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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  : قــــال تعالى

     ﴿  ً َباَل ُطو رَْض َولَْن َتبْلَُغ اْلِ
َ
رِْض َمرًَحا إِنََّك لَْن َتْرَِق اْل

َ
َ َتْمِش ِف اْل    ﴾  َو

  ) ٣٦: سورة اإلسراء(

  

  

  

  :ال تعالىــــــوق

قُوُل لَُكْم إِّنِ ﴿
َ
َ أ ْعلَُم الَْغيَْب َو

َ
َ أ ِ َو َّ قُوُل لَُكْم ِعنِْدي َخَزائُِن ا

َ
َ أ َّ قُْل َهْل قُْل  َ ِ َّ َما يُوَح إ ِ تَّبُِع إ

َ
َملٌَك إِْن أ

ُرونَ  َ َتَتَفكَّ فَ
َ
ْعَم َواْلَِصُي أ

َ
   ﴾يَْسَتوِي اْل

   )  ٥٠: سورة األنعام(
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  اإلهداء

  :نُهدي كتابنا هذا إلى

  .ونظريات سديدة وقوانني ثابتة كّل َمْن يبّجل عقله، ويبين معارفه على أسس علمية منطقية، ووْفق قواعد حمكمة  -

كـــّل َمـــْن يســـعى إىل اإلبـــداع، والتجديـــد، والتغيـــري، واإلصـــالح، والتطـــوير، والتنميـــة، والنهـــوض، بإعمالـــه لعقلـــه يف دائـــرة -
   .وْفق مقاصد الشرع ومصاحل اخللق املسكوت عنه

والركود واالنغالق، والتقوقع على الذات كّل َمْن يعمل جاهداً للخروج من ربقة التقليد األعمى، والتخّلص من اجلمود -
.  

  .كّل َمْن ينشد احلقيقة ويثابر من أجل الوصول إليها -

  

  

  المؤّلفان                                                  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

احلمد هللا جبميع احملامد على مجيع النعم، والصالة والسالم على حمّمد املبعوث إىل خري األمم، وعلى آله وأصحابه      
  .مفاتيح احلكم ومصابيح الظلم 

فهذه دروس يف علم املنطق، ّمت إعدادها لطّالب املدارس اإلسالمية التابعة لوزارة الرتبية يف حكومة إقليم  : أما بعد
م، وناوين أن خيرج تصنيفاً كوردستا ن، توّخينا فيها اإلجياز واالختصار ما أمكن، قاصدين تقريب هذا العلم إىل أذها

ّية، بعيدًا عن التطويل املمّل واإلجياز املخّل، موضحًا باألمثلة املتنّوعة يف خمتلف  سهًال ميّسرًا يف حّلة مجيلة وصورة 
  .القضايا واملسائل 

  .أن يتقّبله منا، ونرجو أن تكون فيه خدمة للفكر اإلسالمي، واهللا تعاىل من وراء القصد  نسأل اهللا عّز وجلّ 

  

  

  

  المؤلفان
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  هيدتم
  

  نشأة علم المنطق وواضعه 
        
هو أول من أرسى شيئًا من قوانني املنطق، معتمداً ) م.ق ٤٧٠املولود سنة (كان الفيلسوف اليوناين الشهري سقراط      

يف الرّد على السوفسطائية الذين كانوا يّدعون أّن املدركات احلسية هي أساس العلم، وأكد من خالل تلك القواعد عليها 
جه  أن حقائق األشياء ثابتة يدركها العقل، وبذلك متّكن من إثارة العقول وتنوير األذهان وجتلية احلقائق، وسار على 

وير علم املنطق، ولكن هذا العلم مل يتكامل بنيانه ومل يستِو على سوقه تلميذه أفالطون، وكانت له بصمات ظاهرة يف تط
إال على يدي أرسطوطاليس يف القرن الرابع قبل امليالد، حيث قام بتهذيب مباحثه، وترتيب مسائله وفصوله، ولذلك كان 

  .يلّقب باملعّلم األول
املنطق، مث تداوله فالسفة اإلسالم بالشرح والتحليل  ويف عصر الرتمجة قام ابن املقّفع برتمجة كتاب أرسطو يف        

