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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ذوي  آهل وصحبهىلع ىلع الرسول املصطىف، وصىل اهلل وسلم احلمد هلل وكىف، و
 الوفا.

 أما بعد 

  م  ل  خمترص لطيف مهذب ىلع س  رشح  فهذا  
أ
 سأ ،   يف علم املنطقي  ضأ  خ  ال

أ
 ن  مأ   يه  لأ  أ

 
أ
 ب  لأ طأ   هلأ    د  ر  ال أ

 
 اهللأ أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم.فا،  ن  ظأ   هلأ   ب  ي  خأ ا، وال أ

 أبو زياد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 علم املنطقمبادئ 

 أوال: حده.
، «اق  طِ نْ مَ  ق  ْنطِ َنَطَق يَ »من  سمااع «َمْفِعل  »ىلع وزن  : مصدر مييماملنطق لغة 

لأ  ثم ، و ن ق  ق  ة   اإلد رأاك  وصار علما ىلع هذا الفن، وي طلق باالشرتاك ىلع ال ط  و  ، والق 
اق لأة    .العأ

د  :  واصطالحا ا ال    ع  نأ تأم    قأوأاع  ت هأ ااعأ رأ ر    إ  طأ الأ  ن  عأ   نأ ه  م 
 .يف الف ك 

رَاََعت َها»فقونلا:   «. َتْمَنع  م 
كما أن الحو يمنع اإلنسان من أن ف، القواعد كاع  تلرأ لم ي   ن  خرج به مأ 

ه ،  اع  الحوي  تلك القواعد حلن يف الكمه،ويلحن إذا راىع قواعدأ  إذا لم ي رأ
دأ الرياضيات أخطأ يف حسابه، يأاِض   إذا لم ي راع  قأوأاع  لم إذا  ق   ط  ن  كذلك المأ  والر 

اع   ق     قواعدأ   ي رأ ن ط   .أخطأ يف فكره علم المأ
بحث فيه عن املعلومات اتلصورية واتلصديقية من لم ي  ع: نقول فيه أو

 حيث إنها توصل إىل جمهول تصوري أو تصديق.
: علم ي عرف به كيفية االنتقال من أمور موجودة يف الهن لمور أو

لأٍة فيه. صأ تأح  س   م 

 ثانيا: امسه.
َرئِيَس وَ » ،نيوالرباه ج  جأ لنه ت وزن به احل  ؛ انَ زَ ـيمِ وال، قِ طِ نْ المَ  مَ لْ عِ »ي سىم 
ل وِم، و  .لكونه حاكما ىلع العلوم العقلية ؛«مِ ول  الع   ارَ يَ عْ مِ الع 



 
 

 

 

 ثالثا: واضعه.
و، وهو أول من كتب فيه مؤلفا مستقال هو ط  من  رصأ  تأ خم    اسم   إ رأسأ

وَطالِيس» و :ويقال هل، «إَِرَسط  ط  ر س 
أ
ال يس، أ وطأ ط  ر س 

أ
 ، وأول  وهو فيلسوف يوناين، أو أ

ن  نأ  .لأه  قأ مأ ارأاِب  ـٍر الفأ ب ي ة  هو أبو نأص  رأ   من ايل ونأان ي ة  إىل العأ

 رابعا: موضوعه.
 من حيث صحة إيصاهلا إىل املجهوالت.  معرفة اتلصورات واتلصديقات

 رته.مث: خامسا
 .، والقدرة ىلع اجلدل واملناظرة، وإقامة الرباهنيعدم الطإ يف الفكر

 .: حكم تعلمهسادسا
ِ  الِ غَ تِ االشْ  ازِ وَ يف جَ  ل  ْص فَ ه يف "علي الالكم  يت  سيأ  ".هِ ب

 .سابعا: استمداد
.من العقل، ومنه يشء  ف   ر يٌّ  ط 

 ثامنا: نسبته.
ا ال خترج عن  ٌّ بلايق العلوم باعتبار موضوعه؛ لن العلومأ لك هأ  

هو لُك 
 اتلصورات واتلصديقات، وهو مباين لغريه من العلوم باعتبار مفهومه.

 .مسائله: اتاسع
،  ال فأات  ر  عأ ل  قضايا الظرية ابلاحثة عن الم  َكأ ش 

أ
، وال ج   إلغ.  ..والقيسة، واحل جأ



 
 

 

 

 شرح مقدمة األخضري
 

1 . 

 

ــْ الَ  ـا ـد  م ــَ ْررَج
َ
ـْد أ ــَ   هللِ اذلي ق

  
ــَ نَ  *** ِ تـ ــْ َج الفِ ائ  كـ

َ
ــَ رْ ِر ِل ـــابـ  ـاِب الَِجــ

   
2 . 

 

ـاِِ العَ طَّ عَ حَ وَ  ْم ِمْن َسـم  ـلِ قـْ ْنه 
  

َّ حِ  ***  ــَ ُك  ــِ  اب  جـ ــَ  نْ مـ ــْ اِب الَ حَ سـ  ـلِ هـ
   

3 . 

 

 َ م  ه  َحَّتَّ بََدْت ل  هْ فـَ رِ وس  الَمعْ ْم شـ 
  

 رَ  ***
َ
َ وْ أ رَ ا م  ِ ـدَّ نْ هــــــــَ ات ــــــــهْ فَ شِ كَ ـا م   ــ
   

4. 

 

 ـامِ عـــَ نْ  الِ ـ ََعَ  لَّ ـ جـــَ  ه  د  مـــَ َنْ 
  

***  ِ ــَ عْ نِ ب ـــانِ يمَ الِ  ةِ مـــ ــ ـــاَل سْ والِ  ــ ــ  مِ ــ
   

5 . 

 

 ِ َنا ب ْرِساَل  دْ قَ  ِر َمنْ ـيْ خَ ـَمْن َرصَّ
 
 أ

  
ــْ رَ وَ  *** ــَ ـي ْن ح ــَ ــِ قَ المَ  ازَ ِر م ـاَل ام ــ   اِت الع

   
6 . 

 

 َ ــَّ م  ـلد م قْ د  سَ م ــ  ـِد ـ ــد ــ تَ ي  َفـــ
  

َرلد الهَ  *** ــَ ــِ اشِ العــ ـــ َط ْص يد الم  ـمــ ـ  َفــ
  

7 . 

 

ـا امَ ا دَ اهلل  مـَ  هِ يْ لَ َصَّلَّ عَ   الَِجــ
  

ــَ   ***  ْ يــ ــَ ــَ المَ  رِ وض  يف بــ ا ل َ اِن عــ ــَ  جــ
   

َد َوآ  . 8 ــ  ـِه َيوِي الهــ ــِ  هِلِ َوَصْحبــ
  

َدا *** ـم  يف ااِلْ تـــِ نْـجـــ 
َ
بده وا بُِ ْن شـــ   مـــَ

   
9 . 

 

ــد  فَ  ــانِ طِ نْ المَ وَبـع ــق  لِلَْجَنــ  ــ
  

***  ِ ـه  َ  بَ ْس ن ــ  ِ حْ نلَّ تـــ ـــِو ل ــ ـــانِ ــ ــ  لدَســـ
   

10 . 

 

 ِص عْ يَ فَ 
َ
اَر عـَ َك فـْ م  ال  ْن ََغد اخلَطـَ

  
ــَ وَ  *** ــقِ قِ دَ  نْ ع ــْ فَ ال ي ــِ كْ يَ ِم ه ا ف  ش ــَ  الِغط

   
11 . 

 

ــَ فَ  ــِ  اكَ ه   نْ م
 
ــِ ص  أ ــدَ اعِ وَ قَ  ـهِ ول  اــ

  
ــَ َتْ  *** ــِ  ع  مــ ِ ن  ف   نْ مــ ـــهِ ون ـ ِ وَ فَ  ــ ـــدَ ائ ـ  اـــ

   
12 . 

 

ِ يْ مَّ سَ  ـه  ب ــ  ـمِ الس  تـ ــَّ ــَ وْ رَ الم   لـ  قِ نـ
  

ــِ  *** ْرَب بـ ــ  ــَ سَ  هِ يـ ِ  مـ ِم المَ  ـا ــْ ــِ نْ ِعلـ  ـقِ طـ
   

13 . 

 

 
َ
 ج  رْ واهلَل أ

َ
ِ رَ  ونَ كـ  يَ  نْ و أ ـاال  َصــ

  
 ***  ِ ــِ جْ وَ ل ـــمِ رِ الكَ  هِ هـ ْ  ـي ــَ ِ قَ  َس ـلـ ـــاال  َصــ

   
14 . 

 

 وَ 
َ
ِ عـ  افِ نَ  ونَ ك  يَ  نْ أ ـدِ تَ بْ م  لْ ـا ل  يـــ
  

ــِ  *** ــَ إىل الم   ـهِ بـــ ـــدِ تَ هْ يَ  تِ اَل وَّ طـــ ــ  يــ
   



 
 

 

 

 قال:
 ـاِب احِلَجــاَبْرَأِر ِلْكَج الِفاِئَتَن *** ـُد هلِل الذي َقـْد َأْخَرَجـاْماحَل

 ـِلْهاِب اجَلَحَس ْنِم اٍبُكلَّ ِحَج *** ـِلْقالَع ـاِءَسَمِمْن  ْنُهْمطَّ َعَحَو

ف  : «احَلْمُد لغة» الأ م   خ   ََيَْمد   ََحِدَ » مصدراحلمد و، وهو اثلناء باجلميل، ال 
ا، ، فهو ََحْد  ود   َحاِمد   .«وََحِيد   ،وَمْم 

 هب ح مع مودحامل حماسن ذكر" :(2/325) "الفوائد بدائع" يف القيم ابن  قالورشَع: 
  ."وتعظيمه  إجالهلو

قٌّ هلل، أو خم  تأصٌّ به وحده.فاملعىن تأحأ س   : احلمد م 
 بالبسملة يف بعض النسخ، فإن صحت فيكون ابتدائه باحلمد وقد بدأ الاظم

 الفعلية والقويلة.  ملسو هيلع هللا ىلص ، وبسنة اليباقتداء  بكتاب اهلل  ابتداء  إضافيا،
بأةأ  ملسو هيلع هللا ىلص اف ت تأاح  اليب فمن السنة الفعلية: ط  اجة  باحلمد، كما عند مسلم  احلخ 

 وغريه.  «2045ح»
 أِب ابنبعضهم بما رواه  احتجقد الطق خبطبة احلاجة، و ومن السنة القولة:

ةأ  من طريق «27219 /9/116»يف مصنفه  شيبة ن   ق ر  ر ي   عأ
ن   الز ه  ِب   عأ

أ
ةأ  أ لأمأ ن   سأ ِب   عأ

أ
 أ

ةأ  ي رأ رأ ن    ه    اَل  بَال   ِيي م  ََكَ  ُك   »  :قأالأ  ملسو هيلع هللا ىلص ال يب     عأ
 
َْمدِ  فِيهِ  ي ْبَدأ

ْ
ِ  بِال وَ  لِِلَّ ْقَطع   َفه 

َ
 «.أ

 مِ ْظ نَ  ِح يف رَشْ  اتِ رَ مَ الَّ  ِف ْط قَ »وهو حديث ضعيف، كما بينت ه يف كتاب 
وإذا قلنا بتحريم دراسة املنطق لم جيز هل أن يبدأ باحلمد، إذا كيف ، «اتِ َق رَ الوَ 

مد اهلل ىلع يشء حمرم  .ُي 



 
 

 

 

 أي: أظهره خبروجه، واللف فيه إطالقية.:  «أخرجاو»قيق،  ت رف : ح«قدو»
،  :يف اللغة  ويه : مجع نتيجة،«نتائج» ء  نأ الَّش   أ م  َّل  ا تأوأ : للمولود  ويقالمأ

 .«نَتِيَجة  »
قول: و، وع  ف  ر  مأ  لٍ اع  فأ ُك   : ـقول؛ ني  تأ مأ د  قأ م  ل   ة  مأ ز  الال   ة  ي  ض  القأ يف االصطالح: و
لأسأ   :قولمن فاعل  دزي  .مرفوع: زيد  إين  ،زيد    جأ

 رْ مَ  ل  اعِ فَ ُك   »: ولفق
 كربى.  مقدمة  ي سىم    «.وع  ف 

 صغرى.  مقدمة  يسىم  . فاعل،  َجلََس زيد  :  « يف قولزيد  »  و
 .زيد  مرفوع  فنتيجة  اتني املقدمتني: 

ء    :لغة «ُرْكوالِف» ر  يف الَّشأ  ال  الأاط  مأ  .إ ع 
ة  : واصطالحا كأ رأ ت  يف ا ال ف س  حأ والأ ع ق   م  ظ  نأ "يف  تركت الفس؛ كما لو لمأ

أ ر  ك  ، فهذا ف  "ةٍ ي  ر  ع  ش    ةٍ يدأ ص  قأ   .ي  و  نأ ع  مأ   يف يشءٍ   ت  كأ ر  ؛ لن الفس تأ

 يِ خْ أما الَّ 
لو حركتها يف الهاب كما : فهو حركة الفس يف املحسوسات؛ يل 

 من مَكن إىل مَكن.

و  : يه  عند املناطقة  وانلَّْفس   اق لأ ة   الق  .العأ ة  كأ ر  د   ة  الم 

 : ْرَباب 
َ
رَاد  بهم: مجأ ع  رأب  َوأ  .أصحاب، والم 

نأ   ل  ق  العأ :  اجَ والِ  ط   .ة  والف 



 
 

 

 

  : نتائج أي، ب  بأ إىل الس   ب  ب  سأ من إضافة الم   .«َنَتائَِج الِفْكرِ »واإلضافة يف قوهل: 
 تنشأ عن الفكر.

 «.طَّ عْنُهْمَحَو»وقوله: 
،  وأض  : الط  الَ  ن  : وأوأضأ أيع  زأالأ عنهمأرباب احلجا  عأ عأ

أ
 .، وأأ

 «.ِمْن َسَماِء الَعْقِل»وقوله: 
ن  : أي ب ه   ل  ق  العأ  عأ شأ أ  امع  ب  ،السماءب الم  لطلوع الور،  لٌّ أن الك  منهما حمأ
ألٌّ لطلوع فالعقل  أ والور املعنوي الي هو املعرفة، حمأ لطلوع الور  لٌّ السماء حمأ
 احليس.

 .«ِمْن َسَحاِب اجَلْهـِل اٍب ِحَجلَُّك»وقوله: 
ائ لٍ ُك   وأزال عنهم أي:  بامع أن الك  منهما ؛ سحاب  الب املشبهاجلهل  نأ م    حأ

حاجب، فكما أن السحاب حاجب  لور الشمس، فكذلك اجلهل حاجب لور  
 العلم.

 وحاصل معىن ابليتني:
  ضأ ام  و  غأ  ة  يمأ و  القأ  ر  طأ والف  هلل الي أظهر لصحاب العقول السليمة، احلمد 

من اجلهل الي هو  لٍ ائ  ، وأزال عن عقوهلم اليت يه اكلسماء ُك  حأ ه  قأ ائ  قأ دأ وأ  م  ل  الع  
 اكلسحاب.

 



 
 

 

 

 :وقال
 َرَأْوا ُمَخـدََّراِتَهـا ُمْنَكِشَفــْه *** َحتَّى َبَدْت َلُهْم ُشُموُس امَلْعِرَفْه

م   يعين أه  رأت  ل هأ فأ ال: حىت ظأ ر  ع  شأ ة  مأ ة    الم   داية.اهلبالشمس بامع  ب هأ
مع حقيقة؛ فأ  «:ُشُموُسو» م ٍس، والشمس ال ُت  ن  كأ مجع شأ

أ
 ةٍ يأ اح  نأ  وا ُك   ل  عأ جأ  م  ه  أ

ِ  ويقال،  امنها شمس   ِ اَل القَ  قِ اِل عَ مَ ل م وس  :  دِ ئ  .الش 
ود الضمري يع :«َرَأْوا»، «َمْعرَِفة   َعَرَف َيْعرِف  »من  : مصدر مييم سمايعُةَفِرْعوامَل

ةٍ : مجع اٌتَردََّخوُمرباب احلجا، ىلع أ رأ أد  أ  ويه، خم  تأرت  س  : خمدرات  واملراد بهاة ، املرأة الم 
تسترت يف خدرها، فمن  كما أن املرأةأ فعرفة، ويه املسائل اَّلقيقة، شموس امل

 ظاهرة.أي: :  ٌةُمْنَكِشَفوا دقيقا،  ي  ف  املسائل كذلك ما يكون خأ 

 :وقال
 ِبِنْعَمِة اإِلمَيــاِن واإِلْســَلاِم *** ى اإِلْنَعـاِم ـ َعَللَُّه ـ َجَنْحَمُد

ةٍ علينا  «اإِلْنَعاِم» إلجل« َعَلى»محدا مقيدا  -سبحانه-« َنْحَمُدُه»أي:   يه ب ن ع مأ
ة   اليت يه العمال  «اإِلْسَلاِم» ونعمة   ،العمال ابلاطنة اليت يه «اإِلمَياِن» ن ع مأ

 أعمال ابلاطن.بعض  ال بصح إيال    يال،  الظاهرة
مد -سبحانه-وليس معىن ذلك أنه  معرتضة « َجلَّ »ومجلة ، إذا لم ي نعم لم ُي 

 للتزنيه.



 
 

 

 

واإلسالم واإليمان من اللفاظ اليت إذا اجتمعت افرتقت، وإذا افرتقت 
 اجتمعت، 

 
ڃ   ڃ   چ   ﴿  :-سبحانه-كما قال  ؛  اآلخر  لأ م  ا شأ مأ ه  أحد    قأ ل  ط  فإذا أ

ی   ی   ی   جئ   حئ   مئ   ﴿: -تعاىل- وقال ،[19مران:]آل ع ﴾ چ  چ 

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ﴿: -تعاىل- وقال، [5]املائدة: ﴾ ىئ   يئ   جب   حب   خب

 .[85]آل عمران:  ﴾ ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ
اد باإلسالم العمال الظاهرة، وباإليمان العمال  وإذا اجتمعا افرتقا؛ فري 

 هور.يل املشيف حديث جربابلاطنة؛ كما  
 :وقال

 َوَخْيـِر َمْن َحاَز امَلَقاِماِت الُعـَلا *** َمْن َخصََّنا ِبـَخْيـِر َمْن َقْد ُأْرِسَلا
 الَعَربيِّ اهَلاِشميِّ امُلْصَطَفــى *** ـلِّ ُمْقَتَفـــىـِد ُكــيِّــٍد َسـَحمَّـُم

 َعاني ُلَجَجاْحر امَل يف َبوُضَيُخ *** َصلَّى َعَلْيِه اهلُل َما َداَم احِلَجــا
 َمْن ُشبُِّهوا ِبَأْنـُجـٍم يف اِلاْهِتَدا *** َدىــــِه َذِوي اهُلــِبـِه َوَصْحـَوآِل

يأـر   «ِبَخْيِر»حنن املسلمني باهلداية إىل اإليمان  «َمْن َخصََّنا»أي:  خ 
أ
 «َمْن»أي: بأ

، وهو اليب  حممد   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     وئ   وئ   ۇئ   ۇئ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصأي: نأيب  

هأ ل  «ُأْرِسَلا» اق  حأ « َقْد»الي  ، [43]العراف:  ﴾ ېئ   ىئ   ىئىئ  لعاملني.أي: ب ع ثأ وأو ج 

ل  إال للمسلمني! ا لم ي ر سأ ه  أن اليب  حممد  اد  رأ  وليس م 
نأاو ص   «اِتامَلَقاِم» بألأغأ  «َحاَز» وقٍ ل  خمأ   «َمْن»أفضل ب «َخْيـِرِب»حنن املسلمني  خأ

وأ  عأ المأ ات   و  اض  رأجأ أ العأ  «الُعَلا»اَّل   .ةأ يعأ ف  الر   ةأ ايل 



 
 

 

 

ر    .«ُمَحمٍَّد»وقوله:  يـ   «.َسيِّـِد ُكلِّ ُمْقَتَفـى»وقوله: ،  بدل من قوهل: خأ

ت بأٍع من البيني، أي ي د  ُك   م  -فالنبياء هم صفوة الاس؛ كما قال اهلل : سأ
 .[75:]احلج  ﴾ ڍڍ چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  ﴿:  -تعاىل

فإذا اكن  هو أفضلهم وخريهم، فهو إمام  النبياء واملرسلني، ملسو هيلع هللا ىلصليب حممد وا
نيأ فهو  ت ب وع  َّلأ  آدم من باب أوىل؛ سيد  المأ ي د  وأ ، (4343)فقد روى ابلخاري سأ

ِب  عن  (502، 501)ومسلم 
أ
ةأ  أ ي رأ رأ ول  اّلل    :قأالأ  -رِض اهلل عنه - ه  نَ »: ملسو هيلع هللا ىلص قأالأ رأس 

َ
ا أ

 .« يَْوَم الِْقَياَمةِ نلَّاِس ا د  َسيد 
ن  ملسو هيلع هللا ىلصاليب حممد ال خالف بني العلماء يف تفضيل و النبياء ىلع غريه م 

 أكرث  من أن تىص يف هذا املقام.  ملسو هيلع هللا ىلص، وفضائل ه  عليهم السالم
وب  إىل العرب «َربيِّالَع»وقوله:  ن س  وب  « اهَلاِشميِّو» المأ ن س   بلين هاشمالمأ

 ختار.أي: امل «ىامُلْصَطَفو»

ع  ( 6077 )حأخرج مسلم د فق قأ س 
أ
اث لأةأ ب ن  ال ن  وأ قأالأ  :قأالأ  -رىض اهلل عنه-عأ

ول  اّلل    ا ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص رأس  َ اْصَطََف ـَِنانََة ِمْن َوََلِ إِْسَماِعيَل وَاْصَطََف ق َريْش  إِنَّ الِلَّ
 «. َ اِشم   بىَِن نْ مِ  َطَفاِن ـَِنانََة وَاْصَطََف ِمْن ق َريْش  بىَِن َ اِشم  وَاْص 

  «َصلَّى َعَلْيِه اهلُل»وقوله: 
ٍ : لغة يف الالصالة أصل  أري  اعء  خب   .اَّل 

، وهو الي ذكره   ئ ه  يه ثأنأا ملسو هيلع هللا ىلصىلع اليب   اهلل  صالة  و ة  ئ كأ ن دأ ال مأالأ لأي ه  ع  عأ
 .عن أِب العايلة (2/482)يف صحيحه    ابلخاري  
 معىن.  إنشائية  لفظا،    خربية   :«َصَّلَّ َعلَْيِه اهلل  » ومجلة 



 
 

 

 

 .«َيُخوُض يف َبْحر امَلَعاني ُلَجَجا***  َما َداَم احِلَجا»وقوله: 
ـة  »: مجع الل َجج  و، العقل والفطنة تقدم أنهالَِجا:  جَّ املاء  الكثري ؛ ويه «لـ 

فاه هإذا    الي ال ي رأى طرأ واج  م 
أ
مأت  أ  .تأالطأ

ل  خيوض يف دام ال ام ملسو هيلع هللا ىلصاليب  : أطلب من اهلل الصالة ىلعيعين ق  معاٍن عأ
 المواج.  كثري    الواسع  عليه اكبلحر  صعبٍة متواردةٍ 
أبدا  الصالة   أال تنقطعأ : يريد منه  -عند من يقول باملجاز- مركبو ذا جماز 
 «.سبحان اهلل وبمده عدد رلقه...، كما يف حديث: »ملسو هيلع هللا ىلصىلع رسول اهلل  

 «.َوآِلِه»وقوله: 
  : –َتَعاىَل – قال ـما ،ىلع الصحيح التباع همهل، ود  ال واحاسم  مجعٍ : اْْلل  

 .فرعون   أتباع:  أي ،(46 )اغفر:  ﴾ ہ   ہ   ھ   ھ   ہ﴿
 .ملسو هيلع هللا ىلصيف الكم الاظم أهل  بيت اليب واملراد بهم 

 «.َوَصْحِبِه»وقوله: 
ن  رأى وصاحب انليب: ومصليا ىلع أصحابه رضوان اهلل عليهم،  أي : هو ُك  مأ

، نأ وآمأ   ملسو هيلع هللا ىلصاليب    اتأ ىلع ذلب ه  مأ  ك.وأ
ٍب وأ  ك  رأ رأاك ٍب، وليس مجعأ تكسري كما قال والصحب اسم مجأ ٍع لصاحب، كأ

الكفية "قال ابن مالك يف الخفش؛ لنه لم يأت ىلع زنة مجوع اتلكسري؛ 
 :"الشافية 

مأ  ٍب وأهأ ك  م  مجأ ٍع حنأ و  رأ وأ اس  ه  ل  *** فأ عأ و  فأ
أ
ٍل أ ع  اه  وأز ن  فأ وأ ا س  مأ  ل  وأ

 



 
 

 

 

 «.َذِوي اهُلَدى»: وقوله
ف  ينعت  لصحبه، أ ت ص  ة  ال داية، نيأ باهل: وصحب ه  الم  فأ ش  ويه صفة  مدٍح اكأ

يدأ  ب ه  عن آهلت ف  ح  ا ل صأ يص   :"الكفية الشافية "قال ابن مالك يف ؛   ختأ ص 
بل  ا-وال ع ت    ا   -اغأ ي د  ن  زأ رأ ج  ـ " اه  ت ل وه  كأ يص  الي *** يأ ص  أخ  ي"تل   ابلأذ 

و  ذأم  وأ 
أ
ـا *** أ ـمأ ا او  تأرأح  ح  د  يد  مأ اقأد  ي ف  مأ د  ا تأقأ ك يدأ مأ  ا او  تأو 

هل    َمْن ُشبُِّهوا ِبَأْنُجٍم »صحبه، لكن يعارضه قوهل: لو وجيوز أن يكون العت  آل 

 «.يف اِلاْهِتَدا
 »: يشري بذلك إىل حديث

َ
ِ  ومِ ج  نل    َ اِب حَ ْص أ  ب

َ
، وهو «مْ ت  يْ دَ تَ ا ْ  مْ ت  يْ دَ تَ اقْ  م  ه  يد ُ

 ف جدا.ما بني موضوع وضعي وأسانيده حديث واه،  
وغريه أنه وصف أصحابه  (6629)حلكن صح عن اليب كما عند مسلم 
ْصَحاِب »بالجوم دون تقييد ذلك باالقتداء؛ فقال: 

َ
َمَنة  ل

َ
نَا أ
َ
ََت  أ

َ
فَإَِيا َيَ ْبت  أ

ْصَحاِب 
َ
ْصَحاِب  أ

َ
وَن َوأ َمَنة   َما ي وَعد 

َ
ِت أ مَّ

 
ْصَحاِب  ل

َ
َِّت مَ  فَإَِيا َيَ َب أ مَّ

 
ََت أ

َ
ا أ

ونَ   «.ي وَعد 
َمْن »يف قوهل:  ولو جعلنا العت شامال آلهل ولصحبه لَكن العت  اثلاين

وا بده   »، وهذا فيه إشارة إىل حديث: والصحب   ي راد به اآلل   «ش 
َ
وِم  ِت يْ بَ  ل   ْ أ َ نل ج 

م  اْقَتَديْ  يده 
َ
 « وهو موضوع أيضا.َدْيت مْ ت ْم اْ تَ بُِ

 
 

 



 
 

 

 

 ِقـِطْنَمـال ِمْلِع ُةَداِئَف

 ثم قال:
 ِنْسَبُتـُه َكالنَّْحــِو ِللَِّســـاِن ***   ـاِنـَنــَجـَمْنِطــُق ِلْلـُد َفالــوَبعـ

 الِغَطا َوَعْن َدِقيِق الَفْهِم َيْكِشُف ***         َفَيْعِصُم اأَلْفَكاَر َعْن َغيِّ اخَلَطا   
 َمُع ِمْن ُفُنوِنــِه َفَواِئـــَداَتْج ***    َواِعــَداــِه َقـوِلـْن ُأُصـاَك ِمــَهـَف

 ِعْلِم املنطـِق ُيْرَقى ِبِه َسَمـاُء ***      ِقْوَنُمَرـِم الــلَّــُه ِبالسُّـُتـَسمَّْي
 َلْيـَس َقاِلَصــا الَكِريـِمِلَوْجِهِه  ***       اِلَصــاـوَن َخــو َأْن َيُكـَه َأْرُجـوالل

 ْهَتــِديـوََّلاِت َيـُمَطـِبـِه إىل ال ***     َتـــِديَوَأْن َيُكوَن َناِفًعـا ِلْلُمْب

 .«َوَبْعُد»قوله: 
ا»الواو نائبة عن  ا َبْعد  »«، والسنة أن يقول: امَ هْ مَ »الائبة  عن  «أمَّ ، كما قال «أمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اليب

او  زمان ظرف: َوَبْعد  عىن مهما، و بم، وه توكيدو وتفصيل رشط حرف: أمَّ
أ  ،معناها  ن و يأ اليت    اإلضافة  عنهو مقطوع  مبهم يفهم بإضافته، و  .الضم  ىلع  فب ين 

يت   يشء من ن  ك  يأ  امأ ه  مأ : واملعىن مأ د  قأ لأة  والصالة  ىلع رسول   بأع دأ م  دأ من احلأم 
ب ه   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ح    فأقول: كذا وكذا. وآهل   وأصأ

ا َبعْ »وقول:     .«د  أمَّ
: -تعاىل–، كما يف قوهل دوادأ  الي آتاه اهلل   -ىلع الصحيح-اب  طأ ال   ل  ص  هو فأ 

 . [20:ص]  ﴾ ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ﴿ 



 
 

 

 

 وقوله:
 ِنْسَبُتُه َكالنَّْحـِو ِللَِّسـاِن***  ُق ِلْلَجَناِنَفامَلْنِط............ 

 الِغَطا ِم َيْكِشُفيِق الَفْهَوَعْن َدِق***  َفَيْعِصُم اأَلْفَكاَر َعْن َغيِّ اخَلَطا

 راىع قواعدأ ن  مأ فأ علم الحو للسان،  كفائدة للعقل : فائدة علم املنطقيعين
ن  رأاىعأ قواعدأ علم الحو ال يلحن   ر ه ، كما أن مأ

 علم املنطق ال خيطئ يف ف ك 
.  لسان ه 

 «.َعْن َغيِّ اخَلَطا َفَيْعِصُم اأَلْفَكاَر»وقوله: 
ل   ر عن الطإالفَك فظ: ُيأي

الأ قد يف أمور اَّلنيا، أما يف الرشع ف والض 
ل  من  ال  يف فهم  املعزتلة والشاعرةأغنانا اهلل بالويح، وللك ملا اعتمد عليه الض 

 مسائل الرشع ضلوا وأضلوا.
اد  بالعصمة ههنا وليس  رأ اليت يستحيل معها وقوع  الرشعية العصمةأ الم 

ة  ضاللملسو هيلع هللا ىلصنيب  ، اكليت للالَّشء املعصوم منه قأ نأاط   .عند اتلحقيق  ، بل أكرث  المأ

 .«الِغَطا َوَعْن َدِقيِق الَفْهِم َيْكِشُف»: وقوله
اءأ عن  : وي  أي طأ ه    الأف     الفهم اَّلقيق  زيل املنطق  الغ  ر  ه  ي ظ    .فأ

 «.َدااِئـَمُع ِمْن ُفُنوِنــِه َفَوَتْج***  َفَهاَك ِمْن ُأُصوِلِه َقَواِعَدا»وقوله: 
ق  بأع ضأ  ذ  : خ  أي ن ط  ول  المأ ص 

 
ن  أ  فأوأائ دأ  اليت ُتمع لك د  اع  وأ القأ أيها القارئ  م 

بأة  اليت   فروعهمن   ع  ن شأ  .خمتلفة  كأنها فنون  الم 



 
 

 

 

 .«امُلَرْوَنِقِبالسُّلَِّم » أي: هذا الظمأ   «َسمَّْيُتُه»وقوله: 

لَّم  و تأَقأ عليه: ما  الس  دأ أو ي ر  عأ زأ   يل  ص  ،  يل  نـ   .«ِلم  اَل سَ »:  ومجعهلأ
َرْوَنق   ي ن  اوالم  زأ .: الم  ن  ابلأِه    حلأسأ

َنْوَرق»ووقع يف بعض النسخ:    بتقديم الون.  «الم 
از ي   «ِبِه»ي صعد  «ُيْرَقى»وقوله:  جأ  «ِعْلِم املنطِق اُءَسَم»بواسطة هذا السلم المأ

ا هأ د  ع  لسماء يف ب  اك يهاليت  ابلعيدة ق  ط  ن  المأ  م  ل  ع   لأ ائ  سأ مأ  ه  م  هأ ف  يأ  ن   به مأ قأ ر  : يأ أي
 .إيلها  ول  ص  الو  و

 «ِمِلَوْجِهِه الَكِري َخاِلَصا» هذا الظم   «َأْن َيُكوَن» ال أرجو غريأه  «واهلَل َأْرُجو»وقوله: 

 فيه.  اءأ يأ ال ر  

  اتأ وال ذأ  ،وليس هو اثلوابأ  ،-سبحانه- همن صفات ذاتية ة  فأ : ص   اهلله  جْ وَ و
، بل جلهميةمن الشاعرة وا كما يقول املبتدعة دون إثبات صفة الوجه فقط اهلل  

، موصوف باجلالل واإلكرام يليق بكماهل وجالهل، وهو نثبت هلل وجها حقيقيا
  ل  اث  مأ وال ي  

أ
-ليس كمثله يشء؛ قال اهلل  -جل وعال- املخلوقني؛ لن اهلل هأ ج  و  أ

ڳ   ﴿ :-سبحانه- وقال، [27ن:رمح ]ال ﴾ ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ﴿: -تعاىل

 . [88]القصص: ﴾ ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ
ول  اّلل   قال ( 463ح)ديث أِب موىس عند مسلم ويف ح ِحَجاب ه  انل ور  »: ملسو هيلع هللا ىلص رأس 

ب َحات  وَْجِهِه َما اْنَتََه إَِلِْه بَََص ه  ِمْن َرلِْقهِ  ْحَرقَْت س 
َ
َشَفه  ل ـَ  «.لَْو 



 
 

 

 

 «.اَلْيـَس َقاِلَص»وقوله: 
 ناقصا.  : أال يكون أي

ي ه  ىلع  «ْلُمْبَتِديا»لطالب العلم  «َوَأْن َيُكوَن َناِفًعاوقوله:  أ ةأ َّلأ رأ ن  ال ق د  وهو مأ
 فيه أو يسمع.

