻓ ـﺎً ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ .ﻓﻤﻌــﲎ اﻵﻳــﺔ أن ﻛﻞ ﻣــﺎ وﺟــﺪ ﻓﺨﺎﻟﻘﻪ ﻫﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ .وﻻ ﻳﺪﺧﻞ
ﰲ اﻟﺸــﻲء ﰲ اﻵﻳﺔ ١٥ذاﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻷن اﻟﺸــﻲء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﲎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸــﻲء وﺟﻮدﻩ ١٦،وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻟﻤﺸــﻴﺌﺔ ﺑﺬاﺗــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﻟﻘﺪﻣــﻪ ووﺟﻮﺑــﻪ.

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻤﻮﺟﻮد ١٧ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ :واﺟﺐ ١٨وﺟﻮﻫﺮ وﻋﺮض ١٩.وأﻣﺎ اﻟﺤﺎل ٢٠:ﻓﻬﻮ ٢١ﺻﻔﺔ ٢٢ﻟﻤﻮﺟﻮد
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

ج  -ﺑﺴــﻴﻂ.
ب :ﻣﺘﺤﻴــﺮ؛ ج ف :وﻳﺘﺤﻴــﺮ
د  -وأ .
أ :وﻋﻠﻴــﻚ.
أ :ﻓﻴﻪ.
ج د :ﻓﻴﻬــﺎ.
د  -اﻟﻔﺼــﻞ.
ب :أن ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ؛ ج  -ﻗــﺎل ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ.
ﺳــﻮرة اﻟﺰﻣﺮ .٦٢/٣٩
د  -واﻟﺸــﻲء.
ف :ﻣﻘﺼــﺪ.

١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.٢١٢/٢ ،
ب د  -ﻋﻨﺪﻫــﻢ.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.٢١٢/٢ ،
أ  -ﰲ اﻵﻳــﺔ.
ف  -ﻣﺸــﻲء وﺟﻮدﻩ.
أ ف :إن اﻟﻤﻮﺟــﻮد.
ف  +وﺟﻮﺑﻬــﺎ.
ف  -وﺟﻮﻫــﺮ وﻋــﺮض.
أ :ﻣﺤﺎل.
ف  -ﻓﻬــﻮ.
ف :ﻓﺼﻔــﺔ.
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ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«

ﻻ ﻣﻮﺟــﻮدة وﻻ ﻣﻌﺪوﻣــﺔ ١.أﺛﺒﺘــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴــﻦ وﻧﻔــﺎﻩ آ ﺧــﺮون .ﻓﻤــﻦ ﻧﻔــﺎﻩ ﻳﺪﺧﻠــﻪ ٢ﰲ
اﻟﻤﻌــﺪوم ،وذﻟــﻚ ﻛﺎﻟﻤﻌــﺎﱐ ٣اﻟﻤﺼﺪرﻳــﺔ ،وﺗﻔﺼﻴﻠــﻪ ﰲ اﻟﻤﻮا ﻗــﻒ وﺷــﺮﺣﻪ .وﻗــﺎل ﰲ اﻟﻤﻮا ﻗــﻒ
ﰲ أﺑﺤــﺎث اﻟﻌــﺮض» :اﻟﻌــﺮض ٤ﻋﻨــﺪ  :ﻣﻮﺟــﻮد ﻗﺎ ﺋــﻢ ﺑﻤﺘﺤﻴــﺰ« ٥.وﻗــﺎل ﰲ اﻟﻤﻮا ﻗــﻒ وﺷــﺮﺣﻪ

٦

]٢و[  /ﻫﻨــﺎك» :اﻟﻌــﺮض ٧:إﻣــﺎ أن ﻳﺨﺘــﺺ ﻟﺤــﻲ وﻫﻮ اﻟﺤﻴﺎة ٨وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻹد راﻛﺎت ٩ﻟﺤﻮاس
وﻣــﻦ ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻛﺎﻟﻌﻠــﻢ واﻟﻘــﺪرة واﻹرادة واﻟﻜﺮاﻫــﺔ ١٠واﻟﺸــﻬﻮة واﻟﻨﻔــﺮة؛ وإ ﻣــﺎ أن ﻻ ﻳﺨﺘــﺺ ﺑــﻪ

١١

وﻫــﻮ اﻷﻛ ـﻮان اﻟﻤﻨﺤﺼــﺮة ﰲ أﻧ ـﻮاع أرﺑﻌــﺔ :اﻟﺤﺮﻛــﺔ واﻟﺴــﻜﻮن واﻻﺟﺘﻤــﺎع واﻻﻓﺘ ـﺮاق« ١٢إﱃ
آﺧــﺮ ﻣــﺎ ﻗــﺎل ١٣.ﻓﻈﻬــﺮ أن اﻹرادة وﻳﺮادﻓﻬــﺎ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ،واﻟﻤﺸــﻴﺌﺔ واﻟﻘﺼــﺪ ١٤ﻋــﺮض ﻣــﻦ أ ﻋ ـﺮاض
اﻟﻘﻠــﺐ ،ﻓﻬــﻲ ١٥أﻣــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد وﺷــﻲء ﻣﺨﻠــﻮق ١٦ﻟــﻪ ﺗﻌﺎﱃ.
اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻗــﺎل ﰲ اﻟﺘﻠﻮﻳــﺢ ﰲ ﺑﻴــﺎن اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ اﻷوﱃ ﻣــﺎ ﺧﻼﺻﺘــﻪ:
أن ﻛﺜﻴ ـﺮا ﻣــﻦ ﺻﻴــﻎ اﻟﻤﺼــﺎدر ﻛﺎﻟﺤﺮﻛــﺔ واﻟﺴــﻜﻮن ١٧ﻗــﺪ ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔــﺲ إﻳﻘﺎع اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﺻﻔــﺔ اﻟﺤﺮﻛــﺔ ،وﻫــﻲ :اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻜــﻮن ﻟﻠﻤﺘﺤــﺮك ١٨ﻣــﺎ دام ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﺒــﺪأ
واﻟﻤﻨﺘﻬــﻰ ،وذﻟــﻚ اﻹﻳﻘــﺎع ﻫــﻮ اﻟﻤﻌــﲎ اﻟﻤﺼــﺪري ،وﻳﺴــﻤﻰ ﺛﻴ ـﺮا وإﺣــﺪا وإﻳﺠــﺎدا؛
وﻗــﺪ ﻳﻄﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺻــﻒ اﻟﺤﺎﺻــﻞ ﺑﺬﻟــﻚ اﻹﻳﻘﺎع ،وﻫــﻮ ١٩اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر وﻫﻮ
ﻛﺎﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻜــﻮن ﻟﻠﻤﺘﺤــﺮك ٢٠.واﻷول ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻤﺼﺪر وﻫﻮ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﻔﻌــﻞ ٢١،واﻟﻤﻌــﲎ اﻟﺜــﺎﱐ ﻣﻌــﲎ ﻣﺠــﺎزي ﻟﻠﻤﺼﺪر.
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

أ :ﻻ ﻣﻮﺟــﻮد ﻟــﻪ وﻻ ﻣﻌــﺪوم.
ج :ﻳﺪﺧﻞ.
ف :ﰲ اﻟﻤﻌــﺎﱐ.
أ  -اﻟﻌــﺮض.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.٨/٥ ،
ب ج  -وﺷــﺮﺣﻪ.
ب  -اﻟﻌــﺮض.
ب :اﻟﺤﻴــﻮة ،ﺻــﺢ ه.
ف :إدراﻛﺎت.
د ف :واﻟﻜﺮاﻫﻴــﺔ.
ف  -ﺑــﻪ.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.١٣-١٢/٥ ،
ج :ﻣــﺎ ﻗﺎﻟﻪ.
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١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

٢١
٢٢

٢٢

ب  -واﻟﻘﺼــﺪ.
ج د :ﻓﻬــﻮ.
أ ف :وﻣﺨﻠــﻮق؛ ب  -ﻣﺨﻠــﻮق.
ب ج د ف  -واﻟﺴــﻜﻮن.
ف :اﻟﻤﺘﺤــﺮك.
ب :ﻫﻮ.
أ ج :وﻫــﻮ ﻛﺎﻟﺤﺎ ﻟــﺔ ا ﻟــﱵ ﻣــﻦ اﻟﻤﺼــﺪر ا ﻟــﱵ ﺗﻜــﻮن
ﻟﻠﻤﺘﺤــﺮك؛ ب :وﻫــﻮ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟــﱵ ﻟﻠﻤﺘﺤــﺮك.
أ ج د ف  +ﻳﻌــﲏ.
اﻟﺘﻠﻮﻳــﺢ إﱃ ﻛﺸــﻒ ﺣﻘﺎ ﺋــﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴــﺢ ﻟﺴــﻌﺪ اﻟﺪ ﻳــﻦ
اﻟﺘﻔﺘــﺎزاﱐ.٣٨٠/١ ،
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وﻗــﺎل ﰲ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ:
ﻓــﺈن أرﻳــﺪ

١

ﻟﺤﺮﻛــﺔ اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻜــﻮن ﻟﻠﻤﺘﺤــﺮك ﰲ أي ﺟــﺰء ﻳﻔــﺮض ٢ﻣــﻦ أﺟ ـﺰاء

اﻟﻤﺴــﺎﻓﺔ ﻓﻬــﻲ اﻟﻤﻌــﲎ اﻟﺜــﺎﱐ ،وإن أرﻳــﺪ ﺑﻬــﺎ إﻳﻘــﺎع ﺗﻠــﻚ اﻟﺤﺎﻟــﺔ ﻓﻬــﻮ اﻟﻤﻌﲎ اﻷول.
٣

٤

٥

واﻟﻤﻌــﲎ اﻟﺜــﺎﱐ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج؛ وأﻣــﺎ اﻷول ﻓﺄﻣــﺮ ﻳﻌﺘﺒــﺮﻩ اﻟﻌﻘــﻞ أي ﻳﻼﺣﻈــﻪ وﻻ
وﺟﻮد ﻟﻪ ٦ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ٧ﻣﻮﻗﻊ؛ إذ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ اﻟﺨﺎرج ٨ﻟﻜﺎن ﻟﻪ ﻣﻮﻗﻊ.
ﺛﻢ إﻳﻘﺎع ذﻟﻚ اﻹﻳﻘﺎع ﻳﻜﻮن واﻗﻌﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ،ﻓﻴﻠﺰم اﻟﺘﺴﻠﺴــﻞ ﰲ ﻃﺮف اﻟﻤﺒﺪأ
ﰲ اﻷﻣــﻮر اﻟﻮاﻗﻌــﺔ / ٩ﰲ اﻟﺨــﺎرج ،وﻫــﻮ ﻣﺤــﺎل ١٠.اﻧﺘﻬﻰ.

]٢ظ[

أﻗــﻮل :ﻓﺎﻹﻳﻘــﺎع ﺻﻔــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗِــﻊ ،وﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻟﺤــﺎل وﻟﻴــﺲ ﺑﻤﻮﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨﺎرج؛ ﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮد
ﰲ اﻟﺬﻫــﻦ ﻋﻨــﺪ ﻣﻼﺣﻈــﺔ اﻟﺬﻫــﻦ ١١إ ﻩ ،ﻓــﺈن ﻟــﻢ ﻳﻼﺣﻈــﻪ ١٢اﻟﺬ ﻫــﻦ ﻓﻠﻴــﺲ ﺑﻤﻮﺟــﻮد ﻓﻴــﻪ أﻳﻀــﺎ.
أﻗــﻮل :وﻛﺎﻹرادة ،وﻫــﻲ ﺗﻄﻠــﻖ ١٣ﻋﻠــﻰ ﺻﻔــﺔ ﻟﻠﻘﻠــﺐ ﻣﺨﺼﺼــﺔ ﻷ ﺣــﺪ ﻃــﺮﰲ اﻟﻤﻘــﺪور ﻟﻮﻗــﻮع
وﻋﻠــﻰ إﻳﻘــﺎع ﺗﻠــﻚ اﻟﺼﻔــﺔ .واﻷول ١٤ﻋــﺮض ﻟﻠﻘﻠــﺐ ﻣﻮﺟــﻮد ﻓﻴــﻪ ﻗﺎ ﺋــﻢ ﺑــﻪ ،واﻟﺜــﺎﱐ أ ﻣــﺮ ﻋﺪ ﻣــﻲ
اﻋﺘﺒــﺎري ﻳﻌﺘﺒــﺮﻩ اﻟﻌﻘــﻞ وﻳﻼﺣﻈــﻪ ١٥،ﻓﺤﻴــﻦ ﻳﻼﺣﻈــﻪ اﻟﻌﻘــﻞ ﺗﻜــﻮن ١٦ﺻﻮرﺗــﻪ ١٧ﻋﺮﺿــﺎ ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ
٢٠
١٩
١٨
اﻟﻘﻠــﺐ ﻗﺎﺋﻤــﺎ ﺑــﻪ ،ﻓﻬــﻮ ﻣﺨﻠــﻮق ﻪﻠﻟ ﺗﻌــﺎﱃ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ،وﺣﻴــﻦ ﻟــﻢ ﻳﻼﺣﻈــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣﻮﺟــﻮد اً
٢٣
ﻗــﻂ ٢١ﻻ ﰲ اﻟﺨــﺎرج وﻻ ﰲ اﻟﺬﻫــﻦ ،ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ؛ ﺑــﻞ ﻣﻮﺟــﻮدا ٢٢ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻓﻘﻂ.

اﻟﻔﺼــﻞ ٢٤اﻟﺮاﺑﻊ
ﻗــﺎل ٢٥ﰲ اﻟﻤﻮاﻗــﻒ وﺷــﺮﺣﻪ ﰲ ﻣﻮﻗــﻒ اﻷﻋﺮاض:
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

ب :إذا أرﻳــﺪ ،ﺻــﺢ ه.
أ ج د :ﻳﻔﺘــﺮض؛ ف :ﺗﻔــﺮض.
ب ج د ف :ﻓﻬــﻮ.
ف :ﻣﻌﲎ.
ب ج د ف :وإذا.
أ  -ﻟــﻪ.
أ د  -ﻟــﻪ.
ب  -ﰲ اﻟﺨــﺎرج.
أ :اﻟﻮاﻗﻊ.
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺷــﺮح اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺼﺪر اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ.٣٨١/١ ،
ف :ﻋﻨــﺪ اﻟﺬﻫﻦ.
د ،ف :ﻳﻼﺣــﻆ.
أ ج د :ﻳﻄﻠــﻖ.

١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

٢٦

أ  -واﻷول.
د :وﻳﻼﺣﻆ.
أ ج د ف :ﻳﻜــﻮن.
ف :ﺻﻮرة.
ب :ﻟﻠﻘﻠــﺐ.
أ :ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ.
أ :ﻟــﻢ ﻳﻼﺣﻆ.
ب ج د ف  -ﻗــﻂ.
ب ج :ﻣﻮﺟــﻮد.
أ  -ﻓﻘــﻂ.
ف  -اﻟﻔﺼــﻞ.
أ  -ﻗــﺎل.
ب  -ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻷﻋﺮاض؛ ج ف :ﰲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻷﻋﺮاض.
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ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«

ﻗﻴــﻞ :اﻹرادة اﻋﺘﻘــﺎد اﻟﻨﻔــﻊ أو ﻇﻨــﻪ ﰲ أﺣــﺪ ﻃــﺮﰲ اﻟﻔﻌــﻞ ١ﻣﺒﺎﺷ ـﺮﺗﻪ وﺗﺮﻛــﻪ .وﻗﻴــﻞ :ﻟﻴﺲ
اﻹرادة ﻣــﺎ ذﻛــﺮ ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﻘــﺎد أو اﻟﻈــﻦ؛ ﺑــﻞ ﻫــﺬا ٢ﻫــﻮ اﻟﻤﺴــﻤﻰ ﻟﺪاﻋﻴﺔ ،و ّأﻣﺎ اﻹرادة
ﻓﻬــﻲ ٣ﻣﻴــﻞ ﻳﺘﺒــﻊ ٤ذﻟــﻚ اﻻﻋﺘﻘــﺎد أو اﻟﻈــﻦ .ﻫــﺬا اﻟــﺬي ذﻛــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻲ اﻹرادة إﻧﻤﺎ
٦
ﻫــﻮ ٥ﻋﻠــﻰ رأي اﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ .وأﻣــﺎ اﻹرادة ﻋﻨــﺪ اﻷﺷــﺎﻋﺮة :ﻓﺼﻔــﺔ ﻣﺨﺼﺼــﺔ ﻷﺣــﺪ ﻃــﺮﰲ
اﻟﻤﻘــﺪور ﻟﻮﻗــﻮع ،واﻟﻤﻴــﻞ ٧اﻟــﺬي ﻳﻘﻮﻟﻮﻧــﻪ ﻓﻨﺤــﻦ ﻻ ﻧﻨﻜــﺮﻩ ﰲ اﻟﺸــﺎﻫﺪ؛ ﻟﻜــﻦ ذﻟــﻚ
اﻟﻤﻴــﻞ ﻟﻴــﺲ ٨إرادة ،ﻓــﺈن ٩اﻹرادة ﻻﺗﻔــﺎق ﺻﻔــﺔ ﻣﺨﺼﺼــﺔ ﻷﺣــﺪ ﻃــﺮﰲ اﻟﻤﻘــﺪور
ﻟﻮﻗــﻮع ١٠.اﻧﺘﻬﻰ.