  .والتلخيص كما فعل الفارايب، وابن سينا، وابن رشد
، وسار على منواله َمْن أّلَف بعده يف ١وقد كان اإلمام فخر الدين الرازي أول من غّري يف قواعد أرسطو من املسلمني

م على الن   : حو اآليتاملنطق، فصار ترتيب املنطق يف أكثر مؤلفا
  
  
  

M تعريف علم املنطق، وبيان احلاجة إليه، وموضوعه .  
M مباحث الّدالالت واأللفاظ.  
M الكليات اخلمس: مبادئ التصورات.  
M القول الشارح: مقاصد التصورات.  
M القضايا وأقسامها وأحكامها من التناقض والعكس: مبادئ التصديقات.  
M  القياس وأقسامه ولواحقه: مقاصد التصديقات. 

  
جهم  وترتيبهم يف هذا املؤّلف بعون اهللا تعاىل   .وسنتوّسم خطاهم ونسري على 

  

                                                            
امس األول يف املقوالت، والثاين يف القضايا التصديقية وأصنافها، والثالث يف القياس وصور إنتاجه على اإلطالق، والرابع يف الربهان، واخل: ألرسطو على مثانية أقسام) النص(اشتمل كتاب   )١(

  . يف اجلدل، والسادس يف السفسطة، والسابع يف اخلطابة، والثامن يف الشعر
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  الدرس األول
  وموضوعه وفائدته تعريف علم المنطق

  
  تعريف المنطق 

ا الذهَن عن اخلطأ يف الفكر :المنطق هو       ُ   .آلٌة قانونيٌة تبحث عن أحوال التعريف والدليل، وتعصم مراعا
من خالل التعريف يتضح لنا أّن املنطق يبحث عن املفردات اجملهولة اليت ال تعرف ماهيّتها، فيضع هلا تعريفًا حمددًا يزيل 

  . الغموض الذي يكتنفه
هو  : كأن جيهل شخٌص ما حقيقة الكهرباء، أو الرياضيات، أو أصول الفقه، أو حديث اآلحاد، فيقال له: مثال ذلك

  .ب يسّمى تعريفاً، ألنه يوصل إىل اجملهوالت التصوريةكذا وكذا، فهذا اجلوا
  .ويتضح من التعريف أنه يبحث أيضاً عن القضايا اليت ال تعرف صحتها، فيورد األدلة اليت توصل إىل املطلوب

  
هل أّن القياس دليٌل من أدلة األحكام، أو هل أّن التمييز منصوٌب، أو هل أّن الرسل : كأن جيهل شخص ما  :مثال ذلك

معصومون، أو هل أّن الرهن جائٌز، فيسرد أدلًة تبّني صحة تلك القضايا،  وهذا هو الدليل، ألنه يوصل إىل اجملهوالت 
  .التصديقية

ا ((وإمنا قيل يف التعريف  ، ألن علم املنطق ال يعصم بنفسها الذهن عن اخلطأ، بل ))الذهن عن اخلطأتعصم مراعا
ا، فاملنطقيُّ قد يقع يف اخلطأ، إذا مل يراِع القواعد املنطقية   .مبراعا

  
  

  .ترتيب أمور معلومة حاصلة يف الذهن للتوصل به إىل أمر جمهول غري حاصل :والمقصود بالفكر هو

؛ ألن املنطق مصدر ميمي يطلق باالشرتاك على النطق مبعىن التكلم، وعلى إدراك ووجه  تسمية هذه األدلة باملنطق
الكليات، وعلى قوانينها، وملا كانت هذه األدلة تعطي األول قوة، والثاين إصابة، والثالث كماًال، مسّيت باملنطق، ويف شرح 

ات الكلية وعلى القوة العاقلة اليت هي حمل امللوي على السلم املنورق أنه ّمسي بذلك؛ ألّن املنطق يطلق على اإلدراك
صدور تلك اإلدراكات وعلى التلفظ الذي يربز ذلك، وهذا العلم يتصّبب به اإلدراكات الكلية، وتقوي القوة العاقلة 