 
أ رأ ق  ل م  الي يأ فأة  مسائل  الع  ع ر   مأ

 .«ِديَيْهَت»من كتب علم املنطق    «إىل امُلَطوََّلاِت»بهذا الظم    «ِبِه»وقوله: 

مأ وال شك أن هذه  د  قأ ق  فيها من الغلو واملباةأ يف اثلناء ىلع علم الالم  ن ط  لغة مأ
 ما ال خيىف، كما سيأيت بيانه يف حكم تعلمه.

   

   
 
 
 



 
 

 

 

 َفْصٌل ِفي َجَواِز ااِلْشِتَغاِل ِبِه

15. 

 

تَِغالِ  ــْ ـَوازِ االِش ــَ  يِف ج
ـف  ــْ  َواخل ل

  
ـََّل  َـاَل  *** ــــِه عــــَ ــــَوالِ بـِـ ْقــ

َ
ـة  أ

  ــــَ
   16. 

 

اـاَل ن  الصَّ ابْ فَ  مـَ َواوِي َحرَّ  ِح َوانلَـّ
  

ـْوم   *** ــَ ـاَل قـ ــَ ــِ  َوقـ ـلََماـيَنَْبـغـ ــْ ْن ي عـ
َ
 ي أ

   
17. 

 

ِحيَحْه   ـوَرة  الصـَّ  َوالَقـْولَة  الَمْشهـ 
  

ـِل الَقـِري *** ــِ ـَواز ه  لِـَكمـــ ــَ ـهْ ـجـــ ــَ  حـــ
   18. 

 

ـاِب  ـنَِّة َوالِكتـــَ ـارِِس الســـ  مـــَ  م 
  

ـ ـِه إِ ِدي بــــِ ـِلَـْهتــــَ  *** ـَواِب    لــــَ  الصــــَّ
   

ي ي  :  الَفْصل  ل َغة   إ بأانأت  الَّش    تأم  ء  وأ نأ الَّش   ن ه    ه  ء  م  : هو أو، كذا قال ابن فارس،  عأ
ز  بني الشيئني، كما قال ابن سيده، وهو  «فََصَل َيْفِصل  فَْصال  »وهو مصدر  احلأاج 

 مصدر أريد به اسم الفاعل.
ج  واصطالحا

أ
حد  أ

أ
اء  الك: هو أ ندرج تت بازأ ب معني، ويكون تاب مما هو م 

 ني حكمني.اغبلا للتفرقة ب
 :فقال،  يف هذا الفصل رشع يف الالكم ىلع حكم تعلم علم املنطقوقد 

 م  ل  ع  ب   «ِبِه ِفي َجـَواِز ااِلْشِتَغاِل»بني أهل العلم  ل  اص  احلأ  واالختالف   «َواخُلْلـُف»
ل   ق  ط  ن  المأ  اص  : منها القول الولإذا عرفتأ ذلك فأقول لك:  «َواِلْقَثٍة َأَعَلى َثاَل» حأ

أ  ه  مأ ل  عأ : بأن تأ قاال «ُن الصََّلاِح َوالنََّواِوي َحرََّمااْب»  ال   زأ وهم الغأ  «َوَقـاَل َقـْوٌم»، م  ر  حم 
،  «َلَماَأْن ُيْع يَيْنَبِغ» ي  از  والر   ه  ل م  ب  تأعأ  

  ىلع سبيل اإمإما ىلع سبيل الكفاية، وجيأ
ه   جواز   «َواُزُهَجـ َوالَقْوَلُة امَلْشُهوَرُة الصَِّحيَحْه»اتلعيني  ل م  لأ   ن  مأ ل   «ِلَكاِمِل الَقِرحَيْه» تأعأ م  كأ

ن ه   و يأ ذأه 
قأ ، وأ ل ه  ق  نأ  عأ بعلم املنطق  «ِلَيْهَتِدي ِبِه السُّـنَِّة َوالِكَتاِب ُمَماِرُس»ت ه  وهو وف ط 

 «.اِبـَوالصَّ»معرفة    «ِإَلى»



 
 

 

 

ََية  يف اللغة  ؛ لنه  والَقِر ب لأ عليه اإلنسان  ل قأ به،  : ما ج  لَِك ي َقال  أول  ما خ  :  َوذِلَ
ل م   ت ن بأاط  ال ع  اد  ب ه  اس  ; ي رأ ر ُيأة 

ي د  ال قأ ن  جأ    لول   ويقال، ف الأ
 ئ 

نأ ابل  تأن بأط  م  ا ي س    :مأ
ر ُيأة  

 .ةكذا قال ابن فارس يف مقاييس اللغ،  قأ
رَه  ا أراد وحاصل م   ال َة أقوال: حكم تعلم املنطق أنَّ يف ـي

، وبه قال ابن الصالح، والووي، والسيويط.:  القول الول ه  ل م   ُيرم تأعأ
لأم  هذا العلم  من املسالك الم  وعللوا أس   ة  يأ و  تأ ل  : بأنه من علوم الفالسفة، وال ي

يأة  إىل الوقوع يف الضاللالم   نأ ؤأد   .ذلريعةل  اع  سد  ، في م 
،: ول الانوالق ه  ل م  ل فأ يف املراد من ال والرازي، واخت  وبه قال الغز جيب تأعأ

 : يستحب. وقيل !؟ ين   ي  أو العأ   ائ   فأ هل يريد به الوجوبأ الك    الكم الغزال؛
إلقامة  م  ز  الأ  ه  مأ ل  عأ : بأنه ال ي وثق يف علم من لم يتعلمه !، وبأن تأ واوعلل

 ىلع شبه املخالفني!!  صول اَّلين، والرد  م أعل  هني ىلعالربا
 ز  ـتأ ع  : أهلأ السنة، والم  ملخالفنييريدون باو

 من الشاعرة!  م؛ لنهةأ لأ
ه  : جيوز والقول الالث ل م  ،  لأ م  كأ و اكن اعرفا بالسنة والكتاب، ن  مأ ل   تأعأ ل ه  ق  عأ

ن ه   و يأ ذأه 
قأ  .وأ

 : قلت  
ه   ل م  علوم طالن والفساد؛ لنه ليس من فظاهر  ابل أما القول بوجوب تأعأ

 كما قالوا لَكنوا  إن اكن واجباف، ه  ت  الأ غ   اآللة، بل هو قول   الرشيعة، وال من علوم
و   اآلثمني؛ لنهم لمأولأ هم   م  !  ايأل تأـز  ان ينأه   قأوأ



 
 

 

 

: أعينرشيع؛  حكم   ن اتلحريم واتلحليلأ ؛ له  تعلم    هو جواز  الراجح القول و
يست  لوالسيويط   ،والووي  ،ابن الصالح والعلل اليت علل بها  إال بديلل،ال جيوز  
،  ؛ املنطق الالص من الكم الفالسفةيف  موجودة   ولن ابنأ الصالح، والوويأ

ٍر  عن تصوره، فالكمهم اع ىلع الَّشء فرع   ، واحلكم  قأ ط  ن  ا المأ لم يدرسووالسيويط  
 جيدا.  عن الصواب؛ لنهم حكموا ىلع يشء لم يعرفوه 

 :بعض  أ ل العلمل ـما قال نقوأو 
م  يف  ه  لالف هذا الي حصل فيه ا، الفالسفةبكالم  وب  ش  المأ  ق  ط  ن  المأ الكم 

الخضي،  م  ل  س  كأ   من الكم الفالسفة؛الالص   أما املنطق   ىلع ثالثة أقوال،
ا  والشمسية، مأ فأ يف جواز االشتغال بهفال  وحنوه  الأ  . خ 

 (:3ص"املقدمة املنطقية" ) قيطي يف لمني الشنقال الشيخ ممد ا
 : "سلمه" وأما قول الررضي يف"

 وقال قـوم ينبيغ أن يعلما*** فابن الصالح والواوي حرما  
 ."بكالم الفالسفة ابلاطل  وب  ش  المأ  ق  ط  ن  المأ   ه  فمحل  إلخ..، 

ل م  العلوم اَّلنيوية اجلواز، واملنطق رئيس  العلو ، م  العقليةثم إن الصلأ يف تأعأ
ه  مطلقا دون تفصيل فليقل بتحر ل مأ مأ تأعأ ر  ل م   يمفمن حأ  م  ل  وع   ،الرياضيات ع 

من علوم  من العلوم العقلية يه ، فهذه العلوم وغري ها...وب  اس  احلأ  ل وم  وع   ،ة  لأ الأ اَّل  
 املقدلين.، وهذا ما ال يعرفه كثري  من !والفلسفة  املنطق



 
 

 

 

ب و  مون املنطقر: بأن أكرث من ُيبل أقطع ل مأ الالكم!!ُيأ سأ  نأه  ع 

ل م   يا من تقول بتحريم: نقول م إننا  املنطق مطلقا دون تفصيل اذكر لا  ع 
 .ختالف شيئا من الرشيعةيف السلم املنورق   مسألة  واحدة  

ه  قول  بغري علم،  فإن لم يُت ل م  ل مأ أن القول بتحريم تأعأ  ليس عليه ديلل.: ع 

 من  أن القياسأ الصول  سدة؛ لننا نتفق مجيعا ىلعبنتيجة فا وإياك أن تأيت 
ه  أحد  يف مقابلة  أدلة الحَكم خالفا للظاهرية، وال نمنعه مطلقا إذا ما استخدمأ

ال خيالف الرشع كما أكرثه املنطق،  بل نثبته بضوابطه، فكذلك القياسالص، 
ونأ  تأَكأ م  ه  الم  و ع  لرصة  م  ه  ة واملعزتلة وغري  من الشاعرسيأيت بيانه، وإنما ي طأ

 تهم الفاسدة.عقيد

 (:2"املقدمة املنطقية" )صقال الشيخ ممد المني الشنقيطي يف 
كما ينبيغ ىلع  ه  ومن أجل ذلك اكن فن آداب ابلحث واملناظرة يتوقف فهم  "

أو   ،غرى  املقدمة الصىلع  عأ ن  المأ  السائل    بد منه من فن املنطق، لن توجيهأ   فهم ما ال
أو باختالل رشط  ،الوسط حلد  كرار ايف اَّليلل بعدم تأ  أو القدح   ،ثالكربى مال

نتاج  هل بفن املنطق.  امأ مأ ال إل    ن  وحنو ذلك ال يفهمه مأ   ،من رشوط اإل 

 فن آداب ابلحث واملناظرة، واكن ال واكنت اجلامعة قد أسندت إيلنا تدريسأ 
 عنا هذه املذكرةأ وض ف ،دهممقصومن  الفن   بد من وضع مذكرة تمكن طالبأ 

بد منها من فن املنطق آلداب ابلحث واملناظرة  ليت الوبدأناها بإيضاح القواعد ا



 
 

 

 

، وجئنا بتلك الصول املنطقية بد منه للمناظرة  املهم الي الواقترصنا فيها ىلع
أ  فيها الفع   ،من شوائب الشبه الفلسفية خالصة   ها لن ؛ابلتة ر  الي ال خيالطه ضأ

 ."اإل سالم من شوائب الفلسفة  علماء    ه  صأ ل  خأ  ن اليم

كحكم مجيع العلوم العقلية؛  ه  م  ك  املنطق الالص من الكم الفالسفة ح  ف
اكلطب، واهلندسة، والرياضيات، والفيياء، وغريها من العلوم، إال ما خالف منها 

 .م  دأ فهو تت القأ   -جل وعال-  دينأ اهلل

 : عندي فالراجح
 املنطق برشوط:   م  ل  ع    م  ل  عأ وز تأ أنه جي
يعة، فهمأ الكتاب والسنة؛ لن املنطقأ ليس من علوم الرش: أال يريدأ به الول

 فقدفهم بها الرشيعة، فإن نوى أن يفهم الرشعأ به وليس من علوم اآللة اليت ت  
 .ابتدع

أ والان ه ب  تل  اطل  ات أهل ابلطائفة  معينة  من أهل السنة؛ لرد شبه ه  م  ل  عأ : أن يأ
ت ب ونأ من الشاعرة، واملعزتلة، واجلهمية؛ لنهم  ، وي رأ يستخدمون القياسأ املنطق 

  ،نتائجأ باطلة   الصحيحة أو غري   ىلع بعض  املقدمات املنطقية الصحيحة يف نفسها،
 كما فعل شيخ  مثال بأه  إال بمعرفة يشء من املنطق، تلك الش   وال ي مكن دأح ض  

ل مأ ، خصومهع م يةبن تيمسالم ااإل اظرة مبينٌّ آداب ابلحث واملن  وال سيما أن ع 
 ىلع علم املنطق.

 : معرفة  بعض  مسالك املتَكمني من الصويلني، لعدم الوقوع فيها.والالث



 
 

 

 

 :أننا ال نتاج إىل  ذا العلم لسبينيوالصل 
ود ا يف الهن عند ُك  أحد،الول وج  ي ا مأ ر  واحد  يتفاوت من : أن منه شيئا ف ط 

 آلخر.
 -جل وعال-اهلل وال من علوم اآللة، و : ليس هو من علوم الرشيعة،والان

ورشفنا بالكتاب والسنة؛ لكنه صار من ابلالء الطافح يف كتب   قد أغنانا عنه
 وكتب  الردود، ،، واتلفسري  ، والحو  ، وابلالغة  سيما الصول  هل العلم، وال أ

يف بعض املخالفات،  يقعما ا من مبادئه ربب  شيئ لطالرف افإذا لم يع وغريها.
ورحم فيجوز للضورة،  فإذا تزنلا وقلنا بمنعهيشء  من الشبهات، عليه  دخليو

ن  لم يعرف  الرش      : عرفت  الرش  ال للرشقال نْ اهلل مَ  ع  ولكن تلوقيه، ومأ قأ  فيه. يأ

 (:3ة" )ص"املقدمة املنطقيقال الشيخ ممد المني الشنقيطي يف 

ة ايلونانية إىل اللغة العربية يف رجم من اللغفن املنطق منذ ت   ومن املعلوم أن  "
واصطالحات منطقية ال  وجد فيها عباراتت   املؤلفات   أيام املأمون اكنت مجيع  

ا به من ابلاطل  ءوجا فيماني ىلع املنطقي  من هل إملام به، وال يفهم الرد   يفهمها إال
ا املتَكمون يف ليت جاء بها ه  بأ الش   ىلع رد   ني  ع  ي   . وقدبفن املنطقمن هل إملام  إال

من صفات اهلل اثلابتة يف  ابسببها كثري   ع  نأ م  العقل يأ  فزعموا أن   ،منطقية أقيسةٍ 
عليه من جنس   أكرب سبب إلفحام املبطل أن تكون احلجة   الكتاب والسنة؛ لن  

 م  ص  ئة اليت يعرتف الأ ي ت ىلع اهلمن مقدما وأن تكون مركبة   ،ما ُيتج به
 ها. بصحة إنتاج  ل  ط  ب  الم  



 
 

 

 

 م  ه  لو لم ي رتجم إىل العربية ولم يتعلمه املسلمون لَكن دين   املنطقأ  وال شك أن  
ا ت رجم وت علم كما استغىن عنه سلفهم الصالح؛ ولكنه لم   ، عنهىن  يف غ   م  ه  وعقيدت  

يف الوحيني،  اهلل اثلابتة   ات  صف بعض  ف ل الوحيدةأ  يه الطريقةأ  ه  وصارت أقيست  
أ  ،اء املسلمني أن يتعلموه اكن ينبيغ لعلم املبطلني   جأ جأ وا ح  د  ر  ـوينظروا فيه يل 

 
أ
بنفس أدتلهم أدىع   م  ه  امأ حأ ف  إ    ن  بنس ما استدلوا به ىلع نفيهم بلعض الصفات؛ ل 

 النقطاعهم وإلزامهم احلق. 

 ت  بأ ك  التائج إن  ر   ذاته صحيح   يف حد   املنطق   القياس   نفسأ  واعلم أن  
  ،الصحة ع   ط  ، مع رشوط إنتاجه فهو قأ ة  وماد   ىلع الوجه الصحيح صورة   ه  مقدمات  

، هلذا مثال االزم   يه، فيغلط، فيظن هذا المرأ من جهة الاظر ف وإنما يعرتيه اللل  
بينهما   مالزمةأ مع أنه ال ،يف زعمه ىلع نف ذلك امللزوم بنف ذلك الالزمأ  فيستدل  

 يف نفس المر ابلتة. 

 ط  لأ غأ للويح الصحيح ل   خمالفة   يف ذلك خترج التيجة   ه  ط  لأ ل غأ ومن أج
  ه  ىلع الوجه الصحيح لَكنت نتيجت   للقياس املنطق   ولو اكن استعماهل    ،ل  د  تأ س  الم  

أ   الصحيحأ   العقلأ   لن    ؛للويح بال شك  مطابقة    ".يحأ الرص  قلأ لا  ف  ال  ال خي 



 
 

 

 

علم املنطق، والفلسفة، وعلِم وأكرث طالب العلم ال يعرفون الفرق بني 
 الالكم.

 وحقائق   ،الشياء ع  ائ  بأ عن طأ  ابلحثيف سبيل  د  ه  جل  ا ل  ذ  بأ  :فالفلسفة 
اكبلحث  ؛ اتإلهلي يف ا أم أم يف الرياضيات، ،ات  يعأ ب  كان يف الط  أسواء ، املوجودات

 تساؤل  ال، وعن الالق، والشك   ، وابلحث  ه  ر  هأ و  جأ وأ  ،الكون  وعن أصل الشياء، 
 ، ويه علوم متعددة.وزندقة  ضالل  وكثري  منها   غري ذلك،  ، إىلاهلل ود  ج  و    لأ و  حأ 

ر    :واملنطق
إ  يف الف ك  ن  الأطأ نأ عأ ه  ا ال  ت هأ ااعأ رأ نأع  م  د  تأم    .قأوأاع 

،  ة  ي  ين  اَّل    د  ائ  قأ العأ ت ث بأت  به علم    :وعلم الالكم ل ي ة  ق  ج  العأ  .ه  بأ الش   ع  ف  دأ وأ  باحل جأ
، وليس َّليه  احلقيقة عن طريق الفلسفةتائه حائر يبحث عن  :الفيلسوفف

 سابق.  اعتقاد  
 ريد أن ينرصه بالالكم.ييعتقد اعتقاد ا باطال  ضال  :  ملتلكموا

 ني.خبالف املتَكم،  ملحدون منكرون لألديان الفالسفة  من    ريوكث 
ُكٌّ منهما اآلخرأ  يف أشياء، ويفارقيتفقون  ون واملتَكمالفالسفة ف: وبالملة 

 يف أشياء.
أ يف العأ قون يف القول يف أصل العيان رتفي ف  ؛ فالفيلسوف يقول بقدمها،م  ال

للك   -جل وعال-اهلل  بارشة  دون ممن واملتَكم يقول خبلقها من العدم املحض، 
 !!اللق



 
 

 

 

يلا، أو جهميا، أو غريأ ن أشعريا، أو معزتء اكم سوااملتَك مع ويتفق الفيلسوف
كثري  من ، والصفات االختيارية هلل جل وعال، ونف  ا و  ل  ع  و ة  ي  ق  و  يف نف الفأ ذلك 

 متأخري املتَكمني خلطوا الالكم بالفلسفة. 

 :شيئنيمن املتلكم والفيلسوف راجع  إىل  ُكل  ل  اَل ضَ و
 آلثار.اس بالسنن واأجهل الن  م  م  ه  : ابلعد عن اَّلين، فأ الول
 تابعا للعقل.  ه  الرشع، أو جعل    قل، ونبذ  : االعتماد ىلع العوالان

ي  وللك هم من أكرث الاس  ة  ـحأ  .، وضالالَك  ، وشأ رأ

 : إيا عرفَت ما سبقف
فأت  منه املباحث  الفلسفية  املنطق إذافاعلم أن  ذ  كما هو احلال يف السلم -ح 

 واهلل أعلم. تعلمه اإلباحة،صل يف  ال اكن  -املرونق مثال

 .«َتِدي ِبـِه ِإَلى الصََّواِبِلَيْه»أما قوله: 
من أمور الرشع فهذا باطل كما سبق بيانه،  احلق  إىل  فإذا أراد به االهتداءأ 

 .ن  ك  م  يف غري الرشع في    الصواب    به معرفةأ وإن أراد  



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 :القسم األول
 اُتَروَُّصالتَّ

 



 
 

 

 

 الِعْلِم احَلاِدِثأْنَواِع  َفْصٌل ِفي
 

ـَرد   .19 ــْ ف ـلِمْ إِْدَراك  م  ــ  ر ا ع ـو  ــَ  تَص
  

ـمْ  *** ـْصِديق  و ســـــِ
ـَبة  بِتـــــَ  َوَدْرك  نِســـــْ

   
20. 

 

ـِع    ــْ ـَد الَوض ــْ َل ِعن وَّ
َ
ِم ال ـدد ــَ  َوق

  
ـــعِ  *** ـــ ْبــ م  بِـالطَّ ـــدَّ ـــ َقــ ـــه  م  ـــ نَّــ

َ
 ِل
   

21 . 

 

اَج لِلتـَّ  ا اْحتـَ لِ َوانلََّظـرِي مـَ م 
َ
 ـُ

  
ـَو ال ــَّ  *** ـه   ــ  ورِي  الـَوَعْكســ  ــِ ـجَ ـر   يـل

   
22. 

 

ْل  ــِ ر  و ص ـو 
ــَ ِه إىَِل تَص ــِ ـا ب ــَ  َوم

  
ْل  *** ــِ َتبَْتهـ

ـارِح  فَلْ
ــَ ـْول  شـ

ــَ ـ  بِقـ ــَ  ي ْدعـ
   

23. 

 

ـ ــَ ـاَل َوم ــد ِه ت و ص ــِ ـِديق  ب
ــْ  ا ِلَص

  
ــَّ ـِ ب *** ـجـ ـاَل ـح  ــَ ـَد الع قـ ــْ ـَرف  ِعنـ ــْ  ة  ي عـ

   
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ه، وقد بدأ بالالكم  ه يف فن املنطق بعد أن ذكر لك مقدمة  عن وع من هذا رش  
 «.َفْصٌل ِفي أْنَواِع الِعْلِم احَلاِدِث» :فقالالعلم وأنواعه؛    عن

 و»العلم احلادث،    أنواع  بيان   : هذا فصل  يف أي
َ
الض  ب    وهو «ع  وْ نَ « مجع »اع  وَ نْ أ

ن ه    .م 
 .«ث  ادِ فهو حَ  ث  د  ََيْ  َث دَ حَ »: اسم فاعل من  والادث

 .«احلادث العلم أنواع»وقوله: 
وصف بضورة ؛ لنه ال ي  القديم اهلل م  ل  خراجأ ع  باحلادث إ م  ل  بوصف الع  ي ريد 

 ي يف رشحه ىلع سلمه.لخضوال نظر، كذا قال ا
يم  بقوهل:  وقال غري ه : د  ل م  اهلل القأ جأ ع  رأ  -سبحانه-؛ لن علمه «الادث»خأ

 ادث.ليس ب 
 :(57هم" )ص "إي اح املبيف  -و و أشعري مرتق- اَلمنهوري  لقاو
فإتيانه باحلادث بعد  نه ال تنوع فيه!فإ خمرج  للعلم القديم؛إن لفظ أنواع "

 للمبتدئ".  وإيضاح    ذلك تأكيد  

 : أوجه أربعة من   باطلو ذا لكه 
نأا، فال حنتاج إىل إخراج  الول:  ل م  - ه  ليس علم  و ،علم اهلل أننا نتَكم يف ع 

حىت خنرجه  ي  ورضو نظري  إىل  الإىل تصور وتصديق، و أصال ينقسم -حانهسب 
 بهل، واهلل بكل يشء عليم.  مسبوق   ه  من الالكم!؛ ولن هذا اتلقسيمأ لك   

 .املخلوق: احلادث عند املتَكمني بمعىن  والان
 .«ملوقَحاِدث  ملوق، وحادث غري »: احلادث نواعن:  وعند أ ل السنة 



 
 

 

 

 خالق  ُك  يشء.  -نهسبحا-: ُك  ما سوى اهلل؛ لنه  لادث املخلوقاف
فِه أفعال  تتعلق بمشيئته اهلل االختيارية، صفات ك :والادث غري  املخلوق

ذلك، فهذا  وحنو   ،ء يوم القيامةوامليج ،، واالستواء  لزنول  اك؛ -سبحانه-واختياره 
لعرش بعد أن لم يكن استوى ىلع ا -جل وعال- فاهلل؛ خملوقٍ  ري   غحادث  

 قبل ذلك،يكن نازال ولم  ث اآلخرويزنل إىل السماء اَّلنيا يف اثلل تويا عليه،سم
 ن صفات اهلل االختيارية.هذا حدوث، وليس هو بمخلوق؛ لنه مف

ان الكريم هَكمَ  بل وصف اهلل   دَ بُنه  بالقِر    پ﴿ :-تعاىل-كما قال ، ثم 

-وقال ، [2]النبياء: ﴾ ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ
الكم  ف . [5]الشعراء: ﴾ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ﴿ :-سبحانه

،  مىت شاء -جل وعال-تكلم به اهلل  ،إنزاهل : جديدأي، اهلل بالقرءان حمدث
من  -سبحانه- الكمهف ،لم يزل متَكما -جل وعال-فاهلل وقبل ذلك لم يتَكم به، 

والكمه مىت شاء من صفات  شاء، يتَكم مىت  -سبحانه-هو ، والاتيةالصفات 
هو  ف تعلق بمشيئته، لنه ؛ومن ذلك الكمه بالقرءان  ،الفعال، اليت تتعلق بمشيئته

 .ري خملوقوهو مع ذلك غ  حمدث،

م  اهلل  القديم،لم يأت يف الرشع : والالث  ،اهلل بأنه قديم م  ل  ع   ف  صو الو اس 
، ب اإلخباران بهم موإنما يذكره بعض   ،والصفات توقيفيةسماء وال ،نهبل سلطا

، وهو عندهم بمعىن الول! فلعمري ملاذا ة  فأ ا وص  اسم منه ما املتَكمون فيجعلون أ
 الص.به  كما ورد    ؛قبله يشءليس  الي وهو    «الول»لم يقولوا  
 .لسنةأهل ا، وهذا خمالف ملنهج  فقط : أنهم قيدوا علمأ اهلل بالزلوالرابع



 
 

 

 

  َع  ال ة أقوال:هللا مِ لْ يف عِ  واملبتدعة واخلالف بني أ ل السنة 
إال بعد حدوثه، وقائل هذه  وهو أن اهلل ال يعلم الَّشءأ : قول القدرية، الول

فأ اهللأ باجلهل،  املقالة  الفاجرة  اكفر  زنديق؛ لنه  -جل وعال- اهللأ بأ ذ  كأ ووأصأ
ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ﴿: -سبحانه- ، والقائل﴾ ے   ے   ۓ   ۓ﴿ :القائل

ژ    ڎڈ   ڈ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ    چ   چ   چ   چ

مل: ﴾ ژ   ڑڑ  من أن تىص. أكرث    ىلع شمويلة علم اهلل  والدلة ، [20]املز 

ال غري،  قديم   أزلٌّ  اهلل   ، وهو أن علمأ ة  ي  ب  والالك    : قول الشاعرةالقول الانو
ما أراده الخضي،  هوو !بعدما خلقه ه  م  ل  ع   هو عني   أنه سيخلق آدمب ه  م  ل  ع  فأ 

 من رشاح السلم.  اواَّلمنهوري، وغريهم

لِـي  »: قول أهل السنة، وهو أن علمأ اهلل قسمان:  والقول الالث وَّ
َ
د  ، أ َتَجدد  .«وم 

ن سيكون، وما لم يكهو اكئن، وما وما  بما اكن  ؛بكل يشء ه  م  ل  : ع  فالويل
 ، فر زنديقاك إال، وال خيالف يف هذا الوع يكون  لو اكن كيف اكن

َ
 ي  ـلِ وَّ وال

 . بالويلةه  الي ورد يف القرءان والسنة وصف  و  ،الزل: بمعىن عند م

د  و َتَجدد ه  بالَّشء بعد    :اَلاِدث   وأ الم  ل م  ل م  ع  ه  ع  ب ق  أس  ل م  ي بأنه  ه  م  ل  ع  ؛ فأ وقوعه، ع 
هو وع لا اوهذ بعدما خلقه، ه  م  ل  ع   نأ ـي  عأ هو ليس  -الم ه السعلي - سيخلق آدمأ 

:  -تعاىل-قال كما به اثلواب والعقاب؛ الي يتعلق هو و، من الصفات االختيارية
  ﴾ ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ﴿

 .[143]ابلقرة:



 
 

 

 

  ع ىنأ مأ  نهما قاال:وابن عباس أ فقد أررج غري  واحد عن يلع بن أب طالب
أى " " ل َنأ أع لأمأ  .ل 

 (:490/ 3"الفسري" )يف  ـثريقال ابن 
 إنه يتعلقتتعلق باملوجود، والعلم أعم من الرؤية، فوذلك أن الرؤية إنما "

 ".باملعدوم واملوجود

: قال عباسعن ابن  (1/375"الفسري" )وابن أب حاتم يف  (3/160) أررج الطربي و
 ."ة  يبأ قني من أهل الرشك والر   ايلأهلأ   زأ ـي  مأ ل   "

 (:1/46"أضواِ ابليان" )يف  منيقال الشيخ الو
ع ىنأ )إ ال  " مأ نأ وأ ن ه  اكأ

أ
نأايف  أ اب  فأالأ ي  قأ لأي ه  اثل وأاب  وأال ع  ت ب  عأ أ ا يأرتأ ل م  : ع  ي 

أ
( أ لأمأ أع   ل 

ت بأار  ظ   خ  ة  اال  فأائ دأ ، وأ ب لأ ذأل كأ ا ب ه  قأ ل م  ل م  الّس   اعأ ا اعأ م 
أ
. أ ر  ل لن اس  م 

أ ور  ال  وأى  وأ ه  ال ج 
يأك   ا سأ ل  مأ ل م  ب ك  وأ اعأ ه  ا الأ خيأ ىفأ فأ مأ  ."ون  كأ

ے   ے   ۓ   ۓ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ﴿: -تعاىل-وقال 

پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ﴿وقال: ، [3]العنكبوت: ﴾ ۆ

 .[142ن:عمرا ]آل   ﴾ ٺ   ٿ   ٿ   ٿ

لم   فهو علم  املخلوق احلادث الَّشء ب -نهسبحا-ه  م  ل  ، وأما ع  أولفنوع الع 
ر   م   احلادث   اهلل   علم   فإثبات  ، الولبالعلم   مسبوق  آخأ أستلز   بالَّشء كما لأ اجلأه   ال ي

ل ـي    مٍ ل  مسبوق ب ع  فهو علم  اجلهال،   يظن بعض   و 
أ
 .أ



 
 

 

 

 (:8/496الفتاو " )  موع "جمقال شيخ السالم ابن تيمية يف 
اىلأ }" هل تأعأ ا قأو  م 

أ
ْنَت َعلَيْ ا جَ َومَ وأأ ـ  َها إالَّ نِلَْعلََم َمْن يَتَّبِع  َعْلَنا الِْقْبلََة الَِّت 

وَل ِممَّ  هل  : }{ْن َيْنَقلِب  ََعَ َعِقَبْيهِ الرَّس  قأو  ْحََص لَِما بَلِث وا . وأ
َ
ِْزَبنْيِ أ

ْ
ي  ال

َ
نِلَْعلََم أ

َمد  
َ
ل م  ال  ياأ وأ ال ع  ا ه  ذأ هأ حنأ و  ذأل كأ فأ تأ   { وأ ه ، وأ يأ ود  ع ل وم  بأع دأ و ج  ل ق  ب ال مأ ي عأ ل م  ال   وأ ال ع  ه 

اب   قأ م  وأاثل وأاب  وأال ع  ح  وأال  د  لأي ه  ال مأ ت ب  عأ أ ون   ،يأرتأ يأك  ن ه  سأ
أ
ل م  ب أ وأ ال ع  ل  ه  و 

أ   ،وأال 
أر د  ذأل كأ  جم  أ  وأ ل م  الأ يأرتأ الأ ال ع  ح  وأ د  لأي ه  مأ اب   ،ذأمٌّ ت ب  عأ قأ الأ ع  الأ ثأوأاب  وأ ذأ  ،وأ ا فأإ ن  هأ