ﻗﻮﻟــﻪ» :ﰲ اﻟﺸــﺎﻫﺪ« أي :ﰲ إرادة اﻹﻧﺴــﺎن أو ﰲ إ رادة اﻟﻤﺨﻠــﻮق اﺣﺘ ـﺮ ًازا ﻋــﻦ إ رادة
]٣و[ ﷲ .إذ ﻟﻴﺴــﺖ ١١إرادﺗــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ  /ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ ﻟﻤﻴــﻞ.
ﻗﻮﻟــﻪ » :ﻻﺗﻔــﺎق« أي :ﺗﻔــﺎق ١٢اﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ واﻷ ﺷــﺎﻋﺮة؛ ﻟﻜــﻦ اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻋﻨــﺪ
اﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ ﻫــﻮ اﻻﻋﺘﻘــﺎد اﻟﻤﺬﻛــﻮر أو اﻟﻤﻴــﻞ اﻟﺘﺎ ﺑــﻊ ،وﻋﻨــﺪ اﻷ ﺷــﺎﻋﺮة ﺻﻔــﺔ ١٣ﻏﻴــﺮ اﻻﻋﺘﻘــﺎد
واﻟﻤﻴــﻞ ١٤،وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ ﻟﻤﻴــﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ .أ ﻗــﻮل :اﻹ رادة ي ﻣﻌــﲎ ﺗﻔﺴــﺮﻩ؟ ١٥ﻋــﺮض
٢١
ﻣﻮﺟﻮد وﺷﻲ ﻣﺨﻠﻮق ١٦ﻟﻪ ١٧ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻷن اﻹرادة ١٨ﻗﺴﻢ ١٩ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض ي ﺗﻔﺴﻴﺮ ٢٠ﺗﻔﺴﺮ؟
٢٢
ﻓــﻼ ﺗﻐﻔــﻞ ﻋــﻦ ذﻟﻚ.
اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻗــﺎل ﰲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ وﺷــﺮﺣﻪ:
اﻹرادة ﻋﻨــﺪ ﻏﻴــﺮ ﻣﺸــﺮوط ﻋﺘﻘــﺎد اﻟﻨﻔــﻊ أو ﺑﻤﻴــﻞ ٢٣ﻳﺘﺒﻌــﻪ؛ ﻷن اﻹرادة ﺗﻮﺟــﺪ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

ج د :اﻟﻌﻘــﻞ.
ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻨﺴــﺦ  -ﻫــﺬا .واﻟﺘﺼﺤﻴــﺢ ﻣــﻦ ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗــﻒ
ﻟﻠﺠﺮﺟــﺎﱐ.٦٨/٦ ،
ب ج د ف :ﻓﻬــﻮ.
أ :ﻳﻨﻔــﻊ.
أ ب د :ﻫــﻲ.
ف :ﻃﺮف.
ب :وأﻣــﺎ اﻟﻤﻴﻞ.
د :ﻟﻴــﺲ ،ﺻــﺢ ه؛ ف  -ﻟﻴــﺲ.
ج :ﻓﺈذأ.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.٧٠-٦٨/٦ ،
ب ج د ف :ﻟﻴــﺲ.
ف :ﻻﺗﻔﺎق.
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١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

ب  -ﺻﻔــﺔ.
أ  -اﻟﻤﻴــﻞ.
أ :ﺗﻔﺴــﻴﺮ؛ ب :ﺗﻔﺴــﺮ؛ ج ف :ﻧﻔﺴــﺮﻩ.
أ ج ف :وﻣﺨﻠــﻮق.
د :ﻪﻠﻟ.
ف :ارادة.
ب  -ﻗﺴــﻢ.
ف  -ﺗﻔﺴــﻴﺮ.
ب ج د  -ﺗﻔﺴــﺮ.
د  -ذﻟــﻚ.
أ ب ج :ﺑﻤﻴــﻞ.
أ ج :ﻳﻮﺟــﺪ.

٢٤
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ﺑﺪوﻧﻬﻤــﺎ ١ﻓــﻼ ﺗﻜــﻮن ٢ﻋﻴــﻦ أﺣﺪﻫﻤــﺎ ،وﻻ ﻣﺸــﺮوﻃﺎ ﺑــﻪ أﻳﻀــﺎ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ .ﻟﻨﺎ  -ﰲ
وﺟــﻮد اﻹرادة ﺑﺪوﻧﻬﻤــﺎ  ٣-أن اﻟﻬــﺎرب ٤ﻣــﻦ اﻟﺴــﺒﻊ ٥إذا ﻇﻬــﺮ ﻟــﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎن ﻣﺘﺴــﺎو ن ﰲ
اﻹﻓﻀــﺎء إﱃ ﻣﻄﻠﻮﺑــﻪ اﻟــﺬي ٦ﻫــﻮ اﻟﻨﺠــﺎة ﻣﻨــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺨﺘــﺎر أﺣﺪﻫﻤــﺎ رادﺗﻪ ،وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﰲ ذﻟــﻚ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ٧ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﺟﻴــﺢ أﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻟﻨﻔــﻊ ٨ﻳﻌﺘﻘــﺪﻩ ﻓﻴــﻪ وﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣﻴــﻞ ﻳﺘﺒﻌــﻪ؛ ﺑــﻞ
ﻳﺮﺟــﺢ أﺣﺪﻫﻤــﺎ ﺑﻤﺠــﺮد اﻹرادة .وﻣﻌﻠــﻮم ﻟﻀــﺮورة أﻧــﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠــﺪ ٩اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻣﺘﻔﻜ ـﺮا ﻓﻴــﻪ ﺣــﱴ ﻳﻔﺘﺮﺳــﻪ اﻟﺴــﺒﻊ .وﻛــﺬا اﻟﻌﻄﺸــﺎن إذا ﻛﺎن ﻋﻨــﺪﻩ ﻗﺪﺣــﺎن ﺑﻤــﺎء ﻓــﺮض
اﺳﺘﻮاءﳘﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺘﺎر أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻼ داع ﻟﻪ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﻋﻠﻰ
اﻵﺧــﺮ ،وﻛــﺬا اﻟﺠﺎﺋــﻊ ١٠إذا ﻛﺎن ١١ﻋﻨــﺪﻩ رﻏﻴﻔــﺎن ﻣﺘﺴــﺎو ن ١٢ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺠﻬــﺎت،
ﻓﺈﻧــﻪ ١٣ﻳﺨﺘــﺎر ١٤أﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻏﻴــﺮ داع ﻳﺪﻋــﻮﻩ ١٥إﻟﻴــﻪ .واﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ ادﻋ ـﻮا ١٦اﻟﻀــﺮورة ن
ﻣــﻦ اﺳــﺘﻮى ﻋﻨــﺪﻩ اﻟﻄﺮﻓــﺎن ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﺮﺟــﺢ / ١٧ﺧﺘﻴــﺎرﻩ أﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ١٨اﻵﺧــﺮ إﻻ
ﻟﻤﺮﺟــﺢ ١٩ﻳﺨﺘــﺺ ﺑﺬﻟــﻚ اﻟﻄــﺮف ٢٠،ﻓﻤــﺎ دام اﻻﺳــﺘﻮاء ﻻ ﻳﺘﺼــﻮر ﻣﻨــﻪ ﺗﺮﺟﻴــﺢ أﺻــﻼ.
واﻟﺠ ـﻮاب ﻣﻨــﻊ اﻟﻀــﺮورة .ﻧﻌــﻢ ،ﻟﻠﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ أن ﻳﻘﻮﻟ ـﻮا ٢١:ﻟﻴــﺲ ﻳﻠــﺰم ﻣــﻦ ﻓــﺮض اﻟﺘﺴــﺎوي
وﻗﻮﻋــﻪ ،وﻻ ﺑــﺪ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻮر ٢٢اﻟﻤﻔﺮوﺿــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺮﺟــﺢ ﺑﺤﺴــﺐ اﻋﺘﻘــﺎدﻩ .وﻗﻴــﻞ :إذا
ﻓــﺮض اﻟﺘﺴــﺎوي ٢٣ﰲ اﻟﻨﺠــﺎة ﻓــﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘــﻪ ﺗﻘﺘﻀــﻲ ٢٤ﺳــﻠﻮك اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟــﺬي ﻋﻠﻰ ﻳﺴــﺎرﻩ،
وﰲ اﻟﻘﺪﺣﻴــﻦ واﻟﺮﻏﻴﻔﻴــﻦ ﻳﺨﺘــﺎر ٢٥ﻣــﺎ ﻫــﻮ اﻷﻗــﺮب إﱃ اﻟﻴﻤﻴــﻦ ٢٦.اﻧﺘﻬــﻰ.

]٣ظ[

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴــﺎدس
ﻗــﺎل ﰲ اﻟﻤﻮاﻗــﻒ» ٢٧:اﻹرادة اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ ﺗﻮﺟــﺐ اﻟﻤ ـﺮاد اﺗﻔﺎ ﻗــﺎ وأ ﻣــﺎ اﻹ رادة اﻟﺤﺎد ﺛــﺔ ﻓــﻼ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

أ :ﺑﺪوﻧﻬــﺎ.
أ :ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن؛ ج :ﻓــﻸن ﺗﻜــﻮن.
أ :ﺑﺪوﻧﻬــﺎ.
أ :أن ﻟﻬــﺎرب؛ د :ﻷن اﻟﻬــﺎرب.
د :ﻋﻦ اﻟﺴــﺒﻊ.
ج  -اﻟــﺬي.
ب  -اﻻﺧﺘﻴــﺎر.
ب :ﺑﻨﻔــﻊ؛ ف :اﻟﻨﻔــﻊ.
أ :ﻳﻮﺟﺪ.
أ د ف :ﺟﺎﻳــﻊ؛ ب :اﻟﺠﺎﻳــﻊ.
أ ج د  -إذا ﻛﺎن.
أ :ﻣﺘﺴــﺎو؛ ج د ف :ﻣﺘﺴﺎوﻳ ــﻴﻦ.
ف  -ﻓﺈﻧــﻪ.
ف :ﻓﻴﺨﺘــﺎر.

١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

د :ﻳﺪﻋﻮ.
ف :ادﻋــﻮ؛ ب :ادﻋــﻰ.
أ :ﻣﺮﺟﺢ.
أ :ﻋﻦ.
ب :ﺑﻤﺮﺟــﺢ؛ د :اﻟﻤﺮﺟــﺢ.
أ :اﻟﻄﺮق.
ب :ﻳﻘﻮل.
د :اﻟﺼــﻮر؛ ف :اﻟﺼــﻮرة.
أ ،ب :ﺗﺴــﺎوي.
أ ج د :ﻳﻘﺘﻀــﻲ.
ف :ﺗﺨﺘــﺎر.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.٧٤-٧٢/٦ ،
أ :اﻟﻤﻮاﻗــﻒ
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ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«

ﺗﻮﺟﺒــﻪ ١اﺗﻔﺎﻗــﺎ« ٢.اﻧﺘﻬــﻰ .وﻗــﺪ ٣ﻳﺮﻳــﺪ اﻹﻧﺴــﺎن ﺷــﻴﺌﺎ ﻓﻴﺨﻠﻖ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻋﻘﻴﺒﻪ اﻟﻤﺮاد؛ وﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪﻩ

٤

وﻻ ﻳﺨﻠﻘــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﺑﺴــﻠﺐ ٥ﻗــﻮة اﻟﻌﻀــﻮ اﻟــﺬي أرﻳــﺪ ﺗﺤﺮﻳﻜــﻪ وﻫــﻮ ﻇﺎ ﻫــﺮ؛ ٦وﻗــﺪ ﻳﺨﻠــﻖ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ
ﻓﻌــﻞ اﻟﻌﺒــﺪ ﺑــﺪون إرادة اﻟﻌﺒــﺪ ﻛﺤــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺮﺗﻌــﺶ ﻓﻬــﻮ ٧ﻓﻌــﻞ اﺿﻄ ـﺮاري ٨،واﻷول ٩اﺧﺘﻴﺎري،

١٠

ﻓــﺎﻹرادة ﻟﻴــﺲ ﺑﺸــﺮط ﻋــﺎدي ﻟﺨﻠــﻖ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ أﻓﻌــﺎل اﻟﻌﺒــﺎد؛ ١١ﺑــﻞ ﺳــﺒﺐ ١٢ﻋــﺎدي ﰲ اﻟﻐﺎ ﻟــﺐ.
واﻟﻔــﺮق ﺑﻴــﻦ اﻟﺸــﺮط واﻟﺴــﺒﺐ ﻻ ﻳﺨﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﻤﻤﻴــﺰ ١٣.ﻓــﺎﻹ رادة اﻟﺤﺎد ﺛــﺔ أ ﻣــﺮ ﻻ ﻳﺠــﺐ
ﻋﻨــﺪﻩ اﻟﻔﻌﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴــﺎﺑﻊ
ﻗــﺎل ﰲ اﻟﺘﻠﻮﻳــﺢ ١٤ﻋﻨــﺪ ﻗــﻮل ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ:
وﺑﺮﻫﺎن آﺧﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ :أ ﻧﻌﻠﻢ ﻟﻮﺟﺪان أن ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺻﻨﻌﺎ ﻣﺎ أي ﻓﻌﻼ ﻣﺎ

١٥

ﻻﺧﺘﻴﺎر.

١٦

وﺻﻨﻌــﻪ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ أﻣــﺮ ﻻ ﻣﻮﺟــﻮد وﻻ ﻣﻌــﺪوم ،ﻻ ﰲ أﻣــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد .ﺛــﻢ ذﻟــﻚ
اﻷﻣــﺮ ١٧ﻻ ﻳﺠــﻮز أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﻮ اﻹﻳﻘــﺎع واﻹﻳﺠــﺎد اﻟــﺬي ١٨ﻳﺠــﺐ  /ﻋﻨــﺪﻩ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺒﺘﺔ

]٤و[

ﺣــﱴ ﻳﻜــﻮن ١٩اﻟﻌﺒــﺪ ﻣﻮﺟــﺪا ٢٠ﻟﺬﻟــﻚ اﻟﺸــﻲء ٢١اﻟﻤﻮﺟــﻮد وﺧﺎﻟﻘــﺎ ﻟــﻪ ،ﻓﺘﻌﻴــﻦ أن ﻳﻜــﻮن
ذﻟــﻚ اﻷﻣــﺮ ٢٢اﻟﻼﻣﻮﺟــﻮد واﻟﻼﻣﻌــﺪوم اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ أﻣـ ًـﺮا ٢٣ﻻ ﻳﺠــﺐ ﻋﻨﺪﻩ وﺟﻮد
اﻷﺛﺮ ٢٤،وﻫﻮ اﻟﻤﺴــﻤﻰ

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣

١٤

٢٥

ﻟﻜﺴــﺐ ،واﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ٢٦وﺑﺨﻠﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ٢٧.اﻧﺘﻬﻰ.

أ :ﻓــﻼ ﺗﻮﺟﻪ.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.٧١-٧٠/٦ ،
ف :ﻗﺪ.
ب ج د ف :ﻳﺮﻳــﺪ.
أ :ﺑﺴــﺒﺐ.
ب :اﻟﻈﺎﻫــﺮ؛ ج ف :ظ.
أ :وﻫﻮ.
أ :اﺿﻄﺮار.
أ  -واﻷول.
أ :واﻻﺧﺘﻴــﺎري.
أ  -اﻟﻌﺒــﺎد.
ج د ف :ﺑﺴــﺒﺐ.
ج د :اﻟﻤﺘﻤﻴــﺰ؛ وﰲ ﻫﺎﻣــﺶ ب :اﻟﺴــﺒﺐ وﺟــﻮدي ﻳــﺪور
ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮ وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ ،واﻟﺸــﺮط أﻣﺮ وﺟﻮد أو ﻋﺪﻣﻴﺎ
ﻳــﺪور ﻋﻠــﻰ ﻋﺪﻣــﻪ اﻟﻌﺪم.
ب ج د ف  -ﰲ اﻟﺘﻠﻮﻳــﺢ.
103

١٥

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺦ :ﻓﻌﻼ .واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻟﻠﺘﻔﺘﺎزاﱐ،
.٤٠١/١
ف :ﻓﻌــﻼ اﺧﺘﻴــﺎر .
أ  -اﻷﻣــﺮ.
أ ف :ﻋﻨــﺪﻩ.
د :ﺗﻜﻮن
أ ف :ﻣﻮﺟــﻮدا.
ب ج ف :اﻟﻔﻌــﻞ.
د  -اﻷﻣــﺮ.
ب ج د ف :أﻣــﺮ.
ف :وﺟــﻮدﻩ اﻻﺛﺮي
أ :ﻣﺴــﻤﻰ؛ ج  -اﻟﻤﺴــﻤﻰ.
ب :ﺣﺎﺻــﻼن ﺑﻪ.
اﻟﺘﻠﻮﻳــﺢ ﻟﻠﺘﻔﺘــﺎزاﱐ.٤٠١/١ ،
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ﻗﻮﻟــﻪ» :إ  ١ﻧﻌﻠــﻢ ٢ﻟﻮﺟــﺪان« اﻩ ٣ﻳﻌــﲏ ٤ﻳﻌﻠــﻢ ٥ﻟﻮﺟﺪان ٦أن ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻌــﻼ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻳﻐﺎﻳﺮ
١٠
ﻓﻌﻠــﻪ اﻻﺿﻄ ـﺮاري ٧،ﻛﺤﺮﻛﺘــﻪ ﻋﻨــﺪ ارﺗﻌﺎﺷــﻪ ،وﻫــﻮ ٨ﻣــﺎ ﻗﺎ ﻟــﻪ ٩ﰲ اﻟﺘﻮﺿﻴــﺢ» :اﻟﺘﻔﺮﻗــﺔ ﺿﺮورﻳــﺔ
١٢
ﺑﻴــﻦ اﻷﻓﻌــﺎل ١١اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳــﺔ واﻻﺿﻄﺮارﻳــﺔ«
ﻗﻮﻟــﻪ» :ﰲ أﻣــﺮ ﻻ ﻣﻮﺟــﻮد وﻻ ﻣﻌــﺪوم« وﻫﻮ اﻟﺬي ١٣ﻳﺴــﻤﻴﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎل،
١٨
وﻫﻮ واﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﻤﻌﺪوم ،وﻫﻮ ﻣﻦ ١٥اﻟﻤﻌﺎﱐ اﻟﻤﺼﺪ رﻳﺔ اﻟﱵ ١٦ﻫﻲ ١٧ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻔﻆ
اﻟﻤﺼــﺪر ﻛﺎﻹﻳﻘــﺎع واﻹﻳﺠــﺎد ١٩واﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ واﻟﺤﺮﻛــﺔ واﻟﻘﻴــﺎم واﻟﻘﻌــﻮد ،ﻻ اﻟﺤﺎ ﺻــﻞ ﻟﻤﺼــﺪر.
١٤