  .وتكمل، وبه تكون القدرة على إبراز تلك العلوم، أي فله ارتباط مبعاين املنطق الثالثة
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  موضوع علم المنطق

ا إىل جمهول تصوري أو تصديقيمد         .ار البحث يف علم املنطق هو املعلومات التصورية والتصديقية، وكيف يُتوصَّل 
  أما.ت من قبيل الِنَسِب والقضايااملدركات املفردة اليت ليس :والمعلومات التصورية هي
  .املدركات اليت هي من قبيل الِنَسِب والقضايا: المعلومات التصديقية فهي

التصور كتصّورك للجّو، حيث حيصل يف ذهنك صورة اجلّو بإدراكك ملكوناته وماهيته فقط دون احلكم عليه  مثال
  .باحلرارة، أو الربودة، أو االعتدال

  .، حيث إنك حكمَت على اجلّو بالربودة)اجلّو بارٌد (  :ومثال التصديق قولك
حٌة بالتكبري وخمتتمٌة بالتسليم، فهذا تصوٌر، ألّنك أدركَت إذا أدركت أّن الصالة أقوال وأفعال مفتت :ومثال ذلك أيضاً 

ا واجبة: حقيقة وماهية الصالة، وإذا قلتَ    .الصالة واجبٌة، فهو التصديق، ألّنك حكمَت على الصالة بأ
  .إدراك املفرد: فالتصور هو       
  .إدراك مضمون القضية :والتصديق هو       

  :ضرورّي ونظرّي، فاألقسام أربعة:  إىل نوعنيوينقسم كل من التصور والتصديق 
كتصور احلرارة واملرارة مثًال، حيث يكفي يف إدراك  . وهو ما ال حيتاج إىل نظر وكسب بالتعريف :تصّوٌر ضروريٌّ  -١

  .كل منهما احلاّسة اخلاصة بإدراكهما من احلواّس اخلمس
املغالطة، وعقد املضاربة، واملصلحة املرسلة، كتصّور . وهو ما حيتاج إىل نظر وكسب بالتعريف: تصّوٌر نظريٌّ  -٢

  .والتمييز
كالتصديق بأّن الواحد نصف االثنني، وأّن الثلج . وهو ما ال حيتاج إىل نظر واستدالل :تصديٌق ضروريٌّ    -٣

 .بارٌد، والثمانية زوجٌ 
رض، وأّن حممداً كالتصديق بأّن اهللا خالق السموات واأل. وهو ما حيتاج إىل نظر واستدالل: تصديٌق نظريٌّ   -٤

 .ثابتٌة باخللطة يف الشرع، وأّن اليقني ال يزول بالّشكّ  الشفاعةرسوله، وأّن 
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  قفائدة علم المنط

إّن لعلم املنطق فوائَد ّمجة، إذ أنّه يصون الفكر عن الوقوع يف اخلطأ، وذلك بالتعّرف على قواعد وقوانني وضوابط    
متّكنه من عن االنزالق إىل فهم فاسد، ومتنعه من االحنراف عن جادة الصواب، و وأصول استداللية صحيحة، وتعصمه 

واحلق من الباطل، كما أّن علم املنطق ينّمي يف اإلنسان ملكة النقد، ويوقظ فيه قوة املالحظة، إ متييز الصواب من اخلط
  .وجيعله قادراً على تقييم األفكار وتقوميها

اليت ال تسّلم باألمور إال بإقامة األدلّة والرباهني عليها، وهو الطريق املوصل إىل اإلبداع ويتكّفل املنطق ببناء الشخصية 
ا، يقول الغزايل    ".من ال معرفة له باملنطق ال ثقة بعلمه): "رمحه اهللا(والتنمية والتطوير، وهو معيار العلوم وميزا

  :األسئلة النموذجية
  عرِّف املنطق اصطالحاً؟  -١
 كيف نشأ علم املنطق؟ ومن وضعه؟   -٢
 ما موضوع علم املنطق؟ وما الفائدة املتوّخاة منه؟  -٣
 اذكر أقسام التصور والتصديق، ومثِّل لكل قسم؟ -٤
 ميِّز التصور والتصديق فيما يأيت؟  -٥