. ال  ف عأ
أ ود  ال  ون  بأع دأ و ج  ا يأك   إن مأ

ونأ قأال وا:  فأّس   ل كأ ال م  ذأ كأ أى. وأ ا: ل َنأ ذأ ن ه  قأالأ يف  هأ
أ
ب اٍس أ ن  اب ن  عأ قأد  ر و يأ عأ وأ

أع لأ  ن  ل 
أ
ن ا نأع لأم  أ ن  ك 

أ
ود ا بأع دأ أ و ج  ه  مأ ون  ه  سأ مأ د  ف يه  قأو الأ  ،يأك  د  تأجأ ا ال م  ذأ ورأان  وأهأ ه  ش  ن  مأ

 : ار  ول  ل لن ظ  ْم َمْن َيق  ط  ِمْنه  قأ ع ل وم  فأ ال مأ ل م  وأ أ ال ع  افأة  بأني  إ ضأ بأة  وأ وأ ن س  د  ه  د  تأجأ  ،: ال م 
م   دأ بأة  عأ ت ل كأ ن س  . وأ ول  ي ة  ْم َمْن َيق  د  َوِمْنه  تأجأ ن  الَّش   د  : بأل  ال م  و  م  ب كأ

ل  ه  ع  ود   ،ء  وأو ج 
ذأ  ون  وأهأ يأك  ن ه  سأ

أ
ل م  ب أ ري   ال ع  ل م  غأ : } ،ا ال ع  هل   ا يف  قأو  مأ ا كأ ذأ َوق ِل اْعَمل وا فََسرَيَ  الِلَّ  وأهأ

ْؤِمن ونَ  وهل   وَالْم  ْم َوَرس  قأ َعَملَك   { فأ
أ
يأة  د  أ ؤ  د  الر  د  أ ب تأجأ ربأ يلأ ن س   ،خ  ي ة  بأة  فأق  م  دأ يلأ  ، عأ ق  وأ

ر   م 
أ
د  أ د  تأجأ لأني    ال م  و  أ ال قأ م  ىلعأ أ . وأال الكأ ٌّ ني   قأد   ،ث ب وِت  يقأ ر 

ج  ال فأ جأ ا وأح  ذأ ا وأهأ ذأ ن  قأالأ هأ مأ وأ
ئ  
أ
لأف  وأأ ة  الس  م  . وأاعأ رأ ٍع آخأ و ض  ت  يف  مأ طأ تأ ب س  ن  ال م 

أ
أ أ يث  ىلعأ أد  ن ة  وأاحل  ة  الس  د  م  ر  جأ م 

أ
دأ أ

لأي ه  ا ا دأل  عأ مأ ٌّ كأ أد   ،ل ص  ث ب وِت  مح 
أ
رأ أ جأ ا هأ م  ا م  ذأ أ  وأهأ يب   ىلعأ اس  حأ أار ثأ ال م  ن بأٍل احل  ب ن  حأ

ي ه  
ول   ؛نأف  ق  نأ يأ ٍب  فأإ ن ه  اكأ ل  اب ن  الك   و  أ  ،ب قأ ن  ُتأ رٍ فأر  م  م 

أ
د  أ ل   د  م  ذأ  ب لأوأاز 

قأالأ ،ث ب وِت   وأ  كأ
ن   تأاب  وأالس  وص  ال ك  ن  ن ص  الأفأ م  ت   فأخأ ٍة اق تأضأ عأ ورأ ب د  ه  بأ ظ  و جأ

أ
ا أ لأف  مأ آثأار  الس  ة  وأ



 
 

 

 

أد   مح 
أ
ام  أ  مأ

ه  اإل  رأ ه ج  ن  يأ
أ
.  ،أ ن ه  رأ م  أذ  ُي  عأ عأ َوَقْد قِيَل وأ أار ثأ رأجأ . : إن  احل  ن  ذأل كأ

ن   ال ٍك وأالواملتأخرون م  اب  مأ حأ ص 
أ
اأ أدأ ش  مح 

أ
ن   ف ع   وأأ ِب  حأ

أ
ن بأل  وأأ : ب ن  حأ لأني   أ قأو  ةأ ىلعأ يفأ

ه   ت بأاع 
أ
ٍب وأأ ةأ اب ن  الك   يقأ ر  لأكأ طأ ن  سأ م  مأ ن ه  ن ة   ،م  ة  الس  ئ م 

أ
ةأ أ يقأ ر  لأكأ طأ ن  سأ م  مأ ن ه  م  وأ

ذأ  ؛ وأهأ يث  أد  ه  وأاحل  ع  و ض  وط  يف  مأ ب س   ."ا مأ

 (:465قيني" )ص ملنط"الرد َع اوقال يف 
أ  ن  مأ  ة  م  واعأ "  حَّت ،إال نلعلم» :كقوهل ؛يف هذا املعىن الواردةأ  آليات  ا ك   ش  تأ س  ي
قد  نأ ءن القراإف ،وهذا جهل ،بأن سيكون  السابقأ   علمهأ ف  ن  يتوهم أن هذا يأ  «نعلم

 
أ
 بل  ،عٍ ض  و  ن يف غري مأ بأنه يعلم ما سيكو رأ ـبأ خ  أ

أ
 ديرأ مقا رأ د  من ذلك أنه قأ  غ  لأ ب  أ

 ،فقد علم ما سيخلقه علما مفصال ،وكتب ذلك قبل أن خيلقها ،هالك   الالئق  
  خرب بعلمه املتقدم  أوقد  ،خرب به من ذلك قبل أن يكون أخرب بما أوكتب ذلك و

فهذا هو  ،أنه سيكون اكئنا مع علمه الي تقدم  ه  مأ ل  ثم ملا خلقه عأ  ،ىلع وجوده
بل وبإثبات رؤية الرب هل بعد  ،وضعري من يف غءوبذلك جاء القرا ،الكمال
ْؤِمن ونَ قال تعاىل: }كما  ؛وجوده وهل   َوالْم  ْم َوَرس  { َوق ِل اْعَمل وا فََسرَيَ  الِلَّ  َعَملَك 

 ...فأخرب أنه سريى أعماهلم.

 إىل أن قال: 
ِ عن ابن عباس يف قوهل: } يأ و  ر  "  { أي لَنى وروي لمي وهكذا قال نِلَْعلَمَ  الإ
العلم قالوا لعلمه أهل  فّسين إال لَنى ونمي وكذلك قال مجاعة منامل اعمة

العلم ىلع  :قال مْ هِ ولفظ بعِ   ،أنه سيكون  مأ ل  موجودا واقعا بعد أن اكن قد عأ 
به بعد للعلم  واحلكم   ،به بعد وجوده وعلمٍ  ،بالَّشء قبل وجوده علمٍ  ؛مزنتلني



 
 

 

 

 العلمأ  أي لعلمأ  «نلعلم» :وهلىن ققال فمع ،والعقابأ  لنه يوجب اثلوابأ  ؛وجوده
بأنه  -سبحانه-وال ريب أنه اكن اعملا  ،والعقابأ  العامل اثلوابأ الي يستحق به 

َ بَِما اَل وهذا كقوهل: ﴿ ، دأ ج  قد و   وم  ل  ع  المأ  لكن لم يكن   ،سيكون  ت َنبدئ وَن الِلَّ
َ
ق ْل أ

ْرِض َيعْ 
َ
َموَاِت َواَل يِف اْل ْبَحالَم  يِف السَّ ونَ  نَه  س  ا ي ْْشِك    : أي ،[18]يونس: ﴾  َوَتَعاىَل َعمَّ

ل مأ  دأ ج  ؛ فإنه لو و  د  وجأ بما لم ي   ه  ، فأ ه  لعأ لم  ه   ،ود  ج  و  بأنه مأ  ع  متالزمان، يلزم  من  ووجود 
 ."انتفاؤ ه    ه  ائ  فأ ت  ان    نأ اآلخر، وم  ا ثبوت   مأ ه  أحد    ثبوت  

 (: 64"رشح الربعني" )صقال الشيخ ابن عثيمني يف و
ْم َحَّتَّ َنْعلََم »قائل: َّلينا إشَكل: مثل قول اهلل تعاىل: قال فإن  َونَلَْبل َونَّك 

مْ  ْرَباَرك 
َ
ابِِريَن َوَنْبل َو أ ْم وَالصَّ َجاِ ِديَن ِمْنك  : -وجل عز  -وقال اهلل  (31)حممد:  «الْم 

 » وقال:( 94 )املائدة: اآلية « َيَاف ه  بِالَْغْيبِلَْعلََم الِلَّ  َمنْ »
َ
َنََّة  مْ أ

ْ
ل وا ال ْن تَْدر 

َ
َحِسْبت ْم أ

 َ واَول ِيَن َجاَ د  ا َيْعلَِم الِلَّ  اذلَّ ابِِرينَ  مَّ ْم َويَْعلََم الصَّ هذه  وأمثال   (142)آل عمران:  «ِمْنك 
أ ش  اآليات م   أ هأ لن ظاهرأ   ؛ة  َك   الفعل؟  وع  ق  و    دأ ع  بأ   -عّز وجل-  اهلل    علم    د  د  ا ُتأ

 :ل من أحد وجهنيشكوالواب عن  ذا ال
، ه  قبل وقوع   ه  ب   ه  م  ل  ع   غري   ه  بعد وقوع   -وجل عز  - اهلل   مأ ل  : إن ع  الوجه الول

بأنه واقع،  م  ل  بعد وقوعه ع   ه  ب   ه  مأ ل  بأنه سيقع، وع   علم   ه  به قبل وقوع   ه  مأ ل  لن ع  
لي بل الك يشء حىت املستق يد  ر  م   -عّز وجل-الوجوه: اهلل نظري هذا من بعض 

ْمر ه  إِنَّمَ »تكون عند الفعل:  ة  نأ ار  قأ الم   اإلرادة   شك، لكن   هل ال النهاية هل، مريد  
َ
ا أ

َراَد َشْيئ  
َ
ون   اإَِيا أ ْن َفَيك  وَل هَل  ك  ْن َيق 

َ
، سابقة   : إرادة  فها نا إرادتان  (82)يّس:  «أ



 
 

 

 

، ه  ق  ل  عند خأ  ه  يد  ر  فإنه ي   ائ  أن خيلق شي -تعاىل-للفعل، فإذا أراد اهلل  ة  نأ ار  قأ م   وإرادة  
 ."، كذلك العلمة  نأ ار  قأ الم    يف املستقبل فهذا غري اإلرادة   أن خيلقأ   أرادأ   ه  لكن كون  

نأ  ا ليس هو  وم  د  ع  بالَّشء مأ   اهلل    م  ل  ع    :إين يـ   ا.ود  ج  و  به مأ  ه  م  ل  ع  عأ

أ ا ن  إ  فأ  رصأ ملخلوق  حق اوغريه  الالكمأ يف أنواع العلم احلادث يف لخضي  حأ
 واهلل أعلم.  ينته،لكنهم ال يريدون ذلك كما ب  لَكن صوابا،



 
 

 

 

 مباحث:  ال ةأن  ذا الفصل يشتمل َع  هِ َكمِ  وحاصل  
 : حقيقة العلم.الول
 .: أقسام العلموالان
 .العلمإىل    ل  وص  : الطريق الم  والالث

 : حقيقة العلم.ولاملبحث األ
َعلَِم َيْعلَم  »اإلدراك، وهو مصدر  مطلقنقيض اجلهل، وهو : العلم يف اللغة 

ا  .«ِعلْم 
ي دٍ  «ة  فَ صِ »كزيد، أو  «اات  يَ » ه  قأ ل  عأ تأ : اسم جنس، قد يكون م  م  لْ والعِ  ال  زأ مأ ، كجأ

 عليه.  الواجبة    كزاكة زيدٍ   «ام  كْ ح  »، أو  دٍ ي  زأ   ام  يأ ق  كأ   «ال  عْ فِ »أو  

عأ  : لعلم عند املناطقةا و ا، أإدراك المأ لأق  ط   . لق اإلدراكو مطاين  م 
ء  :  الدراك لغة ف ْدَرَك ي ْدرِك  إِْدَرا   »ه، وهو مصدر  إيل  ول  ص  الو  وحل  وق  الَّش  

َ
 .«أ

، : واصطالحا ن 
ه  ة  الَّشء  يف ال  رأ وأ ول  ص  ص   ىنأ ع  إىل المأ  س  ف  ال   ول  ص  و  : أو  وح 

 أخص من الول.هذا  ، وه  ام  مأ تأ ب  
 ر  د  م  ال  ة  لأ اق  العأ   القوة  يه:  س  فْ وانلَّ 

 لألشياء.  ة  كأ
 ا ال إدرااك.ور  ع  املعىن ال بتمامه اكن ش    إىل  الفس   ت  لأ صأ فإن وأ 
د  من ىَن عْ والمَ  ق صأ  اتلصورأ واتلصديقأ كما سيأيت.  ، ويشمل  اللفظ: هو ما ي 

م  اإلدراك، وهو اجلأه  فََخَرَج بالدراك دأ ل  ل  البسيط ال غري، أما اجله: عأ
، و ، والظن  ا من اإلدراك عند املالوأ املركب  ك  فأَك  هأ ، والش  م   ناطقة.هأ



 
 

 

 

 املبحث الثاني: أقسام العلم.
 العلم باعتبارين:ينقسم  

ه  :  االعتبار الول ل ق  تأعأ ، َوتَْصِديق  »إىل:    ، وينقسمباعتبار م  ر   «.تََصو 

 :ذكره يف قولهوهذا الذي 
 ْصِديٍق ُوِسْمْسـَبٍة ِبَت ِنَوَدْرُك***  ِإْدَراُك ُمْفَرٍد َتَصوًُّرا ُعِلْم

 بمعىن اإلدراك. مصدرٍ   اسم  : َدْرك  
: ما ال يدل أو، إدراك املفرد، واملفرد عند املناطقة ما ليس مركبا: فالصور 

من حيث  «َوََضََب ، ل  ج  رَ ، وَ د  يْ زَ »املراد من:  عىنكفهم امل؛ جزؤه ىلع جزء معناه
 .عنه  ه  ، أو نفي  هل  حكمٍ  : من غري إثبات  أي  هو،

ي ة   ة  بأ س  أو إدراك الن    ،إدراك املركب  :والصديق  .الأار ج 
وهو  ، مقصودة   ة  لأ الأ دأ  معناه ما دل جزؤه ىلع جزء :واملركب عند املناطقة 

 و:؛ حنوما اكن ناقصا من املركبات اجللمة االسمية، واجلملة الفعلية يف حمصور  
 .«يد، وإن قام زاهلل، وعبد ر امْ عَ  زيد   َب ََضَ ، وَ يم  رِ ـَ  د  يْ زَ »

أ س    من اللفظ املفرد    ادأ رأ الم  املعىن  فإذا فهمتأ   ر ا.  يم  و   تأصأ
أ  املراد من اجلملة االسمية، أو اجلملة الفعلية   املعىن  وإذا فهمتأ  يم   تصديقا.س 

 



 
 

 

 

 :ترااكاشتمل ىلع أربع  إد .«ـريم   زيد  »قلَت:  فإيا
 معىن زيد.  تصور  :  الول

، الي هو : قة ويقال هل عند املناط وع  و ض  أ عند املبتداملسند إيله، وهو المأ
 . يف اجلملة الفعلية  ، والفاعل  يف اجلملة االسمية  الحاة

  .معىن كريم  تصور  :  والان
، وهو الرب عند الحاةويقال هل عند املناطقة  ول  م  ح  مية، يف اجلملة االس : المأ

 . اجلملة الفعليةوالفعل يف  

بأة  ن  لا إدراك  : والالث دراك النسبة  بإوي سىم ،من حيث يه بينهما ة  ي  م  ك  احل   س 
أ  أ ل  د  مأ  لن   ؛ة  ي  م  الالكأ ،يقال هل عند مو ،الالكم   اهأ ول وع  و ض  ول  بالمأ م  ح  ل ق  المأ :  أي : تأعأ

ق وعأ  ر  و  صأ تأ هل العقل يأ  ؛ لن العقل قد ال يتصور حصولأ تلك  ال؟ لزيد أو الكرم  و 
ام  قأ قلَت  لو ـماالنسبة؛  و  ار  صأ دأ د   ؛ لن العقلأ متصورٍ  هذا غري  ، !ام  و  : اجل   

ال جيأ
بأة  بينهما. نأاسأ  م 

حينئذ  ،وليس خبيال بالفعل كريم   : زيد  أي ،الارجية   النسبة  إدراك  : والرابع
: ـُن تقولالنسبة؛  وع  ق  و  عدم   إدراك  ، أو اقعملا يف الوما يف الهن مطابقا يكون 

 كريما.  ليس  زيد

اإلقرار بمضمونها فال يكون تصديقا؛   مع عدم الارجية   النسبة   إدراك  وأما 
 به.  اإلقرار بنبوته واإليمان   دونأ   ملسو هيلع هللا ىلص حممدٍ   بصدق اليب    الكتاب    كعلم أهل  



 
 

 

 

 : ال ة الصورات ف
 «.بينهما احلكمية    النسبة    صور  وت،  املحمول    ، وتصور  املوضوع    تصور  »

: النسبة ويقال هل، اهأ وع  ق  و   أو عدم   ،النسبة وقوع  اك رإد فهوأما الصديق: 
 الارجية.

،    رشوط  ىلع اتلصديق    ملتقدمة  ا فاتلصورات اثلالثة   ٌّ ه ين  ا ذ  : أيهل؛ لن وجودأهأ
: ويقال هل، فيه اقعالو أو عدم   ،: هو الواقع يف الارجوالصديقلم تقع يف الارج، 

 . عنهفي ه  أو ن  بالفعل   لمرٍ  أمرٍ   إثبات  

 يفأي:  «ِعِعْنَد الَوْض»ىلع اتلصديق  اتلصور   الي هو «ـدِِّم اأَلوََّلَوَق»وقوله: 
أي:   «ِعِلَأنَُّه ُمَقدٌَّم ِبالطَّْب»ذلك  ، أو غري  ، أو ذكر ه  ه  يم  ل  ع  ، أو تأ ه  م  ل  عأ أو تأ ذلك،  ة  اب  تأ ك  

 تأ بيث ُيتاج إيله الم   عليه مقدم  
أ
ىلع اتلصديق؛ لنه ال  م  د  قأ م   ، فاتلصور  ر  خ  أ

معه إىل   حنتاج   تصديٍق  إىل بإدراك املفردات، فك   ات  بأ ك  رأ الم   كإدرا ىلإ ل  ص  وأ تأ ي  
 عن تصوره.  ىلع الَّشء فرع    صوٍر، واحلكم  ت



 
 

 

 

ل  إيله: واالعتبار الان ، »إىل:  مقسين، وباعتبار الطريق الم وص  ورِيل ََض 
 .«َوَنَظرِيل 

 وله:يف قهذا ما ذكره و

ٌّ د  ص  أو تأ  يٌّ ر  و  صأ تأ  م  ل  ع   أي:« َوالنََّظـِري َما»  االصطاليح« اْحَتاَج ِللتَّـَأمُِّل» يق 

 «.الضَّـُروِريُّ الـَجِلـي»  م  ل  الع  « ُهـَو» وضده« َوَعْكُسـُه»

 تأ ما احتاج إىل  الظري   : أن العلمأ يعين
 
ر  مأ ع  إو واجتهادٍ  لٍ م  أ

؛ اكلعلم اٍل للف ك 
او ي حممدٍ  نأ ب   فأ ي  سأ  بأن  ،  الر  اع  اب  وأض  ذ  س   كأ د  ف  س  واكلعلم بأن الواحدأ ن ص 

َجْنَجلِ »واكلعلم بلفظ   االثين عرش!  .«السَّ

، و ه  س  اٍل  ال ُيتاج إىل نظر واستداللالعلم الي هو والضوري عأك  مأ وإع 
، ر 

.لم ب و  عاكل، وحمرقة    ؛ اكلعلم بأن الارأ واحدة    ة  عأ ف  ُيصل دأ بل    للف ك  كأ ود   ج 

  ا نني يف ا نني، و ما: َضِب  من حاصلِ  أنواع   أربعة   مَ لْ أن العِ  يلك فحاصل
 «.نظريا،  م ُك منهما قد يكون َضوريا وقد يكون ، وتصوري  تصديق  »

 .«تِ وْ المَ »؛ كإدراك معىن لفظ  : اتلصور الضوري فالول
 «.ْوط  ِعْذيَ »  كإدراك معىن لفظور الظري؛  : اتلصوالان
 «.الَمْوت  َحق  »سبة يف قول:  ؛ كإدراك وقوع الن: اتلصديق الضوري والالث
 »كإدراك وقوع النسبة يف قول:  اتلصديق الظري؛ :والرابع

َ
 ةِ اَل الصَّ  ن   َ رْ أ

 «.َْشَ عَ  َسْبَعةَ 



 
 

 

 

 من التصور والتصديق. كلٍّاملبحث الثالث: ما الطريق املوصل إىل 
 قال: 

  َفْلَتْبَتِهْلُيْدَعـى ِبَقـْوٍل َشـاِرٍح *** ـوٍُّر ُوِصْلَتَصَوَمـا ِبِه ِإَلى 
 بـُِحجٍَّة ُيْعـَرُف ِعْنـَد الُعَقـَلا *** َوَما ِلَتْصـِديٍق ِبِه ُتُوصَِّلا

منها  تصور وتصديق، وعرفتأ أن الك   أن العلم منه ما هو ذا عرفتأ : إيعين
ال بث لا فيه؛   منهما  وري  الضعرفتأ أن    اضوري  قد يكون و  انظري    قد يكون 

  الظري، اتلصور  يف ينحرص ابلحث  نظر واستدالل، حينئذ  إىللنه ال ُيتاج 
: يف اتلصور  املجهول غري  املعروف، واتلصديق  املجهول   أعين ،الظري   واتلصديق  

ل  فما الطريق  الغري  املعروف،    يلهما؟إ  م وص 

الي هو إدراك  إىل اتلصور لأ وص  الم   طريقاصطلح املناطقة ىلع أن ال :الجابة 
أ ؛ «الشارحبالقول »ي سىم  املفردات أ لنه ي ي ة   ةأ يقأ ق  حأ  ح  رش  اه  ،  املجهول الي هو المأ

عأر ف  ب  وي سىم .الم  يف   ، واتل ع ر 

 ن  مأ  ؛ لن  «ةِ جَّ بال  »سىم إىل اتلصديق ي   املوصلأ  واصطلحوا ىلع أن الطريقأ 
، : الربهان  ويقال هل ،سامهبأق ق   ط  ن  المأ  القياس  : واملراد به، ه  مأ ص  خأ  اج  به حأ  كأ س  مأ تأ 

 واَّليلل.

 .«فلتجتهد»فهو تلتميم ابليت، وهو بمعىن:    «فَلَْتْبَتِهْل »أما قوهل:  



 
 

 

 

 يف أربعة أبواب: ه  لك    قِ طِ نْ المَ  م  لْ انَص عِ ف
دَيات  اخلَْمس  »:  ويه  ،اتلصوراتمبادئ :  الول  .«اللك 
 .«القول الشارح»:  و و ،اتلصورات  د  ص  ق  : مأ انوال
 .«اهَ الق ايا وأحكم  »:  ويه: مبادئ اتلصديقات،  لالثوا

 «.القياس بُقسامه »:  ويه  ،قات: مقاصد اتلصديوالرابع

 ها.وما سوى هذه البواب الربعة فهو مما يتوقف عليه فهم  يشٍء من 



 
 

 

 

 فصل يف أنواع العلم احلادثخالصة 

 أصال.  ، وال يدخل علم الربوق ال غرياحلادث علم املخلعلم املراد بال  -
ه  إىل: أن  - ل ق  تأعأ ، َوتَْصِديق  »العلم ينقسم باعتبار م  ر  ، وينقسم باعتبار «تََصو 

 .«نظري، وَضوري »الطريق املوصل إيله إىل:  
: تصور َضوري، وتصور نظري، وتصديق » فتكون أنواع  العلم أربعة 

 «.ي َضوري، وتصديق نظر
 : ال ة الصورات و
 «النسبة احلكمية بينهما  ل، وتصورتصور املوضوع، وتصور املحمو»

ا ا، أو عدم  هأ قوع  : فهو إدراك  وأما الصديق هأ ق وع  ، وي سىم تصورا أيضا باملعىن و 
ل م  أي،  العام رادف ا للع   .: يكون م 

 صديق وضعا؛ لنها مقدمة طبعا.مقدمة ىلع اتلواتلصورات    -
 : هو اتلصديق، وهو فرع عن اتلصورات.اليشَِع فالكم 

لأ إىل اتلصور ي سىم واص- بالقول »طلح املناطقة ىلع أن الطريق الم وص 
أ ؛  «الشارح أ لنه ي .  ةأ يقأ ق  حأ  ح  رش  يف  ، واتل ع ر  عأر ف  ، وي سىم بالم  ي ة  اه   المأ

ةِ »ل إىل اتلصديق ي سىم ن الطريق املوص واصطلحوا ىلع أ ن من ؛ ل«بال جَّ
، تمسك  ه  مأ ص  اج  خأ ، ويقال هلس املنطق بأقسامه، : القياواملراد بهبه حأ : الربهان 
 واَّليلل.



 
 

 

 

 ِةَيِعْضالَو ِةاَلَلالدَّ اُعَوْنَأ  
 

هْ  .24 ــَ ا َواَفق ــَ ِظ ََعَ م ــْ ة  اللَّف ــَ  َداَلل
  

ةَ  *** ـوَنَها َداَللــــــَ هْ يَْدعــــــ  َطاَبقــــــَ   الم 
   

25. 

 

ن ا وَ  م  ــَ ِه تَ ـ ــِ ْزئـ ا و ج  ــَ زِمْ مـ ــَ     لـ
  

ـَزام  إِْن بِعَ  *** ِ ــْ َو الــ ــْ ـزِمْ َفهــ ــْ  ل  الــ
ــْ  قــ

   
لغوي ليس   هذا املبحث أن   أنواع اَّلاللة الوضعية، معرشع يف الالكم ىلع

من علم املنطق أصالة؛ لن املناطقة ال يبحثون يف اللفاظ، بل يبحثون يف 
؛ لنه ال ي عرب عنها اعليهلكن  ملا اكنت معرفة  الَكيات المس متوقفة  عاين، امل

 أهل العلم من هذا ابلاب.  هارذك   من اللفاظ  إال بلفظ

 الكّس،يليه  ،«َدَجاَجة  »مثلثة اَّلال، والفتح أشهر ىلع الصحيح، كـ : ة  لَ اَل واَلَّ 
، وهو عندهم أعم من : هو الصوت الارج من الفمواللفظ عند املناطقة  فالضم،
  م  ه  فأ  :واَلاللة اصطالحا؛ اكلنني، صوت  عند الحاة؛ لنه يشمل ُكاللفظ 

أ
ٍر م  أ

  ن  م  
أ
مأ بالفعل أو ال،آخأ  رٍ م  أ عبد قال  أو يه: كون المر حيث يفهم؛ ر، سواء ف ه 

 َع السلم":  اَحراره "السالم يف 
ه  
ف  ي ث  ي  ر  حأ م  ن  االأ و  ة  كأ ح   ص 

أ
لأة   ا  ر  م  م  *** أ الأ أ د   م  لأ ع  ت    م  ه  ي  َّلأ

 
أ
أ   و  أ    ري  غأ ى *** وأ ـمأ ن  ت    ٍظ ف  لأ ل  وأ  م  ه  فأ   يه 

 ام  إ    ن  ـي  تأ   ُك     ٍظ ف  لأ

، فالمر الول ؛ حنو لفظ: والان: دأالٌّ ل ول  د  ، فهذا اللفظ دالٌّ ىلع «املاِ»: مأ
هو  :و ذا السائليشء معني وهو السائل املائع الي يتحي فيما ي وضع فيه، 

 .ول  ل  د  لمأ هو ا، وما دأل  عليه اللفظ  ال  : دأ فاللفظاملدلول،  



 
 

 

 

مأ بالفعل أو ال؛وقلنا م  أحد  من لفظ  : سواء ف ه  هأ ف  هذا  «الَماِِ »لنه إذا لم يأ
م  منه شيئا؛ لن الوصف باَّلاللة اعئد  هأ ف  املعىن اكن داال أيضا، فهو دأالٌّ وإن لم ي 

 ىلع نفس اللفظ.

منهما  ، ثم ُكٌّ «يل ظِ فْ لَ  ر  ـيْ وغَ  ي  ظِ فْ لَ »نواعن:  ال  ؛ لن اَّل  ة ستة اَلاللوأنواع 
 ، فصارت النواع ستة.«َوَوْضِعل ، وَطَبِعل  ،َعْقِلل »:  ينقسم إىل ثالثة أقسام

،  ،ة  يَّ لِ قْ عَ »: ة يغري اللفظُنواع ف  «َوَوْضِعيَّة  وَطَبِعيَّة 
 وابلعرة ىلع ابلعري، واَّلخان ىلع الار.ابلاين،  ىلع   اء  نأ ابل    كداللة: ة فالعقلي

ىلع  ة  يرأ ر  عأ ش   الجل، والق  ىلع ة  رأ م  احل   كداللة: ويقال هلا الَعاِديَّة   ة  والَطَبِعيَّ 
 ة  رأ م  احل   ت  دأ ج  ما و  لك، والبات دأ ج  و   ىلع البات، فَكما و جد املطر   ر  طأ المأ الوف، و

 لم يوجد بالفعل.  وإن الوف،  دأ ج  و    ة  يرأ ر  عأ ش  الق    ت  دأ ج  ، ولكما و  ل  جأ الأ   دأ ج  و  

ول وقت وغروب الشمس ىلع دخ لة املحراب ىلع القبلة،دال: كة والوضعي
أىلع من  لحدٍ  واكإلشارة ىلع اُتاهات الطرق، وداللة اإلشارات صالة املغرب،

أ   لسفل أ اإلشارة  من أسفل لىلع  من ذلك اجللوس، أو    مأ هأ ف  يل   القيام.  منه  مأ هأ ف  يل 

 وهذه النواع اثلالثة ال مبحث للمناطقة فيها.

، َوَوْضِعيَّة  َعْقلِيَّة  »: فثالثة أنواع أيضا:  فظية اللة اللاَل وأما  «.، وَطَبِعيَّة 



 
 

 

 

، فكونك كأن ينادي عليك أحد   القول ىلع وجود قائله، : كداللةفالعقلية 
عأ   بالداء  سمعتأ صوتأه  هذا الصوت.حياته حني تكلم بديلال عقليا ىلع   د  ي 

 نني ىلع املرض.وال  : كداللة السعال ىلع وجع الصدر،والطبعية 
 لمناطقة فيهما.وهذان الواعن أيضا ال مبحث ل

ىلع احليوان  «النسان» كـداللة اللفاظ املوضوعة ىلع معانيها، ك: ضعية والو
ىلع العبادة  «الصالة»لفظ ، وداللة ىلع احليوان املفرتس «والسد»، الاطق

 .عرفاما يؤلك  ىلع   «اللحم»، وكداللة لفظ  خصوصةامل

 أنواع»د من قوهل: هو الي يبحث فيه املناطقة، وهو املرا وع فقطلا اوهذ

اَللَِة الَوْضِعَيةِ   .«اَلَّ

 .«َأْنَواُع الدََّلاَلِة الَوْضِعَيِة»قوله: ف
ء  : مجع نأو ٍع أنواع نأ الَّش   ن ف  م   .، وهو الص 

ة لدال» اللفظية كما سبق بيانه؛ وديلل ذلك قوهل: ها اَّلاللة: املراد بوالوضعية 
 أي: داللة اللفظ الوضعية.  «اللفظ

 «.ام  زَ ـاْلِ و، ن  م   َ تَ و، ة  قَ ابَ َط م  »اللة اللفظية الوضعية هلا ثالثة أنواع:  وهذه اَّل

َطابِِقيَّة قِ اب  َط أو الَّ  ةِ قَ ابَ َط فداللة الم    : أو اَلاللة الم 
 يوانىلع احل «النسان»داللة املعىن املوضوع هل؛ كتمام  داللة اللفظ ىلع

ذات القوال املخصوصة والفعال رشاع ىلع العبادة  «الصالةِ »وكداللة  ،الاطق



 
 

 

 

« الرحيم»أو كداللة اسم اهلل  املخصوصة، املفتتحة  باتلكبري، املختتمة بالتسليم،
 :و ذا معىن قوهل  الرمحة معا،  الرب وصفة    ىلع ذات  

ه  لأة  دأالأ  قأ ا وأافأ أ مأ ع    ***   الل ف ظ  ىلعأ اونأ يأد  لأ   هأ ه  دأالأ ابأقأ طأ  ةأ الم 

نأاه  ظ  ف  لأ ال قأ افأ وأ  «وَاَفَقهْ »« املعىن الي ْفِظ ََعَ َماَداَللَة  اللَّ »أي:  ع  ؛ بيث  مأ
وَنَها» ىلع تمام هذا املعىن بغري زيادة وال نقصان ي وضع اللفظ  لدلاللة     « أي:يَْدع 

َطاَبَقهْ » ناطقة  ها امليسمي  قأ  «َداَللََة الم  وأافأ ال  اللفظ  املعىنة  ل م  ، أو ملطابقة اَّل 
ل   د   .ول  للمأ

 :، أو اَلاللة ال منية نِ م   َ وداللة الَّ 
ىلع  «النسان»لفظ  هل؛ كداللة عأ ض  داللة اللفظ ىلع جزء املعىن الي و  

ابليت ىلع اجلدار، أو  ة لفظكداللأو  فقط، «انلاطق»ىلع أو  فقط، «اليوان»
أو  فقط، «السجود»أو  «القيام»أو  فقط، «ركوع لا» ىلع «الصالة»كداللة لفظ 

ىلع صفة  دالتل ه   وأ، فقط «-جل وعال-يات الرب »ىلع  «اسم الرحيم» كداللة
ن ا»وهذا معىن قوهل:  ،فقط «الرَحة » ْزئِِه تََ م    ه  ىلع جزئ   اللفظ   داللة  و: أي، «و ج 

 .اتلضمن   داللةأ نها  يدعو

 االلزتامية: اللة اَل وأ أو اللزوم، داللة االلزتام،و
 هل االزم  بيث يكون ، املوضوع هل ج عن معناهخارأمر  يه داللة اللفظ ىلع

ِفيَنةِ » كداللة لفظ ؛لزوما ذهنيا القوة  « ىلع السد»ولفظ  ،ىلع املاء «السَّ
ىلع   «لنسانا»لفظ داللة كو ،ىلع الّسعة «دِ الَفهْ »وكداللة لفظ  ،والشجاعة

اة  « ىلع احلي الرحيم»وكداللة اسم  ،ابلرصىلع  «َعَم لا»وكداللة لفظ  ضحك،ال



 
 

 

 

« والي لزم من  َوَما لَزِمْ ، وهذا معىن قوهل: »والقوة وامللك...إلغ والعلم والقدرة
زِمْ  َفْهَو اْلِـزَام  إِنْ »داللة اللفظ   م بني معىنكون اللزويبرشط أن  «بَِعْقل  اْلـ 
 .عقليا  ه  اللفظ والزم  

ذا الَّشء إال ، بيث ال ي تصور وجود هعن الَّشء ه  انفَكك   ع  ن  تأ م  : ما يأ فالالزم
 . وشجاعته السدقوة والالزم موجود معه، كما سبق بيانه مثال من  

.وامللزوم اب ق   طأ  : هو املعىن الم 

 والالزم ينقسم إىل  ال ة أقسام: 
يث ؛ كداللة لفظ الربعة ىلع الزوجية، ب معا هن والارج: الزم يف الالول

 يقبل القسمة ىلع اثنني عقال وخارجا.