ﻗﻮﻟــﻪ» :ﳚــﺐ ﻋﻨــﺪﻩ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺒﺘــﺔ« ،ﻓــﺈن اﻹﻳﻘﺎع واﻹﻳﺠــﺎد ﺻﻔﺔ ٢٠ﻟﻠﻤﻮﻗِــﻊ واﻟ ِ
ﻤﻮﺟﺪ .ﻓﻤﻦ
اﺗﺼــﻒ ﻳﻘــﺎع ﺷــﻲء ﻓﻘــﺪ ﺧﻠﻘــﻪ ،ﻓﺈﻳﻘــﺎع ﺷــﻲء ﺻﻔــﺔ ﻟﺨﺎﻟﻘــﻪ ،ﻓﻠــﻮ اﺗﺼــﻒ اﻟﻌﺒــﺪ ﻳﻘــﺎع ﻓﻌــﻞ
ﻳﻜــﻮن ﺧﺎﻟﻘــﻪ .ﻓﺈﻳﻘــﺎع اﻟﻔﻌــﻞ ﻛﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺤﺮﻛــﺔ ﻣﺜــﻼ ﻟﻴــﺲ ﺑﺼﻨــﻊ اﻟﻌﺒــﺪ ،ﻛﻤــﺎ أن ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺤﺮﻛــﺔ
٢٤
ﻟﻴﺴــﺖ ٢١ﺑﺼﻨﻌــﻪ ٢٢.وإﻻ ﻟــﺰم أن ﻳﻜــﻮن ﺧﺎﻟــﻖ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺤﺮﻛــﺔ وﻫــﻲ أ ﻣــﺮ ٢٣ﻣﻮﺟــﻮد وﺷــﻲء،
َّ ُ ّ ُ ُ َ ٢٦
َ
ۡ
٢٨
ك َ ۡ
شءٖ﴾] ٢٧و[ ﴿ َهل م ِۡن َخٰل ٍِق غ ۡ ُي ٱ َّ ِ﴾.
ﻓﻴﺨﺎ ﻟــﻒ  ٢٥ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ﴿ :ٱ
خٰل ِق ِ
ﻗﻮﻟــﻪ» :أﻣــﺮ ٢٩ﻻ ﻳﺠــﺐ ﻋﻨــﺪﻩ وﺟــﻮد اﻷﺛــﺮ« وﻫــﻮ ﺗﺮﺟﻴــﺢ اﻟﻔﻌﻞ ﻻﻋﺘﻘــﺎد ٣٠ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ
ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻪ ٣١،وﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ  /ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﻻﺧﺘﻴﺎ رﻳﺔ ،واﻟﻤﺮﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ .ﻓﻠﻤﺎ٤] ٣٢ظ[
اﻋﺘﻘﺪ ٣٣ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻊ ر ﱠﺟﺤﻪ ﻟﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﺎل إﻟﻴﻪ ٣٤ﻓﺄ رادﻩ ٣٥ﻓﻔﻌﻠﻪ ٣٦.وﻣﻌﲎ َر ﱠﺟ َﺤﻪ :اﻋﺘﻘﺪ رﺟﺤﺎﻧﻪ،
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

أ-إ .
أ  -ﻓﺎﻟﻌﻠــﻢ.
أ ب د  -اﻩ.
ب  -ﻳﻌــﲏ.
ب  -ﻳﻌﻠــﻢ د :ﻧﻌﻠــﻢ؛ ف :ﺑﻌﻠــﻢ.
ب  -ﻟﻮﺟــﺪان؛ ف :ﺑﻮﺟــﺪان.
أ :اﻹﺿﻄﺮارﻳــﺔ.
ف  -وﻫــﻮ.
أ ب ج :ﻗــﺎل.
د :ﺿﺮورة.
ب ج ف :أﻓﻌﺎﻟــﻪ.
اﻟﺘﻮﺿﻴــﺢ ﻟﺼــﺪر اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ.٣٤٨/١ ،
ف  -اﻟــﺬي.
ف  -ﻟﺤــﺎل.
أ  -ﻣــﻦ.
أ د ف :اﻟــﺬي.
أ ج د ف  -ﻫــﻲ.
أ :اﻟﻠﻔــﻆ؛ ج د ف :ﻟﻠﻔــﻆ.

١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

ف :وإﻳﺠﺎد.
د :ﺻﻠﺔ.
أ :ﻟﻴﺲ.
ب  -ﻛﻤــﺎ أن ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺤﺮﻛــﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﺼﻨﻌــﻪ.
ج :أﻣﻮر.
أ :ﺷــﻲء؛ ب  -وﺷــﻲء.
أ د :ﻓﻴﺨﺎﻟﻔــﻪ.
د ف  -ﷲ.
ﺳــﻮرة اﻟﺰﻣﺮ .٦٢/٣٩
ﺳــﻮرة ﻓﺎﻃﺮ.٣/٣٥ ،
ب  -أﻣــﺮ.
د :ﻻﻋﺘﻘــﺎدﻩ.
د  -ﻟــﻪ.
ب ج ف :وﻟﻤــﺎ.
ج  +ﻓﻤــﺎل إﻟﻴــﻪ.
أ  -ﻓﻤــﺎل إﻟﻴــﻪ.
ب ج د ف :وأرادﻩ.
ج  +أو ﻻ ﻻﻋﺘﻘــﺎد ﻧﻔــﻊ ﻓﻴــﻪ.
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ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«

واﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ١ﻫﻨــﺎ ٢اﻋﺘﻘــﺪ ﻧﻔﻌــﻪ ٣ﻓﺮ ﱠﺟﺤــﻪ ﻓﻤــﺎل إﻟﻴــﻪ ﻓــﺄ رادﻩ ٤ﻓﻔﻌﻠــﻪ أو ﻻ؛ ﻻﻋﺘﻘــﺎد ﻧﻔــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻛﻤــﺎ

ﰲ ﻃﺮﻳﻘــﻲ اﻟﻬــﺎرب وﻗﺪﺣــﻲ اﻟﻌﻄﺸــﺎن ورﻏﻴﻔــﻲ اﻟﺠﺎ ﺋــﻊ ﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ  ٥.وﻫــﻮ ﺗﺮﺟﻴــﺢ اﻟﻔﻌــﻞ ﺑــﻼ

ﻣﺮﺟــﺢ ﻟــﻪ ٦ﻋﻨــﺪ اﻷ ﺷــﺎﻋﺮة ﻛﻤــﺎ ﰲ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﻤﺬﻛــﻮرة ،ﻓﻔــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎل إﱃ ٧أ ﺣــﺪ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ
ﺑــﺪون اﻋﺘﻘــﺎد ﻧﻔــﻊ زاﺋــﺪ ٨ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻵﺧــﺮ ،ﻓﺮﺟﺤــﻪ ﺑــﻼ ﻣﺮﺟــﺢ ٩ﻓــﺄ رادﻩ ﻓﻔﻌﻠﻪ.
ﻗــﺎل ﰲ اﻟﺘﻮﺿﻴــﺢ» :وﻫــﺬا اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ١٠ﻫــﻮ اﻻﺧﺘﻴــﺎر واﻟﻘﺼــﺪ« ١١.اﻧﺘﻬﻰ .وﻫﺬا ﻣﺴــﺎﻣﺤﺔ
ﻋﻈﻴﻤــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻋﺎدﺗــﻪ ١٢ﰲ أﻏﻠــﺐ ١٣ﻛﻠﻤﺎﺗــﻪ .ﻓﺎﻟﻤ ـﺮاد أن ﻫــﺬا اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ﺳــﺒﺐ ﻟﻼﺧﺘﻴــﺎر

١٤

واﻟﻘﺼــﺪ ،وذﻟــﻚ اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ﻻ ﻳﻮﺟــﺐ اﻹرادة واﻟﻔﻌــﻞ؛ ﻟﻜــﻦ ﻗــﺪ ١٥ﻳﺨﻠــﻖ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻋﻘﻴﺒــﻪ

١٦

إرادة ١٧ﰲ اﻟﻌﺒــﺪ ﻟﺬﻟــﻚ اﻟﻔﻌــﻞ ١٨،وﻗــﺪ ﻳﺨﻠــﻖ ﻋﻨــﺪ إ راد ﺗــﻪ ١٩ذ ﻟــﻚ اﻟﻔﻌــﻞ .ﻓــﺎﻹ رادة ٢٠ﻋــﺮض

٢١

ﻣﻮﺟــﻮد ﻣﺨﻠــﻮق ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ اﻟﺒﺘــﺔ ،ﻻ ﺻﻨــﻊ ﻟﻠﻌﺒــﺪ ﻓﻴــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻻ ﺻﻨــﻊ ﻟــﻪ ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ ،وإﻧﻤــﺎ ﺻﻨﻌــﻪ
ﰲ ﺗﺮﺟﻴــﺢ اﻟﻔﻌــﻞ .واﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ﻣﻌــﲎ ﻣﺼــﺪري ﻻ ﻣﻮﺟــﻮد وﻻ ﻣﻌــﺪوم ﺻــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ،وﻟﻴــﺲ
ﺑﻤﺨﻠــﻮق ﻟﻠﻌﺒــﺪ ﻟﻌــﺪم وﺟــﻮدﻩ .واﻟﺴــﺒﺐ ﻟﻔﻌــﻞ ٢٢اﻟﻌﺒــﺪ إﻳﻘــﺎع اﻹ رادة؛ ﻓــﺈن ﻛﺎ ﻧــﺖ اﻹ رادة
ﻣﺨﻠﻮﻗــﺔ ٢٣ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﻓﺈﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ ﺻﻔــﺔ ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ٢٤ﺻــﺎدر ﻣﻨــﻪ ٢٥ﺗﻌــﺎﱃ؛ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺎل ٢٦ﻟﻪ ٢٧:إﻧﻪ

٢٨

ﻣﺨﻠــﻮق ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﻟﻌــﺪم وﺟــﻮدﻩ؛ إذ اﻟﺨﻠــﻖ إﻳﺠــﺎد اﻟﻤﻌــﺪوم ،وإﻻﻳﻘــﺎع ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﻟﺤــﺎل.
وإن  /ﻛﺎﻧﺖ اﻹرادة ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ ،ﻓﺈﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮل ن اﻹ رادة ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ

]٥و[

ﻟﻠﻌﺒــﺪ ﻛﻔــﺮ؛ ﻷﻧــﻪ ﻋــﺮض ﻣﻮﺟــﻮد ﻓﻬــﻮ ﺷــﻲء ﻛﻤــﺎ ﻋﺮﻓــﺖ ،وﻛﻞ ﻣﻮﺟــﻮد ﻓﺨﺎﻟﻘــﻪ ﻫــﻮ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ
٢٩

١
٢
٣

٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

أ :واﻟﺘﺮﺗــﺐ.
ب :ﻣﻌﻨــﺎﻩ.
ج  -وﻣﻌــﲎ رﺟﺤــﻪ اﻋﺘﻘــﺪ رﺟﺤﺎﻧــﻪ واﻟﺘﺮﺗــﺐ ﻫﻨــﺎ اﻋﺘﻘــﺪ
ﻧﻔﻌﻪ.
ب ج :وأرادﻩ.
ف :ذﻛﺮ.
د ف  +وﻳﺠــﻮز ﺗﺮﺟﻴــﺢ اﻟﻔﻌــﻞ ﺑــﻼ ﻣﺮﺟــﺢ.
ف  -إﱃ.
د :زاﻳﺪ.
ف  -ﺑــﻼ ﻣﺮﺟــﺢ.
ف  -وﻫــﺬا اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ.
اﻟﺘﻮﺿﻴــﺦ ﻟﺼــﺪر اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ .٤٠٠/١
أ :ﻋﺎدﻳﺔ.
ب :أﻛﺜﺮ.
ب :اﻻﺧﺘﻴــﺎر
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١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

ج :ﻓﻴﻪ.
ف :ﻋﻘﻴــﺐ.
ب :إرادﺗﻪ.
ب  -ﰲ اﻟﻌﺒــﺪ ﻟﺬﻟــﻚ اﻟﻔﻌــﻞ.
ف :ﻟﻜــﻦ ﻗــﺪ ﻳﺨﻠــﻖ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻋﻨــﺪ ارادة.
ف :ﻓﺈرادة.
ف :ﻋﻦ.
ف :اﻟﻔﻌــﻞ.
أ :ﻣﺨﻠــﻮق.
ف  -ﻓﺈﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ ﺻﻔــﺔ ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ.
ب :ﺻــﺎدرة ﻋﻨــﻪ؛ ج  -ﺻــﺎدر ﻣﻨــﻪ.
ف :ﻻﻳﻘﺎع.
ب ج  -ﻟــﻪ.
ف :ﻷﻧﻪ.
ج :ﻓﻜﻞ.
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ُّ َ

ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ﴿ :ٱ َّ ُ َ ١خٰل ُِق ك ۡ
شءٖ﴾ ٢وﻛــﺬا اﻟﻘــﻮل ٣ن ٤اﻹ رادة واﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻏﻴــﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗــﺔ ٥ﻟــﻪ
ِ
١٠
٩
٨
ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺮض ٧ﻣﻮﺟﻮد وﺷﻲء ،وﷲ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻲء .ﻓﺎﺣﻔﻆ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺤﻔﻈﻚ.
٦

اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻗﺎل اﻟﺴــﻴﺪ اﻟﺸ ـﺮﻳﻒ ﰲ ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺷــﺮح اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ:

١١

وأﻣــﺎ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ ﻓﻬــﻮ ١٢ﻧﻔــﺲ اﻟﺸــﻲء ١٣،واﻷﻣــﺮ ﻫــﻮ اﻟﺸــﻲء .وﻣﻌــﲎ ﻛــﻮن اﻟﺸــﻲء
ﻣﻮﺟــﻮدا ١٤ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ أﻧــﻪ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ ﺣــﺪ ذاﺗــﻪ أي ﻟﻴــﺲ وﺟــﻮدﻩ وﺗﺤﻘﻘــﻪ وﺛﺒﻮﺗــﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻘــﺎ ﺑﻔــﺮض ﻓــﺎرض أو اﻋﺘﺒــﺎر ١٥ﻣﻌﺘﺒــﺮ ،ﻣﺜــﻼ اﻟﻤﻼزﻣــﺔ ﺑﻴــﻦ ﻃﻠــﻮع اﻟﺸــﻤﺲ ووﺟــﻮد
اﻟﻨﻬــﺎر ﻣﺘﺤﻘﻘــﺔ ﰲ ﺣــﺪ ذاﺗﻬــﺎ ١٦ﺳ ـﻮاء ١٧وﺟــﺪ ١٨ﻓــﺎرض أو ﻟــﻢ ﻳﻮﺟــﺪ أﺻــﻼ ١٩،وﺳ ـﻮاء
ﻓﺮﺿﻬــﺎ أو ﻟــﻢ ﻳﻔﺮﺿﻬــﺎ ﻗﻄﻌــﺎ .وﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ أﻋــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺨــﺎرج ﻣﻄﻠﻘــﺎ ،ﻓــﻜﻞ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ
٢٢
اﻟﺨﺎرج ٢٠ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﻼ ﻋﻜﺲ ﻛﻠﻲ ،وﻣﻦ اﻟﺬﻫﻦ ٢١ﻣﻦ وﺟﻪ؛ ﻹﻣﻜﺎن
٢٣
ـﻮدا ﰲ اﻟﺬﻫــﻦ ﻻ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ.
اﻋﺘﻘــﺎد اﻟﻜ ـﻮاذب ﻛﺰوﺟﻴــﺔ اﻟﺨﻤﺴــﺔ ،ﻓﻴﻜــﻮن ﻣﻮﺟـ ً
وﻣﺜــﻞ ذﻟــﻚ ﻳﺴــﻤﻰ ٢٤ذﻫﻨﻴــﺎ ﻓﺮﺿﻴــﺎ ،وزوﺟﻴــﺔ اﻷرﺑﻌــﺔ ﻣﻮﺟــﻮدة ٢٥ﻓﻴﻬﻤــﺎ ﻣﻌــﺎ وﻣﺜﻠﻬــﺎ
ﻳﺴــﻤﻰ ٢٦ذﻫﻨﻴــﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺎ ٢٧.اﻧﺘﻬﻰ.

ﻗﻮﻟــﻪ» :ﺑــﻼ ﻋﻜــﺲ ﻛﻠــﻲ« ،ﻷن ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﻮﺟــﻮد ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻷ ﻣــﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺨﺎرج
ﻛﺎﻟﻤﻼزﻣــﺔ وزوﺟﻴــﺔ اﻷرﺑﻌــﺔ وﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻌــﺎﱐ اﻟﻤﺼﺪ رﻳــﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘــﺔ ٢٨ﻟﻠﻮا ﻗــﻊ.
١
٢

٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

ف  -ﷲ.
ﺳــﻮرة اﻟﺰﻣــﺮ ٦٢/٣٩؛ ب  -ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
ُّ
ك َ ۡ
شءٖ﴾
ِ
ب  -اﻟﻘــﻮل.
أ  -أن؛ ف :ﻓــﺈن.
ب ج د :ﻣﺨﻠــﻮق.
أ  -ﻟــﻪ.
د  -ﻋــﺮض.
ف :ﺷﻲء.
ب  -ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ.
ب :ﻓﺈﻧــﻪ ﻻزم.
ب ج د ف  -ﺷــﺮح.
أ :ﻓﻬﻲ.
ج ف :ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸــﻲء.
أ :ﻣﻮﺟــﻮد؛ ف  -ﻣﻮﺟــﻮدا.