  ).احلرارة(إدراك  -أ
  العامل حادث  -ب
 .ئازاد صاحلٌ  -ج

  مثِّل ملا يأيت؟  -٦
  .التصور النظري -١
  .الضروريالتصديق  -٢
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  الدرس الثاني
  الداللة وأنواعها مباحث األلفاظ
  اللفظية الوضعية أنواع الداللة

  
  مباحث األلفاظ

سبق أن ذكرنا أّن الغرض من علم املنطق هو معرفة صحة الفكر وفساده، ومتييز الفكر الصحيح من الفكر الفاسد        
، وما يتوقف عليه هذا )التعريف(واملنحرف، والفكر إما لتحصيل اجملهوالت التصورية، واملوصل اليها هو القول الشارح 

  .ية والعرضيةاملوصل هو الكليات اخلمس وأحواهلا من الذات
وإما لتحصيل اجملهوالت التصديقية، واملوصل إليها هو األقيسة وما تتوقف عليه توقفًا قريبًا وهو القضايا وأحكامها من 

  .التناقض والعكوس ولوازم الشرطيات وغريها، أو توقفاً بعيداً وهو أجزاء القضايا يف احملمول واملوضوع واملقّدم والتايل
يصل إىل جمهول تصوري أو جمهول تصديقي، أو رام إيصاهلا لغريه فالبد له أن يستخدم ما يدّل على  واملنطقي إذا رام أن

املراد حتصيله أو إيصاله إىل غريه، وهو البحث عن الدالالت ومباحث األلفاظ، إذ أّن اإلفادة واالستفادة والتعّلم والتعليم 
املعاين املعقولة فقط، ولكن تعّقل املعاين بدون ألفاظ تدّل عليها أمٌر  ال يتأتى إّال بذلك، وإن كان املعترب يف نظر املنطقي

ا تتوّقفان على األلفاظ،  .يف غاية الصعوبة، ولذلك كان ذكر الداللة أمرًا ضروريًا يف علم املنطق فإفادة املعاين واستفاد
داللة يكون من حيث داللتها على لذلك كان البحث عن األلفاظ ضروريًا يف علم املنطق، وكذلك احلال بالنسبة لل

ا   .املعاين، ال من حيث ذا
  

  تعريف الداللة وأقسامها 
  .هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر :الداللة

والشيء األول يسمى داّالً، والثاين يسمى مدلوًال، واحلال هو االرتباط احلاصل بني الدال واملدلول الذي يكون سببا يف 
  .اللة، وهو العلم بالوضع يف الداللة الوضعية، واقتضاء الطبع يف الداللة الطبيعية والعلّية واملعلولية يف الداللة العقليةالد

إذا كنَت يف بيتك فسمعت صوتًا وراء الباب، فسوف ينتقل ذهنك مباشرة إىل أنّه يوجد شخٌص ما وراء  :مثال ذلك
واالرتباط . إذاً فالصوت داّل، ووجود الشخص عند الباب مدلولٌ . فالصوت هو الذي أرشدك إىل وجود شخص. الباب 

ت الشخص هو الداللة، فالداللة هي النسبة احلاصل بني الداّل واملدلول هوالداللة، أي أّن انتقال الذهن من صو 
  .واالنتقال من الداّل إىل املدلول
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  أقسام الداللة 
وكل منهما إما عقلية أو طبيعية أو وضعية، فجملة . داللة لفظية، وداللة غري لفظية: تنقسم الداللة إلى قسمين     

  :األقسام ستة، على النحو اآليت
كداللة إشارات املرور على ما وضعت هلا من نظام السري، فإنك إذا رأيت اللون   :الداللة غير اللفظية الوضعية -١

  .األمحر ستوقف سيارتك، وإذا رأيت األخضر ستسري
كداللة محرة الوجه على اخلجل، وداللة صفرته على الوجل، وداللة تغّري وجه العاشق   :الداللة غير اللفظية الطبيعية -٢