، رصأ  ابلأ يلزم منه إدراك معىن  «الَعَم »فظ لك؛ فقطالزم يف الهن : والان
، مع أوال ذهنا رصأ  ، أدركنا من ذلك معىن ابلأ العينني أعىما رجال نفإننا إن وجد

كنا  ال ندرك معىن العىم إال إذا أدرنحن حينئذ ف، الارجكونه ال وجود هل يف 
 ذهنا.  معىن ابلرص

رَاِب »كداللة لفظ  ؛الزم يف الارج فقط :والالث ، والعقل ال  السوادىلع  «الغ 
 يمنع من وجود غراب غري  أسودأ، كأن يكون أبيضأ أو أمحرأ أو غريأ ذلك.

زِمْ »قوهل:  خرج بف  .هو الالزم الاريج   الياثلالث    «إِْن بَِعْقل  اْلـ 



 
 

 

 

 اِظَفْلاأَل ِثاِحَبَمَفْصٌل ِفي 
 

لْفَ  .26
َ
ْسَتْعَمل  ال ث  ي  م  د  اِظ َحيـْ  وجـَ

  
َرد   *** ا م فــــــْ ب  َوإِمــــــَّ َركــــــَّ ا م   إِمــــــَّ

   
27. 

 

ــَ  ل  مــ وَّ
َ
ُ ــَ ْز  ه  ََعَ فــ ــ   ا َدلَّ جــ

  
ــَ  *** ِ َمْعنــ زِ  ِس مــــَ جــــ  ــَ اه  بَِعكــــْ  اَل ا تــ

   
28. 

 

ْعنِ ـَميْ  قِْس َوْ َو ََعَ 
َ
ْفَردَ ـِن أ  اي الم 

  
د  *** ــ  ــِ زْ ج   وْ اي  ـلكــ دَ  ي  ـئــ ــِ ث  و جــ ــْ  اَحيــ

   
29. 

 

م  ا ــِ ْفهــ ــِ َفم  د رَ ـْشتــ ــ   ي  ـاك  اللكــ
  

ه  ال *** د  َوَعْكســـــ  ــَ ســـ
َ
ُ  ي  ـْزئـــــِ ـج  ــَ
   

30. 

 

ال   وَّ
َ
اِت إِْن فِ ـلِلــ  وَأ ــَ ذَّ َدَرجْ يه ــْ  ا ان
  

ــ   *** وْ فَانْســـ
َ
ــارِض  إِيَ  ْبه  أ رَ لِعـــ ــَ  جْ ا رـــ

   
د  .31  اْص ات  ََخَْسة  د وَن انْتـِق ـيَ ـَواللك 

  
ــْ  *** ــاْص ـِجن ْوع  وَر ــَ َرض  ن ــَ ل  ع  س  َوَفصــْ

   
ل   اََل  .32 وَّ

َ
اَل وَأ ة  بــــِ َطْط  ــــَ   شــــَ
  

ــْ  *** ْو بَعِ س  قَرِ ـِجنـ
َ
ــب  أ ْط يـ ــَ ْو َوسـ

َ
ــد  أ  يـ

   
اَّلاللة أراد  من الالكم ىلع مقدمات علم املنطق، وأنواع   فرغ بعد أن 

ها إال بمعرفة اللفاظ ل إيليف الالكم ىلع الَكيات المس، ولنه ال ي توص رشوعأ ال
لَْفاِظ »ا، فقال:  املستعملة رشع يف ذكره 

َ
 .«فَْصل  يِف َمَباِحِث ال

 يف مباحث اللفاظ.  فاصل بني ما سبق وبني ما هو قادم: هذا  أي
،ومباحث ث  ٍث، وهو اسم مَكن بمعىن ابلأح  ب حأ لأب كأ ثوابلح : مجع مأ : طأ

تأب   س  ا عنه، وم  ب ـر  تأخ  س  ءأ م   .ا هلي ن  الَّشأ 

للفظ من حيث الفراد والرتكيب، أنواع ا»وهذا الفصل اشتمل ىلع مبحثني: 
 «.اليلكوأقسام 



 
 

 

 

 أنواع اللفظ من حيث اإلفراد والرتكيبأوال: 

أ ح  ر  : الط  و و يف اللغة ، ٍظ ف  مجع لأ اللفاظ:  يم  ر  ، وس  ا م  فأ ال نأ م   حأ ما ط  ظ   لأف 
 ض احلروف اهلجائيةتمل ىلع بعاملشالصوت هو :  مدعنو ومنه الالكم، ،للك

 .همالمستعمال اكن أو م
 اللفاظ.  ل  ائ  سأ مأ   ان  يأ ب  ت  : هذا فاصل يف اس  فمعىن َكمه

ْلَفاِظ »وقوهل: 
َ
ْسَتْعَمل  ال : اللفاظ أي« من إضافة الوصف إىل موصوفه، م 

ال  فهذا ،مقلوبأ زيد «َدْيز  »فاظ املهملة، كـ عن الل احرتز بهوقد املستعملة، 
دأ  أي: «ي وَجد  َحْيث  »، لا فيه؛ لنه لم يضعه الواضع مبحثأ   لفظ  لا مىت و ج 

ْفَرد  » :قسمنيرج عن خيال  يف أي تركيب املستعمل   ا م  ب  َوإِمَّ َركَّ ا م  دل ذلك  ف، «إِمَّ
 .«ب  كَّ رَ ، وم  د  رَ فْ م  »:  ال ثالث هلما  ىلع أن اللفظ املستعمل قسمان 

 :املركب عند املناطقة ف
اجللمة االسمية،  يف ور  وهو حمص، مقصودة   ة  لأ الأ دأ جزء معناه  زؤه ىلعجدل ما 

فزيد:  ، «َجالِس   د  يْ زَ »؛ حنو: واملركب اتلقييدي، اإلضايف   املركب  ، وواجلملة الفعلية
،  « زيد جالس» دل ُك منهما ىلع جزء معىنوجالس: جزء ثان، وقد ، جزء أول

، وَحَيوان  نَاِطق  غال، وَجلََس َزيْد  »: فَكن مركبا، كذلك حنو ، وهذا معىن «م  زيد 
ل  »هل: قو وَّ

َ
ْز  ه  » أي: املركب« فَُ باء كياء النسبة، و ؛ما ال جزء هل به خرج« َما َدلَّ ج 

ـ  ك ىلع جزء معناه؛ هل جزء ال يدل ماخرج به و هما،وحنو   فعلأ أمر، «قِ »، و اجلر
 .ماأعال« وتُبط رش ا ، وشاب قرنا ا،وعبد اهلل ،زيد»

تدل ىلع بعض ما دأل  عليه لفظ   « أو ايلاء منه، أو اَّلال، ال زيدفالزاي من »
 .يكون مفردازيد حينئذ  ، ف«زيد»



 
 

 

 

 »حنو: وخرج به أيضا 
َ
ا لكن ال يدل ىلع جزء معناه، ،«مكَ بْ أ  فإن هل جزء 
ْب »لول ه اجزؤ و فاهلمزة هل معان يف نفسها،

َ
، وجزؤه اثلاين وهو البوة هل معىن «أ

يدل واحد منها ىلع  لكن ال هل معىن أيضا، ويه خربية أو استفهامية، «كم»
 .«أبكم» الي يدل عليه لفظ  عىناملجزء  

ز ِِ  ََعَ »وقوهل:  اي« وجز ِ»تتميم للحد،  «َمْعَناه   ج  ه، وبها قرأ لغة  في  بضم الز 
ْم ﴿:  -تعاىل-شعبة قوهلأ   بَاب  ِمْنه 

د بْوَاب  لُِك 
َ
ز  لََها َسْبَعة  أ وم  ج   .[44:احلجر]  ﴾ ِ  َمْقس 

  ،«غالم زيد»؛ حنو: اإلضايف   املركب  د املناطقة ُكٌّ من ويدخل يف املركب عن 
 «غالم»؛ لن الك  من إذا لم تكن أعالما «حيوان  ناطق  »؛ حنو: واملركب اتلقييدي

 .منهما ىلع جزء معناهدأل  ُكٌّ  هل معىن، و  «زيد»هل معىن، و  

 :أربعة أشياِملناطقة ما اشتمل َع ند احينئذ حد املركب ع
 خرج بذلك ما ال جزء هل؛ كباء اجلر، وحنوها.هل جزء، فما    :الول
ال يدل لكن هل جزء، ما خرج بذلك ف، اهمعن جزء أن يدل جزؤه ىلع : الان
ضوعة َع رضب، والروف املو، واَضب، وَضب، ويوراَل  زيد،»؛ كـ ىلع معىن

 .«حرفني فصاعدا
ركبة؛ حنو: خرج بذلك العالم امل، فه ىلع جزء معناهدل جزؤ أن ي: الالث

دل ىلع معىن، فهذه العالم ُك جزء منها ي، «، وتُبط رشا، وشاب قرنا اعبد اهلل»
 املعىن الي يدل عليه هذا العلماملوضوع هل، لن  لكنه ال يدل ىلع جزء املعىن

 اين.اثل  الووليس هذا مما يفيده اجلزء الول  هو ذات مشخصة،  



 
 

 

 

خرج مقصودة للمتَكم والسامع، ف داللة: أن يدل جزؤه ىلع جزء معناه الرابع
« حالة كونه علما، فاإلنسان وإن اكن حيوانا ناطقا حيوان ناطق»حنو:  بذلك

  املقصود  بل أصبح قصودة، يه املليست  لكن داللة هذا اللفظ بعد جعله علما
 .مشخصة  اذات    «حيوان ناطق»من  

 .«ص  اقِ ، ونَ ام  تَ »ناطقة قسمان: امل ملركب عندوا
 «.يد  زَ  َس لَ وجَ  ،جالسَزيْد  اجللمة االسمية، واجلملة الفعلية؛ حنو: »  : هوفالام

إيا جاِ نَص اهلل، وغالم »: املركبات الحوية اليت لم تكتمل؛ حنو:  وانلاقص
 .«، إلغ، جاِ اذلي أبوهوأبوه ـريم، وأحد عْشزيد، واملؤمن القوي، 

دأ مىت ف  ف ا عند املناطقة، هذه الرشوط الربعة اكن اللفظ  مفرد  رشط  منق 
 ولم يكن مركبا.

 :املفرد عند املناطقة و
الربعة اليت سبق ذكرها؛  دخل يف املفردفما ال يدل جزؤه ىلع جزء معناه، 

حرفني  والروف املوضوعة َع ، واَضب، وَضب، ويرضب،وراَل زيد،»حنو: 
 « أعالما؛حيوان ناطقُبط رشا، وشاب قرنا ا، ووت، عبد اهلل» وحنو: «فصاعدا

إذا اكنت أعالما يه من قسم املفرد عند املناطقة، كذلك   ةاملركبات الحويف
لأني   »اجلمع واملثىن؛ حنو:  ، هذا لكه مفرد عند  «مسلمني، ورجال، وفاطمات، ورأج 

« بَِعْكِس »: ركبحالة كون امل أي «بَِعْكِس َما تاََل »معىن قوهل:  ذاوه املناطقة، 
رأد  الي« امَ » خبالف ف  .  «اَل تَ » الم   املركبأ



 
 

 

 

 :وَع سبيل االرتصار
 زيد،»ـ : كفاالسم«، اسم، ولكمة، وأداة»املفرد عند املناطقة هل ثالثة أقسام: 

أبأ »: يه الفعل؛ كـ  واللكمة   ،«وعبد اهلل  : احلرف بأنواعه.والداة،  «ضأ

ولنه ال ، ه ينقسم إىل لُك وجزيئأنو يهقسمبثم أراد أن يتَكم ىلع املفرد 
 للمناطقة يف املركب قال: مبحث  هنا 

ْفَرَدا ْعنِـي الم 
َ
ْزئِـي  َحْيث  و ِجَدا***  َوْ َو ََعَ قِْسَمْيـِن أ دـي  اْو ج   لك 

يعود إىل املركب قال:  ظان أن الضمري« حىت ال يظن َوْ َو ََعَ قِْسَمْيـنِ »قوهل: 
ْعنِـي الم  »
َ
دـ»بألف إطالقية، وهذا القسمان هما:  «َداْفرَ أ اهلمزة  بنقل حركة « ي  اوْ لك 

ْزئِـي  » تلنوين قبلها،إىل ا ، ولم ينونه ضورة، ج  « مىت َحْيث  و ِجَدا»« أي: لُك وجزيئٌّ
دأ يف أي تركيب ال خيرج عنهما.  و ج 

 .«يلك وجزيئ»:  قسمان ن املفرد  دل ذلك ىلع أ
يصدق ىلع  بيث، بني أفراده يف الارجمعنويا  ااك: ما أفهم اشرتفاليلك

َسد  »ثريين، لكفظ ك
َ
بعينه،  أسد  فإنه يصدق ىلع كثريين، وال ي فهم من إطالقه  «،أ

،  وحيوان، ،إنسان»وحنو:  ر 
ـَ  يعومج «يلك ، وغريِ ل  ج  ، ورَ رل ، و ِ ة  يَّ ، وحَ ان  بَ عْ وث  وَي

 .الكرات من قسم اليلك

د  فهذا  «العني»للفظي؛ لكفظ نا اوليس املراد باالشرتاك ه ت ح  ، فيه اللفظ   يأ
 فيه املعىن والوضع، وسيأتينا الالكم عليه إن شاء اهلل.  تعدد  يو



 
 

 

 

 بيث ال يصدق ىلع كثريين بني أفراده؛ معنويا اشرتااك م  ه  ف  ا لم ي  م: والزيئ
نس جل «أسامةَ »وكأعالم الجناس؛ حنو: ، «رو، وراَلوعم زيد،»اكلعالم؛ حنو: 

جلنس العقرب، فِه من اجلزيئ   «ْريَط  أمد عِ »جلنس اثلعلب، و  «ث َعالَةَ »و لسود، ا
 :و ذا معىن قوهلومجيع املعارف من باب اجلزيئ،  كذلك، ىلع تفصيل ال يأتينا هنا، 

ي   ـد ْفِهم  اْشتِـرَاك  اللك  َسد    *** َفم 
َ
ُ ه  ـَ ـْزئِـي  َوَعْكس    الـج 

لُك وجزيئ فأقول لك: سيم املفرد إىل قسمني ن تقإذا عرفت ما سبق م: يعين
 »لكفظ  ؛ما أفهم اشرتااك اليلك  

َ
: ما أو تقول يف حد اليلك، ، وعكسه هو اجلزيئ«د  سَ أ

 وقوع ال يمنع تصور معناه من صدقه ىلع متعدد، أو ما ال يمنع تصوره من 
ة  في ـالش   كأ  .فيهركة  شـمن وقوع ال معناه  رما يمنع تصو  :والزيئ  ،  هر 

 ؟فإن قال قائل: أليس لفظ زيد ي طلق َع ـثريين 
 مأ : بىل، لكنه لك   قلت

 
خمتلفا، فلم ينرصف    ىلع معني منهم اكن الوضعقأ ل  ط  ا أ

 واحد، فال يصدق حينئذ ىلع كثريين.  إىلعند إطالقه إال    الهن  

 اجلزيئ، بل يبحثون يف أن املناطقة ال يبحثون يفإذا عرفتأ ما سبق فاعلم 
 .كما سبق اإلشارة إيلهاتلصورات   لنها مبادئ ؛  ياتالَك

 ؟ مع أنهم ال يبحثون فيه  هنا املركَب  رَ ـَ فإن قلَت: ملايا يَ 
هم املفرد؛ لن الَّشء يتمي بضده، وتوطئة  للالكم ىلع لف : ذكره مقدمة  قلت  

 املركب يف بابه.



 
 

 

 

 الكليات اخلمسالكالم على الكلي وام أقسثانيا: 

ال   وَّ
َ
َدَرجْ يهـــَ إِْن فِ  اتِ ذَّ ـلـِلــ  وَأ  ا انـــْ
  

ــ   *** وْ ْبه  فَانْســـ
َ
ــارِض  إِيَ  أ َرجْ لِعـــ ــَ  ا رـــ

   
د  ة  د وَن انْتِقـــاْص ـيـــَ ـَواللك   ات  ََخْســـَ

  
ــْ  *** ــاْص ـِجن ْوع  وَر ــَ َرض  ن ــَ ل  ع  س  َوَفصــْ

   
ل   اََل  وَّ

َ
اَل وَأ ــِ ة  بــــ ــَ َطْط  ــــ ــَ   شــــ
  

ــْ  *** ْو بَعِ س  قَرِ ـِجنـ
َ
ــب  أ ْط يـ ــَ ْو َوسـ

َ
ــد  أ  يـ

   
، والَكيات المس يه مسمقدمة  للَكيات ال املتقدمة   ات الربع  البيرب ت عت  

، فأات  ر  عأ  .وللك قدمها عليها كما سيأيت بيانه يف موضعه  مبادئ الم 

 «ْبُهَفاْنُس ِللـذَّاِت ِإْن ِفيَها اْنَدَرْج َوَأوًَّلاقوله: »
حينئذ ا نهم اجزء  ، بيث يكون أفراده ماهيةمندرجا يف  اليلك  اكن إن  أي:

ِ » تقول:فإيلها،  أوال انسبه ِ يَ  ي  ـلك   و و النس، اليوان لإلنسان،»ـ ؛ ك«ي  ـات
ذايت؛ لنهما داخالن يف املاهية اليت يه  ك منهما لُكف ،«و و الفصل وانلاطق هل،

 بدونه.  اهأ م  ه  وفأ  ة  ي  اه  المأ   ل  ق  عأ تأ الَّشء، وهذا اليلك الايت ال يمكن    ذات

ـي   يكون  حينئذ ليس جزءا منها جا عن املاهيةـي  خارالَك   إن اكن و رأض  ا، عأ
، ة  ام  ة  والعأ أو العرض العام   ويدخل يف هذا الوع اثنان من الَكيات؛ هما الأاص 

فاملَّش   « هل،الَميْش  »ومثال العامة  لإلنسان، «ال حك»فمثال الاصة:  ،ةالاصو
ِلعاِرٍض ِإَذا  َأْو» وهذا معىن قوهل: نسه،لإلنسان ولغريه من أنواع ج صفة تعرض 

 : انسبه للعرِض إذا خرج عن املاهية.أي «.َخَرْج



 
 

 

 

 ،همابين  واسطة  تمام املاهية، وهو فهو عند الاظم  «النسان»؛ كـ لوعأما ا
وعند  وهو الصحيح، ،عند كثريين من الايت هو و بذايت، وال بعرِض، ليسف

 آخرين من العرِض.

بيث  : ما ليس خارجا عن املاهية،يكون اليلك اذلايت راجحفعَّل القول ال
ا منها، أو تمامها.  يكون جزء 

النس »: من المسة، ويه فاليلك الايت ىلع اتلحقيق يشمل ثالثة أنواع
 .«والفصل وانلوع 

 ، والوع تمامها.: جزءا املاهية اليت تتكون منهماالنس والفصل
 «.ةَ خلاصوا، ةَ العام»يشمل نوعني:    واليلك العرِض

 هذه القسمة الوىل لليلك.

يف  يف اخلارج، ويلك ليس هل أفراد   ليلك باعتبار آرر إىل يلك هل أفراد  وينقسم ا
 : ينقسم بهذا االعتبار إىل ستة أقساماخلارج، و

 أن يكون هل أفراد؛ ليس هل أفراد يف الارج، وال يمكن عقاللُك : الول
أصح منه يف اتلمثيل: و جزيئ،فاسد؛ لنه ثال وهذا م ،-وعالجل -اكلرشيك هلل 

 يضني.الق  اجتماع

ليس هل أفراد يف الارج، لكن  العقل ال يمنع من وجود أفراد هل؛ لُك : الان
 .بر من زئبقكجبل من فضة، و



 
 

 

 

جد فرد آخر معه؛ أن ي و هل فرد واحد يف الارج، ويستحيل عقال لُك: الالث
 هذا فاسد أيضا؛ لنه جزيئ ال لُك.ن، و؛ كذا يقولو-جل وعال-اكلرب  

خر أال يوجد منه إال فرد واحد، وال يمنع العقل من وجود أفراد  لُك: الرابع
 ، واحلق أيضا أنه جزيئ.، خالفا ملا عليه بعض الفلكيني ايلوممعه؛ اكلشمس

ال بد  هإنسان، فإنه مهما كرثت أفراداهية؛ كاد كثرية متن : لُك هل أفراخلامس
 ناىه عندها.ىل اغية معينة، وتتصل إمن أن ت

 أفراد كثرية غري متناهية، كَكمات اهلل جل وعال.  : لُك هلالسادس

،  ع  وْ ، ونَ ل  ْص ، وَف س  ْن جِ » : مخٍس يف   حمصورة  الَكيات  تحصل مما سبق أن  ف
 و ذا معىن قوهل: ،  «ة  مَّ ، وََع ة  اصَّ ورَ 

يأ  ـ  ة  د ونأ ان ت قاص  وأالَك  ن    ***  ـات  مخأ سأ فأص    ـس  ج  رأض  نأو ع  وأخاص  وأ  ل  عأ

د »قوهل:  دـيل »« نسبة إىل ـات  ـيَ وَاللك  وقد حصل  ، لكنه لم يشدد ايلاء للوزن،«لك 
 :قلنا اه  نَ عْ طَّ لننا إيا قَ لك من العروضة والضب تذييل؛  

 اْصِجْنـٌس َوَفْصٌل َعَرٌض َنْوٌع َوخ وَن اْنِتقاْصَوالُكلِّـَيـاُت َخْمَسٌة ُد البيت

 تقطيعه

ْ  َوْل  َخْمَست ـنْ  -اْ ِلَ  ُك  ْن َوفَْص  ِجنْ  تَِقاْْص ـ َننْ  وْ د   -تـ  نْ -س  ْن وََراْص  -ل ْن َعَرض   نَوْع 
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 نْ اَل عِ فْ تَ ْس م   نْ ل  عِ فْ تَ م   نْ ل  عِ فْ تَ ْس م   نْ اَل عِ فْ تَ ْس م   نْ ل  عِ فْ تَ م   نْ ل  عِ فْ تَ ْس م  



 
 

 

 

ة  ويه  واتلذييل علة من علل الزيادة، يأادأ يلأٍة ز  ع  رأ ُك   تأف  ٍن آخ  اك  ر ٍف سأ  حأ
وٍع  تأٍد جمأ م  ْسَتْفِعل نْ » حنو فتصري به ،تنتِه ب وأ ْسَتْفِعل ْن ْن »إىل « م  «، ثم  00//0/0/ -م 

 «.َتْفِعاَلْنْ ْس م  إن شئتأ نقلتأها إىل »

وَن انْتِقاْص »وقوهل:   «َعَرض  و » «ِجْنـس  َوَفْصل  »ادة، ويه:  زي« والََخَْسة  د 
، ة  م  ة    «نَْوع  وَراْص »  و اعأ اص  ـه  للضورة.أي: وخأ ـمأ  ، ثم رأخ 

يٌّ س  ْن فالِ  ـ  احلقيقة، يقع يف جواب: ما يف ىلع كثريين خمتلفني  ق  د  ص  يأ : لك 
 .هو

د »فقونلا:   مس.جنس يشمل الَكيات  ال  «َع ـثريين  ق  د  ْص يَ ـي  لك 
ثِيـر  »: مجع وكثريين 

م اثنان فصاعدا، وهذا خرج به ملراد باجلمع عندهوا «ـَ
 املعرفات؛ كما سيايت بيانه؛ لنها تصدق ىلع واحد فقط.

خرج به الوع؛ لنه يصدق ىلع كثريين  «متلفني يف القيقة »وقونلا: 
 وخاَّل: زيد إنسان، وعمرو إنسان، تقولإنك ف ،قة؛ اكإلنسان متفقني يف احلقي 

ي ا أي، ويه كونه حيوانا ناطقا يف حقيقة واحدة ةفجميع أفراده متفق ،..إنسان  : حأ
ا ر  ك  فأ يف   ةخمتلف ةكثريأفراد ؛ فإنه يصدق ىلع «اليوان»ـ اجلنس كخبالف  ،م 

 .«النسان، والسد، والفرس»  كـاحلقيقة؛  

ن  ثريي ك« فصل ثان خرج به العامة؛ لنه يصدق ىلعيف جوابع يق»وقونلا: 
 .ال يقع يف جوابلكنه  



 
 

 

 

؛ لنهما يقعان يف الفصل والاصةالث خرج به « فصل ث و ما»وقونلا: 
 .هو يف ذاته  أي يشء  :جواب

 : حيوان.مثال النس
النسان، والسد، والفرس، »؛ كـ خمتلفني يف احلقيقة ه يصدق ىلع كثريينلن

 «.إلغ

 ؟الفرسما السد و امو ن؛ لننا نقول: ما النسا 1  ويقع يف جواب: ما  و
 .ج: حيوان

 .املاهية الصادق عليها وىلع غريهاجزء  لنس: أو تقول يف حد ا

يٌّ ل  ْص والفَ  ـ  ؛ كـ هو يف ذاته يشءٍ  أي  ، يقع يف جواب: ىلع كثريين ق  د  ص  يأ : لك 
 ا.، بيث يمي املاهية عن غريه «ق  اطِ نَ »

دـي  »فقول:  . «لك   جنس يشمل الَكيات  المسأ
 .جوابخرج به العامة؛ لنه ال يقع يف   »يقع يف جواب«: ولوق 

 .ما هو  :يقعان يف جواب  اجلنس والوع، لنهماخرج به   « و أي يشِ»: وقول
.خرج به الاصة  «يف ياته»: وقول ه  رأض   ؛ لنه يقع يف جواب: أي  يشٍء هو يف عأ

و يف ٍء هاملاهية الصادق عليها يف جواب: أي  يش جزء الفصل:  أو تقول يف
 ذاته.

 

صطلح خاص كنه م، ل« و» ، بغريإلغ ....  ؟اإلنسان؟ ما احليوان؟ ما السد: ما أن تقوللغة صح الف -1
 ناطقة.بامل



 
 

 

 

ق  لإلنسان مثال َع الفصل ا.،  : نأاط  ر  ك  فأ  واملراد بالاطق عند املناطقة: كونه م 
ويقع يف  ،«راَل، وزيد، وعمرو »؛ كـ ىلع كثريين ق  د  ص  يأ  لنه: فصل؛ فناطق
 يشٍء يمي اإلنسان عن غريه؟  جواب: أي  

 .اطق: نج
-ه؛ لن اجلنس كما ن غريلم يتمي بذلك ع «النسان حيوان»لنك لو قلت: 

، والفصل يمي ُك فرد عن  خمتلفني يف احلقيقةين : يصدق ىلع كثري-بق بيانهس
 غريه؛ حنو: أي يشء يمي الفرس عن غريه؟

 ج: صاهل.