١٥

َّ َ
﴿ٱ ُ خٰل ُِق

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

أ ج د ف :ﻋﺘﺒــﺎر.
ج ف :ذاﺗــﻪ.
ف :وﺳﻮاء.
أ :وﺟﻮد.
ب  -أﺻــﻼ.
ج د ف  +ﻓﻬــﻮ.
ف :ﻣــﻦ اﻟﺬﻫﻦ.
ب :إﻣﻜﺎن.
ج :اﻟﻜﺬاوب.
ف  -ﻳﺴــﻤﻰ.
د :ﻣﻮﺟﻮد.
أ :ﺳﻤﻲ.
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ ،ص١٢٥-١٢٤
ف :ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘــﺔ.
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ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«

ﻗﻮﻟــﻪ» :ﻓﻴﻜــﻮن ﻣﻮﺟــﻮدا ﰲ اﻟﺬﻫــﻦ ﻻ ﰲ  /ﻧﻔــﺲ اﻷ ﻣــﺮ« ،ﻫــﺬا ﻣــﺎدة اﻓﺘ ـﺮاق ١اﻟﺬ ﻫــﻦ
]٥ظ[
٣
ﻋــﻦ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ ٢.وأﻣــﺎ ﻣــﺎدة اﻓﺘ ـﺮاق ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ ﻋــﻦ اﻟﺬ ﻫــﻦ ﻓَ َﻜَﺰْوﺟﻴــﺔ اﻷ رﺑﻌــﺔ إذا ﻟــﻢ ﻳﺘﻌﻘــﻞ
زوﺟﻴﺘَﻬــﺎ أﺣــﺪ ،وﻣــﺎدة اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻛﺰوﺟﻴــﺔ اﻷرﺑﻌــﺔ ٤إذا ﺗﻌﻘــﻞ ٥زوﺟﻴﺘَﻬــﺎ ٦أ ﺣــﺪ.
ﻗﻮﻟــﻪ» :وزوﺟﻴــﺔ ٧اﻷرﺑﻌــﺔ ٨ﻣﻮﺟــﻮدة ٩ﻓﻴﻬﻤــﺎ ﻣﻌــﺎ« ﻳﻌــﲏ إذا ﺗﻌﻘــﻞ زوﺟﻴﺘَﻬــﺎ أ ﺣــﺪ ١٠وإﻻ
ﻓﻬــﻮ ١١ﻣﻮﺟــﻮد ١٢ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ ١٣ﻓﻘــﻂ .وأﻣــﺎ اﻟﻔــﺮق ١٤ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻮﺟــﻮد اﻟﺨﺎرﺟــﻲ واﻟﻤﻮﺟــﻮد
اﻟﺬﻫــﲏ ﻓﻌﻤــﻮم ﻣــﻦ وﺟــﻪ ،ﻓﺎﻋــﺮف ذﻟﻚ.
أﻗﻮل :ﻓﺈﻳﻘﺎع اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻤﻮﺟﻮد ١٥ﰲ اﻟﺨﺎرج
وﻻ ﰲ اﻟﺬﻫﻦ إﻻ أن ﻳﺘﻌﻘﻠﻪ أﺣﺪ ﻓﻴﻜﻮن ﺣﻴﻨﺌﺬ ١٦ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ١٧ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻷﻣــﺮ .إن ﻗﻠــﺖ :ﻣــﺎ ﻣﻌــﲎ اﻟﻤﻮﺟــﻮد ١٨اﻟﺨﺎرﺟــﻲ؟ ﻗﻠــﺖ :اﻟﻤﻮﺟﻮد ١٩ﰲ ﺧﺎرج ٢٠اﻟﺬﻫﻦ ٢١.ﻓﺈن
ﻗﻠــﺖ ٢٢:ﻓﺤﻴﻨﺌــﺬ ٢٣ﻳﻠــﺰم ﻛــﻮن اﻟﻤﻼزﻣــﺔ وزوﺟﻴــﺔ اﻷ رﺑﻌــﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺨــﺎرج؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ن
٢٦
ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻷ ﻣــﺮ ،وﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ ﺧــﺎرج اﻟﺬﻫــﻦ؟ ٢٤ﻗﻠــﺖ :ﻣﻌﲎ اﻟﻤﻮﺟﻮد ٢٥ﰲ اﻟﺨﺎرج أن ﻳﻜﻮن
ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﺧﺎرج ٢٧اﻟﺬﻫﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ ﺷــﺮح ٢٨اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﰲ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺬﻫﲏ» :ﻻ ﺷــﺒﻬﺔ
ﰲ أن اﻟﻨــﺎر ﻣﺜــﻼ ﻟﻬــﺎ ٢٩وﺟــﻮد ٣٠ﻳﻈﻬــﺮ ٣١ﻋﻨﻬــﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬــﺎ ٣٢وﻳﺼــﺪر ﻋﻨﻬــﺎ آ رﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻹ ﺿــﺎءة
واﻹﺣ ـﺮاق وﻏﻴﺮﻫﻤــﺎ ،وﻫــﺬا اﻟﻮﺟــﻮد ٣٣ﻳﺴــﻤﻰ ﻋﻴﻨﻴــﺎ وﺧﺎرﺟﻴــﺎ وأﺻﻴــﻼ ٣٤،وﻫﺬا ﳑﺎ ٣٥ﻻ ﻧﺰاع ﻓﻴﻪ.
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

أ ف :اﻻﻓﺘ ـﺮاق.
ج  -اﻷﻣــﺮ.
ف :ﻳﺘﻌﻠــﻖ.
ب :ﻛﺰوﺟﻴﺘﻬــﺎ
ب :ﺗﻌﻘﻠﻬــﺎ؛ ج :ﻳﺘﻌﻘــﻞ.
ج  -أﺣــﺪ.
ج :وزوﺟﻴﺘﻬــﺎ.
ج  -اﻷرﺑﻌــﺔ.
د :ﻣﻮﺟﻮد.
ب ف  -ﻗﻮﻟﻪ وزوﺟﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ :ﻳﻌﲏ
إذا ﺗﻌﻘــﻞ زوﺟﻴﺘﻬــﺎ أﺣــﺪ.
أ د ف :ﻓﻬــﻲ.
د :ﻣﻮﺟﻮدة.
ج  -اﻷﻣــﺮ.
ب :اﻹﻓﺘﺮاق.
د :ﻣﻮﺟﻮد.
ب  -ﺣﻴﻨﺌــﺬ.
أ  +ﻛﻤــﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟــﻮدا ﰱ اﻟﺬﻫــﻦ.
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١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥

ج د ف :وﺟــﻮد.
ف :اﻟﻮﺟﻮد.
ف :اﻟﺨﺎرج.
ب :ﻣــﻦ اﻟﺬﻫﻦ.
د :ﻗﻠــﺖ؛ أ ب ج :إن ﻗﻠــﺖ.
أ :ح؛ ب ،ج ،د ،ف :ﻓــﺢ.
ب :ﻣــﻦ اﻟﺬﻫﻦ.
د :اﻟﻮﺟﻮد.
د :ﻳﻜﻮن.
ف :اﻟﺨﺎرج.
ب :ﺷﺎرح.
ب  -ﻟﻬــﺎ.
ب :ﻣﻮﺟﻮدة
ج د ف :ﻟﻴﻈﻬــﺮ.
د :اﺣﻜﺎﻣــﺎ
ج :اﻟﻤﻮﺟــﻮد.
ب :أﺻﻴﻠﻴــﺎ
أ  -ﳑــﺎ.
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وإﻧﻤــﺎ اﻟﻨ ـﺰاع ﰲ أن اﻟﻨــﺎر ١ﻫــﻞ ﻟﻬــﺎ ﺳــﻮى ﻫــﺬا اﻟﻮﺟــﻮد وﺟــﻮد ٢آ ﺧــﺮ ٣ﻻ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻠــﻚ
وﺟﻮدا ذﻫﻨﻴًّﺎ وﻇﻠﻴًّﺎ وﻏﻴﺮ ٍ
أﺻﻴﻞ « ٤إﱃ آﺧﺮﻩ٦] ٥.و[
اﻷﺣﻜﺎم واﻵ ر أو ﻻ .وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻳﺴﻤﻰ ً /
أﻗﻮل :ﻓﺎﻟﻨﺎر إذا وﺟﺪت ٦ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮد ذﻫﲏ وﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻻ ﰲ اﻟﺨﺎرج،
٩
وﻛــﺬا اﻟﻤﻌــﺎﱐ اﻟﻤﺼﺪرﻳــﺔ ﻻ أﺛــﺮ ﻟﻬــﺎ ﰲ اﻟﺨــﺎرج ٧،ﻓﻠﻴﺴــﺖ ٨ﺑﻤﻮﺟــﻮدات ﺧﺎرﺟﻴــﺔ.
أﻣــﺎ اﻟﻤﻘﺼﺪ
ﻓﻬــﻮ أن اﻟﻌﺒــﺪ ﻏﻴــﺮ ﻣﺠﺒــﻮر ﰲ ﻓﻌﻠــﻪ ١٠اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ،وإن ﻛﺎن ١١ﻓﻌﻠﻪ وإ رادﺗﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ ١٢ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ؛ ﻷن ﺧﻠﻘــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ إرادة اﻟﻌﺒــﺪ وﻓﻌﻠَــﻪ ﻛﺎن ١٣ﻣﺸــﺮوﻃًﺎ ﻋــﺎد ًة ﺑﺘﺮﺟﻴــﺢ ١٤اﻟﻌﺒــﺪ
ذﻟــﻚ ١٥اﻟﻔﻌــﻞ ،واﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ﺑﺼﻨــﻊ اﻟﻌﺒــﺪ وﻟﻴــﺲ ﺑﺨﻠﻘــﻪ؛ ١٦ﻷ ﻧــﻪ أ ﻣــﺮ ﻏﻴــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد وﻻ ﻣﻌــﺪوم،
ﻓﺎﻟﻌﺒــﺪ ﻏﻴــﺮ ﻣﺠﺒــﻮر ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ ،ﻓﺎﻧﺘﻬــﻰ ﻓﻌــﻞ اﻟﻌﺒــﺪ وإ راد ﺗــﻪ إﱃ أ ﻣــﺮ وا ﻗــﻊ ﺑﺼﻨﻌﻪ ،وﻟﻴﺲ
ﺑﻤﺠﺒــﻮر ﰲ ﻓﻌﻠــﻪ .وﻟَ َﻤــﺎ ورد ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳــﺔ ﰲ أن ١٧ﺗﺮﺟﻴــﺢ ١٨اﻟﻔﻌــﻞ ﰲ اﻟﻐﺎ ﻟــﺐ ﻻﻋﺘﻘــﺎد ﻧﻔــﻊ
ﻓﻴــﻪ وﻫــﻮ ١٩اﻟﻤﺮﺟــﺢ ،ﻓﻴﺮﺟﺤــﻪ ٢٠ﻟﻤﺮﺟــﺢ ٢١واﻻﻋﺘﻘــﺎد ٢٢أ ﻣــﺮ اﺿﻄ ـﺮاري ﻣﺨﻠــﻮق ٢٣ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ.
وإذا ٢٤ﻗﻴــﻞ :اﻹﻳﻤــﺎن ٢٥اﺿﻄ ـﺮاري ﻓﺘﺮﺟﻴﺤــﻪ ﻟﻤﺮﺟــﺢ اﺿﻄﺮاري ٢٦،ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ٢٧ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ إﱃ
أﻣــﺮ ٢٨اﺿﻄ ـﺮاري ٢٩ﻓﺎﻟﻌﺒــﺪ ﻣﺠﺒــﻮر ﰲ ﻓﻌﻠــﻪ .أﺟﻴــﺐ ﻋﻨــﻪ :ن اﻟﻌﺒــﺪ ﻗﺪ ﻳﺮﺟــﺢ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ
١
٢
٣

٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣

ب  +ﻣﺜ ـﻼً.
أ :وﺟﻮدا.
د  -ﻧ ـﺰاع ﻓﻴــﻪ وإﻧﻤــﺎ اﻟﻨ ـﺰاع ﰲ أن اﻟﻨﺎرﻫــﻞ ﻟﻬــﺎ ﺳــﻮى
ﻫــﺬا اﻟﻮﺟﻮد.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ١٦٩/٢،
ج :إﱃ آﺧــﺮﻩ؛ أ ،ب -؛ د ف :اﻩ.
ف :وﺟﺪ.
أ  -ﰲ اﻟﺨــﺎرج.
ف :ﻓﻠﻴــﺲ؛ ج :ﻗﻠــﺖ.
أ  -أﻗﻮل ﻓﺎﻟﻨﺎر إذا وﺟﺪت ﰲ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺟﻮد ذﻫﲏ
وﻣﻮﺟــﻮد ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻷﻣــﺮ ﻻ ﰲ اﻟﺨــﺎرج وﻛــﺬا اﻟﻤﻌــﺎﱐ
اﻟﻤﺼﺪرﻳــﺔ ﻻ أﺛــﺮ ﻟﻬــﺎ ﰲ اﻟﺨــﺎرج ،ﻓﻠﻴﺴــﺖ ﺑﻤﻮﺟــﻮدات
ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
ف :ﻓﻌﻞ.
أ  -ﻛﺎن؛ د :ﻛﺎﻧــﺖ.
أ :ﻣﺨﻠــﻮق؛ ج :ﻣﺨﻠﻮﻗﻴــﻦ.
أ ج د ف :ﻓﻌﻠــﻪ ﻛﺎن.

١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

ف :ﺗﺮﺟﻴــﺢ.
ب  -ذﻟــﻚ.
ب :ﺑﺨﻠــﻖ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ؛ ج د ف :ﺑﺨﻠﻘــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ.
ب  +اﻟﻌﺒــﺪ.
ب :ﻳﺮﺟﺢ
د :ﻓﻬﻮ.
ب ج د :ﻓﺘﺮﺟﺤــﻪ.
أ  +وﻫــﻮ.
د ف :اﻷﻋﺘﻘــﺎدي.
ف :ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ.
أ د :وﻟــﺬا؛ ب :ﻓــﺈذا.
ب :ﻧﻪ.
ﻓﺘﺮﺟﻴﺤــﻪ ﻟﻤﺮﺟــﺢ اﺿﻄﺮاري.
ب :اﻧﺘﻬــﻰ.
أ ب  -أﻣــﺮ.
ف  -ﻓﺎﻧﺘﻬــﻰ ﻓﻌــﻞ اﻟﻌﺒــﺪ إﱃ أﻣــﺮ اﺿﻄ ـﺮاري.

108

ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«

ﻛﻤــﺎ ﰲ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﻤﺬﻛــﻮرة .وأﻗــﻮل ١:ﻫــﺬا اﻟﺠ ـﻮاب ﻳﺪ ﻓــﻊ اﻻﺿﻄ ـﺮار ٢ﻋــﻦ اﻟﻔﻌــﻞ ٣ﰲ اﻷﻣﺜﻠــﺔ
اﻟﻤﺬﻛــﻮرة ﻓﻘــﻂ ،وﻓﻌــﻞ ٥اﻟﻌﺒــﺪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻻﻋﺘﻘــﺎد ﻧﻔــﻊ ﻓﻴــﻪ زا ﺋــﺪ ٦ﻋﻠــﻰ ﺗﺮﻛــﻪ ،ﻓﺎﻧﺘﻬــﻰ ﻓﻌﻠﻪ ٧إﱃ
أﻣــﺮ اﺿﻄ ـﺮاري ﰲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ.
٤

وأﻣــﺎ اﻷ ﺷــﺎﻋﺮة ﻓﺎدﻋ ـﻮا أن اﻟﻌﺒــﺪ ﻣﻀﻄــﺮ ﰲ اﺧﺘﻴــﺎرﻩ؛ ﻻ ﻷن اﺧﺘﻴــﺎرﻩ ٨ﺑﺨﻠــﻖ ٩ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ؛
ﻷن ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻨﻜــﺮﻩ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳــﺔ؛ ﺑــﻞ ﻷن اﺧﺘﻴــﺎرﻩ ﻟﻤﺮﺟــﺢ اﺿﻄ ـﺮاري ،وﻫــﻮ اﻋﺘﻘــﺎد اﻟﻨﻔــﻊ ﰲ
١٣
اﻟﻔﻌــﻞ .ﻟﻜــﻦ ﻳــﺮد ﻋﻠﻴﻬــﻢ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﻤﺬﻛــﻮرة ١٠ﻓﺈﻣــﺎ ١١أﻧﻬــﻢ ﻟﻨــﺪارة ١٢ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺜﻠــﺔ أﻃﻠﻘﻮا اﻟﻘﻮل
١٧
]٦ظ[ ﻻﺿﻄ ـﺮار ١٤أو ﻷن ﻋــﺪم اﻟﻤﺮﺟــﺢ ﻓﻴﻬــﺎ / ١٥ﳑﻨــﻮع ﻛﻤــﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎﻩ ﻋﻦ ١٦ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﺬﻫﺒﻮا
إﱃ وﺟــﻮد اﻟﻤﺮﺟــﺢ ﻓﻴﻬــﺎ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ ١٨.وﺣﺎﺻــﻞ ١٩ﻗــﻮل اﻷ ﺷــﺎﻋﺮة أن ٢٠اﻟﻌﺒــﺪ ﻣﺨﺘــﺎر ﰲ ﻓﻌﻠــﻪ،
٢٢
وﻣﻀﻄــﺮ ٢١ﰲ اﺧﺘﻴــﺎرﻩ ﻓــﻼ ﺟﺒــﺮ وﻻ ﺗﻔﻮﻳــﺾ؛ وﻟﻜــﻦ أ ﻣــﺮ ﺑﻴــﻦ أﻣﺮﻳــﻦ.
وﱄ ﻫﻨــﺎ ﻛﻼم وﻫــﻮ :أن ﻟﻴــﺲ ﰲ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﻤﺬﻛــﻮرة ﺗﺮﺟﻴــﺢ؛ ﺑــﻞ إرادة ﻓﻘــﻂ؛  ٢٣ﻷن ﻣﻌــﲎ
اﻟﺘﺮﺟﻴــﺢ اﻋﺘﻘــﺎد رﺟﺤﺎﻧــﻪ ﻻ ﺟﻌﻠــﻪ  ٢٤راﺟﺤــﺎ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻟﻴــﺲ ﺑﻤﻘﺪور اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻠــﻮ اﻋﺘﻘﺪ رﺟﺤﺎﻧﻪ
ﻓﺬﻟــﻚ  ٢٥اﻻﻋﺘﻘــﺎد اﺿﻄ ـﺮاري ،ﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﻤﻜــﻦ اﻋﺘﻘــﺎد رﺟﺤﺎﻧــﻪ ﻟﻔﺮض اﻟﻤﺴــﺎواة ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ
اﻷﻣﺜﻠــﺔ إرادة ﺑــﻼ ﻣﺮﺟــﺢ ٢٦ ،ﻓﻘﻮﻟﻬــﻢ ذﻟــﻚ ﻣﺠــﺎز ،وﺣﻘﻴﻘــﺔ اﻟﻘــﻮل ﻫﻨــﺎ أن ﻓﻴﻬــﺎ إرادة ﺑﻼ ﻣﺮﺟﺢ.
وأﻣــﺎ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻓﺸــﺮح ٢٧ﻛﻼم اﻟﺒﺮﻛــﻮي ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺘــﻪ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ .ﻗــﺎل اﻟﺒﺮﻛــﻮي ٢٨ﻹﺛﺒــﺎت أن اﻟﻌﺒــﺪ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

ب :أﻗﻮل
د ف :اﻻﺿﻄ ـﺮاري.
ف  +ﺑــﻼ ﻣﺮﺟــﺢ.
أ :اﻷﻣﺜﻠــﺔ ،ﺻــﺢ ه.
ف :ﻓﻌﻞ.
د :زاﺑﺪ.
ف :ﻓﻌﻞ.
د :ﻷن اﺧﺘﻴــﺎرﻩ؛ ج  -ﻻ ﻷن اﺧﺘﻴــﺎرﻩ.
أ ب ج :ﻳﺨﻠــﻖ.
ج  -اﻟﻤﺬﻛــﻮرة.
ف :ﻓﺈﻧﻤــﺎ.
ب :ﻟﻨﺪرة.
أ ج د ف :اﻟﻔﻌــﻞ.
د ف :ﻻﺿﻄ ـﺮاري.
ب ج ف :ﻓﻴﻬﻤــﺎ.
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١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

ب :ﻣﻦ.
أ :وذﻫﺒﻮا.
ف  -ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟــﺔ.
ف :ﺣﺎﺻﻞ.
ف :إذا.
ف :ﻣﻀﻄــﺮ.
ب  -ﺑﻴــﻦ أﻣﺮﻳــﻦ.
ب :ﻗﻄﻌــﺎ
ج :ﻷﺟﻠﻪ.
أ :وذﻟﻚ.
أ :ﺗﺮﺟﻴــﺢ.
ج :ﻓﺸــﺮوع؛ ف :ﻓﺸــﺮع.
ب  -اﻟﺒﺮﻛــﻮي.
ج :اﻟﻌﺒــﺎد.