  .عند رؤية املعشوق على العشق
  .كداللة الدخان على النار، وأثر األقدام يف الرمال على املسري  :الداللة غير اللفظية العقلية -٣
  .كداللة القلم على اآللة الكاتبة، وكداللة املثّلث على السطح احملوط بثالثة أضالع  :الداللة اللفظية الوضعية  -٤
تعرف أنه يعاين ) أْح أحْ : ( كداللة الكحة على وجع الصدر، فإذا مسعت زميلك يقول  :الداللة اللفظية الطبيعية -٥

ا عند عروض الوجع   . من وجع يف صدره؛ ألّن طبيعة اللفظ تقتضي التلفظ 
على الوجع مطلقاً، حيث تفهم أّن املتلفظ يتأمل، مع أّن هذه اللفظة مل توضع لتدل ) آخ(داللة لفظ  :ومثال ذلك أيضا

ا أثناء الشعور باألمل، فداللته على هذا املعىن طبيعية وليست وضعيةعلى    .األمل، ولكن اعتاد كثٌري من الناس أن يتلفظوا 
صوت املسموع من وراء اجلدار على وجود الالفظ؛ ألّن الصوت يستحيل عقالً الكداللة   :الداللة اللفظية العقلية -٦

  .أن يوجد من غري شخص يتلفظ به
جبّلُة اإلنسان أو عاداتُه وال  منشؤهاالوضُع واالصطالُح، والطبيعية  منشؤهاا سبق يتضح أّن الداللة الوضعية وممّ       

  .الدليُل العقليُّ  منشؤهاعالقة هلا بالوضع، والعقلية 
  

  الداللة اللفظية الوضعية
ا أعّم أنواع الداللة نفعًا وأشّدها انتشاراً؛ وألّن     املناطقة مل يعتمدوا يف أحباثهم إّال على الداللة اللفظية الوضعية؛ أل

ما غري منضبطتني الختالفهما  باختالف الطبائع والعقول   .هذه الداللة منضبطة، خبالف الداللة الطبيعية والعقلية؛ أل
  :ة تنقسم بدورها إلى ثالثة أقساموالداللة اللفظية الوضعي

على احليوان الناطق باملطابقة، وكداللة ) اإلنسان(كداللة . وهي داللة اللفظ على متام ما وضع له :داللة مطابقّية  -١
  .مسّيت بذلك؛ لتطابق اللفظ واملعىن. املربع على السطح احملوط بأربعة أضالع متساوية

) الناطق(فقط، أو على ) احليوان(ى عل) اإلنسان(كداللة .  ا وضع لهظ على جزء مموهي داللة اللف :داللة تضّمنّية -٢
ا تدل على جزء املعىن الذي يتضمنه اللفظ. فقط) اجلدران(على ) البيت(فقط، وكداللة    .مسّيت بذلك؛ أل

على قابل ) اإلنسان(اللة وهي داللة اللفظ على اخلارج عن معناه املوضوع له، ولكنه الزم له، كد :داللة التزامّية -٣
مسّيت بذلك؛ الّن معىن اللفظ . على الكاتب الذي كتبه داللة التزامية) الكتاب(العلم وصنعة الكتابة بااللتزام، وكداللة 

  .استلزم ذلك األمر اخلارج عنه 
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  أنواع اللزوم

  :ينقسم اللزوم من حيث احلصول يف الذهن أو اخلارج إىل ثالثة أقسام
كلزوم السواد للغراب، حيث ميكن تصور الغراب يف الذهن بدون السواد مع عدم االنفكاك يف   :خارجيٌّ فقطلزوٌم  -١

اخلارج، فكّل غراب يف اخلارج فهو أسود، ولكن ال يوجد تالزم عقلي للغراب مع السواد؛  ألنه ميكن توّهم غراب 
  .   أخضر

كلزوم البصر للعمى، فإنه ال ميكن تصور العمى إال بتصور البصر؛ ألنه عدم البصر عّما من شأنه   :لزوٌم ذهنيٌّ فقط -٢
  .أن يكون بصرياً، مع أن بينهما معاندة يف اخلارج

  .كلزوم الفردية للثالثة؛ إْذ ال ميكن تصور الثالثة بدون الفردية وال وجودها يف اخلارج  :لزوٌم ذهنيٌّ وخارجيٌّ   -٣
  .عترب يف داللة االلتزام اللزوُم الذهينُّ، مبعىن كّلما حتقق امللزوم يف الذهن حتقق الالزم فيه وامل      