يٌّ خارج  عن املاهية والعرض العام ـ  وال يقع يف  يها وىلع غريهاعل ق  د  ص  يأ : لك 
 « لإلنسان.املايش»؛ كـ  جواب

د »فقول:   جنس يشمل الَكيات المس.« ـي  لك 
 .؛ لنهما جزءا املاهيةخرج به اجلنس والفصل« ملا يةرارج  عن ا» وقول:
 خرج به الاصة؛ لنها ال يصدق إال عليها. «وَع غري ا»وقول: 
 خرج به الوع.« وال يقع يف جواب» وقول:

 :امالعَ  ِض رَ مثال العَ 
خارج بالقوة، فاملَّش وصف أو  سواء اكن ماشيا بالفعل،  لإلنسان ايش  المأ 

املَّشء صفة تعرض لإلنسان ولغريه يوجد إنسان  ال يمَّش، وعن املاهية؛ لنه قد 
بل يصدق عليه  من أفراد جنسه؛ اكلفرس والسد، فال خيتص باإلنسان وحده،

 وال يقع يف جواب.  وىلع غريه،



 
 

 

 

يٌّ خارج  عن املاهية صاخلاوالعرض  ـ    :ابيف جويقع  فقط يهاعل ق  د  ص  يأ : لك 
 لإلنسان.  اكلَكتب ؛ه  ض  رأ يف عأ   ه  ز  ـي  مأ ي    يشءٍ   أي  

دـي  »فقول:   جنس يشمل الَكيات المس.« لك 
 .؛ لنهما جزءا املاهيةخرج به اجلنس والفصل« رارج  عن املا ية»وقول: 
 ال يقع يف جواب.  العام؛ لنه خرج به العرض « يقع يف جواب» وقول:
ِ  يمزي»وقول:   و.خرج به الوع؛ لنه يقع يف جواب: ما ه« عرضه يف هأي  يش

 :اخلاص ِض رَ مثال العَ 
يكتب، لإلنسان؛ لنه خارج عن املاهية، فقد يوجد إنسان ال  الَكتب

أي يشء يمي اإلنسان  فقلت: عنه تسُلإيا و، ويصدق عليها فقط ال ىلع غريها
 ؟مما هو خارج عن املاهية  غريه من أفراد جنسهعن  

 بالفعل أو بالقوة.  اكتبا، سواء اكن الكتابة:  واب ن ال

يٌّ  وانلَّْوع   ـ   .ما هو  :يقع يف جواباحلقيقة،  يف    ىلع كثريين متفقني  ق  د  ص  يأ : لك 
دـي  »فقول:   جنس يشمل الَكيات المس.  «لك 
ق  َع ـثريين وقول: »  .لاصةخرج به ا  «يَْصد 
ىلع كثريين صدق نه يل ؛خرج به اجلنس «القيقة يف متفقني »وقول: 

 .خمتلفني
 اب.ال يقع يف جوه  لن  ؛العرض العامخرج به    «يقع يف جواب»وقول: 



 
 

 

 

، يف ذاته ه  ز  ـي  مأ ي  خرج به الفصل؛ لنه يقع يف جواب: أي يشء  «ما  و»وقول: 
يف يف جواب: أي يشء يميه وجيوز أن خيرج الاصة كذلك بما هو؛ لنه يقع 

 .ه  ض  رأ عأ 

َل، ورا ،وعمرو  ،زيدـ »ك ؛فإنه يصدق ىلع كثريين؛ «ساننإ»: مثال الوع
:ما هو :يقع يف جوابواحدة،  حقيقةيف متفقني  «وفاطمة  ما  ؛ لنك إن سألتأ

 اكن اجلواب: إنسان.، وخاَّل، وفاطمة؟  وعمرو  ،زيد

 حينئذ جيمع لك اللكيات اخلمس قول: 
 .اكتب ماٍش   ناطق    حيوان   اإلنسان 
 : نوع. فالنسان

 نس.: جحيوانو
 : فصل.ناطقو
 : عرض اعم.ماشو

 : عرض خاص.واكتب



 
 

 

 

 والفصل والنوع أقسام اجلنس

 قال: 
ل   اََل َة  باَِل َشَطْط  وَّ

َ
ْو وََسْط  *** َوأ

َ
ْو بَِعيد  أ

َ
 ِجْنـس  قَِريب  أ

 » :ال، ثم ق«جنس وفصل....»: لنه قال: اجلنس؛ يعين بالول
َ
، أي: «ل  وَّ وأ

 ،«شططبال » سطها عن الوعا وبعدها وتوقربهمن حيث  أنواع « ال ة »واجلنس: 
جنس »ويه:  وقد ع رف ذلك باتلتبع واالستقراء، زيادة وال نقصان، أي: بغري
 .«وسط» وجنس، «بعيد» وجنس، «قريب

 :فالنس القريب
وهو ما ال جنس  ا،وللك سيم قريب  ،«حيوان»الجناس إىل الوع؛ كـ أقرب 

وفوقه أجناس أخر؛ كـ   س، والسد، إلغ،الفربل تته أنواع؛ اكإلنسان، و تته،
   «.ك  رد حَ تَ م  و، ام  نَ »

 :، أو العايلس ابلعيدوالن 
ـ بل تته أجناس؛ ك «يشِ»وهو ما ال جنس فوقه؛ كـ أبعدها عن الوع، 

 .: بعدم وجودهل بعضهموقد قا «، واملتحرك، وانلايم، واليوانالسماملخلوق، و»

 :، أو املتوسطوالوسط
 املتحرك  ، وتت«املخلوق»، فوقه «ِجْسم  »؛ كـ وتته جنسجنس فوقه ما 

؛ كـ ، وفوقه أجناس«شجر، وحيوانزرع، و»أجناس؛ كـ  وتت الايم «انلَّايِم »
 «.املتحرك»



 
 

 

 

ِ  ﴿: -تعاىل-قال كما ؛ -جل وعال-منه الالق : اليشِ إين ي  يَشْ
َ
ْكرَب   ق ْل أ

َ
أ

مْ َوبَ ة  ق ِل الِلَّ  َشِهيد  َبْييِن َشَهادَ  منه  :خلوق م املومنه املخلوق،  ،[19:النعام] ﴾ْيَنك 
: منه ما هو ناٍم، ومنه ما ليس بناٍم،  والسمجسم، ومنه ما ليس بسم، ما هو 
 :"اَحراره"قال عبد السالم يف ،  ما هو حيوان، ومنه ما ليس بيوان : منه وانلايم

اا  مأ  يب هأ ر 
لأي سأ د ونأه  *** قأ ن س  وأ قأه  ج  ونأه  وأسأ   فأو  ع   اف ال  يأد 

نأاس  ط   ج 
أ
أ ال ا ىلعأ  ال   العأ ىم  سأ وي    يد  ع  ابلأ   وأ ه  *** فأ   ل  ا اعأ ر  ومأ

 .«بعيد، وقريب»وقد ترك انلاظم الالكم َع تقسيم الفصل، و و قسمان: 
ي ـزأ :  القريبف  «.ناطق»؛ كـ  سها القريبكها يف جنعما يشار ةأ ي  اه  المأ   ما مأ
ي  : بلعيدوا ، «اس  سَّ حَ » ؛ كـجنسها ابلعيدعما يشاركها يف  ةأ ي  اه  المأ  ـزأ ما مأ

عن  : أي يشء يمي اإلنسانأ وللك يقال ؛«نام  »، مع جنسه ابلعيد إلنسان ل
 ؟  الشجر

 .اس  س  حأ ج:  

   :ـذلك انلوع قسمان
 .اكإلنسان حقيق:نوع 
و ، فهج تت لُك أىلع منه، كما سبق بيانه؛ اكحليوان ا اندروهو م إضايف:ونوع 

لكنه مندرج تت   يف احلقيقةخمتلفني  وإن اكن جنسا لنه يصدق ىلع كثريين
كما أن الايم نوع من اجلسم،  ،لايما منأىلع منه وهو الايم، فاحليوان نوع  لُك  

نوع إذا ما  وهكذا ُك جنس  ،املخلوق، وهو نوع من الَّشءواجلسم نوع من 
ض  

 
 .يأف إىل ما هو فوقهأ



 
 

 

 

 لفحاصل هذا الفص
 بحث لا فيه.، واملهمل ال م«مهمل ومستعمل»أن اللفظ نواعن:    -
 .«مفرد، ومركب»واللفظ املستعمل نواعن:   -
 ، وال مبحث لا فيه ههنا.«مركب تام، ومركب ناقص»واملركب قسمان:    -
 .«يلك، وجزيئ»واملفرد قسمان:    -
 اطقة فيه. مبحث للمن فاجلزيئ ال  -
وفصل  ،جنس»الايت ينقسم إىل ف، «عريضيلك يلك يايت، و»واليلك قسمان:  -
 . «عرض َعم، وراصة »العرِض ينقسم إىل:  ، و«ونوع 
 «.جنس قريب، وجنس بعيد، وجنس متوسط»واجلنس ثالثة أنواع:    -
 .«بعيد، وقريب»: والفصل قسمان   -

 .«حقيق، وإضايف»والوع قسمان:  -



 
 

 

 

 ياِنَعللَم اِظَفْلاأَل ِةَبْسِن اِنَييف َب ٌلْصَف

لْفــــاِظ لِلَْمعــــَ  .33
َ
َبة  ال  اِن َونِســــْ

  
ام  بــــِ ـســــَ ـمْ ـرَ  *** ْقســــَ

َ
ــَ اَل ة  أ  انِ  ن ْقصــ

   34. 

 

ال ف   َ ــَ ـ ك   ــ ا ــَ ؤ  اَشــ ــ   تَواطــ
  

ه  الـــــَّ ـَواالْشتـــــِ  ***  راد ف  ـراك  َعْكســـــ 
   

35. 

 

 
َ
ـا َطلَــب  أ  َبــر  ـرَ  وْ واللَّْفـظ  إمَّ

  
 وَ  ***

َ
ـــــــــة  سَ  َ اَل ل   َ وَّ أ ـت ذْ ــ ــــــــــــ  ر  ـَ
   

36. 

 

 
َ
ه  كْ عَ وَ  اَل عْ تِ اسـْ  عَ ر  مَ مْ أ ـاد   سـ   عـَ
  

ـاقَ اس  وَ مـــــَ اْلِ ي فَ اوِ ســـــَ ويف التَّ  ***  عـــــَ
   

لَْفاِظ للَمَعاِن »قوهل: 
َ
 «.فَْصل  يف َبَياِن نِْسَبِة ال

 معاليلك  لفظ نسبة يف بيان بني ما سبق وبني ما هو قادم صل اهذا ف: أي
نسبة املعاين   ، وبيان  الخر مع اللفاظلفاظ ة البيان نسب و ،الي يدل عليه معناه

 د!!للمعاين ولألفرا

 .«نسبة لأللفاظ للمعان»ذا مما يفيده قوهل:  ه: ليس  فإن قلَت 
ما ليس من نسبة   يف الظمرأ كأ ذأ  لنه؛ نقصفف العنوان  ،: هو كذلكقلت

بة سنبيان »فيكون مراده حتما:  لكنه بني ذلك يف نظمه، ،اللفاظ للمعاين
 «.ملعان للمعان ولألفرادوبيان نسبة ا، ومع اللفاظ اظ مع املعاناللف

لفظني » نذان الشيئان قد يكونا: يه االرتباط بني شيئني، وه والنسبة 
ن حيوا»كـ  ؛«معىن وأفراده»أو  ،«إنسان وحيوان »ـ ؛ كأو لفظ ومعناه، متلفني

 .«؛ حنو: زيد وعمروطق مع أفرادهنا



 
 

 

 

، ويد هن واملراد باملعىن د  ق صأ  ، فيصدقاد  الفر يف هذا املقامخل فيه ا ما ي 
 ، هل معنيان:«إنسان»لفظ  مثال  حينئذ ىلع شيئني؛    املعىن

 «.ناطقحيوان »  :الول
 .«زيد وراَل، وعمرو »ـ  ، ك«أفراده»:  واثلاين

الواطؤ، والتشاـك، والخالف، »ويه:  ،«قصانن أقسام بال َخسة  » وهل:ق و
 .«فرتادواالشرتاك، وال

 :فالواطؤ
يف معىن واحد دون وقوع تفاوت بينها؛  أن تتساوى الفراداتلوافق، وهو 

ك من اللفظ ف، اكإلنسان، فإن أفراده تتساوى يف معىن احليوانية والاطقية
 .اتلواطؤ اسىم متواطئا، والنسبة بينهمي  واملعىن  

 :ـكوالتشا
فإنه ال يتساوى يف أفراده، بل  ور، معىن اللفظ غري متساٍو يف أفراده؛ اكلأن يكون 

ا، فهو يف الشمس أقوى منه يف وضعيتفاوت قوة     القمر، ويف القمر أقوى منه يف  ف 
ويف اثلوب أقوى منه يف  ،اثلوب  يف هأقوى من اللب يف يكون ، املصباح، واكبلياض

، كك مش كٌّ من اللفظ واملعىنف، يف اتلمر ا العسل أقوى منه يف ا فإنه حلالوة،واكاجلدار، 
اك ك    . والنسبة بينهما الت شأ

أ وس   ا،  ئ  اط  وأ تأ م   ه  بأ س  كَك لن الاظر إذا نظر يف الفراد باعتبار أصل املعىن حأ مش يم 
 وإذا نظر إىل الفراد وجده متفاوتا.



 
 

 

 

 :والخالف
،  «نسان، وفرس، وطائرإ»ـ منهما؛ ك عىن، بيث يتباين ُكأن يتعدد اللفظ وامل

 نسبة اتلباين.أفراد اآلخر، فك منهما متباين، وال فرد من  ها ىلععىن من ال ينطبق م

 :واالشرتاك
، هو لفظ واحد، لكنه و ضع «ن ـيْ عَ »ـ ؛ كوضعا اهمعن  أن يتحد اللفظ ويتعددأ 

آخر للعني  للعني ابلارصة، ثم و ضع وضعا عأ ض  و  ، فأ خمتلفةأوضااع خمتلفة ملعان 
  ثم لات الَّشء، اسوس،ثم للج، ضةلف وا وضعا ثاثلا لذلهباجلارية، ثم و ضع 

 .اللفظ واملعىن مشرتك فيه، والنسبة بينها االشرتاك، فك من  غري ذلكو

 :  والرتادف
، «إنسان، وبْش»أن يتعدد اللفظ ويتحد املعىن؛ حنو: عكس االشرتاك، وهو 

مرتادفان، والنسبة بينها اللفظان ، ف«وغ نفر، أسد، ولث، و زبر»وحنو: 
 الرتادف.

 حث يف اليلك؟أليس ابل لَت:فإن ق
اتلواطؤ والتشاكك ينحرص ابلحث فيه يف اليلك، إال : بىل، وما سبق من قلت  

، فإذا وقع واحد  أن اجلزيئ كذلك قد يكون كذلك مشرتاك، أو مرتادفا، أو متباينا
 املنطق، وإنما ابلحث منحرص يف اليلك.من هذه اثلالثة يف اجلزيئ ال يبحث فيها 

 



 
 

 

 

 : اع  أرب فتكون النسب
اتلواطؤ والتشاكك، وهذان  نواعن: ، ويدخل فيهانسبة بني املعىن والفراد -1

، ومشكك  »: اليلك ينقسم إىل:  نقول حينئذخيتصان باليلك،    .«متواطئ 
 .االشرتاك  ، ويهلفظ واملعاينالنسبة بني    -2
 ر، ويه الرتادف.خ آولفظ  لفظ  نسبة بني    -3
 اين.اتلبويه    ،نسبة بني معىن ومعىن آخر  -4
« ال ختتص باليلك، بل والباين االشرتاك، والرتادف،»هذه النسب اثلالثة و

ومرتادفا،  قد يكون مشرتاك، كٌّ من اليلك واجلزيئف تكون يف اليلك واجلزيئ،
 ومتباينا، وال بث للمناطقة فيها إذا اكنت يف اجلزيئ.

 ؛عىن مثل هملوا، و متعدداأا : اللفظ إما أن يكون واحد  من وجه آررول أو نق
 لقسمة رباعية:إما أن يكون واحدا أو متعددا، فا

 .«يلك متواطئ، ويلك مشكك» لفظ واحد ومعىن واحد؛ وتته قسمان:  :الول
 اللفظ ويسىم ُكٌّ من«، ن ـيْ عَ ال»لكفظ ؛ واحد ومعىن متعدد لفظ الان:

،     يدل عليهااملعاين اليتو تأـرأك  ش   .كاالشرتا  بينها  والنسبةبالم 
؛ ف  اد  رأ ـتأ بالم   للفظنيُكٌّ من ا ويسىم؛ لفظ متعدد ومعىن واحد :الثلا

 .، والنسبة بينهما الرتادف«إنسان وبْش»فظ  لك
تأبأاي ن   ُكٌّ منهما وي سىم؛ لفظ متعدد ومعىن متعدد :الرابع  ،إنسان  »لكفظ  ؛بالم 
 ، والنسبة بينهما اتلباين.«وبقر   ،وفرس  



 
 

 

 

والصوص الوجِه،  العموم   الخضي  ذكرهالم ياليت  ب  سأ كذلك من الن  
 م والصوص املطلق.والعمو

: أن يكون بني اللفظني اجتماع يف أفراد، ثم ينفرد ُك منهما عن فالول
، اللون « فيجتمعان يف العسل السودالعسل، والسود»اآلخر يف أفراد أخر؛ حنو: 

ب  العسل اكلغرا غري السود يفينفرد ، وبلون آخر غري السودرد العسل ينفو
 مثال.

لفظني اجتماع يف بعض الفراد، ثم ينفرد أحدهما : أن يكون بني الوالان
، فاحليوان أعم مطلقا من «النسان واليوان»بأن يكون اعما يف أفراد أخر؛ حنو: 

كس، فيصدق ىلع زيد أنه إنسان  اإلنسان؛ لن ُك  إنسان حيوان  من غري ع
 السد. ن يفوحيوان، وينفرد احليوا

ب  إىل أربعة: أن نقول يمكن ، ووىلع ُك  الكم الاظم فيه نقص رأد  الن سأ : مأ
 «.واالنفراد، والعموم واخلصوص املطلق، والعموم واخلصوص الوجيه، التساوي »

 تمعا تارة، ويفرتقا أخرى.لن املعقولني إما أن جيتمعا، وإما أن يفرتقا، أو جي
 .«النسان والشجر»ما منفردان متباينان؛ كـ  ة فهفإن اكنا ال جيتمعان ابلت 

 «.النسان وانلاطق»قان ابلتة فهما متساويان؛ كـ  رتن اكنا ال يفوإ
 وإن اكنا جيتمعان تارة ويفرتقان أخرى فلهما حاتلان:



 
 

 

 

ارقه ابلتة، فالعالقة : أن يكون أحدهما يفارق صاحبه، واآلخر ال يفالوىل
املطلق، فالي يفارقه أعم  مطلقا، واآلخر صوص م  والبينهما حينئذ يه العمو

ارأق  أخص منه مطلقا، كما سبق بيانه يف احليوان واإلنسان.الم    فأ

: أن يكون ُك واحد منهما يفارق اآلخر يف بعض الفراد، ثم ة والاني
بينهما حينئذ يه العمومأ والصوص  جيتمعان يف بعض الفراد، فتكون العالقة

 الوجِه.
ي ي عرف به يه امليان ال -قال الشيخ المنيكما -لربعة سب اوهذه الن

 الصادق والَكذب من القضايا.

  قال:ثم 
 ُرــَكْذـُتــٌة َساَثَلٌل َثوََّأَو***  َبــُرـٌب أو َخــَلا َطـُظ إمَّـْفواللَّ

 َعاَقاٌس َوَمِتاْلي َفاِوَسويف التَّ***  ُدَعا ُسُهْكَعَو اَلْعِتاْس َعأمٌر َم

ا طلَب  »املركب املستعمل  «واللفظ  » هل:وق إنشاء، وهو ما ال ُيتمل  أي:« إمَّ
واإلنشاء ال بث للمناطقة فيه؛  ،«، وال تقمق مْ »؛ حنو: الصدق وال الكذب لاته

بأ فيه، ومدار علم املنطق  عليهما، فَكن بلن ذ  ثهما يف الرب، ه ال صدق وال كأ
 بأ والكذ وهو ما احتمل الصدقأ ، «، وزيد قائميْد  زَ َم قَا» حنو:  ؛«أو َرَبــر  »كما قال: 

يأيت  سالرب و؛ سهك: عوالكذب، مطابقة الواقع: والصدق،  ال باعتبار قائلهه  لات  
ها "الالكم عليه يف باب   َكم  ح 

أ
ضايا وأأ  :يف قوهل  "القأ

ْدَق ذِلامَ  م  قَِ يَّة  وََربَ ***    تِِه َجرَ ا اْحَتَمَل الصد  ا رَ ـبَْيَنه 



 
 

 

 

ل  » :وهلوق  وَّ
َ
ـَست ـذْ » « أنواعة   اََل َ »الطلب  الي هو «َوأ « لك، ويه: ر  ـَ

«  ِ ِ  استعال ر ا يف قوهل: «، والماس  ، ودَع  ـي
ا عأ قأ اس  وأ او ي فأاتل  مأ ه  د اعأ *** ويف الت سأ س  ك  ت ع الأ وأعأ عأ اس   أمر  مأ

ىلع ل  د  ما  :و و، منها أن يكون ضد الِه،  هل معان ـثرية لغة المر يف ال
 .ب الفعل مطلقاطل

ىم    ، وهذابقهر وكربياءادرا  : أن يكون صويف االصطالح كأمر   ،استعالء    ي سأ
 المري للرعية، والب  لوالده، والرجل لادمه.

أ اتلماسا؛ كقولك لصاحبك:   يم   .«اسقين»وإن اكن من مساٍو س 
ء    هو أقل رتبة  ممنوإن اكن    .«يل راغفرب » لربه  العبد  ؛ كقولسيم د اعأ

الرشح الكبري ىلع نظم الورقات يف  لكنه ليس بالزم، كما بينت ه تفصيال يف "
 علم أصول الفقه".

أنهم نقلوه من كتب الصول  ل والي يظهر ،ببعضهموهذا اصطالح خاص 
،إىل املنطق، و ِل المر، وامل ارع املقرون بالم  فِعْ اسم ، واِْفَعْل » ويه: صيغه أربع 

 «.علهائب عن فر انلاملصدوالطلب، 

خبالف ، وفقط «اِْفَعْل ما اكن بصيغة »هو و ،المر عند الحاةهذا خبالف 
 واهلل أعلم.،  «اِْفَعْل، أو ِلَْفَعْل ما اكن بصيغة »وهو   ،عند الرصفينيالمر  



 
 

 

 

 ِةيَِّئْزواجُل ِءْزواجُل ِةيَّلِّوالُك لِّالُك اِنَييف َب ٌلْصَف

ــ   .37 ــَ ـالك ن ْكم  وعِ َمجْ  الا ََعَ ل  ح  ــ   م
  

ْ لد يَ ــَكـــــ   *** وعِ ا و  َس يَ ـاَك لـــــَ  قـــــ 
   

38. 

 

ِكمـــَ ـا لِكـــ  وََحْيث مـــَ  ْرد  ح   الد فـــَ
  

د  *** ــ  ه  لكــــ ــَّ ــَ ـفَإِنــــ لِمــــ ْد ع  ــَ  ايَّة  قــــ
   

39. 

 

َو ال ْزيِيـَّ َوال كْ  َبْعِض  ـ   هْ م  لِلـْ
  

***   ِ ْز ــ  ــ   َوالـــــ ــَّ ه  َمْعرَِفتـــــ  هْ  َجلِيـــــ
   

د » تركب من أشياء كثرية؛  «ابليت» كـ؛ ين فصاعداجزأ تركب منما  :«الُك 
وال ي طلق ابليت ىلع واحد منها،  «....والديد، والسمنت الطوب، والرمل، »ـ ك

هذه الفراد   أن احلكم ىلع ىلع اصطلح املناطقةقد ، فبل ي طلق عليها جمتمعة
 .، وما تركبت منه املاهية ي سىم الك   كذلكيسىم الكجمتمعة  

مرص مسلمون، أهل : كلوـق، ال مجيعهم ىلع جمموع الفرادكم : احلفالُك
-وكقوهل  ؛ اكلصارى والروافض،نياملرشك يهمف لن : أكرثهم، أو بعضهم، أي

ْم يَْوَمئِذ  َثَمانَِية  ﴿: -تعاىل ََيِْمل  َعْرَش َربدَك فَْوَقه  -فقد حكم  ،[17:احلاقة] ﴾َو
يف  شارك ئكة اثلماينمن املالملك فك  ،ىلع املجموع بمل العرش  -سبحانه

كما   ُيملونه جمتمعني،بل  ستقل ُك واحد منهم بمل العرش،ولم ي محل العرش،
ـلد َياَك َلْـَس َيا و ق وعِ »بقوهل:  آخر ثاالموقد ضب مثل به يف رشحه،  ك  « يشري ـَ

أقَصت الصالة أم نسيت يا رسول ، وفيه: "ذي ايلدينإىل حديث  يف رشحه بذلك
 ".جمموعه وإال فبع ه وقع :أي ،قال ُك يلك لم يقع، اهلل

أن هذا املثال غري صحيح، بل هو من باب الَكية، وتوضحه رواية   واحلق
اَلة  "    ابلخاري نَْس َولَْم ت ْقََصِ الصَّ

َ
 ذلك باعتبار ظنه.  ملسو هيلع هللا ىلصاليب    "، وقد نىف  لَْم أ



 
 

 

 

 :  وقوهل
ِكَما د فَْرد  ح  د  فَإِنَّه  ***  وََحْيث َما لُِك  لَِما  ـيَّة  قَدْ لك   ع 

اهلل َع ُك »احلكم ىلع ُك فرد من الفراد، كقولك: : أن الَكية يه يعين به
، ال يدرل النَة مْشك  و، ، ولك نفس يائقة املوتيف النة املسلم ، يشِ قدير

 .«راَلين فيها أبدا  املْشكون يف انلارو

يه ىلع كم فلك يكون احلكم فيه ىلع املجموع، والَكية يكون احلاف
 . سبيل االستقالل  : ىلع ُك فرد من الفراد ىلعأي،  اجلميع

َو ال ْزيِيَّهْ »وقوهل:   «.وَال ْكم  لِلَْبْعِض   

بعض »حلكم ىلع بعض الفراد هو اجلزئية؛ كما لو قلت: : أن ايعين به
 .احليوان بعض أفراد  لَكن احلكم ىلع  «اليوان إنسان

ِ  َمْعرِفَ »وقوهل:   .«َجلِيَّهْ  ت ه  وَال ْز
كما سبق بيانه من تركبت منه املاهية، ما  : هوفالِزأي: واضحة ظاهرة، 

الطوب، والرمل، والديد، »، فما تركب منه ابليت؛ كـ «ابليت»قولا يف الك: 
ا« أجزاء، ولك واحد منها والسمنت بأة   ، وابليت  يسىم جزء  ك  رأ ي ة  الم  اه   الي هو المأ

ىم  ك   ل هذا ُكٌّ باعتبار راد  بالك هنا احلكمأ ىلع املجموع، بوليس امل ،ـال  ي سأ
 تركيبه.



 
 

 

 

 اِتَفرَِّعفصل يف امُل

40 . 

 

ـردف  ََعَ  اََل  ـمْ م عـــَ ـة  ق ســـِ
  ـــَ

  
ـلِمْ  *** ـِظي  عــــ  ـِف  َولَفــــْ ـد  َوَرســــْ  حــــَ

   
41 . 

 

ِس َوَفْصـل  َوَقَعا ـجِ ـبِالْ َحـد  ـفَال
 نْ

  
ـم   *** ِ َوالرَّســْ اـِس وََرـاصــَ ــنــْ الِ  ب  ة  َمعــَ

   
42 . 

 

ـَعاَونَاقــِ  ْو مــَ
َ
ل  أ

دد بَِفصــْ  ـص  الــَ
  

ـــد  اَل  *** ـس  بَعيـِـ ــْ ــَ  ِجنـ ـِريب  َوقَـعـ
ــَ  اـقـ

   
43 . 

 

 ِ  ة  َفَقـْط ـاَص ـخَ ـَونَاقِـص  الرَّْسِم ب
  

***  
َ
ـس  أ ـَع ِجنــْ ْو مــَ

َ
َبْط أ ِد اْرتــَ ـد  قــَ  ْبعــَ

   
44. 

 

ـا بِلَْفـظــِ  ــِ ََلَ يل ـَومــَ ـه ْم ش  ــِ  َرا ـيْه
  

ـــل   *** ــَ  َتْبـِدـي ْشهـ
َ
ـــف  أ ـظ  بَِرِدـي ــْ  َرا ـلَفـ

   
45 . 

 

رَِدا ــَّ َر  م ط ــ  ْن ي
َ
ـلل أ ــ  ـْرط  ـ  َوشــَ

  
ـر ا اَل  *** ا َوَظـا ـــــِ ـس  ْنَعكــــِ ـَدا م  ْبعـــــَ

َ
 أ

  
46 . 

 

ـا َواَل َواَل  ــ  َسـاوِيــ ــتَ   م  ــَ  َزا و  جــ
  

ـاَل  ***  ــا ت  ـة  بِـهــــَ ـقَــِرينــــَ  بــــِ ـــــ زَ ح   ا رد
   

ــْ  َواَل  . 47 ْدَر  بَِمح ــ  ـا ي ــَ ود  َواَل بِم  د 
  

ــَ  *** ْشـتـ ـاَل ـم  ــَ ـــِريَنِة رـ ـَن الَقــ ــِ  َرك  مـ
   

48 . 

 

ْرد ودِ  ـلَِة المــَ ْ ْن مجــ  ْم مــِ ـَد    َوِعنــْ
  

ْحكــَ  ***
َ
ـَل ال ْن تَْدرــ 

َ
ـي الـأ ــِ ودِ ـحــ  ـام  ف  د 

   
49 . 

 

وْ ـج  ـيَ  َواَل 
َ
ر  أ وِد ِيــْ  وز  يِف ال ـد 

  
ــِ وَ  ***  ا ـَجـائـ ــَ اْدرِ مـ

ــَ ـِم فـ ــْ  َرَوْوا ز  يِف الرَّسـ
   

 
  ،مبادئ اتلصورات الَكيات المس اليت يه من الالكم ىلع بعد أن فرغ

الالكم ىلع مقاصدها ويه  رشع يف واليت يه املادة اليت يتألف منها املعرف، 
 «.»فصل يف املعرفات  ل:قاف ،ات  فأ ر  عأ الم  

ر  ات  َف رد عَ الم   عأ اَعرََّف ي َعردف  َتْعِري»اسم فاعل من    ٍف،: مجع م   .«ف 



 
 

 

 

، تقول: اإلعالم واإلخبار، يف اللغة العريف: و ف ت  الَّشءأ ر  به  : أخربت  أي: عأ
، ومنه قوهل  ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴿ :-تعاىل-وأعلمت 

 .[3]اتلحريم:  ﴾ ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ  چ   چ   چ   چ 

ع  جيأ  ما : وعند املناطقة    مأ
أ
ا يأ أو، ف  ر  عأ الم   ادأ رأ ف  أ ر ه  : مأ و  ن  تأصأ م  م    ر  و  صأ تأ ل زأ

وهو رشح حلقيقة اإلنسان، وهذا معرف  لإلنسان،  «اليوان انلاطق»؛ كـ ف  ر  عأ الم  
لك ما سواها من ع ، ويمن واحد   د  ر  ال خيرج عنه منها فأ جامع مانع؛ إذ احلد 

 .اَّلخول فيها

 الفراد بصفة ختصه عن بايقفقد ميناه "، وان  تبن حيالنسا : "وإيا قلنا
 اليت تشاركه يف احليوانية. 

، : اتلعريف،ويقال هل ار ح   واحلأد  يقأ ؛ والقول  الش  ق  ح  حأ أ أرش  ةأ املجهول لنه ي
ي ة   اه   .الي هو المأ

وط اتِ َف رد عَ أقسام الم  »يف مبحثني:  والالكم يف هذا الفصل يكون  ، ورش  
عَ   .«ردِف الم 



 
 

 

 

 املبحث األول: أقسام املعرفات

ر ا يف قوهلللمع  :رفات َخسة أنواع، ـي
َعـردف  ََعَ  اََل َـة  ق ِسـمْ  لِمْ  *** م   َحـد  َوَرْسـِف  َولَْفـِظي  ع 

َعـردف  »قوهل:  ر ف  أي« م  عأ البتداءأ بالكرة سوغ ا، أو بذف أل للوزن  : الم 
عدى سم يت " وهو أحسن؛ لن قإىلالنسح "  بعضع يفقو« ََعَ » تفصيلهاتنويع ها و
« َوَرْسـِف  » وهو نواعن: تام، ناقص« َحـد  » ويه« ق ِسـمْ » أقسام«  اََل َـةِ » بإىل كثريا 

لِمْ » « هذا الامسَولَْفـِظي  »وناقص    ،وهو نواعن أيضا: تام  «.ع 
 جلنس أم ال.، سواء أكان معه االفصلعريف باتل  : هوفالد
 م ال.نس أاجلريف بالاصة، سواء أكان معها  تلع: اموالرس 
 : إبدال لفظ بلفظ آخر مرادف هل.يواللفظ

  ورسم  ،وحد ناقص»حد تام، ورسم تام،  :يه َخسة  وعند الفصيل نقول
 «.ناقص، ولفظي

 : الد الامف
كتعريف اإلنسان بأنه حيوان  ل؛فصالاملاهية باجلنس القريب مع تعريف 

ْنِس َوَفْصل  َوَقعَ »هل: اطق، وهذا معىن قون ِ
ْ
«. أي: فاحلد اتلام بديلل قوهل افَاَلد  بِال

َ وس   ...".وناقص الدبعد ذلك: " لكها، ويسىم باحلد  : لنه يكشف احلقيقةأ تاما فد
 الفصل.  قيق، ويلزم فيه أن يكون اجلنس  القريب  مذكورا أوال ثماحل



 
 

 

 

 والرسم الام:
نسان بأنه ؛الشاملة صةالامع  اجلنس القريبهية باملاتعريف  : كتعريف اإل 

«. أي: وَالرَّْسم  بِاِلْنِس وََراَصة  َمَعا»"، وهذا معىن قوهل: بالقوة " حيوان  تب
 ".وناقص الرسموالرسم اتلام؛ لقوهل فيما هو آت: "

 والد انلاقص:
اإلنسان بأنه:  مع اجلنس املتوسط؛ كتعريف القريب تعريف املاهية بالفصل

اإلنسان  س ابلعيد؛ كتعريف"، أو تعريفها بالفصل القريب مع اجلناطقم نسج"
"  بانلاطق" :"، أو تعريف املاهية بالفصل وحده، كتعريف اإلنسان يشِ ناطق" :بأنه

ْو َمَعا»فقط، وهذا معىن قوهل: 
َ
 بَِفْصل  أ

ِريب  َوَقَعاس  بَ ِجْن  * َونَاقِص  اَلدد
  «. عيِد  اَل قَ

   الوسط وابلعيد.القريب، فدخل يف ذلك    سوى  فأراد بابلعيد ما

النسان كذلك لو ذ كر الفصل أوال ثم اجلنس لَكن حدا ناقصا؛ كما لو قال: "
 ".ناطق حيوان

 الرسم انلاقص: و
ها  أو تعريف، " تب"كتعريف اإلنسان بأنه: ؛ بالاصة وحدهااملاهية تعريف 

، أو يشِ  تبأنه: "ان ب؛ كتعريف اإلنساصةالمع  أو الوسط باجلنس ابلعيد
 و ذا معىن قوهل: "،  تب، أو متحرك  تب، أو نام   جسم  تب

ْبَعـد  قَِد اْرَتَبْط  *** ْط َونَاقِص  الرَّْسِم ِِبَاَصة  َفقَ 
َ
ْو َمـَع ِجْنـس  أ

َ
 أ

ثم أوال  الشاملة الاصة: تعريف املاهية بـذلك يدرل يف الرسم انلاقص
 ". تب بالقوة حيوانأنه: "ان بريب؛ كتعريف اإلنساجلنس الق



 
 

 

 

 :واللفظي   
 وأ" بالسد، رِ بْ زَ الهِ ؛ كتعريف "منه أشهر بلفظ مرادف هل اللفظعريف ت

 و ذا معىن قوهل:بالهب،    "الَعْسَجدِ "كتعريف  
ِهَرا يِْهْم ش  ْشَهـرَا ظ  بَِرِديف  َتْبِديل  لَفْ  *** َوَما بِلَْفِظـيل ََلَ

َ
 أ

ْيِهمْ يل بِلَْفِظـ» والي «َوَما» ِهرَا»َّلى املناطقة « ََلَ ْفظ  »هر هو: اشت « ش 
َتْبِديل  لَ

« ِ ْشَهـرَا»مرادف  « َرِديف  »لفظ    «ـب
َ
 من اللفظ الول.  «أ

إذا يشرتط يف اتلعريف باحلد أن يكون باجلنس والفصل، إذ ُك منهما جزء 
، املساوي هلاجزؤها  والفصل ،ؤها الي هو أعم منهاس جزاجلناملاهية، لكن  

 .اكن حدا ناقصاات  الاتيإذا لم يكن احلد مشتمال ىلع مجيع ف

، ومن ثأم  ف  ر  عأ يه املادة اليت يتألف منها الم  هذه الَكيات المس كما ترى و
عأر ف  إىل ر   نصل بالم  و  عأر ف   تأصأ يف  توفر، لكن هناك رشوط ال بد من أن تالم 

عأر ف    .ادمةبيات القره يف ال، وهو ما سيذك الم 
   

 
 



 
 

 

 

 ِفرِّـَعُمـال وُطُرُشاملبحث الثاني: 

45 . 