٢٩
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ﻏﻴــﺮ ﻣﺠﺒــﻮر ١ﰲ أﻓﻌﺎﻟــﻪ ٢اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳــﺔ:
إن ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وإن ﻛﺎن ﺧﺎﻟــﻖ أﻓﻌــﺎل اﻟﻌﺒــﺎد ﻛﻠّﻬــﺎ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ٣ﻻﺧﺎﻟـ َـﻖ ﻏﻴـ ُـﺮﻩ؛ ﻟﻜــﻦ ﻟﻠﻌﺒــﺎد
٤
ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺪﻳﻦ :اﻟﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ،
اﺧﺘﻴــﺎرات ﺟﺰﺋﻴــﺔ وإراداة ﻗﻠﺒﻴــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠّــﻖ ّ
ـﺎج ٥إﱃ اﻟﺨﻠــﻖ ٦وﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻬــﺎ؛ إذ اﻟﺨﻠــﻖ إﻳﺠــﺎد
وﻟﻴــﺲ ﻟﻬــﺎ وﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج ﺣــﱴ ﻳﺤﺘـ َ
٩
٨
٧
ﻳﺪﻫــﺎ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ
اﻟﻤﻌــﺪوم ،ﻓﻤــﺎ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ ،ﻓــﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺮ ُ
١٣
أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ١١.وﻛﻮن أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ١٢ﺑﻌﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺷــﺮﻃﺎ ﻋﺎد ّ ﻟﺨﻠﻘﻪَ ١٠
ِ
ﻳﺴﺘـَْﻠﺰم ﻛﻮ َن ﺻﺪورﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﻟﺠﺒﺮ،
وإرادﺗﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ وﻛْﺘﺒﻪ ﰲ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻻ ْ
ﻛﻤــﺎ إذا ﻋﻠـ َـﻢ زﻳ ـ ٌﺪ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣــﺎ ١٤ﻳﻔﻌﻠــﻪ ﻋﻤــﺮو ﻳﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻷ م ١٥.إﱃ آﺧــﺮ ﻣﺎ ﻗﺎل.
ﻗﻮﻟﻪ» / :وإن ١٦ﻛﺎن ﺧﺎﻟﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد ﻛﻠﻬﺎ« وذﻟﻚ ﻳﻮﻫﻢ ١٧ﻛﻮن اﻟﻌﺒﺪ ١٨ﻣﺠﺒﻮرا ﰲ ﻓﻌﻠﻪ٧] .و[

ﻗﻮﻟــﻪ» ١٩:ﻟﻜــﻦ ﻟﻠﻌﺒــﺎد اﺧﺘﻴــﺎرات ﺟﺰﺋﻴــﺔ« ﻳﻌــﲏ ٢٠ﻟﻜــﻦ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻻ ﻳﺨﻠــﻖ أﻓﻌــﺎل اﻟﻌﺒــﺎد
٢٢
اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳــﺔ ٢١إﻻ ﻋﻨــﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻫــﻢ أﻓﻌﺎﻟﻬــﻢ.
وﻟﻤــﺎ ٢٣ورد أن اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺨﻠــﻮق ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﻛﻔﻌــﻞ اﻟﻌﺒــﺪ ﻓﺎﻟﻌﺒــﺪ ﻣﺠﺒــﻮر ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻓﻴﻜﻮن
ﺠﺒﻮرا ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ٢٤،أﺟﺎب ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ :أن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺒﺪ أﻣﺮ ٢٥ﻻ ﻣﻮﺟﻮد وﻻ ﻣﻌﺪوم ﺻﺎدر
ﻣ ً
٢٨
٢٧
٢٦
ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻓﻬــﻮ ﺑﺼﻨــﻊ اﻟﻌﺒــﺪ ﻓﻘــﻂ ،ﻻ ﺑﺼﻨــﻊ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وﺧﻠﻘــﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮ َن اﺿﻄﺮار  ،وﻫﻮ
٢٩
ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ إﱃ أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ .وﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ٣٠ﻫﺬا
ﺷﺮط ﻟﺨﻠﻘﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

أ :ﻣﺠﺒﻮرﻳــﻦ؛ ج د ف :ﻣﺠﺒﻮرﻳــﻦ.
أ ج د ف :اﻓﻌﺎﻟﻬــﻢ.
د :وﺧﺎﻟــﻖ ﻏﻴﺮﻩ.
أ ب ج د :وارادة؛ أو وإرادة.
ب :ﺗﺤﺘــﺎج.
ف :اﻟﺤﻠــﻖ.
أ:ﻛﻤﺎ.
د  +ﻓﻬــﻮ.
ج :ﺧﺎﻟﻘــﺎ.
ب د :ﻟﺨﻠــﻖ
د  +ﺑﻌﻠﻤــﻪ.
ب :أﻓﻌــﺎل اﻟﻌﺒــﺎد ،ﺻــﺢ ه.
أ ب ج :ﷲ.
أ  -ﻣــﺎ.
اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺒﺮﻛــﻮي ،ص .٢٠٠-١٩٩
ج :إن.

١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

أ  -ﻳﻮﻫــﻢ.
ف :اﻟﻌﺒــﺎد.
ف  -ﻗﻮﻟــﻪ.
أ  -ﻳﻌــﲏ.
د :اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻓﻴﻜــﻮن ﻣﺠﺒــﻮرا ﰲ ﻓﻌﻠــﻪ.
د  -إﻻ ﻋﻨــﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻫــﻢ أﻓﻌﺎﻟﻬــﻢ.
ج :وﻣﺎ.
د  -وﻟﻤــﺎ ورد أن اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻣﺨﻠــﻮق ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﻛﻔﻌــﻞ
اﻟﻌﺒــﺪ ﻓﺎﻟﻌﺒــﺪ ﻣﺠﺒــﻮر ﰲ اﺧﺘﻴــﺎرﻩ ﻓﻴﻜــﻮن ﻣﺠﺒﻮرا ﰲ ﻓﻌﻠﻪ.
ب  -أﻣــﺮ.
ب :ﻗﻄﻌــﺎ.
أ ج :اﺿﻄ ـﺮاري؛ ب :ﺿــﺮور .
ب  -ﻫــﻮ.
ج  -ﺷــﺮط.
أ :وﻻ ﻳﺨﺎﻟﻔــﻪ.
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ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«
ُّ َ

َ
ۡ
ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﴿ :ٱ َّ ُ َخٰل ُِق ك ۡ
شءٖ﴾ ] ١و[ ﴿ َهل م ِۡن َخٰل ٍِق غ ۡ ُي ٱ َّ ِ﴾  ٢ﻷن ذﻟــﻚ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻟﻴــﺲ
ِ
٣
ﺑﻤﻮﺟــﻮد ،ﻓﻠﻴــﺲ ﺑﺸــﻲء ،ﻓﻠﻴــﺲ ﺑﻤﺨﻠــﻮق ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ وﻻ ﻟﻠﻌﺒــﺪ؛ إذ اﻟﺨﻠــﻖ إﻳﺠــﺎد اﻟﻤﻌــﺪوم،
واﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻟﻴــﺲ ﺑﻤﻮﺟــﻮد؛ ﺑــﻞ ﻣﺼﻨــﻮع ﻟﻠﻌﺒــﺪ رادة ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ .وذﻟــﻚ  ٤اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ  ٥ﻛﻮن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺒﺪ اﺿﻄﺮار ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن إرادة ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻜﻮن ﻓﻌﻞ
٨
اﻟﻌﺒــﺪ اﺿﻄ ـﺮار ﻛﻤــﺎ ﺑﻴﻨــﻪ ﺑﻘﻮﻟــﻪ ٦ :وﻛــﻮن أﻓﻌــﺎل اﻟﻌﺒــﺎد  ٧ﺑﻌﻠــﻢ ﷲ وإرادﺗــﻪ .إﱃ آﺧــﺮﻩ.

ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ» :وﻟﻴﺲ  ٩ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﰲ اﻟﺨﺎرج ﺣﱴ ﻳﺤﺘﺎج  ١٠إﱃ اﻟﺨﻠﻖ«  ١١ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷﻧﻪ إن
١٦
أراد  ١٢ﻣــﻦ  ١٣اﻻﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻤﻌــﲎ  ١٤اﻟﻤﺼــﺪري اﻟــﺬي ﻫــﻮ إﻳﻘﺎع اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﺣﺪ  ١٥ﻃﺮﰲ
]٧ظ[ اﻟﻤﻘﺪور ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻤﻔﺴﺮ ﺑﻬﺎ اﻹرادة ﰲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ  ١٧ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ؛  ١٨ﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻣﺼﺪري  /ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟــﻮد؛ ﺑــﻞ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ  ١٩اﻟﺤــﺎل ،ﻟﻜــﻦ ﺗﻠــﻚ  ٢٠اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻋــﺮض ﻟﻠﻘﻠــﺐ  ٢١ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ
٢٥ ٢٤
اﻟﺨﺎرج ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ٢٢ﻓﻬﻮ  ٢٣ﺷﻲء ،وﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﻓﺈﻳﻘﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ  ٢٦اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻮﺟــﻮدا؛ ﻷن اﻹﻳﻘــﺎع ﺻﻔــﺔ اﻟﻤﻮﻗــﻊ  -ﺑﻀــﻢ اﻟﻤﻴــﻢ وﻛﺴــﺮ  ٢٧اﻟﻘــﺎف  -وﻟﻴــﺲ ﺻﻔــﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ؛  ٢٨ﻷن
٣١
اﻟﻌﺒــﺪ ﻟﻴــﺲ  ٢٩ﺑﻤﻮﻗــﻊ  ٣٠اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ،ﻓــﻼ ﻳﻔﻴــﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻛــﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻌﺒﺪ.
وإن أراد ﻣــﻦ  ٣٢اﻻﺧﺘﻴــﺎر  ٣٣اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻓﻬــﻮ  ٣٤ﻣﻮﺟــﻮد  ٣٥وﺷــﻲء وﻣﺨﻠــﻮق  ٣٦ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

ﺳــﻮرة اﻟﺰﻣﺮ .٦٢/٣٩
ﺳــﻮرة ﻓﺎﻃﺮ.٣/٣٥ ،
ب :ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ.
أ ب د ف :ذﻟــﻚ.
ف :ﻻ ﻳﻮﺻــﻒ.
أ :ﻟﻘﻮﻟــﻪ.
ب  -اﻟﻌﺒــﺎد.
اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺒﺮﻛﻮي.٢٠٠-١٩٩،
ف :ﻟﻴﺲ.
ب :ﺗﺤﺘــﺎج.
اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺒﺮﻛــﻮي.١٩٩ ،
د ف  +ﺑــﻪ.
ج :ﺑﻴﻦ.
أ :ﻣﻌﲎ.
ب :أﺣﺪ.
ف :ﻃﺮف.
ﺷــﺮح اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ.٧٤-٧٢/٦ ،
ف :اﻟﺼﺤﻴــﺢ.
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١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

أ  -ﻗﺒﻴــﻞ.
ف  -ﺗﻠــﻚ.
د :ﰲ اﻟﻘﻠــﺐ.
ب  -ﻣــﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ.
أ :ﻓﻬﻲ.
ب :ﻣﺨﻠﻮﻗــﻪ.
ب  -ﻟــﻪ.
د ف  -اﻟﺼﻔــﺔ.
ف :وﻓﺘــﺢ اﻟﻘﺎف.
ب :اﻟﻌﺒــﺪ.
أ  -ﻷن اﻟﻌﺒــﺪ ﻟﻴــﺲ.
د :ﺑﻤﻮﻗــﻮع.
ب :ﺑﺼﻨــﻊ اﻟﻌﺒــﺪ ،ﺻــﺢ ه.
ب :ﻣﻨــﻪ ،ﺻــﺢ ه.
ج د ف  -ﺑﺼﻨــﻊ اﻟﻌﺒــﺪ وإن اراد ﻣــﻦ اﻹﺧﺘﻴــﺎر.
أ  +ﺻﻔــﺔ.
أ :وﺟﻮد.
أ د :ﻣﺨﻠــﻮق.
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ﻛﻤــﺎ ﺑﻴﻨــﺎﻩ ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ١.وﻫــﻮ ٢ﺷــﺮط ﻋــﺎدي ﻟﺨﻠﻘــﻪ ٣ﺗﻌــﺎﱃ ﻓﻌــﻞ اﻟﻌﺒــﺪ ٤،ﻓﺎﻧﺘﻬــﻰ ﻓﻌــﻞ
اﻟﻌﺒــﺪ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ٥إﱃ أﻣــﺮ ٦اﺿﻄ ـﺮاري .واﻟﻘــﻮل ن ﺗﻠــﻚ اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻴــﺲ ٧ﺑﻤﺨﻠــﻮق ٨ﻟــﻪ
َّ ُ ّ ُ ُ َ ١٠
١١
ك َ ۡ
شءٖ﴾.
ﺗﻌــﺎﱃ ﻛﻔــﺮ؛ ﻷ ﻧــﻪ ﻳﺨﺎ ﻟــﻒ  ٩ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ﴿ :ٱ
خٰل ِق ِ
وأﻣــﺎ اﻟﻘــﻮل ن إﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ ﻏﻴــﺮ ﻣﺨﻠــﻮق ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﻓﺼﺤﻴــﺢ ١٢،ﻟﻜــﻦ إن أ رﻳــﺪ ﺑــﻪ ١٣أن
إﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ ﺻﻔــﺔ ﻟﻠﻌﺒــﺪ وﺻﻨــﻊ ﻟــﻪ ﻓﻐﻴــﺮ ﺻﺤﻴــﺢ؛ ﻷن اﻟﺼﻔــﺔ ١٤اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻣﺨﻠﻮﻗــﺔ ١٥ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ
ﻓﺈﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ ﺻﻔــﺔ ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ١٦ﻟﻀــﺮورة؛ ﻷن إﻳﻘــﺎع اﻟﺸــﻲء ١٧ﺻﻔــﺔ ١٨ﻟﻤﻮﻗِــﻊ ١٩ذ ﻟــﻚ اﻟﺸــﻲء
ﻟﻀــﺮورة وﻻ ﻳﺨﻔــﻲ ذﻟــﻚ ٢٠ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻟــﻪ أدﱏ ﻣــﻞ .وإن أ رﻳــﺪ أن ٢١إﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ ﺻﻔــﺔ ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ
ﻟﻜــﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﺨﻠــﻮق ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ﻟﻌــﺪم وﺟــﻮدﻩ ،ﻓﻬــﺬا ٢٢ﺻﺤﻴــﺢ؛ ﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﻔﻴــﺪ ﻛــﻮن اﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻌﺒــﺪ
ﺑﺼﻨﻌــﻪ ،وذﻟــﻚ ﻇﺎﻫــﺮ ٢٣،ﻓ ـ َﻜﺄَ ﱠن اﻟﺒﺮﻛــﻮي ٢٤ﻟــﻢ ﻳﻄﺎ ﻟــﻊ اﻟﻤﻮا ﻗــﻒ وﺷــﺮﺣﻪ.
ﺛــﻢ إن اﻟﻘــﻮل ن إﻳﻘــﺎع ٢٥اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﺻﻔــﺔ / ٢٦ﻟﻠﻌﺒــﺪ ﻳﺴــﺘﻠﺰم أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺼﻔــﺔ ]٨و[

اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ٢٧ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ ﻟﻠﻌﺒــﺪ؛ ٢٨ﻷن إﻳﻘــﺎع ﺷــﻲء ﻳﺠــﺐ ٢٩ﻋﻨــﺪ وﺟــﻮد ذ ﻟــﻚ اﻟﺸــﻲء ٣٠،ﻛﻤــﺎ

٣١

ﺳﺒﻖ ٣٢ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ٣٣.ﻓﺎﻟﻘﻮل ن إﻳﻘﺎع اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ ٣٤ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻜﻔﺮ،
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

١٧

ب د ف :اﻟﺜــﺎﱐ.
ب  -ﻫــﻮ.
ب :ﻟﺨﻠــﻖ ﷲ.
ف  -اﻟﻌﺒــﺪ.
د  -ح.
د :أﻣﺮ.
ب :ﻟﻴﺴــﺖ.
ب :ﻣﺨﻠﻮﻗــﺔ.
أ :ﻣﺨﺎﻟــﻒ.
د ف  -ﷲ.
ﺳــﻮرة اﻟﺰﻣﺮ .٦٢/٣٩
ف  -ﻓﺼﺤﻴــﺢ.
أ ب ج  -ﺑــﻪ.
أ  -اﻟﺼﻔــﺔ.
أ :ﻣﺨﻠــﻮق.
ف  -ﻟﻜﻦ إن ارﻳﺪ ﺑﻪ أن إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ وﺻﻨﻊ ﻟﻪ
ﻓﻐﻴــﺮ ﺻﺤﻴــﺢ .ﻷن اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻣﺨﻠﻮﻗــﺔ ﻟــﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺈﻳﻘﺎﻋﻬــﺎ ﺻﻔــﺔ ﻟــﻪ ﺗﻌﺎﱃ.
أ :ﺷــﻲء؛ ف  -اﻟﺸــﻲء.