  

  

  أقسام اللفظ

  :اللفظ الداّل على معناه الذي وضع له ينقسم إىل قسمني   

ّل جزؤه على جزء ، فإنه لفٌظ يد)باين املدرسة: (مثاله. وهو ما يدّل جزؤه على جزء معناه داللًة مقصودًة  :مرّكبٌ  -١
  .معناه، ألّن الباين يدل على ذات قام بالبناء، واملدرسة يدّل على مؤسسة معينة

) فضة(يدل على شطر هذا املعىن، ولفظ ) خامت(فهو مركب، ألّن معناه خامت جنسه فضة، فلفظ ) خامت فضة( :ومثل
  .املعىن يدل على الشطر الثاين، فيكون مركباً؛ ألنه قد دّل جزء اللفظ على جزء

فإنه يدل على احليوان الناطق، ) اإلنسان(لفظ : مثاله. وهو ما ال يدّل جزؤه على جزء معناه داللًة مقصودةً  :مفردٌ  -٢
فإنه ) َمتَن(لفظ : ومثل. الداللة على معناه) اهلمزة، والنون، والسني، واأللف، والنون ( وال يراد بأّي جزء من هذا اللفظ 

على رجله، بل إّن لفظ ) النون(على صدره، و) امليم(مثًال على رأسه، و) التاء(كن ال يدّل يدّل على ذات معني، ول
  .كوحدة كاملة يدّل على معناه) َمتَن(
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  أقســــام المفرد
  .كّليٌّ وجزئيٌّ : ينقسم حبسب معناه إىل قسمني) املفرد(واللفظ      
  . الشركة فيه وهو الذي ال مينع نفس تصور مفهومه عن وقوع :الكليُّ  .١
إذا تصّورت معناه ومفهومه يف عقلك وهو اآللة الكاتبة، فستجد أنه يشمل كل قلم وال يقتضي ) قلم(لفظ : مثاله     

  .احلصر بنوع واحد من القلم، فمفهوم هذا اللفظ ال مينع الشركة والتعدد
واجب الوجود، فلو الحظنا فيه برهان  مفهوم: ، ليدخل يف تعريف الكليّ )نفس تصّور مفهومه(وإمنا قيل يف التعريف 

التوحيد يكون مانعًا عن وقوع الشركة، ولكن إذا نظرنا إليه جمردًا عن برهان التوحيد فإن العقل حيكم بأنه غري مانع عن 
عن وقوع الشركة،  –مع قطع النظر إىل غريه  –وقوع الشركة، فيدخل يف مفهوم الكلّي، ألنه ال مينع نفس تصور مفهومه 

  .ذلك يدخل مفهوم الواجب يف الكلّي وخيرج عن اجلزئيوب
  .وميكن أن يُعّرف الكليُّ بأنّه اللفظ الصاحل للداللة على أكثر من واحد بالوضع    

، فإنه ال يدل إال على )حممد (مثل : وهو الذي مينع نفس تصّور مفهومه عن وقوع الشركة بني كثريين :الجزئيُّ   .٢
 .واحد

  
  
  

  أقسام الكليّ 
  

  : وينقسم الكلّي إلى قسمين
وهو ما ليس خارجًا عن ماهية ما حتته من األفراد، بأن يكون جزءًا منها كاحليوان أو الناطق بالنسبة  :الذاتيّ   -١

  .لإلنسان، فاحليوان جزء املاهية املشرتك بينها وبني أنواع أخرى، والناطق جزؤها املمّيز عّما شاركها يف اجلنس
، ÷äóÜó‡حمّمد، (ّيت ما كان متاما هلا كاإلنسان بالنسبة ألفراده، فإنه متام ماهّية األفراد من وكذلك يشمل الذا   
  ).æáŽïè، ونيشتومانو 
ا كالضاحك بالنسبة حملّمد و :العرضيّ  - ٢ أم كان عاّماً  .  æáŽïèوهو ما كان خارجًا عن املاهية سواء أكان خاصا 

  .كاملتنفس بالنسبة لإلنسان والفرس
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  :األسئلة النموذجية