 

رَِدا َر  م طــَّ ــ  ْن ي
َ
ـلل أ ـْرط  ـــ   َوشــَ

  
ـر ا اَل  *** ا َوَظـا ـــــِ ـس  ْنَعكــــِ ـَدا م  ْبعـــــَ

َ
 أ

  46 . 

 

ـا َواَل َواَل  َسـاوِيــــ  َزا ـتَ   م  ـو   جــــَ
  

ـاَل  ***  َزا ـا ت  ـة  بِـهــــَ ـنــــَ قَــِري بــــِ ــــرد ــ  ح 
   

ـا  َواَل  . 47 ــَ دْ بِم ــ  ود  َواَل ي د  ــْ  َر  بَِمح
  

ــَ  *** ْشـتـ ـاَل رَ ـم  ــَ ـــِريَنِة رـ ـَن الَقــ ــِ  ك  مـ
   

48 . 

 

ْرد ودِ  ـلَِة المــَ ْ ْن مجــ  ْم مــِ ـَد    َوِعنــْ
  

ـي ال *** ــِ ـَام  ف ـ ْحـك
َ
ـَل ال ْن تَْدرــ 

َ
ودِ ـحــ  ـأ  د 

   49 . 

 

ر  وز  يِف ال ــج  ـيَ  َواَل  وِد ِيــْ وْ د 
َ
 أ

  
ــِ  *** ـمِ ز  يِف ـوََجـائـ ــْ ــَ الرَّسـ ا َرَوْوا  فـ ــَ  اْدرِ مـ

   
 «ُكلٍّ َوَشـْرُط»قوله: 
 ْ ، م من وجوده وجود  وال عدم  لاتهما يلزم من عدمه العدم، وال يلز  :ط  الْشَّ

دأ رشأ ط  من الرشوط اليت سيذكرها لم يكن احلد صحيحا.   حينئذ مىت ف ق 

 .«ُمْنَعِكـًسا ِرَداى ُمطََّأْن ُيَر»وقوله: 
ا من دخول مانعبيث يكون  اد  ر  ط  ه م  رؤيت  الرسم د و من احلُك   ورشط   :أي
للمنعكس ويقال جامعا جلميع أفراده، بيث يكون منعكسا، ور ف، عأ غري الم  

 .: اجلامع املانعملطردوا

ر د  :  والَمانِع    ،د  ر  الط    :ع  نْ فالمَ  ط  ر ف    دأ ج  لكما و  :  أي،  الم  عأ  .ف  ر  عأ الم   دأ ج  و    الم 
.ال  دأ ج  و    ف  ر  عأ لكما وجد الم    :أي،  : املنعكسلامعوا  ،العكس  :ع  مْ والَ  ر ف  عأ  م 
ال بد من أن  ومنه سيم احلد حدا؛ لنه لكما انتىف احلد انتىف املحدود،: إين

 يكون جامعا مانعا.



 
 

 

 

 :مثال الد الفاسد
 جلميع أفراد وإن اكن جامعااحلد فهذا  ."حيوان" :تعريف اإلنسان بأنه

ر ف  يف اتلعريفس ماال أنه ليإ إلنسان ا عأ ؛ لن احليوان نعا من دخول غري الم 
 ، وغريوالسد، والفرس، اكإلنسان جنس يصدق ىلع كثريين خمتلفني يف احلقيقة؛ 

 حينئذ ال يصح تعريف اإلنسان باحليوان فقط.ذلك،  

 : مثال  ان
دخول  " فهذا أيضا جامع غري مانع منشما جسمتعريف اإلنسان بأنه: "

 ع أنه جسم يمَّش.بلغل والسد واحلمار؛ إذ يصدق ىلع اجلمي ؛ اكراد آخرينأف

 :  مثال  الث
" فهذا احلد فاسد لنه غري جامع جلميع أفراد حيوان صغريتعريفه بأنه: "

 اإلنسان.

  ف  رد عَ الْشط الان: أن يكون الم  
َ
من  دَ عَ ال أبْ  منه، ضحَ وأو ِف رَّ عَ من الم   رَ هَ ْظ أ

َعرَّ   و ذا ي شرتط يف اللفظي.هل، ويا ، وال مساوأرَف ِف الم 
، وال: "ِمْرآةلا" تعريف فال يصح مثال ل  ن جأ جأ ابد " بالسأ ان ق  " بالالشَّ رأ وال أن ، غ 

بأاء   "؟ فيقال:س  فْ ما انلَّ يقال: " من الَكمات اليت  لن هذه الَكمات أغرب   !!احلأو 
فيه أن يصح ، فال هولصور املجوسيلة تل، والصل يف اتلعريف أنه أريد تعريفها
، ، كذلك ف  ر  عأ من الم   يكون أخىف عأر ف  عأر ف  مساويا للم  ال يصح أن يكون الم 

، و : الي ليسفقال؟ ابلأل يد  : ما ليـما لو ق ك ـي  َوَظاِ ر ا اَل »هذا معىن قوهل: ب ذأ
ْبَعَدا

َ
َساوِي   أ  .«اَواَل م 



 
 

 

 

، ال أن دراملاعىن امل تدل َع الث: أن يكون العريف بُلفاظط الالْش
 .ع من املعىن املراديمن يكون يف العريف لفظ جمازي 

 ؛ لنه ُيتمل"َحار" :أنه الرجل ابلليد أن يقال يف تعريف فال يصح مثال
حينئذ صح  املراداملعىن غري احلمار احلقيق، إال إذا و جدت قرينة تمنع من إرادة 

ذ أن ي راد به احلمار حينئامتنع " فار يقرأ َح"لو قلت يف ابلليد:  تلعريف، كماا
  قوهل:و ذا معىناحلقيق،  

زَا ................... زَا  *** َواَل تَـَجـو  ـرد ح   باَِل قَِريَنة  بَِها تـ 

  م قال: 
ود  َواَل  ْشـَتـَرك  ِمـَن الَقـِرينَ  *** َواَل بَِمـا ي ْدَر  بَِمْحد   ِة َراَل م 

! ل علمرأى وي  د  ف بلفظ ي  : كذلك ال يصح اتلعريأي عأر ف  هو  فأ ر  عأ الم   نبالم 
لزم منه   ف  ر  عأ ف ىلع الم  ر  عأ ، فإذا توقف فهم الم  ف  ر  عأ يكشف حقيقة الم   الي

ـي   بأق  و ر  الس  وهو توقف معرفة احلأد  ىلع معرفة   ،اَّلور، وهذا ما ي عرف عندهم باَّل 
ح   ود  المأ ْقَتِِض َطاَعَة ْول  اْلقَ  و " د المر:بعض الصويلني يف ح ؛ كقولد   الْم 

 ِ وِر، ب م 
ْ
وِر بِهِ الَْمُ م 

ْ
 " فهذا احلد فاسد يلزم منه اَّلور؛ لننا نريد معرفةأ ِفْعِل الَْمُ

المر، ىلع معرفة  املأمور معرفة حينئذ فتتوقف مشتق من المر،  المر، واملأمور  
، اآلخرىلع منهما  ف فهم ُك  من اتلعريف، حينئذ توق معرفته رادوالمر هو امل

 وهذا ال يصح.



 
 

 

 

؛ لن احلكم والرسوم : إدخال  الحَكم يف احلدودبقويدرل يف اَلور الس
: أن تقول لك لم جيز: "ما املبتدأ"؟  لكفإيا قلت  ىلع الَّشء فرع عن تصوره، 

ه مرفواع ال ُيصل إال بعد كون   "االسم املرفوع املذكور قبله فعله" لن معرفةأ 
 ال  حىت ره أوال قبل أن حنكم عليه بأنه مرفوعتصونأن يد نر ره، وحننتصو

 و ذا معىن قوهل:،  ف إال باتلعريفر  عأ تصور الم  ال ي  حنكم ىلع جمهول؛ لنه  
ْـلَِة الَمْرد ودِ  ْم ِمْن مج  وِد  *** َوِعْنـَد   ـد  ـَام  فِـي الـح  ْحك

َ
ـَل ال ْن تَْدر 

َ
 أ

يف احلدود والرسوم، َكم لح اخول  ردونه دوعند املناطقة من مجلة ما ي  أي: 
رأىط وهو اتلعريف بما ال  لفقدان رشط من الرشو  .ي د 

مشرتك دون قرينة تمنع من دخول غري  كذلك ال يصح اتلعريف بلفٍظ    
"، فلفظ العني عني" أنها "الشمس" املراد يف اتلعريف؛ كما لو قيل يف تعريف

ول غري املحدود ن دخع ميمن ال اد لكنه عا جلميع الفرك، وهو وإن اكن جاممشرت
لو   اعريف حينئذ، إال إذا وجدت قرينة تعني املراد؛ كميف احلد، فلم ُيصل به اتل

ِ  اْلفاَق نهارا": "الشمسقيل يف تعريف "  " حينئذ صح اتلعريف.عني ت ِِض

  م قال: 
ر   ـْ وِد ِي ـوز  يِف ال ـد  وْ  َواَل يَـج 
َ
 اَووْ رَ  َمارِ ِم فَادْ وََجائِز  يِف الرَّْسـ *** أ

، سواء اكنت للتقسيم احلد احلقيق يف « مطلقاأو»: كذلك ال جيوز إدخال أي
وال ت رى يف الارج إال يف بعض  حملها الهن،احلقائق واتلنويع أو للشك؛ لن 

 .املاهية من حيث يه يشء واحد ال يتنوعالفراد، ف



 
 

 

 

لكمة: ال" اة:لحض ا قول بع« اليت للتنويع يف الرسم؛ كما يفأو»وجيوز دخول 
عالمة خمتصة باملرسوم الي  لنها م  س   الر  وصح دخوهلا يف"؛ اسم أو فعل أو حرف

، عأر فأ وال مانع ة خارجة عن املاهية، ويه عالم ،اتلعريف فيه بالاصةو هو الم 
 .بهاأكرث من عالمة ختتص    ةكون للحقيقة الواحدمن أن ي

 :ة َخس ظيالف أو أو رسما حدا  نت إين ْشوط املعرفاتف
 : جامعا مانعا.أيمطردا،    : أن يكون احلد أو الرسم منعكساالول
عأر ف  وأوضحأ منه  اللفظ  أن يكون :  الان رأ من الم  هأ ظ 

أ
ر ف  أ عأ  .الم 

 : ال يصح أن يكون يف اتلعريف دور سبق.الالث
ال ، إ املراديمنع من املعىن  أو مشرتك   فظ جمازي لبيكون اتلعريف ال  أ:  الرابع

 ت قرينة.وجد  إذا
ـوز  يف  احل  :  اخلامس ج  و  الأ يـأ

أ
ر  أ ك  ود  ذ  ائ ز  يف  الر س   ـد   .م  وأجأ

 "ال  ثَ والمِ ، ة  مَ ْس القِ ومن اتلعريف بالرسم: "
هو  ":العلم"يف تعريف : كقولك واملثالفالقسمة كما سبق يف تعريف الَكمة، 

أو كقولك يف  ،زءاجل من كربن الك أاالثنني وأ  كإدراك أن الواحد نصف ؛إدراك
و، والفعل نو: "َضب، "االاالسم والفعل واحلرف:  ، وَعْمر  د  وَراَل 

سم نو: "َزيْ
 ويرضب، واَضب"، والرف نو: " ل، ويف، ولم".



 
 

 

 

 

 

 

 :القسم الثاني

 التَّْصِديَقات
 

 

 



 
 

 

 

واليت  ،تلصوراتمبادئ ا يهلمس اليت الَكيات ا يفمن الالكم  عد أن فرغب
،مقاص يف تكلملف منها املعرف، يتأ ليتة ااديه امل فأات  ر  عأ ثم بعد  دها ويه الم 

من  مبادئ اتلصديقات، وهو القسم اثلاين عنأن انتىه منهما رشع يف الالكم 
 :نيمبحث   ىلع لمت شيوهذا القسم    السلم،

 .«اهَ أحكم  الق ايا و»:  ويه: مبادئ اتلصديقات،  الول
 .«قسامه س بُقياال»:  ويه  ،قاتمقاصد اتلصدي  :والان



 
 

 

 

 أوال: مبادئ التصديقات

 اِهاِمَكْحا وَأاَيَضالَقيف  باٌب

50 . 

 

ـْدَق ذِلَ  َر  َما اْحَتَمَل الصد ِه جـَ ـِ  ات
  

ــَ  *** ـــيَّة  وََرــبــــ ـــ ــــــم  قَِ ــ ــ  َرا ـبَيَْنه 
   

51 . 

 

َمانِ ث َم ا ـْم قِسـْ ـايَا ِعْنَد ـ   :لَق ـَ
  

ـلِيَّة   *** ْ ــَ ـيَّة  َحـــ ــِ ــِ ـَوالَّ  ،َشـْرطـــ  :ـيانـــ
   

52 . 

 

ــــِصيَّة   ــــيَّة  َشْخــ دــ ل   ،لك  وَّ
َ
 :َوال

  
ـَمل   *** ــْ هــ ـا م  ــَّ ر  َوإِمــ ـوَّ ــَ ـــا م ســ ـ ــ  إِمَّ

   
53 . 

 

َر   ــ  ـْزيَِيا ي ــ  ا وَج ــَ دي ـور  لك  ــ   َوالس
  

ــَ  *** ْربـ
َ
ـَر  وَأ ــَ ث  جـ ــْ ـه  َحيـ ــ  ْقَسـامـ

َ
 ـع  أ

   
54 . 

 

ــَّ   ـا إِم
َ
لل أ اَل بِكــ  ــِ ْو ب

َ
ـض  أ  ْو بَِبعــْ

  
ــَ  *** ِ  ش اَل  وَ ـي ــَ ْبه  ج ــِ ْو ش

َ
ض  أ ــْ ـَس َبع ْ ــَ  ل

   
55 . 

 

ـابِلَهْ  ــَ ـَبة  َوســ ــَ ـَها م وجــ ــ    َولكــ
  

ـَي إَِينْ  *** ـَبهْ  َفهــــْ ـَماِن آيــــِ ـ  الــــَّ  إِلــــَ
  

56 . 

 

ـو ــ  ل  الَمْوض وَّ
َ
هْ َوال ــَّ  ع  يِف اَلْملِي

  
ـر  الَمْحـ ***  ــِ ــ  َواْلرــ ِ ـمــ  ب

ــَّ ول  ـِويــ  هْ ـالسَّ
   

ِكمْ ْعلِ لَّ  اَوإِْن ََعَ  . 57  يِق فِيَها قَْد ح 
  

ــَّ  *** ـَها َشـْرِطـيـــ ــَّ ـِسمْ  ،ة  ـفَـإِنـــ ــَ  َوَتْنقـــ
   

58 . 

 

ـ   ــَ ا إِل ـ   ــْ ي
َ
لَهْ أ تَّصــِ ـيَّة  م  طــِ  رَشْ
  

ــَّ  *** ـلَِها َشـْرِطـيــ ــْ ـهْ ة  ـَوِمثــ ــَ ْنَفـِصلــ  م 
   

59 . 

 

ـزْ  ــ  ـدَّ َِاجـ ــَ َما م قـ ـي   ــِ  م  َوتَـالـ
  

ـــان  يَ  *** ــ ـــا َبَيــ ــ ــ مَّ
َ
ــَ اِل  ااتِ أ  ـالِ تدصـــ

   
ـاَل  . 60 ــَ ْت ت ــَ وَْجب

َ
ـا أ ــَ يْنِ م

َ
زْأ ــ   ز َم ال

  
ـــنِ  *** ـــ ـــاِل د وَن َمْيــ ـــ  َوَيات  ااِلنِْفَصــ

   
ا . 61 ــَ م ـر ا بَيَْنه  ــ  ْت َتَناف ــَ وَْجب

َ
ـا أ ــَ  م

  
قْ  ***

َ
ـة  فَلْت ـعْ ا  َـاَل ـَسـام ـهــــَ أ ـَما ــــَ  لــــَ

   
ــِ  . 62 ــَ ـَمـان م ْو   

َ
ول أ ــ  ل ْو ر 

َ
ع  أ ْ ــَ  اع  مج

  
اـَو اَلِقيـقــِ ـَو ــْ  ***  ـص  فَاْعلَمــَ رــَ

َ
 ي  ال

   
 



 
 

 

 

 أوال: تعريف القضية

 «.باب يف الَقَضاَيا وَأْحَكاِمِها»قال: 
 َبْيَنُهــُم َقِضــيًَّة َوَخــَبـَرا *** َما اْحَتَمَل الصِّـْدَق ِلَذاِتِه َجَرى

 .ر  ـبَ اخلَ ة، واملراد بها عند املناطقة:  ع قضي : مجي الق ايا   
ا  :يهو قأ   مأ ـد  لأ الص  تأمأ ات ه  والكذب    اح  أ  .ل 
 مفردا اكن أو مركبا.  جنس يصدق ىلع اللفظ  :ماف
  ثالثة أشياء:ما لم ُيتمل، ويه  خرج به، والكذب «الصدقاحتمل » :قوهلو

 ال كذبا.وا  ال ُيتمل صدقا : املفردات، كزيد، وعمرو وخاَّل، فهذالول
 «. زيد ِجاإن »:  حنو  ،ةاملركبات الاقص  مجيع  :انال

المر، ويه: »، «الطليب، وغري الطليببقسميه: »خرج به اإلنشاء : الالث
، واَلَعِ، والقسم، اِوانلدض، والح يض، مين، والعروانليه، واالستفهام، وال

أن   ذلك  شاء،يف اإلن  بحثفاملنطق ال ي «والعقود، والعجب، والرجاِاملدح واذلم، و
 واملنطق يبحث يف الخبار ،يقارنه يف الوجودلفظ ب معىن اعقيقتيض إياإلنشاء 

 .تج هلاوُيأ من حيث صدقها وكذبها، 

 .«وقوهل: »ذلاته
 قائله.  الالكم، برصف الظر عن اعتبارأي: لات  

  «يـنِ مْ لد عَ : »كقول حنو ما احتمل الصدق والكذب باعتبار الزمه،به خرج ف
هذا الالزم ُيتمل   «جا ل أنا»: ووه  ،ربخمنه يلزم فهذا وإن اكن إنشاء إال أنه 

، واحلكم يكون « بل لالزمهعلمين» قولك: لكن ال لات، الصدق والكذب
 مرتتبا ىلع اللفظ نفسه بقطع الظر عن الزمه.



 
 

 

 

 :خلرب َع  ال ة أناِالقائل فاأما باعتبار 
له صىل ، والكم رس-جل وعال-م اهلل صدقا، كالكن إال : ما ال يكوالول

 م.وسل  مهي عل  اهلل
يلق،  يَّ ـلِ إن الوَ »املرشكني:  بعض ال يكون إال كذبا، كقولا : ملاناو

 .«ويتحكم يف الكون،  وينفع ويرض
سنا : بأن الب أصغر ول لق، ع بصدقهوق ط وما خالف الضورات العقلية

 .بنمن اال
 «.جاِنا المري: »، كقولبمل الصدق والكذحت ا: ما  الثوال

 ..«ق..لصدال ماحتفقوهل: »ما 
قأ   ب أو قولركم  يأ ـد  لأ الص  تأمأ ات ه  والكذب    اح  أ  .ل 

ا للواقع فهو ادق، وإن لم يكن مطابقص فإن اكن قائله مطابقا للواقع فهو
 نه لم ي طابق الواقع.ل  يسىم كذبا  إنهف  اكن خطأ  كذب، ولو

، ضفصل يف الناقالفصليني اتلايلني، وهما: »فرييد به مها« كوأح»قوهل: و
ْسَتوِيْكِس العَ  يف فصلو  «. الم 

 « ارَبَ يَّة  وَرَ قَِ  » طقة حالة كونهأي: بني املنا« م  بَْيَنه   َجَر   ...............وقوهل: »
 ،عند املناطقة قضية ويسىم، نيابلالغ  ندع خربا  يسىم ؛«ق ية  ورربا» فيسىم
،  ن امع هل  اللغةيفالقضاء، والقضاء  من ةمشتق قضيةل؛ لن اخربا  وه سموربما 

 .ك حكمتأ به ىلع املبتدإ؛ لنكذلك  م  ك  ، والرب ح  "م  كْ ال  "  منها



 
 

 

 

سىم غرى أو كربى إذا اكنت جزء قياس، وت  ص«  مقدمة  »  القضية  كذلك ت سىم
وت سىم   ل،اكنت اعرية عن اَّليل« إذا دعو  إذا أنتجها اَّليلل، وت سىم »« نتيجة »
 م.يها لصلل ع« عند الرشوع يف االستداللوبامط»



 
 

 

 

 اياالقض أقسام يا:نثا
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َمانِ ث َم ا ـْم قِسـْ  :لَقَ ـايَا ِعْنَد ـ 
  

ـلِيَّة   *** ْ ــَ ـيَّة  َحـــ ــِ ـي ،َشـْرطـــ ــِ انـــ  :َوالَـّ
   

52 . 

 

دــــ  ـلك  ل   ،ِصيَّة  ـيَّة  َشْخــــ وَّ
َ
 :َوال

  
ــَّ  *** ر  َوإِمــ ـوَّ ــَ ـــا م ســ ـ ــ ـَمل  إِمَّ ــْ هــ  ـا م 

   53 . 

 

ا وَ  ــَ دي ـور  لك  ــ  ـْزيِ َوالس ــ  ــ   ايَ ج  َر  ي
  

ــَ  *** ْربـ
َ
ـَر  وَأ ــَ ث  جـ ــْ ـه  َحيـ ــ  ْقَسـامـ

َ
 ـع  أ

   
54 . 

 

 
َ
لل أ ـا بِكــ  اَل إِمــَّ ــِ ْو ب

َ
ـض  أ  ْو بَِبعــْ

  
***  َِ ـي ــَ ــْ وَ  ش ـَس َبع ْ ــَ ْبه  ل ــِ ْو ش

َ
اَل ض  أ ــَ   ج
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ـابِلَهْ  ــَ ـَبة  َوســ ـَها م وجــــَ  َولكــــ  
  

ـَي إِ  *** ــْ ــَ  َينْ َفهـ ـَماِن آيِـبـ ــَّ ـ  الـ ــَ  هْ ـإِلـ
  

56 . 

 

 ا وَ 
َ
ـووَّ ل هْ ل  الَمْوضــ  ــَّ  ع  يِف اَلْملِي

  
ــ   ***  ـر  الَمْحـمــ ــِ ِ ـَواْلرــ  ب

ــَّ ول  ـِويــ  هْ ـالسَّ
   

 له:وهذا معنى قو ،«ة  يَّ لِ »رشطية، وََحْ  :الق ية قسمان
 .......... يٌَّةـيٌَّة َحْمـِلَشـْرِط *** ثَُّم الَقَضـاَيا ِعْنَدُهـْم ِقْسَماِن:

: املناطقة قسمان: الولعند عندهم«  ياقضال»ا كري تيب الللرت «ثم»: أي 
 .حذف حرف العطف لضورة الشعر «محلية» :واثلاين «شرطية»

 :طية أما الْش
ِكمْ َوإِنْ قوهل: » فسيأيت الالكم عليها عند  َها إِنَّ فَ ***   ََعَ الَّْعلِيِق فِيَها قَْد ح 

 «.ة  يَّ طِ رَشْ 

 :ة  يَّ لِ مْ وأما الَ 
حني  ، وقدمها اليت سيتَكم عليها أوالويه ،يندمفر هااطرف اكن فِه ما 

، واجلزء مقدم ىلع احلملية جزء من الرشطية تكلم عليهما ىلع الرشطية؛ لن 
 الك.



 
 

 

 

 ُةيَِّلْمالقضية احَل
 أو ،رتكيبمن اإلفراد املقابل لل ،اها مفردينة ما اكن طرفاحلملي  عرفت أن 

بثبوت أمر لمر أو  يهافم كُي  ، بأن لوما اشتملت ىلع موضوع وحمم فيها: نقول
 .«وزيد أبوه ـريم ليس ـريما،وزيد  زيد ـريم،، حنو: »نفيه عنه
ليس "زيد : ويف قونلاوت الكرم لزيد، ب " حكمنها بثزيد ـريم": ا قونلفيف
 سابلة.  ىمس: ت  لانية وا : ت سىم موجبة،  فالوىلم،  نفينا عنه الكر  "ـريما

  ال ة:ِ الملية وأجزا
، «املحكوم عليه» سىميومن طرفيها،  الطرف الولهو و، عووض امل ول:ال
يم  موضواع لنه و ضع للحكم عليه بَّشء.  وس 

يم حمموال حلمل، «املحكوم به» ، وهو الطرف اثلاين، وهومولاملحوالان:   هوس 
 .يشءىلع  

 سادس واخلمسني:الو ذا معىن قوهل يف ابليت 
ـوع  يِف ا ل  الَمْوض  وَّ

َ
ـِويَّـهْ وَ  *** هْ ْملِيَّ لَ وَال ـول  بِالسَّ  اْلِرـر  الَمْحـم 

، واملراد بالول أي: الول يف الرتبة وإن الول منهما هو املوضوعاجلزء : أي
 :َع سبيل القريب و نقولأ،  ؛ لنه املحكوم عليهأخرت

نائب الفاعل يف اجلملة والفاعل  وه ة االسمية، ومليف اجل هو املبتدأ :املوضوع 
 .لفعليةا

 .يف اجلملة الفعلية  واسم الفعل  الرب يف اجلملة االسمية، والفعلهو    :ولمحملاو



 
 

 

 

رابطة، يم بلفظ س   هذه النسبة ىلع ل  فإذا د  ، النسبة الواقعة بينهماوالالث: 
 .وهذا لم يذكره الاظم

ويه   ،ضوع واملحمولبني املولنسبة الواقعة اللفظ اَّلال ىلع اهو الرابطة: ف
غري ورابطة »، " نفعال ناسخا اكلفعل "تكون  أن ب «ة نيازم ة رابط» :قسمان 
 ". وكأن تكون اسما، لكفظ "  «زمانية 

وضوع، ىلع امل املحمولمن محل ملا فيها  ذلكوبهذا تعلم أن احلملية سميت ب
 عنه.: ملا فيها من احلكم بثبوت يشء لَّشء أو نفيه  أي



 
 

 

 

 ِةيَِّلْماحَلقضية أقسام ال
 :اباعتبار انلظر إىل موضوعه مني قسإىل ة  لِيَّ اَلمْ  الق ية   تنقسم

 وقوع يمنع تصوره من  ال: أيا، ويه ما اكن موضوعها لكي  .: لكيةولال
ة  فيهـالش   كأ  .ر 

من  معناه رما يمنع تصوأي:  .جزئياويه ما اكن موضوعها  .: شخصيةوالان
 .ركة فيهـشوقوع ال

 :وِر الس   بانلظر إىل ة أحوال ال هلا للكية  م ا
 .أو ما يف معناه  بسور لُك  ة  رأ و  سأ م    -1
 أو ما يف معناه.  جزيئبسور    ة  رأ و  سأ م    -2
 .ةٍ رأ و  سأ م  غري    -3
ُك إنسان ، حنو: »يةالقضية لكما يف معناه ف بسور لُك أو ة  رأ و  سأ م  ت إن اكنف
 «.حيوان

 بعضو: »، حنأو ما يف معناه فالقضية جزئية بسور جزيئ ة  رأ و  سأ م  نت وإن اك
 «.انحيوان نسال

؛ وسميت «النسان حيوان، حنو: »فالقضية مهملة ةٍ رأ و  سأ م  وإن اكنت غري 
 .ية الفرادهمال بيان كممهملة إل

 : أربعة أقسام ةَ يَّ لِ مْ ية الَ فتحصل أن الق 
 .شخصية  -1



 
 

 

 

 جزئية.  -2
 .لكية  -3
 مهملة.  -4

 .ن سابلةوتكون موجبة، وإما أن تكبع إما أن  ه القضايا الروهذ
 .: »زيد ـريم«وة حنوجب املف

ِ »زيد ليس ـريما :والسابلة حنو من  وال يشَِ ، ر  جَ َش ، والنسان ليس ب
 ِ  . مانية ية أنواع الملصري فت النسان ليس بجر« ، وبعض  ر  جَ َش النسان ب

 وهذا معنى قوله:
أي:  «ِنـيـالثَّا» قسمال «َو َحْمـِليٌَّة»و  «َشـْرِطـيٌَّة :ْم ِقْسَماِنُهاَيا ِعْنَدثَُّم الَقَض»

ويه ما اكن موضوعها لكيا،   «ُكلِّــيٌَّة» :القسم الول ؛قسمنياحلملية تنقسم إىل 
ويه ما اكن موضوعها  «َشْخــِصيٌَّة» :اثلاين والقسم ،ورة أم الأكانت مسسواء 
 ـامََّوِإ» «،وانيُك إنسان ححنو: » «وٌَّرا ُمَسمَِّإ» اعن:نو يةأي: الَك «َواأَلوَُّل»، جزئيا

 لكيا أي: ي رى «َوالسُّـوُر ُكلِّيًّا َوُجـْزِئيًّا ُيَرى»، «النسان حيوانر، حنو: »من السو «ْهـَمُلُم
مىت وقع يف أي أي:  «َحْيُث َجـَرى» أي: أقسام السور« َأْقَسـاُمـُهَوَأْرَبـٌع »، جزئياوي رى 

 القسام  تصريب فسال، وإما بموج السور اليلك واجلزيئ إما  الك وذلك أنتركيب؛ 
سور يلك موجب، وسور يلك سالب، وسور جزئ موجب، وسور جزيئ : »أربعة
 .«سالب



 
 

 

 

 و اللفظ اَّلال ىلع كمية أفراد املوضوع لكها، أو بعضها.: هالسور و
يم سورا لنه دال ىلع اإلحاطة، كما أن  لفظ  ، فك بهاُييط  املدينة سوروس 

واكفة، وأل ، وَعمة، وأمجع ،يعومج ، ُكلكفظ » ل ىلع اإلحاطة فهو سور لُك،دا
، وطائفة، بعض، حنو: »ولك لفظ لم يدل ىلع اإلحاطة فهو سور جزيئ ،«االستغراقية 

 ه:وهذا معنى قول،  «، وكثري، وأكرث، وفريقونوع ،  وقسم

لفاظ اَّلالة ىلع وحنوه من ال "ُك"أي: أن يقع السور بلفظ  «ِإمَّـا ِبُكلٍّ»
 "لكية " سىم حينئذ قضيةوت  "  إنسان حيوانُك" و:حن ،اإلجياب يف حالة، اإلحاطة

وحنوه من اللفاظ اَّلالة ىلع اإلحاطة ببعض  «ٍضَبْع» لفظ «ـِب» السور أن يقع «َأْو»
وت سىم القضية حينئذ   تب« »بعض النسان حنو: ،يف حالة اإلجياب الفراد

ه وحنواق الف، سي  يف كرةأي: ال «َشـيٍء َلا»لفظ  ِبـ«»يقع السور أن  «َأْو» "ية جزئ"
»ال يشِ من لفراد يف حال السلب، حنو: ىلع اإلحاطة بامن اللفاظ اَّلالة 

يف حالة  «َلْيـَس َبْعُض»و بلفظ أة أيضا، ئذ قضية لكي وت سىم حين النسان حجر«
ن م ه ذلكأو ما أشب  ،«ٍه َجَلاَأْو ِشْب» «اننسليوان بإض اليس بعحنو: » السلب،

 .« يشِ من الفرس بجرالو: »«، وحنَحار ا حيوان ُكس لي »و:  ، حنفاظلال

 قال:ثم 
، واجلزئية، والكلية، »الشخصية :كرهاالسابق ذ قضايا الربعالأي:  «َوُكلُّـَها»

أي: « ـَيَفْه َسـاِلَبْهُموَجـَبٌة َو» املوجبة والسابلةيف اثنني هما:  ت ضب ف واملهملة«
 فتصريراجعة،  «ْهَبَماِن آِيثَّى الِإَل» ت يف اثننيبأ ض    ذ  إ   أي: «ِإَذْن» احلمليةالقضية 
 :الق ية الملية  مانية  أقسام  



 
 

 

 

 .«زيد ـريم، حنو: »شخصية موجبة   -1
 .«ـريمازيد ليس حنو: »  ،بلةشخصية سا  -2
 .«انبعض النسان حيوو: »حن  ،جزئية موجبة   -3
 .«بإنسانليس بعض اليوان حنو: »  ،ة جزئية سابل  -4
 .«ُك إنسان حيوانحنو: »  ،ة وجبة ملكي  -5
 .«بنا قحيوان  ليس ُكحنو: »  ،ة بللكية سا  -6

 .«النسان حيوانحنو: »  ،مهملة موجبة   -7
 .«انيوان ليس بإنسالحنو: »  ،مهملة سابلة   -8
 

 :تنبيه
 .يف القوة  بسور لُك  ةأ سورامل الَكيةأ   القضيةأ ماثل  تاملشخصة  ضية  الق

 .يف القوةجزيئ  بسور    ورةسملا  القضيةأ   لتماثاملهملة  القضية  و



 
 

 

 

 القضية الشرطية
ِكمْ  الَّْعلِ َوإِْن ََعَ  . 57  يِق فِيَها قَْد ح 

  
ــَّ  *** ـَها َشـْرِطـيـــ ــَّ ـِسمْ  ،ة  ـفَـإِنـــ ــَ  َوَتْنقـــ

   
58 . 

 

ـ    ــْ ي
َ
ـ  أ ــَ لَهْ ا إِل تَّصــِ ـيَّة  م  طــِ  رَشْ
  

ـلَِها َشـوَ  *** ــْ ــَّ ِمثــ ـهْ ة  ـْرِطـيــ ــَ ْنَفـِصلــ  م 
   

59 . 