١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧

٢٨

٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤

ف :اﻟﺼﻔــﺔ.
أ :ﺑﻤﻮﻗــﻊ.
ج  -ذﻟــﻚ.
أ ف  -أن.
ب :ﻫﺬا.
ظ.
د  -اﻟﺒﺮﻛــﻮي.
ف  -اﻳﻘــﺎع
ج :ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ؛ د ،ف :ﻣﺨﻠــﻮق.
ب :ﺻﻔــﺔ ﻟﻠﻌﺒــﺪ ﻳﺴــﺘﻠﺰم أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ،
ﺻﺢ ه.
أ ج د ف  -ﻳﺴــﺘﻠﺰم أن ﻳﻜــﻮن اﻟﺼﻔــﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ
ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎ ﻟﻠﻌﺒﺪ.
د  -ﻳﺠــﺐ.
د  -اﻟﺸــﻲء.
أ  -ﻛﻤــﺎ.
أ :ﻻﻣﺴﻦ.
ب :اﻟﺴــﺎﺑﻊ
ف :ﻟﻠﻘﻴــﺪ.
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ُﻛﻮَد ْﻛﻠِﻲ :ﺗﺤﻘﻴﻖ »رﺳﺎﻟﺔ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«

ﻓﺎﻟﻘﺎﺋــﻞ ﺑــﻪ إن ﻋﻠــﻢ ذﻟــﻚ اﻻﺳــﺘﻠﺰام ﻳﻜﻔــﺮ ،وإﻻ ﻓــﻼ ﻳﻜﻔــﺮ؛ ﻷن اﻟﻘــﻮل ا ﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻠﺰم اﻟﻜﻔــﺮ
٤
إن ﻋﻠــﻢ ﻗﺎﺋﻠُــﻪ ٢ذﻟــﻚ اﻻﺳــﺘﻠﺰ َام ﻳﻜﻔــﺮ ،وإﻻ ﻓــﻼ ،ﻛﻤــﺎ ﻗﺎ ﻟــﻪ ٣اﻟﺨﻴــﺎﱄ.

١

ﺛــﻢ إن ٥ﻗــﻮل اﻟﺒﺮﻛــﻮي» :وﻟﻴــﺲ ﻟﻬــﺎ وﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج« ﺻﻐــﺮى ٦وﻻ ﺑــﺪ ٧ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻛﺒــﺮى
ﻛﻠﻴــﺔ ﺣــﱴ ﻳﻨﺘــﺞ ﻗﻮﻟــﻪ» :ﺣــﱴ ﻳﺤﺘــﺎج ٩إﱃ اﻟﺨﻠــﻖ«؛ ﻷن ١٠ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻓــﻼ ﻳﺤﺘــﺎج إﱃ اﻟﺨﻠﻖ وﺗﻠﻚ
اﻟﻜﺒــﺮى وﻛﻞ ١١ﻣــﺎ ﻟﻴــﺲ ﻟــﻪ وﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج ﻓﻬــﻮ ﻻ ﻳﺤﺘــﺎج إﱃ اﻟﺨﻠــﻖ ١٢.وﰲ اﻟﻜﺒــﺮى ﻧﻈــﺮ؛
ﻷﻧــﻪ إن ١٣أرﻳــﺪ ﻟﺨــﺎرج ﺧــﺎرج اﻟﺬﻫــﻦ ﻓﺪﺧــﻞ ١٤ﻓﻴﻤــﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ وﺟﻮد ﰲ اﻟﺨﺎرج ﺻﻔﺎت اﻟﺬﻫﻦ
ﻛﺎﻹرادة ١٥واﻟﺸــﻬﻮة ﻓــﻼ ﻳﺼــﺢ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻜﺒــﺮى؛ ١٦ﻷن ﺻﻔــﺎت اﻟﺬ ﻫــﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗــﺔ ﻟــﻪ ١٧ﺗﻌــﺎﱃ ﻛﻤــﺎ
ﻋﺮﻓــﺖ ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﱏ .وإن ﻟــﻢ ﻳﺪﺧــﻞ ﺻﻔــﺎت اﻟﺬ ﻫــﻦ ﻓﻴــﻪ؛ ١٨ﺑــﻞ د ﺧــﻞ ١٩ﰲ اﻟﻤﻮﺟــﻮد ﰲ
٢١
اﻟﺨــﺎرج؛ ﻷن اﻟﺬﻫــﻦ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج ٢٠ﻓﻤــﺎ وﺟــﺪ ﰲ اﻟﺬ ﻫــﻦ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج أﻳﻀــﺎ؛
٢٢
ﻷن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﰲ ﺷــﻲء
ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸــﻲء ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل» :اﻟﺪرﻫﻢ ﰲ اﻟ ُﺤﻘﺔ
ٌ
واﻟ ُﺤﻘــﺔ ٢٣ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ ﻓﺎﻟﺪرﻫــﻢ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ« ٢٤ﻓــﻼ ﻳﺼــﺢ اﻟﺼﻐﺮى وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ» :وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﰲ
اﻟﺨﺎرج« .وﻗﻮﻟﻪ» :ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻳﺪﻫﺎ ﺧﺎﻟﻘﻬﺎ« ﺟﻮاب ٢٥ﺳﺆال ﻣﻘﺪر وﻫﻮ ٢٦أن ﻳﻘﺎل :إن ﷲ
َ َ َ َ ٓ َ َّ ٓ َ
ٓ
٢٨
ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺮﻳﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿ :وما تشا ُء
ون إِ أن ي َ َشا َء ٱ َّ ُ ﴾ ٢٧أي وﻗﺖ أن ﻳﺸــﺎء ﷲ
]٨ظ[ ﻣﺸﻴﺌﺘﻜﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  /ﻟﺘﻌﻠﻖ إرادﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ٢٩.وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻮاب أن ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ٣٠ﺗﻌﺎﱃ
٨

١

٢
٣
٤

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

١٣
١٤

ب  -ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻪ إن ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ اﻹﺳﺘﻠﺰام ﻳﻜﻔﺮ وإﻻ ﻓﻼ
ﻳﻜﻔــﺮ ،ﻻن اﻟﻘــﻮل اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻠﺰم اﻟﻜﻔــﺮ.
أ ج :أن ﻗﺎﺋﻠــﻪ
ف :ﻗﺎل.
اﻧﻈــﺮ ﻟﺤﺎﺷــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋــﺪ اﻟﻨﺴــﻔﻴﺔ ﻟﻠﺨﻴــﺎﱄ:
ﺷــﺮوح وﺣﻮاﺷــﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴــﻔﻴﺔ٤٣٢/٣ ،
ف  -أن.
ف  -ﺻﻐــﺮى.
أ :ﻻ ﺑــﺪ.
ب :اﻟﻜﺒــﺮى.
ب ف :ﻳﺤﺘــﺎج.
د  -ﻷن.
ب :ﻛﻞ.
ف  -ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺨﻠﻖ وﺗﻠﻚ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﻞ
ﻣــﺎ ﻟﻴــﺲ ﻟــﻪ وﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج ﻓﻬــﻮ ﻻﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﺨﻠﻖ.
أ د  -إن.
أ ج د ف :ﻓــﺈن دﺧــﻞ.
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١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

ف :ﻛﺎرادة.
ب ج د ف :ﻛﻠﻴﺘﻬــﺎ.
ف :ﷲ.
أ د  -ﻓﻴــﻪ.
ف  -دﺧــﻞ.
ج  -اﻟﺨــﺎرج؛ د  +أﻳﻀــﺎ.
د  -ﻓﻤــﺎ وﺟــﺪ ﰲ اﻟﺬﻫــﻦ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج أﻳﻀــﺎ.
ب :اﻟﺸﻲء.
د  -واﻟ ُﺤﻘــﺔ.
ب  -ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﺎل :اﻟﺪرﻫــﻢ ﰲ اﻟ ُﺤﻘــﺔ واﻟ ُﺤﻘــﺔ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ
ﻓﺎﻟﺪرﻫــﻢ ﰲ اﻟﺒﻴــﺖ.
د :ﻓﺠﻮاب.
ج  -ﻫــﻮ.
ﺳــﻮرة اﻹﻧﺴــﺎن۳۰/٧٦ ،؛ ﺳــﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ.۲۹/۸۱ ،
ف  -ﷲ.
د ف  -ﺑــﻪ.
د ف :ﻣﺸــﻴﺔ ﷲ.
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ﻗــﺪ ﺗﻌﻠﻘــﺖ ١ﻫﻨــﺎ ﻣــﺮ ﻟﻴــﺲ ﺑﻤﻮﺟــﻮد ﰲ اﻟﺨــﺎرج ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن ﻣﺨﻠﻮﻗ ـﺎً ﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ .أ ﻗــﻮل :وﻗــﺪ
ﺣﺎل ٢ﺑﻴﻨﻪ
ﻋﺮﻓــﺖ اﻟــﻜﻼم ﻓﻴــﻪ ،وﺣﺴــﻦ اﻟﻈــﻦ ﻟﺒﺮﻛــﻮي أﻧــﻪ ﻛﺘــﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻘــﺎم ﻋﻠﻰ ﺷــﻐﻞ ﻋﻈﻴﻢ َ
٦
وﺑﻴــﻦ ﺗﺪﺑـﱡـﺮ ٣ﺣﺎﺻـ ِـﻞ ٤ﻣــﺎ ﻛﺘﺒــﻪ ،وﷲ أﻋﻠــﻢ} ٥.ﲤــﺖ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ{

١
٢

٣

أ ج د :ﺗﻌﻠــﻖ؛ ف :ﻳﺘﻌﻠــﻖ.
ﰲ ﻫﺎﻣــﺶ د :ﻓﻌــﻞ ﻣــﺎض ﻣــﻦ اﻟﺤﻠــﻮل واﻟﻀﻤﻴــﺮ راﺟــﻊ
إﱃ ﺷــﻐﻞ ﻋﻈﻴﻢ.
ف :ﺗﺪﺑﺮﻩ.

٤
٥
٦

ب  -ﺣﺎﺻــﻞ.
ف  +ﻟﺼ ـﻮاب.
أ ج د  -ﺗﻤﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؛ ب  +اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﺴﺠﻘﻠﻲ زادﻩ
ﰲ اﻹرادة اﻟﺠﺰﺋﻴــﺔ ﺑﻌﻮﻧــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ.
114

Güdekli: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi

IV. Tercüme*
Bismillâhirrahmânirrahîm
Saçaklızâde olarak bilinen âciz, fakir Mehmed el-Mar‘aşî –Allah ona saadetiyle keremde bulunsun– şöyle der: Cüz’î irade (ihtiyar) bahsi, anlaşılması
güç bir bahistir. Bu konuda Tavzîh yazarı [Sadrüşşerîa]’nın sözü, akılların
hayrete düştüğü önermeleri (mukaddimât) serimlemekten ibarettir. Ben, bu
önermelerin anlaşılmasını sağlayacak bir risâle yazmak suretiyle onları özetlemek istedim. Şüphesiz Allah, kendisinden yardım istenilen ve kendisine
güvenilendir. Bu risâle mukaddime, maksat ve hâtime kısımlarından oluşmaktadır. Mukaddimede birkaç fasıl vardır.

[Mukaddime]
Birinci Fasıl [Şey ve Mevcut]
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Allah, her şeyin yaratıcısıdır.”1 “Şey”,
burada varlığı iradeye konu olan (meşîün vücûdühû) anlamına gelmektedir.
[Îcî], Mevâkıf’ta, varlık ve yokluk [konusunun] maksatlarından altıncısında şöyle demiştir: “Bize göre şey, mevcut demektir”2 [Bitti]. Mevâkıf şârihi
[Cürcânî] ise, “Yani şey lafzı Eş‘arîler’e göre sadece mevcut için kullanılır.
Onlara göre ‘Her şey mevcut; her mevcut da şeydir’”3 demiştir [Bitti]. Bir
başka deyişle Mu‘tezile’nin aksine Eş‘arîler’e göre, mâduma şey denilemez.
Öyleyse söz konusu âyetin mânası, “Var olan ne varsa, onun yaratıcısı Allah
Teâlâ’dır” şeklinde olmalıdır. Bununla beraber Allah Teâlâ’nın zatı, âyetteki
“şey”in kapsamına girmez, çünkü bu âyette şey, “varlığı iradeye konu olan
mevcut” anlamındadır; kadîm ve vâcip oluşu sebebiyle Allah Teâlâ’nın zatına
irade ilişemez.

İkinci Fasıl
[Mevcudun Kısımları]
Mevcut vâcip, cevher ve araz kısımlarına ayrılır. Hale gelince o, mevcudun ne var ne de yok olan bir sıfatıdır. Kelâmcıların bir kısmı hali
ispat etmiş, diğerleri ise kabul etmemişlerdir. Hali kabul etmeyenler onu,
mâdumun içinde düşünürler. Hal mastarî mânalar gibidir. Bu konunun
* Köşeli parantez [] içindeki ifadeler ve dipnotlardaki açıklamalar tercümenin anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla tarafımızdan ilave edilmiştir.
1 ﴾ ﴿اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﺷﻲءez-Zümer, 39/62.
2 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I, 566-67.
3 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I, 566-67.
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tafsili Mevâkıf ve şerhindedir. [Îcî], Mevâkıf’ta arazlar bahsinde şöyle yazar: “Bize göre araz, mütehayyiz ile kaim olan mevcuttur.”4 Mevâkıf ve
şerhinde ise şöyle denilmiştir: “Burada araz ya canlıya özgü olanlar; bunlar da hayat ve hayata tâbi olan müdrek arazlar ve ilim, kudret, irade,
kerahet, şehvet ve nefret gibi müdrek olmayan [arazlardır]; ya da hareket, sükûn, birleşme ve ayrılma şeklinde dört türle sınırlı olan kevnler
gibi canlıya özgü olmayan arazlardır.”5 Şu halde ihtiyar, meşîet ve kasdın
eş anlamlısı olan irade kalbin arazlarından biri olup, mevcut bir durum
(emir) ve Allah’ın yarattığı bir “şey”dir.

Üçüncü Fasıl
[Fiilin Anlamları]
[Teftâzânî], Telvîh’te [Sadrüşşerîa’nın Tavzîh’te zikrettiği dört önermeden] birinci önermenin açıklamasında özetle şunları yazar:
Hareket gibi mastar sîgalarının pek çoğu, hareketin sıfatının yani fâilin,
başlangıç ve varış noktası arasında bulunduğu sürece hareketli için söz
konusu olacak durumun (el-hâletü) îkāı için kullanılabilir. İşte bu îkā‘,
mastarî bir mâna olup tesir, ihdas ve icat olarak isimlendirilir. Hareket,
söz konusu îkā‘ ile hâsıl olan vasıf için de kullanılabilir. Bu ise mastardan
hâsıl olup hareketlinin hali gibidir. Birincisi mastar anlamının hakikati ve
fiil mefhumunun bir parçası iken; ikincisi mastarın mecazi anlamıdır.6

[Sadrüşşerîa ise] Tavzîh’te şöyle yazar:
Eğer hareket ile mesafenin parçalarından birinde, hareketli için söz konusu olan hal kastedilirse, bu ikinci mâna olur. Eğer hareketle bu halin
îkāı kastedilirse, o zaman bu birinci mâna olur. İkinci mâna hariçte mevcuttur, ancak birinci mâna aklın itibar yani mülâhaza ettiği bir durum
olup hariçte varlığı yoktur. Öyleyse [hariçte varlığı yoksa] onun îkā‘ edeni
[mûkı‘: var edicisi] de olmayacaktır. Çünkü bu mâna, hariçte mevcut olsaydı, mutlaka bir var edicisi olurdu. Sonra bu var etme (îkā‘) için sonsuza kadar başka bir var etme (îkā‘) vuku bulurdu ki bu durumda hariçte
meydana gelen şeylerde başlangıç [yani ilk var edene ulaşma] yönünden
teselsül gerekirdi. Teselsül ise muhaldir.7 [Bitti].
4
5
6
7

Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, 20-21.
Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, 22-23.
Teftâzânî, et-Telvîh, I, 380.
Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, I, 381.
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Ben ise şöyle derim: Öyleyse îkā‘, mûkıin bir sıfatı olup hal kabilindendir.
Bu sebeple o, hariçte var olmayıp, aksine zihin sadece onu düşündüğü zaman
zihinde mevcut; zihin onu düşünmediğinde ise zihinde bile mevcut değildir.
Ben iradenin de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü irade, hem güç yetirilen şeyin (makdûr) iki tarafından birini meydana getirmekle (vuku) belirleyen (muhassis) kalbin sıfatına; hem de bu sıfatı îkā‘ etmeye denilir. Birincisi
kalbin bir arazıdır; kalpte mevcut ve onunla kaimdir. İkincisi ise aklın itibar
ve mülâhaza ettiği ademî itibarî bir durumdur. Akıl, onu itibar ettiği zaman
onun sureti kalpte mevcut ve kalp ile kaim bir araz olur ki bu durumda Allah’ın mahlûkudur. Akıl onu mülâhaza etmediğinde ise hiçbir şekilde mevcut
olmaz; ne hariçte ne de zihinde. Bu durumda o, mahlûk da olmaz, aksine
sadece nefsü’l-emirde mevcut olur.

Dördüncü Fasıl
[İradenin Neliği]
Mevâkıf ve şerhinde arazlar mevkıfinde şöyle yazar:
Denilmiştir ki: İrade, fiilin işlemek ve terketmek şeklindeki iki tarafından birinde faydanın olduğuna ilişkin bir itikat ve zandır. Şöyle de denilmiştir: İrade itikat veya zan şeklinde zikredilen şey olmayıp aksine irade,
dâiye [motive: güdü] olarak isimlendirilen şeydir. İrade söz konusu itikat
veya zannı takip eden (yetbeu) meyildir. İradenin zikrettiğimiz iki tarifi
Mu‘tezile’nin görüşüne göredir. Eş‘arîler’e göre irade, makdûrun iki tarafından birini vuku [gerçekleştirmek] ile belirleyen bir sıfattır. Biz onların
söyledikleri meyli şahitte inkâr etmiyoruz. Ancak bu meyil, irade değildir.
Çünkü irade ittifakla makdûrun iki tarafından birini vuku ile belirleyen
bir sıfattır.8 [Bitti].