  ملاذا ال عالقة للمنطق باأللفاظ؟  -١
 ، ومثِّل هلا؟اً عرِّف الداللة مصطلح -٢
 ما الفرق اجلوهري بني الداللة الوضعية والداللة الطبيعية والداللة العقلية؟ -٣
 من الداللة املطابقية والداللة التضمنية والداللة االلتزامية؟ مثِّل لكل -٤
 املعترب منها؟ما أنواع اللزوم، وما  -٥
 اذكر أقسام اللفظ من حيث معناه الذي وضع له مع التمثيل؟ -٦
 ميِّز أنواع الدالالت فيما يأيت؟ -٧

 .داللة اخلرائط اجلغرافية على البالد  - أ
 .على املدينة املعروفة) ŽïÜìóè›(داللة   - ب
 .داللة الصالة على الركوع -جـ
  .على الفأرة) احلاسب اآليل(داللة كلمة  -د

  :واملركب فيما يأيت ميِّز املفرد -٨
 .جامعة صالح الدين  - أ
lM@‹ŽïÜìóè عاصمة إقليم كوردستان. 
 .علماً لشخصٍ ) عبداهللا( -جـ
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  الدرس الثالث

  الكلّيات الخمس
  

ألّن الكليَّ إذا ، واخلاّصة، والعرض العاّم؛ اجلنس، والفصل، والنوع: ثبت باالستقراء العقلّي أن الكلّيات مخسةٌ      
فإن كان : ، وإن كان جزء املاهية، ينظر)النوع(حتته من األفراد، يالحظ، فإن كان متام املاهية فهو نسب إىل ما 

فإن كان : ، وإن كان خارجا عن املاهية، يالحظ)الفصل (، وإن كان مساويًا هلا فهو )اجلنس(أعّم منها فهو 
ا فهو    .العامّ  ، وإن كان  عاماً يشملها وغريها فهو العرض)اخلاّصة ( خاّصا 

  .فهذه مخسة أقسام تنحصر فيها الكليات، وهناك بيان كّل واحد منها وأقسامه
  
  

  الجنس: أوًال 
بالنسبة لإلنسان والفرس واألسد، ) احليوان(كــ . كليٌّ مقوٌل على كثريين خمتلفني باحلقائق يف جواب ما هو  :الجنس هو

فمفهوم احليوان ال . فإّن احليوان كليٌّ، وهو يصدق على اإلنسان والفرس واألسد، وهي حقائق خيتلف بعضها عن بعض
  .مينع من وقوع الشركة فيه

فهنا أطلق احليوان على كثريين خمتلفني باحلقائق، أي خمتلفني بذاّيت . د حيوان، واألسد حيواناإلنسان حيوان، والقر  :تقول
) مــا هــو(، ويكون اجلنس جوابا عن السؤال بـــ )زائــــر(، واألسد )صـــاهل(، والفرس )ناطـــق(من الذاتّيات، فإّن اإلنسان 

  .حيواناتٍ : فرس واألسد ؟ فيكون اجلوابما اإلنسان وال: عن كثريين خمتلفني باحلقيقة، تسأل
  

  :وينقسم الجنس باعتبار نسبته إلى الماهية التي هو جنس لها إلى قسمين
ما : فإذا ُسِئلَ . كاحليوان بالنسبة ألنواعه. وهو مايقع جوابا عن املاهية وعن كل ما يشاركها فيه :الجنس القريب -١

  .، ألنه متام املشرتك بني هذه األنواعحيواناتٍ : اإلنسان والفرس واألسد ؟ كان اجلواب

. وهو ما يقع جوابا عن املاهية وعن بعض ما يشاركها فيه، وال يقع جوابا عن كل ما يشاركها فيه  :الجنس البعيد -٢
متام ألنّه . جسٌم ناٍم : ما اإلنسان والنخل والزيتون والرمان ؟  كان اجلواب: كاجلسم النامي بالنسبة لإلنسان، فإذا ُسِئلَ 

  .املشرتك بني اإلنسان وهذه األنواع



١٦ 

 