 

ـزْ  ــ  ـي َما   اَِ جـ ــِ م  َوتَـالـ ـدَّ ــَ  م قـ
  

ـــان  يَ  *** ــ ـــا َبَيــ ــ ــ مَّ
َ
ــَ أ  ـالِ اِت ااِلتدصـــ

   
ـاَل  . 60 ــَ ْت ت ــَ وَْجب

َ
ـا أ ــَ يْنِ م

َ
زْأ ــ   ز َم ال

  
ـــاِل د ونَ  *** ـــ ـــنِ  َوَيات  ااِلنِْفَصــ ـــ  َمْيــ

   
ـ . 61 ــ  ْت َتَناف ــَ وَْجب

َ
ـا أ ــَ ــَ م م  ار ا بَيَْنه 

  
قْ  ***

َ
 اـمَ ْعلــــَ ت ـة  فَلْ ـ ــــَ ا  َـاَل ـَسـام ـهــــَ أ

   
ــِ  . 62 ــَ ـَمـان م ْو   

َ
ول أ ــ  ل ْو ر 

َ
ع  أ ْ ــَ  اع  مج

  
ـ *** اـَو اَلِقيـقــِ َو ــْ ـص  فَاْعلَمــَ رــَ

َ
 ي  ال

   
 : ق ية الْشطية ال
ت الوىل باثلانية بأداة رشط ل مجلتني ارتبطب ،يكون طرفاها مفردينال  ما

يق لعاتلبا فيهكم ليت ُي  ا: يه أو، تكون من قضيتني محليتنيت: أي، أو تنايف
الليل : "انية، فإن اجلملة اثل«فالليل موجود بادية   ت انلجوم  إيا  ن، حنو: »برشط
ملزوم  جوم ظهور الإن ف ."جوم بادية  نت انل: "معلقة ىلع اجلملة الوىل "موجود

 ."إياأداة رشط ويه "لوجود الليل، و

 أكرمته«. و عمر  جاِ يا »إ مثال  ان:
 : انِ تَ يَّ لِ ََحْ  ق يتان يهاف: أي رشطية، ة الق ي هفهذ

 ."جاء عمرو":  الوىل
 ". كرمتهأ: "والانية 



 
 

 

 

 ".إياهو أداة الرشط "  :والرابط بينهما
ىلع وجود  ق  ل  عأ وجود القضية اثلانية م  : إين، جميئهفإكرام عمرو متوقف ىلع 

 .القضية الوىل

 م يُتا لإي"ت:  ا لو قلم، كالوىل يتوقف عليه نف اثلانيةالقضية    لك نفكذو
 و ذا معىن قوهل:  ،"َعقبته زيد

ِكمْ وَ   ................ ة  يَّ طِ َها رَشْ إِنَّ فَ  *** إِْن ََعَ الَّْعلِيِق فِيَها قَْد ح 

ى القضيتني بالخرى ربط إحدب: أي ،بتعليٍق القضية  : وإن ح كم يفأي
 .ة رشطيةحينئذ تكون قضي فإنها  



 
 

 

 

 أقسام القضية الشرطية
57 . .............................................. 

  
ـِسمْ  ،.......................................... ***  ــَ  َوَتْنق

   
58 . 

 

ـ   ــَ ا إِل ـ   يــْ
َ
تَّ أ ـيَّة  م  طــِ لَهْ رَشْ  صــِ
  

ــَّ  *** ـلَِها َشـْرِطـيــ ــْ ـة  ـَوِمثــ ــَ ْنَفـِصلــ  هْ م 
   

59 . 

 

ــ   ـَِاـزْ جـ ــِ م  َوتَـالـ ـدَّ ــَ َما م قـ  ي  
  

مَّ  ***
َ
ــ أ ـــان  يَ ـا ــــ ــ ــَ َبَيــ  ـالِ اِت ااِلتدصـــ

   
ـاَل  . 60 ــَ ْت ت ــَ وَْجب

َ
ـا أ ــَ يْنِ م

َ
زْأ ــ   ز َم ال

  
ـــنِ  *** ـــ ـــاِل د وَن َمْيــ ـــ  َوَيات  ااِلنِْفَصــ

   
وْ  . 61

َ
ـا أ ــَ ام ــَ م ـر ا بَيَْنه  ــ  ْت َتَناف ــَ  َجب

  
قْ  ***

َ
ـة  فَ  َـاَل ا ـَسـام ـهــــَ أ ـَما ــــَ  لْت ـْعلــــَ

   
ــِ  . 62 ْ ع  ـَمـان ــَ  مج

َ
ول ر   وْ ع  أ ــ  ــَ ل م ْو   

َ
 ا أ

  
ـ *** اـَو اَلِقيـقــِ َو ــْ ـص  فَاْعلَمــَ رــَ

َ
 ي  ال

   
 .«منفصلة ، وة لَ ِص تَّ م  »  :تنقسم الق ية الْشطية إىل قسمني

  :طية املتصلة أما الق ية الْش
ر، كما يف هما الزما لآلخأن يكون أحدما أوجبت تالزم اجلزأين، ب فِه
ملزوم لوجود   الشمسظهور " فإن وجودم  رهافانل طالعة  سالشمإيا  نت املثال: "

إيا لم تكن الشمس الوجود، وينتفيان يف العدم، بيث إنه " فيجتمعان يف ،الهار
 ".طالعة فانلهار ال يكون موجودا

كم فيها بصدق قضية أو  : يهأو نقول فيها ىلع تقدير  عدم صدقهااليت ُي 
 أخرى.  صدق

ميت متصلة   .دماوع  وجوداا  هالتصال طرفي :  وس 



 
 

 

 

 :أما املنفصلة و
إما معرب،   االسم، حنو: "لت ىلع اتلنافر بني القضيتني احلمليتنيدما  فِه
، وابلناء منافر فإن اإلعراب منافر للبناء "، وتارة مبينتارة معرب: "أو "وإما مبين
، وال "معربا ومبنياكون يال االسم نفس إن " بمعىنفال جيتمعان  ،لإلعراب
وال   "وإما مبين إما معرب" اخر الَكمأوحيث أحوال من  سماالإن يث ب، ينتفيان 

 .ا ابلتةمرج عنهخي

كم فيها بامتناع اجتماع : يه أو نقول فيها أو أكرث يف قضيتني اليت ُي 
 ملة.اجل

 وهذا معنى قوله:
 ْمْنَقـِس..، َوَت........... *** ......................

 َفـِصَلـْهَوِمْثـِلَها َشـْرِطـيَّـٍة ُمْن *** َلْهَأْيـًضا ِإَلـى َشْرِطـيٍَّة ُمتَِّص

احلملية إىل القضية  انقسمتكما  «أيضا»الرشطية القضية  «وتنقسم»أي:  
شرطية »إىل يق والربط عليف اتل «مثلهاو ة متصلةشرطي» قضية «»إىلما سبق بيانه 

 .منفصلة«

 .وجوداليف  وعدم اجتماعهما نفصال طرفيها  : الصلة فسميت منو

 

 



 
 

 

 

 «.ُجـْزَءاُهَما ُمَقـدٌَّم َوَتـاِلـي»ه: قولو
اجلزء الول : أي، واثلاين هو اتلال م  د  قأ هو الم  القضيتني  يئجزأن : يعين به

وضواع، م وليس ي سىم الول  ، «ااِل  تَ » :يسىم «، واجلزء اثلاينام  دَّ قَ م  : »ي سىم منهما
 حمموال كما يف احلملية.  اثلاينو

 بالرابط.املناطقة  ، وت سىم عند  لرشطة اأداهو  وهناك جزء ثالث و

 : وَع سبيل الفصيل
 :يسىم فيها «، واجلزء اثلاينام  دَّ قَ م  : »ي سىم املنفصلةاجلزء الول يف الرشطية 

 .«االسم إما معرب وإما مبين»حنو:    ،«ااِل  تَ »
" يسىم  مبين مقدما، واجلزء اثلاين وهو "ىم" يسربعموهو " اجلزء الولفإن 

 ا.تايل
أخر ذكره، تالرتبة وإن  و يفأ، ار  ك  الول ذ   :الولي راد باجلزء  املتصلة ويف

إيا  نت الشمس طالعة ، حنو: "ما تأخر وإن ذ كر أوال يف املتصلة املراد باتلالو
 هو اتلال.  "دوار موج هوانل، "" هو املقدمالشمس طالعة فإن "،  "فانلهار موجود



 
 

 

 

 نفصلةاملة وتصلأنواع القضية الشرطية امل
 بيانأ الرشطية املتصلة واملنفصلة وحد ُك من  بيات أن يبنيأراد يف هذه ال

 :وبدأ باملتصلة فقال،  همامن   أنواع ُك  
 مَّــا َبَيــاُن َذاِت اِلاتَِّصـاِلَأ ***.................. .......

 ........................ ***  اجُلْزَأْيِنَمـَلاُزَبْت َتَمـا َأْوَج
أن ، بيف الوجود اجلزأينتالزم  ملتصلة ما أوجبت: أن القضية الرشطية اعيني 

«. وهذا لزومية، واتفاقية : »نقسم إىلوت ،والزما هل لآلخر مصاحبايكون أحدهما 
 .لم يبينه الخضي 
كم فيها بصدق قفاللزومية  ا ىلع تقدير  هدم صدقعضية أو : يه اليت ُي 

قطعية، : »من حيث العالقة نواعن  سهانف يف يهو، بينهما أخرى لعالقةصدق 
 .«وظنية 

 م  د  قأ كون العالقة فيها توجب ذلك احلكم، كأن يكون الم  : ما تفالقطعية 
  م  د  قأ الم   أو أن يكون  «موجودإيا  نت الشمس طالعة فانلهار علة  للتال، حنو: »

 .«ا  ن انلهار موجودا فالشمس طالعة يإو: »حن،  لتالمعلوال ل
هار إيا  ن انل، حنو: »ةن املقدم واتلال معلولني لعلة واحد من ُكيكووقد 

 .«ِضِموجودا فالعالم م
 .«ابنه أبا عمر  فعمرو  ن  ن زيد  إتكون العالقة يه اتلضايف، حنو: »  أو أن

الزنا  ن  ن إ» حنو: ك احلكم،ذل ح  ج  رأ ما تكون العالقة فيها ت   :ية والظن
 .«لغيم موجودا فاملطر يعقبهن ا  إن»أو:    «منتْشا فالعقاب يعقبه



 
 

 

 

تقدير يها بصدق قضية أو عدم صدقها ىلع كم ف: يه اليت ُي  واالتفاقية 
 ن إن  ، حنو: »، بل ملجرد الصحبة واالزدواجبينهما أخرى ال لعالقة صدق

ظأ الأ م   القةإذ ال ع «مار نا قالنسان ناطقا فال نسان وناهقية  بني ناطقية اإل ة  حأ
، وهذا ال توافقا ىلع الصدق وإنماثلانية ىلع الوىل، ا رتبأ م تتلزيس احلمار حىت

 .بث للمناطقة فيها

 بأنواع املنفصلة، فقال: ثم ثنى
 َوَذاُت اِلاْنِفَصــاِل ُدوَن َمْيــِن *** ....................

 اـَمَلـْعـَلاَثـٌة َفْلُتَأْقَسـاُمـَهـا َث *** اَنُهَمـًرا َبْي َتَناُفَمـا َأْوَجَبْت
 اْعَلَماَوْهـَو احَلِقيـِقـيُّ اأَلَخـصُّ َف***  َمـاِنـُع َجْمٍع َأْو ُخُلوٍّ َأْو ُهَما

يه ما أوجبت كما سبق بيانها:  -بغري كذب-: أن الرشطية املنفصلة أي
اتلنافر بني القضيتني با م فيهكُي  بأن  واتلال، : بني املقدمأيا بينهما، تنافر

فإن  "، وتارة مبينتارة معرب: "أو "ا معرب، وإما مبينإم سماال"، حنو: احلمليتني
 .نافر لإلعراب، وابلناء ماإلعراب منافر للبناء

كم فيها بامتناع اجتماع قضيتني أو أكرث يف اجلملة.لأو نقو  : يه اليت ُي 

ِ مَ : »عاوللمنفصلة  ال ة أنو ِ ومَ ، ع  مَجْ  ة  عَ ان  .«ة  يَّ يقَ قِ ، وحَ ول ل  ر   ة  عَ ان
   :معالعة فمان

ك   باتلنايف بني املقدم واتلال صدقا فقط، بأنهما ال جيتمعان، فيها  مأ ما ح 
ويمكن  ماع احليوان والشجر،يمتنع اجت إنه ف «را إما حيوان وإما شج ذحنو: »

 ا.ن  د  ع  مجادا أو مأ ؛ كأن يكون  أن خيلو عنهما



 
 

 

 

 :ة اخللوومانع
ك  مانعة اجلمع، ويه س يه عك   كذباقدم واتلال امل بنييف باتلنا فيها مأ ما ح 

ماع  اجت  يمكنإنه ف «ََيْل مال وإما أ نائمزيد إما ، حنو: »يرتفعان فقط، بأنهما ال 
م ل  ُيأ  بأن ؛ أن خيلو عنهما ويمتنع، مل  دون أن ُيأ  ينام بأن ، هم  ل  ح  م دع نوم زيد و

  .غري نائموهو  

 :القيقية و
عان وال : ال جيتمأي، ذباوك دقام واتلال صفيها باتلنايف بني املقد مأ ك  ما ح  

يمتنع إنه ف «االسم إما معرب وإما مبين»كما سبق بيانه يف املثال:  رتفعان،ي
 عن ُك منهما.خلو االسم    تنعيمكذلك  ب وابلناء يف لكمة واحدة، واجتماع اإلعرا

َما»  ر إيله بقوهل:أشا  اوهو م  لو معا،ع وال: مانعة اجلماويقال هل   ْو   
َ
 .«أ



 
 

 

 

 بلباا اهذ فمحصلة
ا  :  أن الق ية مرادفة للخرب، ويه قأ مأ ـد  لأ الص  تأمأ ات ه  والكذب    اح  أ  .ل 

 .«ة  يَّ لِ »رشطية، وََحْ  :قسمان ويه 

كم ما اشتملت ىلع موضوع وحممولفاحلملية:  فيها بثبوت أمر لمر ، بأن ُي 
 .«ليس ـريما ديوز  م،ي زيد ـر»  ، حنو:أو نفيه عنه

  ال ة:ِ الملية وأجزا
، «املحكوم عليه» سىميومن طرفيها،  وع، وهو الطرف الولوض امل ول:ال
يم  موضواع لنه و ضع للحكم عليه بَّشء.  وس 

يم حمموال حلمل، «املحكوم به» ، وهو الطرف اثلاين، وهومولاملحوالان:   هوس 
 .يشءىلع  

ة، رابطيم بلفظ س   هذه النسبة ىلع ل  ذا د  إف، همانواقعة بيالنسبة الوالالث: 
 .م يذكره الاظما لوهذ
 :اباعتبار انلظر إىل موضوعه منيإىل قس اَلْملِيَّة   الق ية   تنقسمو
 موضوعها لكيا.ويه ما اكن   .: لكيةولال

 .جزئياويه ما اكن موضوعها   .: شخصيةوالان

 :مع الجياب والسلب ر و السىلإانلظر  باعتباروتنقسم إىل  مانية أقسام 
 .«ريمد ـزي»و:  ، حنشخصية موجبة   -1



 
 

 

 

 .«ـريمازيد ليس حنو: »  ،بلةشخصية سا  -2
 .«انبعض النسان حيوو: »حن  ،جزئية موجبة   -3
 .«بإنسانليس بعض اليوان »  حنو:  ،جزئية سابلة   -4
 .«ُك إنسان حيوانحنو: »  ،لكية موجبة   -5
 .«ق ابنان وحي يس ُكلحنو: »  ،ة بللكية سا  -6

 .«نالنسان حيواحنو: »  ،مهملة موجبة   -7
 .«انيوان ليس بإنسالحنو: »  ،ملة سابلة مه  -8

 : ق ية الْشطية ال
كم فيها أو، من قضيتني محليتنيما تكونت  ، يق برشطلعاتلب: يه اليت ُي 

  ملزوم لوجود ظهور الجوم إن ف، «فالليل موجود بادية   ت انلجوم  إيا  نحنو: »
 ".إياط ويه "رشأداة  والليل،  

 «ة متصلة، ومنفصلويه نوَعن: »
 لآلخر مصاحباأن يكون أحدهما تالزم اجلزأين، ب لة ما أوجبتتصملاف

 .«.لزومية، واتفاقية : »نقسم إىلوت  ،والزما هل

كم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها ىلع تقدير  مية فاللزو  : يه اليت ُي 
قطعية، : »حيث العالقة نم اعن ونفسها ن يه يفو، بينهما أخرى لعالقةصدق 
 .«وظنية 

تقدير كم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها ىلع  ُي  اليتيه : ة واالتفاقي
 .، بل ملجرد الصحبة واالزدواجبينهما  أخرى ال لعالقة  صدق



 
 

 

 

كم فيها ببأن بني املقدم واتلال، ا ما أوجبت تنافر: صلة املنفو اتلنافر بني ُي 
كم فيها بامتناع اجتماع قضيتني أولا: يه لأو نقو، القضيتني احلمليتني  يت ُي 

 اجلملة.يف  رث  أك

ويف ، «ااِل  تَ » :يسىم «، واجلزء اثلاينام  دَّ قَ م  : »ي سىم يف املنفصلةاجلزء الول ف
 املراد باتلالأخر ذكره، وتالرتبة وإن  أو يف، ار  ك  الول ذ   :الولجلزء ي راد بااملتصلة 

 .الكر أوخر وإن ذ  ما تأ يف املتصلة

ِ مَ : »عوللمنفصلة  ال ة أنوا ِ ومَ ، ع  مَجْ  ة  عَ ان  .«ة  يَّ يقَ قِ ، وحَ ول ل  ر   ة  عَ ان
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 َفْصٌل ِفي التََّناُقِض

63 . 

 

يََّتنْيِ يِف  ف  الَق ــِ ــْ ل ـض  ر  ــ   َتَناق
  

يِف  *** ر  قـــ  مـــْ
َ
ـد  أ ـْدق  َواحـــِ ـف  َوصـــِ يـــْ  ـَ

   
64 . 

 

 
َ
ْن َشْخصـِيَّة  أ هْ فَـإِْن تَك  ْهَملـَ  ْو م 

  
َها بِالـَكيــــْ  *** ـ   ْن ت  ـَفَنقــــْ

َ
ـدد ـبَ ِف أ  هْ لــــَ

   
65 . 

 

ـوِر  ـوَرة  بِالســ  ْن َمْصــ   َوإِْن تَكــ 
  

وِر  *** ـ  ْذ ـا المـــَ ورِ ـــَ ـدد س  ـْض بِ ـــِ  فاْنقـــ 
   

66 . 

 

ــَ  ـيَّهْ إِ ف د ــ  ـة  لك ــَ وَجب ـْن م  ــ   ْن تَك
  

ـهْ  *** ــَّ ــْزيِيـــ ـة  ج  َ ــِ ـا َسـابلـــ ــَ هـــ  نَِقي  
   

67 . 

 

ـيَّهْ َوإِْن تَ  د ــ  ـة  لكـ َ ــِ ـْن َسـابلـ ــ   كـ
  

ــ  نَقِ  *** ـهْ ا ـهَ ي ـــ ــَّ ـْزيِيـــ ـَبة  ج  ــَ  م ـوجـــ
   

 



 
 

 

 

 قال: فضل يف التناقض

 .وأحَكمه  «الناقض»بيان حد    «فصل يف»هذا  أي:  
، بالالكم عن أحَكمها يأ ـن  ثأ بعد أن فرغ من بيان القضية وأنواعها، أراد أن ي  ف

مبادئ الالكم عن ا يتم موبه "املستوي والعكس  ناقض،اليه "وأحَكم القضايا 
يعم مجيع القضايا؛ إذ  اتلناقض اتلناقض ىلع العكس؛ لن دم قه لكن ، اتلصديقات

 .ُك قضية هلا نقيض، خبالف العكس؛ إذ بعض القضايا ال ينعكس

، فاه: إذا أثبت ما نل  الرج  َض اقَ نَ وتَ  ،ض  ار  عأ واتل   ف  ال  خأ اتل  : يف اللغة  الناقضو
بن ا لكما قا-  يف اللغةض  ق  وأصل ال   ،«تناقض يتناقض تناق ا»مصدر هو و

ث   -فارس ءٍ ال نأك  ة  ، َّشأ  أالأفأ ث  خم  ء  وال ك  ه ؛  الَّش   اد  گ   ﴿: -تعاىل-قال وإ ف سأ

ڻ   ۀ   ۀ   ﴿: -تعاىل- وقال، [91]الحل: ﴾ گ   گ   گ   ڳ

  .[92]الحل:  ﴾ ہ   ہ

إذا صدقت إحداهما  ب، بيثاب والسلباإلجيقضيتني  اختالف :وحده
 :ىن قول الررضي مع ذا وخرى اكذبة بالضورة،  اكنت ال

لْف  الَقِ يََّتنْيِ يِف  ْمر  ق يِف  *** َتَناق ـض  ر 
َ
ْيـف  َوِصـْدق  وَاِحـد  أ  ـَ

 وسوغ االبتداءأ ، اتلناقض، أي: اللفظ معرفة يف املعىنيف  نكرة« ض  َتَناق  »
لْف  هو » ، فاتلناقضضقنااتللفظ  بيان د  ص  بالكرة قأ  اسم  اختالف، فخلف  «ر 

ق يتني " ختالف بنياال :به الاظمي ريد  «الَقِ يََّتنْيِ الف »خت اال مصدر بمعىن



 
 

 

 

زيد، ال حنو: " ، اكختالف املفردين،اختالف غري القضيتنيخرج به و"، نِ ـيْ َت يَّ لِ ََحْ 
ْيـف   يِف » "، زيد د املناطقة ي راد به  كيف عنالفلفظ  ،أي: يف اإلجياب والسلب« ـَ

ُك ، حنو: "جلزئيةوا يف الَكية نيت ضي فخرج به اختالف الق "السلب والجياب"
  وسيأيت بيانهبالعكس املستوي " فهذا ي سىم سانإنسان حيوان، وبعض اليوان إن

 قضيتني،لامن ةٍ : واحدأي ،منهما «د  ْدق  وَاحِ َوصِ » إن شاء اهلل، يف الفصل القادم
 هلن "واحد"لفظ  رأ ك  ة، وقد ذأ اكذب ىخروال ةلقضيتني صادقا إحدى نالة كوح

ْمر  ق يِف »ا كما سبق بيانه ر  ـوخب  ضية  تسىم ق ويه ،مذكرعىن ، وهو مالربأراد 
َ
، «أ

    الخرىبأ ذ  إحداهما وكأ  قأ د  ص    أن    :أي
أ
 دائما.  م  زأ ل  يأ   ر  م  أ

 : إين حد الناقض
صدقت إحداهما اكنت  إذا بيثلسلب، اإلجياب وايف قضيتني  اختالف

 .خرى اكذبة بالضورةال
 .تالفاخ  ُك    م  ع  يأ :  «ارتالف»فـ  

 شيئان:  ، وهواختالف غري القضيتني  خرج به  «نْيِ الَقِ يَّتَ »و  
تالف قضية اخواثلاين:  ."زيد، ال زيدحنو: " فردين،اختالف امل :الول

يف املوضوع  ختالفهماج به الكن لم خير ."ـريمزيد عمرو، و ، حنو: "ومفرد
 واملحمول.

 :ثالثة أشياء  خرج به  «يف ـيف» :أو  «الجياب والسلب  يف»  و



 
 

 

 

زيد قائم، وعمرو "حنو:   املوضوع مع اتاد املحمول،يففهما ختالا :الول
 ."قائم

، وعمرو عمرو قائم"، حنو: اختالفهما يف املحمول مع اتاد املوضوع: الان
 ."نائم

ُك إنسان حيوان، ، حنو: "جلزئيةوا الَكية : يفأي، م  الكأ  فهما يفاختالاثلالث: 
 ."يوان إنسانلوبعض ا

عين: ال  ي «رر   يبة بالرضورةدقت إحدا ما  نت الإيا ص بيث» وقونلا:
تكونان صادقتني، وال تكونان اكذبتني بل تكون إحداهما صادقة والخرى 

 اكذبة

فإذا اختلف  ابجيابا وسلإمول ملحضوع وافال يكون تناقضا إال إذا اتد املو
 .أحدهما فال يكون تناقضا

 :الناقض مثال َع
 .بنائمزيد ليس  ،  نائمزيد  
 .موجبة قضيةويه   ."نائمزيد : "الوىلة الق ي

 .سابلة  قضيةويه   ."بنائمزيد ليس : "الانية الق ية و
حدى ن إل فهذا يسىم باتلناقض؛ ،اب إجيابا وسل اتد املوضوع واملحمولوقد 

لنه  ؛ذبة، والخرى ال بد من أن تكون اكةكون صادقتيتني ال بد من أن ضالق



 
 

 

 

حد لم يت  أما إذا، من جهة واحدة نائم، وغريأ مانائزيد كن أن يكون ال يم
انفكت اجلهة فال يكون تناقضا؛ فقد يكون نائما بالليل   بأن  ،حلالزمان وامل

 نائم بالهار.وغري  

 يل:صونقول َع سبيل الف
اليت  يف النسبة احلكمية، فِه باالتادبني القضيتني إال  تلناقضا ُيصل ال

 ات:دأ ح  ماين وأ االتاد يف ث  ذلك  منيرد عليها اإلجياب والسلب،  
 .حدة املوضوعو  -1

 ".زيد نائم، وعمرو ليس بنائمفال تناقض بني: "
 وحدة املحمول.  -2

 ".قائمبليس  زيدوزيد نائم، : "فال تناقض بني
 .ة الزمانوحد  -3

 ."اربنائم بانلهليس  زيدو، بالليل زيد نائمفال تناقض بني: "
 .َكن وحدة امل  -4

 ".جبالس يف ابليتليس  زيدو، جالس يف املسجدزيد فال تناقض بني: "
 وحدة القوة والفعل.  -5

 ".علبفقيه بالفليس  زيدو، فقيه بالقوةزيد فال تناقض بني: "
 وحدة الك واجلزء.  -6

 أي: لكه.وم ليس ببارد" وال"، أي: بعضهم بارد" والبني: "تناقض فال  
 ضافة.اإل وحدة  -7



 
 

 

 

يف  اتادهمالعدم  "أبا راَلليس  زيدو، و أبو عمرزيد فال تناقض بني: "
 .اإلضافة

 وحدة الرشط.  -8
 .م جيتهدإن ل "بناجحليس  زيدو"، جتهدإن ا ناجح" زيد فال تناقض بني: "

 ، فقال:احلملية قضايالبني اقض ناللت ثم أراد أن يبني أمثلة
 ْهدَِّلِف َأْن ُتَبَكْيـَفَنْقـُضَها ِبال *** َمَلْهُمْهَفـِإْن َتُكْن َشْخصـِيًَّة َأْو 

الكيف، أن تبدهلا بب ُيصل الشخصية أو املهملة تني: أن نقيض القضي يعين
 : باإلجياب والسلب.أي

: فنقيض والعكس، "بقائميس زيد ل" :" هومزيد قائ: "الشخصية حنو فنقيض
 ."زيد قائمهو "  "يد ليس بقائمز"

  :" هووانحي النسان: "حنو -ا اختاره الخضي م ىلع-املهملة  ونقيض
 .والعكس  "ليس بيوان النسان"

الفها يف الكيف؛ لن املهملة عند مجاهري وقيل : نقيض املهملة لكية  خت 
حنو:   يف ، فتقولةٍ ي  ل  أيت بك  ض اجلزئية أن ترين يف قوة اجلزئية، ونقي املتأخ

  ."بيوان نساال يشِ من الن  تقول: "  "النسان حيوان"

 اكذبة. :والانية : صادقة،  فالوىل
 
 



 
 

 

 

   ثم قال:

 ا امَلْذُكوِردِّ ُسوِرَهْض ِبِضفاْنُق *** ًة ِبالسُّـوِرَوِإْن َتُكْن َمْحُصـوَر
جبا اكن أو ، موزئيار أو جلكيا اكن السو ،: إن اكنت القضية حماطة بسورٍ يعين

  ن اكن إف بديل الكيف،تمع  ،ورالس ذلك حينئذ أن تأيت بضد فنقيضها بلا،سا
وهو  بعكسه أتيتإن اكن السور جزئيا بعكسه وهو اجلزيئ، و أتيتالسور لكيا 

 .اليلك 
 ثم قال:

 ُضَهـا َسـاِلَبـٌة ُجــْزِئيَّـْهَنِقي *** َفِإْن َتُكـْن ُموَجَبـًة ُكلِّـيَّْه
ضية إن اكنت حمصورة بالسور فنقضها يكون  الق من أن  سبقعرفت ما  اإذ
فأقول لك: إن  ذلك ون يكوأردت أن تعرف كيف  السور املذكور، ذلكبضد 

 ن اُك إنسحنو: " اإلجياب لحا : حماطة بسور لُكأي، لكية   موجبة   ة  ي ضتكن الق
  ل السلب، زيئ حاأن تأيت بسور جو السابلة اجلزئية، به حينئذ نقيضهاف "حيوان
 ."يوانبليس النسان ض بع: "فتقول

حال  جزيئ: حماطة بسور يأ، جزئية   موجبة   ة  قضي ن الإن تك: أي، والعكس
ال يشِ من ، حنو: "لكيةسابلة " فنقيضها النسان حجربعض "و: حن اإلجياب،

 ".النسان بجر

 : إين
 .املوجبة الَكية نقيضها سابلة جزئية

 ة.لكي   ابلةس  يضهانق  واملوجبة اجلزئية



 
 

 

 

 قال:ثم 
 ُضـَها ُمـوَجـَبٌة ُجـْزِئيَّـْهيِقَن *** َوِإْن َتُكـْن َسـاِلَبـًة ُكلِّـيَّْه

ها " فنقيضحجر  من النسان  ال يشَِ ة حنو: " سابلة  لكي ة  ي ضوإن تكن الق  :أي
 ".بعض النسان حجرجزئية، فتقول: "موجبة  ينئذ  ح

 : اكذبة.والانية ،  : صادقةفالوىل
، لكية موجبةنقيضها جزئية، ف سابلةنت القضية : إن اكأي، أيضا العكسو
 ".يوانُك إنسان ح" مع "بعض النسان بيوان سلي "حنو:  

 : ينإ
 .السابلة الَكية نقيضها موجبة جزئية
 .والسابلة اجلزئية نقيضها موجبة لكية

 واملنفصلة،ولم ي رش الاظم إىل اتلناقض بني القضية الرشطية املتصلة 
 سبةتني يف الناتاد القضي : ي شرتط أيسبق بيانه يف احلملية،  ل مابمث  ويكون 
فِه " لعة فانلهار موجودنت الشمس طا لكما  حنو: " فف املتصلة ، احلكمية
 " اموجود   انلهارَ  طالعة   الشمِس  ـونبعض أوقات ليس "نقيض:  

 نقيض" مبينفهو إما معرب وإما  اللفظ اسمالكما  ن حنو: "املنفصلة ويف 
 ."يامبن وإما معربا إما اللفظ اسما أن يكون  أوقات ـونِ  س بعض  لي "

 



 
 

 

 

 الَعْكِس امُلْسَتِويَفْصٌل ِفي 

68 . 

 

ِي القَ  ـس  الَعكْ 
َ
ـزْأ  يَّهْ  ـِ قَلْب  ج 

  
ـْدقِ  *** ــد ـاِِ الصـ ــَ ـَع َبقـ ــَ ــَّ  َوالَكـْيفِ مـ  هْ ـيـ

   
69 . 

 

 إِ  َوالَكـمد 
ـوجَ  الَّ ـلديـَّ ـالم   هْ ـَب الك 

  
ــ  عَ فَ  *** ـَبة  ال ـزْ ـْوضــ ــَ ـهْ ـَها الم وجــ ــَّ  يِيــ

   
70 . 

 

دْ زِ اَل َوالَعْكـس   ـا و جـِ  م  لَِغرْيِ مـَ
  

ـهِ  *** ــِ ـاع   اجْ بـ ــَ دْ  تِمـ ــِ ـَتنْيِ فَاْقَتصـ ــَّ  اخلِسـ
   

71 . 

 

ـلَة   ــَ ْهم ـا الم  ــَ ـبِ َوِمْثـل ه
ــْ ل  يَّهْ  السَّ

  
ــِ  *** ـــا فــ ـ نََّهــ

َ
ـهْ  ـيِل ــَّ ةِ ال ـْزيِيــ ـوَّ ــ   قــ
   

72 . 