Onun “şahitte” yani insan iradesi veya mahlûkun iradesi sözü, Allah’ın
iradesini tanımın dışında tutmak için getirilmiştir. Çünkü Allah’ın iradesinden önce bir meyil bulunmaz. “İttifakla” sözü, Mu‘tezile ve Eş‘arîler’in ittifakıyla anlamına gelir. Ancak Mu‘tezile’de muhassis sıfat, söz konusu itikat
veya ona tâbi olan meyil iken; Eş‘arîler’de –her ne kadar genellikle öncesinde
meyil bulunsa da– itikat ve meyilden başka bir sıfattır. Ben ise şöyle diyorum: İrade hangi mâna ile açıklanırsa açıklansın mevcut bir araz ve Allah’ın
yarattığı bir şeydir. Çünkü iradeyi hangi tefsirle tefsir edersen et arazlardan
bir kısım olacaktır. Öyleyse bundan gafil olma!
8 Bk. Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, 456-59.
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Beşinci Fasıl
[Tercihte İrade, Fayda ve Meylin Rolü]
Mevakıf ve şerhinde şöyle dedi:
Bize göre irade faydayı itikat etmeye veya onu takip eden meyile bağlı
(meşrut) değildir. Çünkü irade bu ikisi [yani itikat ve meyil] olmaksızın
da vardır. Mu‘tezile’nin, iradenin itikat ve meyil olmaksızın var olamayacağı hususunda bize muhalif olmasının aksine, irade o ikisinden biri olmadığı gibi onlara bağlı da değildir. Yırtıcı bir hayvandan kaçan kişi için,
onu matlûbuna yani yırtıcı hayvandan kurtuluşa götürecek birbirine eşit
iki yol ortaya çıksa, kişi bu yollardan birini iradesiyle seçer ve iki yoldan
birini tercih ederken seçiminde itikat ettiği bir faydaya veya bu itikadı
takiben ortaya çıkan meyile dayanmaz; aksine bu iki yoldan birini salt
iradesiyle tercih eder. Müreccih mevcut olmasaydı kişinin, yırtıcı hayvan
gelip kendisini parçalayıncaya kadar bu konuda düşünen biri olarak duraksamayacağı zaruri olarak bilinmektedir. Susamış birinin durumu da
böyledir. Bu kişinin yanında bütün yönlerden eşit oldukları var sayılan
suyla dolu iki bardak bulunsa kişi, bunlardan birini –itikadında birini
diğerine tercih etmesini gerektirecek bir güdüye (dâî) sahip olmadan–
seçer. Aç kişi de böyledir. Onun yanında bütün yönlerden eşit iki somun
ekmek bulunsa, o kendisini ona götürecek herhangi bir güdü olmaksızın
onlardan birini seçer. Mu‘tezile, kendisi için iki tarafın eşit olduğu kimsenin o iki şeyden birini diğerine [salt] ihtiyarıyla tercih etmediğinin
zaruri olduğunu iddia etti. [Onlar] kişinin ancak bir tarafa özgü olan bir
müreccihle [tercih ettiğini] düşündüler. Eşitlik devam ettiği sürece kişiden tercih asla düşünülemez. Buna verilecek cevap, söz konusu zaruret
[iddiasını] menetmekle olur. Evet! Mu‘tezile, “Eşitliğin var sayılmasından
(farz) fiilin gerçekleşmesi lâzım gelmez, bu var sayılan durumlarda (suver) kişinin itikadı için müreccih gereklidir” [diyebilirler]. Bu durumda
onlara şöyle cevap verilir: Kurtuluş için eşitlik farzolunduğu zaman kişinin tabiatı [kendisi için daha kolay olan] sol tarafındaki yola doğru
yönelmeyi gerektirir; yine iki su bardağı ve iki somun ekmek söz konusu
olduğunda kişi sağına daha yakın olanı tercih eder.9 [Bitti].

9 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, 460--63.
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Altıncı Fasıl
[Kadim ve Hâdis İradeler]
[Îcî] Mevakıf’ta şöyle yazar: “Kadim irade ittifakla muradı gerektirirken,
hadis irade ittifakla muradı gerektirmez.”10 [Bitti]. İnsan bir şey irade eder,
Allah Teâlâ bunun peşinde hemen muradı yaratır. [İnsan yine bir şey] irade
eder, ancak Allah Teâlâ hareket etmesi irade edilen uzvun kuvvetini çekip
almak (selb) suretiyle onu yaratmaz. Bu açıktır. Allah Teâlâ, titreyen kişinin
hareketleri gibi kulun iradesi olmaksızın kulun fiilini yaratabilir. Bu ızdırârî
bir fiildir. Birincisi ise ihtiyarîdir. Öyleyse irade, kulların fiillerini yaratması
için olağan (âdî) bir şart olarak değil, aksine çoğu zaman olağan bir sebep
olarak karşımıza çıkar. Şart ile sebep arasındaki fark ise âlim ve mümeyyiz
biri için kapalı değildir. Şu halde hâdis irade, var olduğunda fiili gerektirmeyen bir şeydir.

Yedinci Fasıl
[Kulun Fiili, Mevcut ve Mâdum Olmayan Bir Şeye Uzanır]
[Teftâzânî] Telvîh’te, Tavzîh yazarının sözünün yanında şunları söyledi:
[Bu konuya ilişkin] başka bir delil (burhan) şöyle özetlenebilir: Biz vicdanî olarak kul için belirli bir işin (sun‘) yani ihtiyarla [gerçekleşen] bir
fiilin bulunduğunu biliriz. Onun sun‘unun ise mevcut ve mâdum olmayan bir şeyde olması gerekir yoksa mevcut bir şeyde değil. Sonra bu şeyin
var olduğu zaman kesinlikle fiili gerektiren îkā‘ ve icat olması mümkün
değildir ki kul, bu mevcut fiilin mûcidi ve hâlikı olsun. Şu halde kuldan
sâdır olan [ve] mevcut ve mâdum olmayan bu şeyin, var olduğunda eserin varlığını gerektirmeyen bir şey olduğu ortaya çıktı. Bu ise kesp olarak isimlendirilen şeydir. Fiil, kesp ve Allah Teâlâ’nın yaratmasıyla (halk)
meydana gelir.11 [Bitti].

Onun “vicdan ile bilmek” sözü şu anlama gelir: Biz kulun, ihtiyarıyla
[meydana gelen] fiili olduğunu [ve bunun] titrediği zamanki hareket[ler]i
gibi ızdırârî fiilinden başka olduğunu vicdanî olarak biliyoruz. Bu onun Tavzîh’te söyledikleridir. İhtiyarî ve ızdırârî fiiler arasındaki ayırım ise zaruridir.
Onun “mevcut ve mâdum olmayan emir” sözü, bazı kelâmcıların hal olarak isimlendirdikleri şeydir ve mevcut ile mâdum arasında vasıtadır. Hal
îkā‘, icat, tercih, kıyam ve kuûd gibi mastar lafzının hakikati olan mastarî
10 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, 458-59.
11 Teftâzânî, et-Telvîh, I, 401.
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mânalardandır, yoksa mastarla hâsıl olan mânalar[dan] değildir. Onun “var
olduğu zaman kesinlikle fiili gerektiren” sözü [şu anlamdadır]: Îkā‘ ve icat,
mûkı‘ ve mûcidin sıfatıdır. Bir şeyi îkā‘ etmekle nitelenen kişi o şeyi yaratmış
olur. Öyleyse bir şeyi îkā‘ etmek o şeyi yaratanın bir sıfatıdır. Şayet kul bir
fiili îkā‘ etmekle nitelenmiş olsaydı o fiilin hâlikı olurdu. Şu halde fiili îkā‘
etmek meselâ hareketin heyeti gibi kulun bir işi (sun‘) değildir, tıpkı hareketin heyetinin kulun bir işi olmadığı gibi. Aksi halde onun hareketin heyetinin yaratıcısı olması gerekirdi. Bu ise mevcut bir şeydir. Bu durumda Allah
Teâlâ’nın “Allah her şeyin yaratıcısıdır”12 ve “Allah’tan başka yaratıcı var mı?”13
sözüne muhalefet edilmiş olur.
Onun “var olduğu zaman eserin varlığını gerektirmeyen şey (emir)” sözü:
Bu, kendisinde faydanın düşünülmesinden (itikat) dolayı fiilin tercih edilmesidir. [Bir başka deyişle] fiilin bir müreccih sebebiyle tercih edilmesidir.
Bu ihtiyarî fiillerde genellikle böyledir. Müreccih [dediğimiz şey] ise fiildeki
faydadır. Kişi bu faydayı düşündüğü zaman –ondaki faydadan dolayı– fiili
tercih eder. Onu irade eder ve meydana getirir (faalehû). “Onu tercih eder”
sözünün mânası, onun üstünlüğünü (rüchan) itikat etmesidir. Buradaki sıra
faydanın itikat edilmesi, ardından fiilin tercih edilmesidir. Kişi buna meyleder, onu irade eder ve meydana getirir. Yahut bu durum burada söz konusu
olan bir faydanın düşünülmesinden dolayı değildir. Tıpkı zikredilen yırtıcı
hayvandan kaçan kişinin önündeki iki yol; susuz birinin önündeki iki su bardağı veya aç birinin önündeki iki somun ekmeği örneklerinde olduğu gibi.
Bu, Eş‘arîler’e göre müreccih olmaksızın fiilin tercih edilmesidir. Bu örneklerde kişi, birinin diğerine nazarla artı bir faydası bulunduğunu itikat etmeksizin iki fiilden birine meyleder, onu müreccihsiz olarak tercihte bulunur, irade
eder ve meydana getirir.
[Sadrüşşerîa] Tavzîh’te şöyle yazar: “Bu tercih, ihtiyar ve kast demektir.”14
[Bitti]. Bu [söz], müellifin sözlerinin çoğundaki âdeti gibi, büyük bir müsamahadır. Burada kastedilen şudur: Bu tercih, ihtiyar ve kastın sebebidir. Ancak bu tercih irade ve fiili gerektirmez. Fakat Allah Teâlâ bu tercihin peşisıra
söz konusu fiil için kulda bir irade yaratabilir. Kul fiili irade ettiğinde Allah
Teâlâ bu fiili yaratabilir. İrade arazdır, mevcuttur ve kesinlikle Allah Teâlâ’nın
mahlûkudur. Burada kulun bir sun‘u yoktur, tıpkı fiilde kulun bir sun‘u olmadığı gibi. Kulun sun‘u sadece fiili tercih etmesindedir. Tercih ise kuldan
sâdır olan, mevcut ve mâdum olmayan mastarî bir mânadır. O, yokluğu sebebiyle (li-ademi vücûdihî) kulun mahlûku değildir.
12 ez-Zümer 39/62.
13 Fâtır 35/3.
14 Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, I, 400.
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Kulun fiilinin sebebi iradenin îkā‘ edilmesidir. İrade Allah’ın mahlûku
ise onun îkā‘ edilmesi de Allah Teâlâ’nın bir sıfatı olup O’ndan sâdırdır.
Fakat onun, yokluğu sebebiyle Allah Teâlâ’nın mahlûku olduğu söylenemez. Çünkü halk mâdumu icat etmektir. Îkā‘ ise hal kabilindedir. Eğer
irade kulun mahlûku olursa, o zaman iradenin îkāı da kulun bir sıfatı
olacaktır. Ancak iradenin kulun mahlûku olduğunu söylemek küfürdür.
Çünkü öğrenmiş olduğun üzere, irade bir arazdır, mevcut ve şeydir. Allah
Teâlâ’nın “[O], her şeyin yaratıcısıdır” sözünden dolayı her mevcudun
hâlikı Allah Teâlâ’dır. İrade ve ihtiyar da Allah Teâlâ’nın mahlûkudur.
Çünkü o da araz, mevcut ve şeydir, Allah ise her şeyin yaratıcısıdır. Bu
bahsi iyice hıfzet ki seni korusun!

Sekizinci Fasıl
[Nefsü’l-emir, Zihin ve Hariçte Varlık]
Seyyid Şerîf, Hâşiyetü Şerhi’l-Metâli‘de şöyle yazar:
Nefsü’l-emir, şeyin kendisi demektir. Emir şeydir, bir şeyin nefsü’l-emirde mevcut olmasının anlamı, onun haddizâtında mevcut olmasıdır yani
onun vücudu, tahakkuku ve sübûtu bir farzedenin farzına veya bir itibar edenin itibarına bağlı değildir. Meselâ güneşin doğmasıyla gündüzün
varlığı arasındaki gerektirme (mülâzemet) haddizâtında tahakkuk etmiştir. İster bunu farzeden biri çıksın ister hiç çıkmasın. İster [kişi] bunu
farzetsin isterse de hiç farzetmesin. Nefsü’l-emir, hariçten mutlak olarak
daha geneldir (eam). Buna göre hariçteki her mevcut, nefsü’l-emirde de
mevcuttur. Ancak [bu önermenin] tümel aksi geçerli değildir (bi-lâ aksin
külliyyin).15 Nefsü’l-emir zihnîden bir yönüyle daha geneldir (min vech
eam).16 Çünkü beş sayısının çift oluşu gibi yanlışlara (kevâzib) inanılması imkân dahilindedir. Nitekim bu [inanç] nefsü’l-emirde değil, zihinde
mevcuttur. İşte bunun benzeri zihnî farzî olarak isimlendirilir. Dört sayı15 “Nefsü’l-emir” kavramıyla “hariç” kavramı arasındaki ilişki, iki kavramdan sadece birinin, diğer kavramın tüm fertlerini içine aldığı tam-girişimlik (umum ve husus mutlak)
ilişkisidir. Buna göre “nefsü’l-emir” kavramı “hariç” kavramının tüm fertlerini kaplamına alır. Eş deyişle hariçte mevcut olanların tamamı, nefsü’l-emirde de mevcut, ancak
nefsü’l-emirde mevcut olanların tamamı hariçte mevcut değildir.
16 Nefsü’l-emir kavramıyla zihnî kavramı arasındaki ilişki ise, iki kavramdan her birinin
diğer kavramın fertlerinin bir kısmını içine aldığı eksik-girişimlik (umum ve husus
min vech) ilişkisidir. Sözgelimi “beş sayısının çift oluşu” gibi yanlışlar (kevâzib) zihinde
mevcut olabilir, ancak nefsü’l-emirde olamaz. Buna göre zihinde mevcut olanların bir
kısmı nefsü’l-emirde mevcut; nefsü’l-emirde mevcut olanların da bir kısmı zihinde
mevcuttur.
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sının çift oluşu ise hem zihinde hem de nefsü’l-emirde mevcuttur. Onun
benzeri ise zihnî hakiki olarak isimlendirilir.”17 [Bitti].

“Bi-lâ aksin külliyyin” sözü: [Güneşin doğmasıyla gündüzün olması arasındaki] gerektirme (mülâzemet), dördün çift oluşu ve vâkıaya mutabık olan
mastarî mânaların tamamı gibi nefsü’l-emirdeki bazı mevcut[lar], hariçte
mevcut değildir. “O zaman zihinde mevcut olur yoksa nefsü’l-emirde değil”
sözü: Bu zihnin nefsü’l-emirden ayrıldığı noktadır (madde). Nefsü’l-emrin
zihinden ayrıldığı noktaya gelince, eğer hiç kimse dördün çift oluşunu düşünmezse bu dördün çift oluşu gibidir. Birleşme noktası ise birinin dördün
çift olduğunu düşündüğüne dördün çift oluşudur. “Dördün çift oluşu her ikisinde birlikte mevcuttur” sözü, biri dördün çift oluşunu düşündüğü zaman
anlamındadır. Aksi takdirde o sadece nefsü’l-emirde mevcut olacaktır. Hâricî mevcut ile zihnî mevcut arasındaki fark ise umum min vecihtir.18 Bunu
öğren!
Ben ise şöyle derim: Öyleyse fiil yaratıldığı esnada fiilin îkā‘ edilmesi
nefsü’l-emirde mevcuttur, fakat hariçte ve zihinde mevcut değildir. Ancak
biri çıkar da onu taakkul ederse o zaman zihinde de mevcut olur, tıpkı nefsü’l-emirde mevcut olduğu gibi. Eğer, “Hâricî mevcudun anlamı nedir?” diye
sorarsan şöyle cevap veririm: Zihnin dışında olan mevcut demektir. Bu durumda da, “Gerektirme (mülâzemet) ve dördün çift oluşunun hariçte mevcut
olması lâzım gelir, çünkü ikisi de nefsü’l-emirde mevcuttur ve nefsü’l-emir
ise zihnin dışındadır” diye itiraz edersen şöyle derim: Hariçte mevcudun
anlamı o mevcudun zihnin haricinde bir eserinin olması demektir. Tıpkı
Şerhu’l-Mevâkıf’ta vücûd-ı zihnî maksadında söylediği gibi. Kuşkusuz meselâ ateşin, kendisinden hükümlerinin ortaya çıktığı ve ışık verme ve yakma
(ihrak) gibi eserlerinin sâdır olduğu bir varlığı vardır. Bu varlık aynî, hâricî
ve asîl olarak isimlendirilir. Burada herhangi bir tartışma yoktur. Asıl tartışma söz gelimi ateşin bu varlığından başka, kendisine bu hüküm ve eserlerin
terettüp etmediği bir varlığı var mıdır veya yok mudur şeklindedir. İşte bu
varlık zihni, zıllî ve gayr-i asîl varlık diye isimlendirilir. Ben ise şöyle diyorum: Ateş zihinde var olduğu zaman, o, zihnî ve nefsü’l-emirde mevcuttur,
ancak hariçte mevcut değildir. İşte hariçte eseri olmayan mastarî mânalar da
böyledir. Bu durumda onlar da hâricî mevcutlar değildir.