 

الطَّ ْكـس  العَ وَ  ـِ ب  ب
َرتَـّ ـي م   ْبعِ  فـِ

  
ـرَ  *** ـي مــــ  ـَس فــــِ ْ ـعِ ب  تَّ َولــــَ   بِالَوضــــْ

   
 
 

 



 
 

 

 

 «العكس املستوى فصل يف»قوله: 
   ه  ر  آخ    د  رأ  وأ الَّشء   ب  ل  قأ :  العكس لغة 

أ
 .هل   و  ىلع أ

وهذا معنى ، طريف القضية مع بقاء الكيف والصدق ب  ل  قأ  :وعند املناطقة 
 قوله:

 ِفيَّـْهْيَكـَمـَع َبَقـاِء الصِّـْدِق َوال *** ـْزَأِي الَقِضيَّْهَقْلُب ُجْكـُس الَع
 *** ........................................  مِّوالَك

ِي الَقِ يَّهْ « تبديل »قَلْب  املستوي » «س  الَعكْ »أي:   
َ
ـْزأ ، قضيةأي: طريف ال «ج 

 خمتصا باحلمليةس العكس ليو ،ةمتصل ، أو رشطية  اكنت قضية  محلية  سواء 
ويف ، واملحمول موضواع، الموصري املوضوع حمي ةياحلمل فف ،خالفا للناظم

فال  ةما الرشطية املنفصل، أايلا، واتلال مقدماقدم تامليصري  لةاملتص الرشطية
 مع بقاء الصدق يف عكس القضية،أي: « ْدقِ اِِ الصد َع َبقَ مَ » سيدخلها العك

هأو  قضيةدقت اللو ص بيث إنه قلبهما  ، فخرج بذلكا صادقاكذبت اكن عكس 
ُك حيوان " هو عكسها" فإن ُك إنسان حيوانحنو: " دق،عدم وجود الص مع
ُك حيوان قولا: " ؛ لنيف عكسها فلم يبق الصدق وهذه قضية اكذبة، "ناإنس

ودخل يف ذلك: صدق  ،فهذا ال يكون عكسا مستويا اكذبة، " قضيةإنسان
فإنها قضية اكذبة، وعكسها  "ُك حيوان إنسانو: "الصل، حنع كذب العكس م

مع بقاء  :أي «هْ ْيِفيَّ الكَ » مع بقاء« وَ »" ويه صادقة، ان حيوانسنلا بعضهو "
اكن   إذااكن الصل موجبا اكن العكس موجبا، و إذااإلجياب والسلب، بيث إنه 

 .سيأيت يف المثلة، كما  سابلا اكن سابلا

 يوانالليس بعض " :" ثم عكست فقلتاننسان حيوعض الب": فإن قلت
 .لنه لم تبق الكيفية؛ ياومست " لم يكن عسَك  بإنسان



 
 

 

 

فإن اكن الصل لكيا فالعكس لُك،  ية واجلزئية،أي: مع بقاء الَك «كموال»
وجبة الَكية فال يبَق فيها القضية املإال يف  وإن اكن جزئيا فالعكس جزيئ،

 معنى قوله: وهذا  اجلزئية،وجبة  عكسها هو امل  بلالكم،  

 َفَعـْوُضـَها امُلوَجـَبُة اجُلـْزِئيَّـْه *** ْهـيَِّإلَّا امُلـوَجـَب الُكـلِّ .........

"  ُك إنسان حيوان"، حنو: جزئية   ها موجبة  فإنها عكسأ  الَكيةأ  : إال املوجبةأ أي   
  دق صيفال ؛ يةموجبة جزئ "بعض اليوان إنسانعكسها "فهذه موجبة لكية، 

 ؛ إال إذا اكن موجبة جزئية.ملوجبة الَكيةا  عكس



 
 

 

 

 يِوَتْسُماْل ُسْكما يدخله الَع
 قال:

 ِبـِه اْجِتَمـاُع اخِلسَّـَتْيِن َفاْقَتِصْد *** ـا ُوِجْدَوالَعْكـُس اَلِزٌم ِلَغْيِر َم
 ِئيَّـْهاجُلـْزِلَأنََّهــا ِفـي ُقـوَِّة  *** َوِمْثـُلَهـا امُلْهَمـَلُة السَّْلـِبيَّْه

 .«َحلية، ورشطية : »القضية تنقسم إىل  سبق أن عرفت أن 
 ، يه:أقسامتنقسم إىل ثمانية    احلملية  ةي قضالف
 .«زيد ـريم، حنو: »جبة شخصية مو  -1
 .«ـريمازيد ليس حنو: »  ،بلةشخصية سا  -2
 .«انبعض النسان حيوو: »حن  ،جزئية موجبة   -3
 .«إنسانبيوان ليس بعض الحنو: »  ،جزئية سابلة   -4
 .«ُك إنسان حيوانحنو: »  ،ة وجبة ملكي  -5
 .«بنا قحيوان  ليس ُك»و:  حن  ،ة بللكية سا  -6

 .«ان حيوانالنسحنو: »  ،مهملة موجبة   -7
 .«انيوان ليس بإنسالحنو: »  ،مهملة سابلة   -8

تَِّصلَة، ومنفصلة قسمني: »تنقسم إىل القضية الرشطية و  العكسف «.م 
ستني واملراد بال، ن اال ما اجتمع فيه الست لكها، إ لنواعاملستوي يدخل هذه ا

ة؛ لنها يف ملة السابلومثلها امله  ،إنه ال عكس هلا" فالسلب" مع "ية الزئ"اجتماع  
، وما كما سيأيت بيانه الرشطية املنفصلةأيضا العكس املستوي وال يدخل  وقتها،



 
 

 

 

ه  " فإنة لة السابلواملهم، السابلة الزئية : "ما سوى  ، أعينى هذين الوعنيسو
 و ذا معىن قوهل:،  نعكسي

ِ  *** ا و ِجدْ  مَ رِ ـيْ زِم  لِغَ س  اَل وَالَعكْ  ـَتنْيِ ِه اْجتِمَ ب  فَاْقَتِصدْ اع  اخلِسَّ
« إال بهد و ج   امَ »إال « غري»قضية  ُك   «لـ الزم»املستوي  «س  كْ والعَ »: يعين

دأ فيه القضية اليت ة واملهمل ة اجلزئية السابليهو، «نِ ـيْ َت سَّ اخلِ  اع  مَ تِ اجْ » او ج 
 .السابلة

 ، فهذه ال عكس هلا .«بإنساناليوان  ضبع ليس: »سابلة اجلزئيةمثال ال

، اجلزئية السابلةإنها ال تنعكس أيضا؛ لنها يف قوة فالسابلة، املهملة أما 
 و ذا معىن قوهل:

نََّهــ
َ
لْـبِيَّْه *** ِل ْهَمـلَة  السَّ ةِ  ا فِـيَوِمْثـل َهـا الم    ال ـْزيِيَّـهْ ق ـوَّ

لْـبِيَّهْ هْ لم  اومثل السابلة اجلزئية » «ال هَ َوِمثْ » نَّهَ  َمـلَة  السَّ
َ
ةِ  ق  ا يِف ِل السابلة  «وَّ

 « ال ـْزيِيَّـهْ »

 « فهذه ال عكس هلااالسم إما معرب وإما مبين: »حنو الرشطية املنفصلة أما
 "..بع ....ب بالطوالعكس يف مرتكما سيأيت بيانه يف قوهل: "



 
 

 

 

 لى العكس املستويأمثلة ع

 .«بعض الكريم زيدتنعكس إىل »  «ريمـيد ز، حنو: »وجبة املشخصية ال  -1
 «عمراليس  زيد  حنو: » ،إن اكن حمموهلا جزئيا ،بلة ساالشخصية ال -2

زيد ، حنو: »لكياوإن اكن حمموهلا  «دازي ليس و مر  ع» حنو: نفسها، إىلانعكست 
 .«ِ من المار بزيدال يش»  ية، حنو:لكسابلة   ست إىلانعك «بمارليس 
 ية موجبة، حنو:جزئ تنعكس إىل «ُك إنسان حيوان» و:حن ،ة وجباملة لكيال -3

 «.عض اليوان إنسانب»
  نفسها، حنو: تنعكس إىل «انبعض النسان حيوو: »حن ،وجبة املزئية ال -4

 .«يوان إنسانبعض ال»
 نفسها، حنو:  تنعكس إىل  «بجرنسان الِ من ال يشحنو: »  ،ة بلسااللكية ال -5

 .«الجر بإنسان  يشِ من ال»

اليوان » ، حنو:فسهانتنعكس إىل  «النسان حيوانحنو: » ،وجبة املهملة ملا -6
 .«ليوان إنسانبعض ا، حنو: »زئيةاجلوجبة  املأو تنعكس إىل    ،«إنسان
 

 .ال تنعكسفإنها   «بإنسانليس بعض اليوان حنو: »  ،سابلةالزئية ال أما

 أيضا؛ تنعكس ال فإنها «انيوان ليس بإنسالحنو: » ،سابلة الهملة امل وأما
؛ لنه يكون "النسان ليس بيوان"ال يقال: وذللك ، السابلة زئيةاجل لنها يف قوة
 .كذبا حينئذ



 
 

 

 

 ها املتصلة واملنفصلة فإنها ال تنعكس ىلع قول الاظم،بنوعي وأما الرشطية
 هل:و ذا معىن قو
ْبعِ الَعْكـس  وَ  ب  بِالطَّ

َرتَّ ـَرتَّ  ***  فِـي م   بِالَوْضـعِ  ب  َوَلْـَس فِـي م 

ْبعِ يِف » اكئن ي املستو «وَالَعْكـس  »: يعين    ب  بِالطَّ
َرتَّ ما ن في أي: يكو « م 

وذلك يتغري بتغري املعىن،  بيث املعىن أن يكون مرتبا ىلع هذا الحو،يقتيض 
: ثبوت أي ، أفاد ثبوت الكرم لزيد،"ـريم زيد"قلت: فلو  يكون يف احلمليات،

أ ترتيبها إف ، مفهوم املحمول للموضوع « العكس اكئنا َس َولَْي » ،تغري املعىنذا غ ري 
ب  بِالَوضْ  م  يِف »

بتغري   القضية  ال يتغري معىن ، بيثر  ك  أي: يف مرتب بال   «عِ َرتَّ
ه بتغري الطرفني، غري معناال يت  ،"االسم إما معرب وإما مبين"فلو قلت:  ،طرفيها

فال  بالوضع، اهذا ي سىم مرتب  ف"، معرب اوإمسم إما مبين االأي: ال يتغري إذا قلت: "
املنفصلة، وعند كثري من ال يف الرشطية املتصلة ويكون العكس املستوي 

إيا  نت الشمس »فقط، حنو:  املتصلةأ  الرشطيةأ  القضيةأ  املتأخرين يدخل العكس  
 قد يكون إيا  ن» :جبة جزئية« فإنها تنعكس إىل مووداهار موج  ن انلطالعة 
 «.وجودا  نت الشمس طالعة مار انله



 
 

 

 

 العكس املستوي : فصل يفملخص

مع بقاء  ا طبيعياترتيب   املرتبة   طريف القضية ب  ل  قأ : العكس املستوي  -1
 .والكم  قالكيف والصد

 :رشوط العكس املستوي  ال ة  -2
 :الولالْشط 
يف  املوضوع حمموال، واملحمول موضواع،قضية، بيث يصري ال طريف تبديل

  مقدما يف الرشطية املتصلة.الة، ويصري املقدم تايلا، واتلي ملضية احلالق

 :الانالْشط 
ه لو صدقت القضية إنهبيث ، "الصدق"بقاء  ، اا صادقأو كذبت اكن عكس 

 :  أنه  فحاصل يلك
 صادقا.  ملستوي اكن عكسه اإذا صدق الصل    -
 ا.إذا كذب العكس املستوي اكن الصل اكذبو -

 :الالثالْشط 
فإن اكن الصل لكيا فالعكس لُك،  ية واجلزئية،أي: مع بقاء الَك "مكال"بقاء 

وجبة الَكية فال يبَق فيها القضية املإال يف  وإن اكن جزئيا فالعكس جزيئ،
 .ةعكسها هو املوجبة اجلزئي  بلالكم،  



 
 

 

 

زئية اجلو ،ةوجب املة َكي الو، وجبةاملشخصية لايا، اكمن القض موجبا اكن ما -3
 .جبة اجلزئيةفإنه ينعكس إىل املو  وجبةاملة  لهماملو  ،ةوجب امل

وإن اكن  نفسها، إىلانعكست  ،إن اكن حمموهلا جزئيا بلةساالشخصية ال -4
 .لكيةانعكست إىل سابلة  ،  حمموهلا جزئيا

 .سهانف  تنعكس إىل  ةبلساالَكية  ال  -5
 ان.ال تنعكس  سابلةالهملة  املو  ،سابلةالة  زئي اجل  -6
  :وقيلكس ىلع قول الاظم وبعض أهل العلم، عتن  الصلة الرشطية املت  -7

 .تنعكس إىل موجبة جزئية
لنها ليست مرتبة ترتيبا طبيعيا، بل  ؛تنعكس الرشطية املنفصلة ال -8

 .ترتيبا وضعيا

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 التصديقات مقاصد: ثانيا
 القياسِفي  باٌب

73 . 

 

َرا إِنَّ الِقيَ  ود ـايَا صـ  ْن قَ ـَ  ـاَس مـِ
  

اِت  *** ـــذَّ ـا بِاـل ــ  ْسَتـلِْزمـ ْوال  م  ــَ َرا  قـ ــَ  آرـ
   

74 . 

 

ـَمانِ ـث مَّ الِقَيـاس  ِعنْ  ـْم قِسـْ  َد  
  

ـ  بِااِلْقـتِ ـفَِمـنـــْ  *** ـا ي ْدعـــَ  يـَرانـــِ ـه  مـــَ
   

75 . 

 

ـتِيجَ  ــَّ ِي َدلَّ ََعَ انلـ ـَو اذلَّ ــْ  ةِ َو ـ
  

ـ *** ة  َوارــــْ بِقــــ  ِ ـَتصَّ وَّ  ـةِ لِيـــــَّ ـْمـحَ ـال ب
   

76 . 

 

ــَ  ـرِْد تَْرـِـيب ــ  ـإِْن ت ــَ ـاه  فَ ـف ــَ ب  َركد
  

ــَ  *** ـِه َعـلـ ــِ َمـاتـ َقـدد ـا وَجَ ـم  ــَ ــَ ـ  مـ  اـبـ
   

77 . 

 

ــ   َماِت َوانْـظ ـدد ــَ ق ـِب الم  ــد  َرا ـَوَرت
  

ــَ  *** ــِ ـَصِحيـَحه ـْن فَـاس ــِ ــِ ـْختَ ـد  م  ـا م  َرا ـب
   

78 . 

 

ـإِنَّ اَل  ــَ َقـفــ ـــاتِ دد ـزَِم الم  ـ  َمـــ
  

***  ِ ــــــاِت آتِ ـحَ ـب َمـــ َقـدد ـِب الم   ســــــَ
   

79 . 

 

ـَر  َومَ  غـْ ـاِت ص  مـَ َقدد َن الم   ـا مـِ
  

ـهــــَ  *** ـب  انِْدَراج  بــــْ ـَفَيجــــِ  َر  ـا يِف الك 
   

80 . 

 

مـَ ـَوَيات  َحـدل أْصـغَ  ْغـَرا    اـر  ص 
  

ْكبــــَ  ***
َ
ــــدل أ ـ  ـَوَيات  َحــ  اـْبـَرا  مــــَ ر  

   
81 . 

 

ـ ــْ ص
َ
ـِدَراِج وَأ ــْ ــَذاَك ي و ان  َغر  فـَـ
  

ــَ  *** ـط  ي لْـغـ ــَ ـَد ـَوَوسـ ــَ اِج    لـ ــَ  اِلْنتـ
   

بعد أن فرغ الخضي من ذكر مبادئ اتلصديقات رشع يف بيان مقاصد 
، لنه املقصود لاته ؛ا للقياسفعقد أوال باب  ه، ، ويه القياس وأحَكم  اتلصديقات
 : مباحث  ال ةَ  ابلاِب  ووضع يف  ذا
 القياس.  تعريف  :الول
 : أقسام القياس.الان
 .قرتاين ومما يرتكببيان حد القياس اال:  الالث



 
 

 

 

 املبحث األول: تعريف القياس

 قال:
 ُمْسَتـْلِزًمـا ِبالـذَّاِت َقْوًلا آَخَرا *** ِإنَّ الِقَيـاَس ِمْن َقَضـاَيا ُصوَِّرا

َرا» قضيتني فأكرثمن  يأ «ايَاْن قَ َ مِ »ناطقة قول  عند امل «إِنَّ الِقَيـاَس » ود  «ص 
ْس »حالة كونه  صورة خمصوصةمؤلف  ب القضيتني ال   بذات «اتِ ا بِاذلَّ م  َتـلْزِ م 

 .نتيجة القضيتنيويه    أخرى   أي: قضية    «قَْوال  آَررَا»  رجة عنهماى خابقضية أخر

 أكرث يلزم منقضيتني فمؤلف من  قول   :أن القياس عند املناطقة  يعين
 أخرى.   ية  قض  مالتسليم بها

.:  ....فقول  أي: مركب 
أكرث من اثنني، فخرج به من اثنني فمؤلف  أي: ق يتني فُكرثمؤلف من و

 ة.ب دة ولو اكنت مركالقضية الواح
قضيتني لكن ، وهو ما تركب من من قياس املساواة ذلاته«»واحرتز بقوهل: 

عل م   يف   لعمرو مساوٍ زيد  :ومثاهل، انيةموضواع يف اثلا الوىل منهم حممول   ق  ل  عأ تأ ج 
: زيد مساٍو  ة فانلتيج، يف الكرم ، وعمرو مساٍو لاَّليف الكرم ، أو كعمرو الكرم
قدمتني، بل لارج عنهما التيجة ليست الزمة لات امل. فهذه يف الكرم لاَّل

 مساٍو للك الَّشء.ي املساوي لَّشء  وهو: أن مساو
  .لتسليم بهما نتيجةيلزم من ا  أي :هما ق ية  أرر  يلزم من التسليم بو
 ا.بسيط  اقياس  عندهم  ي سىمتركب من قضيتني فقط  الي  ف

 ن تركب من أكرث من قضيتني يسىم قياسا مركبا.وإ



 
 

 

 

 :(القياس البسيطفقط ) قياس املؤلف من ق يتنيللمثال 
 اإلنسان حيوان

 حيوان خملوقولك  
 فاإلنسان خملوق

ولك : والانية ، حيوان اإلنسان : وىلال: فقط قضيتنياس مركب من هذا قي ف
، تيجة انلقول  الث و و  نيتهاتني الق يالتسليم ب يلزم من و، حيوان خملوق

 .نسان خملوقاإل  ويه:

 :  انمثال 
 .زيد خملوق

 .انٍ خملوق فأ لك  و
 .انٍ فزيد فأ 
 :(القياس املركب) ق يتنياملركب من أكرث من  لقياسلمثال 

 هللا  ر  ـلغي   ابد  ـعأ   ي  ـان  رأ ـص  ال  
 ك  ر  ـش  م  ر اهلل ـلغي   اعبدٍ   ولك  

 الار  خمدل يف  كٍ ر  ـش  ولك م  
ـابد  لغيـر  اهلل الوىل:  ية قالف ان ـي  عأ ـرأ  ال ص 
ـر ك   ق ية الانية:الو ش   ُك  اعبٍد لغيـر اهلل م 

ـر ٍك خمدل يف الار والق ية الالة: ش   ولك م 
 امةار يوم القييف انل دلم نالث: أن انلَصاق ايا اليلزم من  ذه الف



 
 

 

 

 أقسام القياس: الثانياملبحث 

 قال:
 َعـى ِباِلاْقـِتـَراِنـيَفِمـْنـُه َمـا ُيْد *** :ُس ِعْنـَدُهـْم ِقْسـَماِنـاُثمَّ الِقَي

 َواْخـَتصَّ ِبالـَحْمــِليَّـِة ،ِبُقـوٍَّة *** َوْهـَو الَِّذي َدلَّ َعَلى النَّـِتيَجِة

 مان:ة قسد املناطقاس عن أن القي   يعين
 . "يـلِ مْ القياس الَ "  أو  "ِط رْ ـالشَّ   قياَس "، وي سىم  االقرتاينالقياس  :  الولف

عند قوهل:  "ة ئامل" يف ابليت عنه  الالكمسيأيت ئ، و: القياس االستثناوالان
 .«ومنه ما ي دىع باالستثنايئ»

 : بمعناه.أي  .قوةىلع التيجة بفهو ما دل    :أما االقرتان
 ذكر معه التيجة.لم ت    ا: ماليسري قل َع سبيل أو
كرتلكن ت ذكر معه صورتها، ئتها وي هبلم ت ذكر معه التيجة : أي معه  ذ 
 .فيه مفرقة    بيث تكون أجزاء التيجة   ،بمادتها

" إنسان جسمُك ذلك: " فنتيجة" حيوان جسمنسان حيوان، ولك ال"مثال: 
 يف ةقر  فأ م  املجتمعة، بل ذ كرت ت ذكر بهيئتها لم  "إنسان جسمُك فهذه التيجة "

هو موضوع  "نسانال" الي هو ع التيجة، فموضوبمادتها وحروفها القضيتني
 القضية اثلانية.هو حممول    "جسمالي هو "  القضية الوىل، وحممول التيجة



 
 

 

 

اين ن القياس االقرت: إىل أ«ةِ لِيَّ مْ َتصَّ بِالَ وَارْ بقوهل: » وقد أشار الخضي 
 ال رشطية، ب من قضايا محليةيرتك هالخضي أن يرى : أي، ةملي خمتص باحل
واالقرتاين ا، رشطي  ااقرتاني اقياسفيكون ، املتصلةأ  ه يدخل الرشطيةأ : أنحوالصحي

، فقط القضايا الرشطية ، أو منمليةاحلرشطية والقضايا ال يرتكب منالرشيط 
  ،«حيوانا  ن جسما نسانال ولكما  ن ،قا  ن حيواناالنسان ناطلكما  ن حنو: »

 «.جسماالنسان ناطقا  ن لكما  ن ذلك: »يجة  تفن 

 ".َحلرشيط، ون: "اع فالقياس االقرتاين إذن نو



 
 

 

 

 القرتاني ومما يرتكببيان حد القياس ا: الثالثاملبحث 

 قال:
 اَمـا َوَجـَبـ اِتـِه َعـَلـىُمَقـدَِّمـ *** اَفـِإْن ُتـِرْد َتْرِكـيَبـُه َفَركَِّبـ

 َتـِبـَرا َفـاِسـٍد ُمـْخَصِحيـَحَهـا ِمـْن *** اْنـُظـَراَوَرتِّـِب امُلَقـدَِّماِت َو
 ِبـَحـَسـِب امُلَقـدَِّمـــاِت آِت *** اِزَم امُلَقــدَِّمـــاِتنَّ َلَفـِإ

 ـَرىْبَهـا ِفي الُكاْنِدَراُجـَفَيِجـُب  *** َوَمـا ِمَن امُلَقدَِّمـاِت ُصْغـَرى

 ْبـَراُهَمـاَوَذاُت َحــدٍّ َأْكَبـٍر ُك *** اَحـدٍّ أْصـَغـٍر ُصْغـَراُهَمـَوَذاُت 
 َوَوَسـٌط ُيْلـَغـى َلـَدى اإِلْنَتاِج *** و اْنـِدَراِجاَك ُذَوَأْصـَغٌر َفــَذ

 

رد  أراد أن يف «اقرتان، واستثنايئأن القياس ينقسم إىل قسمني: »بعد أن بني 
 فقال:بحث،  االقرتاين ب

رِْد تَْرـِ إِ فَ  َمـاتِـِه َعـلَ ***  اَبـفََركد  يَبـه  ْن تـ  َقـدد  ـ  َمـا وََجـَبـا م 

َبـ» تركيبأ القياس االقرتاين« يَبـه  تَْرـِ » نطقأيها امل« دْ رِ  ت  إِنْ فَ قوهل: »  «افََركد
بأـ ك  قَ » عأي: فامج، ن  فأرأ مَ م  ِ دد  ،قضيتني فأكرث منن أنه يرتكب نها ماسبق بي اليت « هِ ات

ني  أكرث من قضيت ، وإن تركب من بسيط سقيا فهوتركب من قضيتني فقط  فإن
ب  من ترتي ىلع الوجه الي وجب عند املناطقة  «ابَ ا وَجَ  مَ ََعَ » مركب قياس فهو

 إذا اكنت ىلعبشك من الشَكل الربع،  ،املقدمات، وتقديم الصغرى ىلع الكربى
 
أ
 ا سيذكره يف البيات القادمة.وغري ذلك ممصوصة،  خم  ٍب ر  ـض  أ

 



 
 

 

 

 قال:
 ـاِسـٍد ُمـْخَتـِبـَراَصِحيـَحَهـا ِمـْن َف***  ُظـَراـِب امُلَقـدَِّماِت َواْنـَوَرتِّ

قَ َرتد وَ »: قوهل َماتِ ِب الم  حنو:  الصغرى ىلع الكربى،قدمةأ امل م  د  قأ ت  بيث « دد
 .«فالنسان ملوق، حيوان ملوقولك ، النسان حيوان»

 .صغرى   ت سىم مقدمة    «النسان حيوان»  :اليت يه  :فاملقدمة الوىل  
 كربى.  ت سىم مقدمة    «لوقحيوان مُك : اليت يه: »الانية  واملقدمة 
 .«النسان ملوق: »يه وانلتيجة

« يه املقدمة النسان: »والي ه شتمل ىلع موضوع التيجةفاملقدمة اليت ت
 .ى الصغر

يه املقدمة  «ملوق: »مول التيجة الي هوواملقدمة اليت تشتمل ىلع حم
 لكربى.ا

ن الصغر  أن تكو" ىلع وجه خمصوص وهوبرشط أن يكون ذلك لكن 
 .يف الشَكلسيأيت بيانه    امك  "الول يف الشُك ، والكرب  لكية  وجبة  م 

ْ اسِ ْن فَ ا مِ َحهَ َصِحي رَاظ  وَانْ : »وقوهل  «.ارِبَ تَ د  م 
 ،هلاحالة كونك خمتربا  ات من فاسدهااملقدم صحيحأ  أيها الطالبوانظر 

 .الظماملادة و من جهة ت من فاسدهاحينئذ الظر يف صحيح املقدما نبيغفي 



 
 

 

 

و من أال إنتاج من مقدمتني اكذبتني،  إذ ؛ةملادة ال بد من أن تكون صادقفا
 .امن املقدمتني صادق  ُك    ن قدمة اكذبة وصادقة، فال بد من أن يكوم

من ني وال ؛ إذ ال إنتاج من سابلت تنيتني وال جزئيسابلال يكونا بأن  ظموال
 .جزئيتني

يقينية أو  هل يه نت نظريةإن اك الستدالل عليهابااملقدمات تبار وينبيغ اخ
 ؟ وهل يه ىلع تأيلف منتج أو ال؟ال

من الشاعرة والالكبية املتَكمون  ايهملهمن الرشوط اليت وهذا الرشط 
 ج فاسدة لنها ب نيت ىلع مقدمات غري صحيحة، رجون بنتائخي ؛ إذ أنهموغريهم
ولو أثبتنا هلل  دث خملوق،به احلوادث؛ لن ُك حا اهلل ال تقوم"قوهلم: لك من ي

 -جل وعال-لَكن الرب  ،وامليجءاكلزنول واإلتيان والضحك  ةالصفات االختياري
وم  وت، وال يأيت يوص ال يتَكم برف  اهلل"يقولون: م من  َ و تقوم به احلوادث،

، ولم ليلمن ال اآلخرلث اثلاَّلنيا يف  القيامة، وال يضحك، وال يزنل إىل السماء
 و نرد أهلا، وأو نؤ ا،عن معناه -حنرفها-نرصفها إذا ولون: فيق ،"ش ىلع العر يستو

يكون بمعىن املخلوق  فاحلادث كذب،  لكه وهذا !!بشبهة أنها أخبار آحادبعضها 
 .ره ما يشاءمفي حدث من أ  -جل وعال-هلل  إذا اكن متعلقا باملخلوقات، أما ا

وصف بوصف من صفاته ال ي   -جل وعال- ه التيجة أن اهلليريدون بهذ وهم
، قادهم إىل هذا اجلهل كيف شاءومىت شاء، اهلل ها يفعلاليت ، فعليةاالختيارية ال



 
 

 

 

اهلل سبحانه ال تقوم به احلوادث، ولنه إن قامت به  املركب اعتقادهم أن 
 !!َكن هو حادثا، إذن ال يفعل شيئا باختياره احلوادث ل

ما أنزل اهلل به من  باطل  هذا الكم عقيل : ل السنة والماعة يقولونوأ 
، ولم -صىل اهلل عليه وسلم-هلل، وال يف سنة نبيه فلم يأت يف كتاب ا سلطان،

ة موه عن الفالسفأخذت بل ينطق به أحد من السلف أهل احلديث والثر،
 .وأشياعهم

 : ل أ ل السنة ويقو
يف يشء من ُيل بذاته ال ملخلوقاته، فال يكون حمنعم ننف عن اهلل أن 
 .قهلمكتسب من خلقه، وهو مباين لخلقه، وال ُيدث هل وصف 

في حدث من أمره ما يشاء، ويفعل ما يشاء مىت شاء، فيزنل  -سبحانه-أما هو 
امة للفصل بني  ب، ويفرح، ويأيت يوم القي إىل السماء اَّلنيا، ويضحك، ويعج

ل ا، وال جمسنةل وتكذيب للكتاب والباط -حانهسب - ذلك عنه ف   ونأ  العباد،
وال أحد أعلم باهلل من  ،ال أحد أعلم باهلل من اهلللنه  ؛يف ذلك أصال للعقل

فينبيغ  وأثبتها هل رسوهل، صفات،لفسه تلك ال -سبحانه-وقد أثبت  رسول اهلل،
سول رعن اهلل وعن جاء وبما  وبرسول اهلل، باهلل : آمناوحد أن يقولحينئذ لُك م 

 هل.اهلل ىلع مراد اهلل ورسو



 
 

 

 

أنها  بمعين ،ةحادثصفات مشيئته ب االختيارية اليت تتعلق ت اهللفصفا
ش بعد خلق العرش،  فقد استوى سبحانه ىلع العر ؛وقعت بعد أن لم تكن واقعة

 يوم القيامة للفصل بني  ويأيت ويزنل إىل السماء اَّلنيا بعد خلق السماء اَّلنيا، 
وهل إىل السماء اَّلنيا، واكستوائه زنكاال ملا يريد، لم يزل فع -نهسبحا-فهو  ،العباد

، فهذا لكه للفصل بني العباد من الغماميف ظل  امةيوم القي  إتيانهكىلع العرش، و
 -سبحانه-صفاته و لنه سبحانه خالق ُك يشء، ، وليس هو بمخلوق،حادث

 .فاتمثلها صكيشء، فكذلك صفاته ليس  ه ليس كمثله  كذاته، فكما أن

 قوله: و
 اِت آِتدَِّمِب امُلَقَسَحاِت *** ِبدَِّم امُلَقِإنَّ َلاِزَمَفـ

َماتِ إِنَّ اَلزِ فَ » َقدد َماتِ ِبََسبِ تكون » « أي: نتيجة املقدماتَم الم  َقدد إن ف « الم 
 كذبت متان أوا كذبت املقدصدقت التيجة، وإذصادقتني ملقدمتان ا اكن

، والكذبق للصد حمتملة   التيجةبل تكون  ،ال تنتج املقدمتان فإحداهما 
ا،  ذبة  واغبلا ما تكون اك  .وقد تصدق اتفاق ا ال لزوم 

 وله: وق
 ْبـَرىاْنِدَراُجـَهـا ِفي الُكَفَيِجـُب  *** َوَمـا ِمَن امُلَقدَِّمـاِت ُصْغـَرى

ون مندرجة يف الكربى، بيث كيه اليت ت رى أن املقدمة الصغيعين به: 
 .مة، والصغرى خاصةتكون الكربى اع

 



 
 

 

 

 .«حيوان ملوقلك و، نسان حيوانال»مثال:  
م ىلع اإلنسان باحليوانية حكم كاحلمقدمة صغرى؛ لن : فالنسان حيوان

 .خاص
صغرى فإن الاعمة  الكربى  نول  ى؛ لنها اعمة، كرب: ولك حيوان ملوق

 خملوق.نسان  من أفراد اإل  فردٍ  ، بيث إن ُك  هلا  لوسطامفهوم احلد    مندرجة يف

 ه:وقول
 ْبـَراُهَمـاَوَذاُت َحــدٍّ َأْكَبـٍر ُك *** ـدٍّ أْصـَغـٍر ُصْغـَراُهَمـاَوَذاُت َح

 َوَوَسـٌط ُيْلـَغـى َلـَدى اإِلْنَتاِج *** اَك ُذو اْنـِدَراِجَوَأْصـَغٌر َفــَذ

 يعين:
نسان ال»مثال يف قولا:  تملت ىلع احلد الصغر،اش ما: لصغر  املقدمة اأن 

و ه وضوع التيجةهو مالي ف «فالنسان ملوق حيوان، ولك حيوان ملوق،
 «.ملوقالنسان »يف قولا:    «النسان»

، حممول التيجة الي هو ،ما اشتملت ىلع احلد الكرب :املقدمة الكرب  و
 .«ملوقوهو »

ا أ يجةلتموضوع اف وما تكرر  ،أكرب اىم حد  صغر، وحمموهلا يسيسىم حد 
 .ي سىم حدا وسطا  «حيوانوهو »  ني احلد الصغر والكربب



 
 

 

 

يم حدا و ،احلد الوسط الكرب بواسطةاحلد مندرج يف احلد الصغر و س 

 .بني القضيتني  ةواسطة ورابطوسطا لنه  

 :فنقول، إخراج التيجةعند  املقدمتنيمن  ذف وي لىغُي  احلد الوسط و

بيث إننا   ،ع حذف احلد الوسطم د الكرب لألصغرضم احلب «النسان ملوق»

 .تيجةخرج الفت   عن الصغر،  بالكربخنرب  
 

 

 