17 Cürcânî, es-Seyyid alâ Şerhi’l-Metâli‘, s. 124-25.
18 Başka bir deyişle haricî mevcut ile zihnî mevcut arasındaki ilişki eksik-girişimlik ilişkisidir.
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Maksat
[Mâtürîdî ve Eş‘arî Yaklaşımlar Arasındaki Fark]
Mâtürîdiyye’de kul, her ne kadar fiili ve iradesi Allah Teâlâ’nın mahlûku
olsa da, ihtiyarî fiilinde mecbur değildir. Çünkü Allah Teâlâ’nın kulun iradesi
ve fiilini yaratması âdeten kulun bu fiili tercih etmesine bağlıdır. Tercih ise
kulun sun‘u ile meydana gelir [Allah’ın] yaratmasıyla değil. Çünkü tercih,
mevcut ve mâdum olmayan bir şeydir. Öyleyse kul bu tercihte mecbur değildir. Bu durumda kulun fiili ve iradesi kulun sun‘uyla meydana gelen (vâki)
bir şeye uzanır (intehâ). Kul da filinde mecbur değildir. Mâtürîdiyye’ye şu
itiraz yöneltilmiştir: Fiilin tercihi genellikle fiildeki bir faydanın itikat edilmesidir ki bu da müreccihtir. Kişi bir müreccihle tercihte bulunur. İtikat ise
Allah Teâlâ tarafından yaratılan ızdırârî bir şeydir. “İman ızdırârîdir ve kişinin imanı tercihi ızdırârî bir müreccih iledir” denildiği zaman, kulun fiili
ızdırârî bir şeye uzanır. Öyleyse kul fiilinde mecburdur.
Bu itiraza şöyle cevap verilir: Kul fiili müreccihsiz olarak tercih eder,
tıpkı mezkûr örneklerde olduğu gibi. Ben ise şöyle derim: Bu cevap sadece
mezkûr örneklerdeki fiilden ızdırârı defediyor. Kulun fiili ise genellikle fiilde, fiilin terkinde bulunmayan bir faydanın itikat edilmesiyledir. Buna göre
kulun fiili genellikle ızdırârî bir şeyde son bulur.
Eş‘arîler’e gelince onlar kulun ihtiyarında mecbur (muzdar) olduğunu
iddia ettiler. Kulun ihtiyarının Allah Teâlâ tarafından yaratılıyor olmasından dolayı değil, çünkü Mâtürîdiyye de bunu inkâr etmiyor. Aksine kulun
ihtiyarının ızdırârî bir müreccihle gerçekleştiğinden dolayı. Bu da fiilde faydanın düşünülmesidir. Fakat bu durumda mezkûr örnekler onlara itiraz olarak yöneltilir. Onlar ya bu örneklerin azlığından dolayı ızdırâr düşüncesini
genelleştirir (etlaku) ya da burada Şerhu’l-Mevâkıf’tan naklettiğimiz üzere
müreccihin yokluğu menedildiği için Mu‘tezile gibi burada müreccihin varlığını benimserler. Eş‘arîler’in görüşünün özeti şudur: Kul fiilinde muhtardır,
ancak ihtiyarında mecburdur (muzdar). Öyleyse ne cebir vardır ne de tefvîz,
fakat iki durum arasında bir durum söz konusudur.
Burada şunları söylemeliyim: “Mezkûr örneklerde tercih olmayıp sadece irade vardır.” Çünkü tercihin anlamı fiilin üstünlüğünün (rüçhan) itikat
edilmesidir, yoksa fiili tercihe şayan (râcih) kılmak değildir. Çünkü bu kulun
makdûru değildir. Şayet fiilin rüçhanı itikat edilmiş olsaydı, bu itikat ızdırârî
olacaktı. Ancak kendilerinde eşitlik farzedildiği için fiilin rüçhanının itikat
edilmesi mümkün değildir. Öyleyse bu örneklerde tercihsiz irade söz konusudur. Onların bu sözü mecazdır. Burada sözün hakikati fiillerde müreccihsiz iradenin var olduğudur.
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Hâtime
[Birgivî’nin Yaklaşım Şeklinin Tahlil ve Tenkidi]
Burada Birgivî’nin Tarîkat’ında bu konu hakkındaki sözü açıklanacaktır. Birgivî insanın ihtiyarî fiillerinde mecbur olmadığını ispat için şöyle
demiştir:
Allah Teâlâ her ne kadar kulların ve diğerlerinin bütün fiillerinin yaratıcısı olsa [ve] O’ndan başka hâlik olmasa da kulların taatler ve mâsiyetler
şeklinde [belirli bir fiilin] iki zıddının tamamına ilişebilir cüz’î ihtiyarları
ve kalbî iradeleri bulunmaktadır. Bunların hariçte vücudu yoktur ki yaratmaya muhtaç olsun ve [yaratma bunlara] ilişsin. Çünkü halk, mâdumun icadıdır. Mevcut olmayan ise mahlûk dahi olamaz. Bu durumda [O]
bunların müridi de hâlikı da olamaz. Allah Teâlâ iradeyi/ihtiyarı kulların
fiillerini yaratmada olağan bir şart belirledi. Kulların fiillerinin Allah’ın
bilgisi, iradesi ve levh-i mahfûzda yazmasıyla gerçekleşmesi, bunların
kuldan cebir ile sâdır olmasını gerektirmez. Tıpkı Zeyd’in, Amr’ın belirli
bir günde yaptığı şeylerin tamamını bildiğinde [bunların Amr’dan cebir
ile sâdır olmasının gerekmediği gibi].19

Onun “[Allah] her ne kadar kulların bütün fiillerinin hâlikı olsa da” sözü:
Bu, kulun fiilinde mecbur olmasını îham eder. “Lâkin kulların cüz’î ihtiyarları vardır” sözü şu anlamdadır: Allah kulların ihtiyarî fiillerini, ancak kullar
fiillerini ihtiyar ettikleri zaman yaratır.
[Ona] “İhtiyar, kulun fiili gibi Allah’ın mahlûkudur. Öyleyse kul ihtiyarında mecburdur. Bu durumda kul fiilinde mecbur olur” itirazı yöneltildiğinde
özetle şu cevabı verdi: Kulun ihtiyarı kuldan sâdır olan [ve] mevcut ve mâdum olmayan bir şeydir (emir). Bu sadece kulun sun‘u iledir, yoksa Allah
Teâlâ’nın sun‘u ve halkı ile değil ki [kulun fiili] ızdırârî olsun. Bu Allah’ın kulun fiilini yaratmasının bir şartıdır. Bu durumda kulun fiili kuldan sâdır olan
bir şeye uzanır. Bu da Allah Teâlâ’nın, “O, her şeyin yaratıcısıdır” ve “Allah’tan
başka yaratıcı mı var?” sözüne muhalefet etmez. Çünkü bu ihtiyar mevcut
değildir, dolayısıyla şey değildir. Bu sebeple ne Allah’ın ne de kulun mahlûkudur. Zira halk mâdumun icadıdır. İhtiyar ise mevcut değildir, aksine kulun
Allah’ın iradesiyle yaptığı şeydir (masnu‘). Tıpkı Allah Teâlâ’nın kulun fiilini
irade etmesi, kulun fiilinin ızdırârî olmasını gerektiren bir şey olmaması gibi,
[Allah’ın kulun bu ihtiyarını irade etmesi] kulun ihtiyarının ızdırârî olmasını
gerektirmez. Nitekim o, “kulların fiillerinin Allah’ın ilmi, iradesiyle gerçekleşmesi ilh.” sözüyle bunu açıklamıştır.
19 Birgivî, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye, s. 199-200.
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Ancak onun “İhtiyarın hariçte vücudu yoktur ki yaratmaya muhtaç olsun” sözü hakkında düşünmek (nazar) gerekir. Çünkü ihtiyar ile mastarî
mânayı yani makdûrun iki tarafından birini vuku ile tahsis edici sıfatın îkā‘
edilmesini, kastediyorsa –ki Mevâkıf’ta bu irade ile tefsir edilmiştir– bu doğrudur, çünkü gerçekten de o mastarî bir mânadır ve mevcut değildir, hatta
hal kabilindendir. Ancak bu muhassis sıfat, mukaddimenin ikinci faslında
geçtiği üzere, kalbin bir arazıdır ve hariçte mevcuttur. Çünkü birinci fasılda
geçtiği üzere, o şeydir ve her şey de Allah Teâlâ’nın mahlûkudur.
Söz konusu muhassis sıfatın îkā‘ edilmesi, her ne kadar mevcut olmasa
da, Allah Teâlâ’nın bir sıfatıdır. Çünkü îkā‘ –mim harfinin ötresi ve kaf harfinin kesresiyle- mûkı‘in bir sıfatıdır, yoksa kulun bir sıfatı değildir. Çünkü
kul, tahsis edici sıfatı îkā‘ eden değildir. Öyleyse bu söz, ihtiyarın kulun bir
sun‘u olduğunu ifade etmez. Eğer ihtiyardan muhassis sıfat kastediliyorsa,
üçüncü fasılda açıkladığımız üzere o, mevcut, şey ve Allah’ın mahlûkudur. Bu
kulun fiilini yaratması için Allah’ın [belirlediği] olağan bir şarttır. Bu durumda kulun fiili ızdırârî bir emre uzanır. Bu muhassis sıfatın Allah’ın mahlûku
olmadığını savunmak küfürdür. Çünkü bu Allah Teâlâ’nın “Allah her şeyin
yaratıcısıdır” sözüne muhaliftir.
Ancak muhassis sıfatın îkā‘ edilmesinin Allah Teâlâ’nın mahlûku olmadığını savunmak doğrudur. Fakat bunun îkā‘ edilmesiyle kulun bir sıfatı ve
sun‘u kastedilirse, bu yine doğru olmaz. Çünkü muhassis sıfat Allah’ın mahlûkudur. Bu sıfatın îkāı da zaruri olarak Allah Teâlâ’nın bir sıfatıdır, Çünkü
bir şeyi îkā‘ etmek, zaruri olarak o şeyi îkā‘ edenin (mûkı‘) bir sıfatıdır. Bu
ise en düşük seviyede teemmülde bulunan birine kapalı değildir. Onun îkā‘
edilmesiyle Allah Teâlâ’nın bir sıfatı olduğu, ancak yokluğu sebebiyle Allah’ın
mahlûku olmadığı kastedilirse bu doğru olur. Ancak bu da kulun ihtiyarının,
kendi sun‘u ile meydana geldiğini ifade etmez. Bu açıktır. Şu halde Birgivî
Mevâkıf ve şerhine muttali olmamıştır. Sonra muhassis sıfatın îkā‘ edilmesinin, kulun bir sıfatı olduğu görüşü, muhassis sıfatın kulun mahlûku olmasını
gerektirir. Çünkü altıncı fasılda geçtiği üzere bir şeyi îkā‘ etme, o şey var
olduğu zaman zorunlu (vâcip) olur.
Muhassis sıfatın îkā‘ edilmesinin kulun bir sıfatı olduğunu kabul etmek
küfrü gerektirir. Bunu benimseyen kişi bu istilzamı biliyorsa kâfir olur, aksi
takdirde kâfir olmaz. Çünkü küfrü gerektiren sözü söyleyen bu gerekliliği
(istilzam) biliyorsa kâfir olur, aksi takdirde olmaz. Nitekim Hayâlî böyle söylemiştir.20

20 Hayâlî, Hâşiye alâ Şerhi’l-Akāidi’n-Nesefiyye, III, 432.
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Birgivî’nin, “İhtiyarın hariçte vücudu yoktur” sözü küçük öncüldür; öyleyse bu öncülün mutlaka tümel büyük öncülü bulunmalıdır ki onun, “Ta ki
yaratmaya muhtaç olsun” sözü netice versin. Onun bu sözü, “Çünkü yaratmaya muhtaç olmaz” anlamına gelmektedir. Büyük öncül ise, “Hariçte vücudu olmayan her ne varsa, yaratmaya muhtaç değildir” şeklindedir. İşte söz
konusu büyük öncülde nazar vardır.21
Çünkü hariç ile zihnin harici kastedilirse, bu durumda hariçte vücudu
olmayan şeylere irade ve şehvet gibi zihnin sıfatları da dahil olur. Bu sebeple
büyük öncülün tümelliği doğru olmaz. Çünkü zihnin sıfatları O’nun tarafından mahlûktur. Nitekim sen bunu ikinci fasılda öğrenmiştin. Eğer zihnin
sıfatları harice girmezse, yine hariçteki mevcuda girecektir. Çünkü zihin hariçte mevcuttur. Zihinde mevcut olan da aynı şekilde hariçte mevcut olacaktır. Çünkü bir şeyde mevcut olanda mevcut olan, o şeyde de mevcuttur.
Nitekim şöyle denilir: Dirhem kutudadır, kutu evdedir, öyleyse dirhem de
evdedir. Dolayısıyla küçük öncül yani “İhtiyarın hariçte varlığı yoktur” sözü
doğru değildir.
Onun “Bu durumda [Allah Teâlâ] onun müridi, onun hâlikı olmaz” sözü
varsayılabilecek şu sorunun cevabıdır: “Allah dilemedikçe siz dilemezsiniz
âyeti gereği Allah sizin meşîetinizi dilediği herhangi bir zaman kulun ihtiyarını irade edendir. Dolayısıyla Allah Teâlâ’nın iradesi kulun ihtiyarına taalluk ettiği için ihtiyarın Allah’ın mahlûku olması gerekir.” Cevabın takriri
şu şekildedir: “Allah Teâlâ’nın meşîeti burada hariçte mevcut olmayan bir
emre taalluk etmiştir. Bu durumda o, Allah Teâlâ’nın mahlûku olmaz.” Ben
ise şöyle diyorum: Sen bu konuyla ilgili sözü[mü] ve Birgivî hakkındaki hüsnüzannı[mı] öğrenmiş oldun. O, bu meselede yazmış, ancak onun hali ile
yazdıklarından ortaya çıkan düşünüldüğünde büyük bir problem doğmaktadır. Kuşkusuz Allah daha iyi bilir {Risâle burada bitmiştir}.

21 Burada yapılan kıyası şöyle ifade edebiliriz: İhtiyarın hariçte varlığı yoktur. / Hariçte
varlığı olmayan şeyler yaratmaya muhtaç değildir. / Öyleyse ihtiyar yaratmaya muhtaç
değildir.
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The Ontology of Free Will in the Post-Classical Maturidite Kalām: Analysis,
Critical Edition and Translation of Saçaklizāde’s Treatise on Free Will
This article examines a treatise titled Risālat al-irāda al-juz’iyya by Saçaklizāde
Mehmed Efendi (d. 1145/1732), an eighteenth-century Ottoman scholar. It addresses how the dilemma between God’s creation of things and human free will is
resolved through an investigation into the ontology of free will; it also includes a
critical edition and translation of the treatise. Saçaklizāde examined the problem
of human agency, which had been one of the most debated subjects in kalām
since the beginning, through a new theory of action that was developed by Ŝadr
al-Sharī‘a ‘Ubaydallāh b. Mas‘ūd (d. 747/1346), a post-classical Maturidi theologian. Saçaklizāde analyzed separately the infinitive meanings of action and the
meaning of the infinitive’s outcome and inquired into their ontological meanings.
According to this, the infinitive meaning of an action constitutes its “non-entity
aspect,” whereas the meaning of the infinitive’s outcome constitutes its “entity aspect.” Therefore, the problem of jabr (determinism) from the beginning of theology, as formulated in the syllogism “Human actions are entities” / “Everything
is created by God” / “Therefore, every human actions are created by God,” was
solved by discovering a non-entity, i.e. non-existent, aspect of the action.
In Risālat al-irāda al-juz’iyya, Saçaklizāde appropriated Ŝadr al-Sharī‘a’s theory of
action and applied the separation of the two meanings of an action to the concept
of free will (irāda). Thereby, while not contradicting God’s creation of everything,
he tried to explain human free will through the concepts of will, choice and preference.
Considering the action’s two meanings as an adjective determining one aspect
(al-ŝifa al-muģaŝŝiŝa) and creating this determining adjective (īqā‘), Saçaklizāde
argues that the second meaning corresponds to the preference that stands as the
ultimate basis of human actions. The fact that the preference is the basis of free will
and the action that comes out of free will raises the question to whom the preference is attributed ultimately. Saçaklizāde argues that the preference is derived
from human beings, but, just like īqā‘, it has an infinitive meaning, and therefore
cannot be described by the attributes of existence, absence or being created and
so it becomes neither a created thing by God nor human beings.
In order to ground human responsibility, Saçaklizāde turns to the action’s process of occurrence. He states that a human being first makes a preference, then
God creates the will towards this preference. When the human being wills it, God
brings this act into existence. However, he adds to this the fact that human free
will does not necessitate its object (murād). According to Saçaklizāde, even if the
action and will for the action are created by God, this does not mean that the human being is bound by his actions, because the action’s creation still depends on
preference. Therefore, responsibility depends on “the existence of his optional acts
and these optional acts depend on the preference, as something that is not existent
or non-existent”. The preference grounds the moral responsibility of human being.
According to Saçaklizāde, free will, options, desires and intentions are synonymous. In other words, they are all accidents, entities and created. Their īqā‘,
128

Güdekli: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi

coming into being, are conditions. That īqā‘’s turning into a condition in the sense
of an action’s rendering presence for an agent means that it is neither existent nor
non-existent; so when it is non-existent, then it does not become an entity or created. According to Saçaklizāde, when we talk about the īqā‘ of will, we mean that it
is not created. Therefore, Saçaklizāde applies Ŝadr al-Sharī‘a’s separation of entity
and non-entity aspects of actions to human will and states that the form of existence for the īqā‘ of free will is neither an existent nor a non-existent condition.
The free will, option and preference grounding human responsibility are conditions, thereby they cannot be described by existence or non-existence, so they are
not created by God. According to this, free will has an “entity” and “non-entity”
component, and while the “entity” aspect of free will is created because it exists,
the “non-entity” aspect is not created because it is not a created thing. In short, the
element bringing human freedom is the “non-entity” aspect of his actions.
In conclusion, one can talk about two contributions of Risālat al-irāda al-juz’iyya
in relation to the debate of whether God is the creator of everything and how this
relates to human responsibility. Firstly, it proposes rearranging the underlying
premise of the syllogism that “Human actions are entities,” “Everything is created,” “Then human actions are also created,” because this denies human freedom.
Therefore, it becomes clear that human actions are not altogether entities, and
therefore the meaning of the statement that “human actions are entities” is related
to the “meaning as the outcome of infinitives” as the second meaning of action.
Secondly, by investigating the place of will, option, and preference as the basis of
human actions, the author attempts to ground human freedom by arguing that
it cannot be described by existence, absence, entity or creation. By taking into
consideration the argument proposed by post-classical Maturidi theologians that
the solution to the question of human free will is to investigate the ontology of
human will, Saçaklizāde seeks a solution to the issue by examining it through a
conceptually and theoretically rich discussion.
Keywords: Ŝadr al-Sharī‘a, Saçaklizāde, Free will, Human actions, Īqā‘, Asharism,
Maturidism, Mu‘tazila.
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