  النوع: ثانياً 
( بالنسبة إىل أفراده ) اإلنسان(كـ. كليٌّ مقوٌل على كثريين خمتلفني بالعدد دون احلقيقة يف جواب ما هو : النوع هو    

وهو مقوٌل يف . وخمتلفني بالعددفإّن اإلنسان كليٌّ، وهو يصدق على كثريين خمتلفني يف احلقيقة ) . ÷äóÜó‡و æáŽïèحممد و
مثال . فالنوع تارة يقع حبسب الشركة، وتارة يقع حبسب اخلصوصية . جواب ما هو حبسب الشركة واخلصوصية معاً 

ما حمّمٌد ؟ فيكون : ومثال اخلصوصية. إنسان، ألنه هو متام املشرتك بينهما: ؟ فيكون اجلواب æáŽïèما حممد و: الشركة
  .نيإنسان: اجلواب

ا عن متعّدد: ّمما سبق يتضحو  ا عن واحد، ورمبا يسأل    .  أنه يف النوع رمبا ُيسأل 
. كّل كلّي اندرج حتت جنس يقال عليه وعلى غريه يف جواب ما هو : وقد يطلق النوع على. وما سبق هو النوع احلقيقي

مثًال، فهو نوٌع إضايفٌّ، ألنّه كلّي مندرج حتت جنس كاحليوان .  وهو يسّمى بالنوع اإلضايف، ألّن نوعيته باإلضافة ملا فوقه
أعلى منه وهو اجلسم النامي، يقال عليه وعلى النبات يف جواب ماهو ، وليس نوعا حقيقياً، ألّن ما حتته أنواع خمتلفة 

  .احلقيقة
  
  
  

  الفصل:  ثالثاً 
) الناطق(كـ. لشيء عّما يشاركه يف اجلنسكليٌّ يقال يف جواب أّي شيء هو يف ذاته، وهو الذي ميّيز ا  :الفصل هو     

  .فالناطق يصدق على كثريين مثل حممد وأمحد وحممود، وهم متفقون يف احلقيقة النوعية. بالنسبة إىل اإلنسان
أّي شيء ميّيز اإلنسان يف ذاته : ويرسم الفصل بأنه كلي يقال على الشيء يف جواب أّي شيء هو يف ذاته، فإذا ُسِئلَ 

  .الناطق: يف احليوانية ؟ يكون اجلوابعّما يشاركه 
  :وينقسم الفصل من حيث التمييز عن املشارك يف اجلنس إىل قسمني     
هو ما ميّيز املاهّية عّما يشاركها يف جنسها القريب فما فوقها من األجناس، كالناطق بالنسبة  :الفصل القريب -١

احليوان من أنواع احليوانات، وعّما يشاركه فيما فوقه من  لإلنسان، فإنه ميّيزه عما يشاركه يف جنسه القريب، وهو
  .كـاجلسم النامي يف النباتات، واجلسم من اجلمادات، واجلوهر من اجملردات . األجناس

كـاحلّساس . وهو ما ميّيز املاهّية عّما يشاركها يف جنسها البعيد وما فوقه من األجناس، دون القريب :الفصل البعيد -٢
بالنسبة لإلنسان، فإنه ميّيزه عّما يشاركه يف اجلسم النامي من أنواع النباتات، ويف اجلسم من اجلمادات، ويف اجلوهر من 

  .و احليوان من أنواع احليواناتاجملردات، وال ميّيزه عما شاركه يف جنسه القريب وه
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  الخاّصة : رابعاً 
. الضاحك بالقوة والفعل لإلنسان: مثاله. كليٌة تقال على ما حتت حقيقة واحدة فقط قوًال عرضيًا : اخلاّصة هي     

ان، فالضاحك ليس حقيقة اإلنسان وال جزءًا منها، بل هو خارج عن املاهية فهو قول عرضّي، وهو خاص حبقيقة اإلنس
أيُّ شيء ميّيز : وعند السؤال عنها نقول. فهو يصدق على كثريين مندرجني حتت حقيقة واحدة فقط وهم أفراد اإلنسان

  .ضاحك: اإلنسان يف عرضه ؟ فيكون اجلواب
  :  واخلاّصة تنقسم إىل قسمني

إمكان : واملراد بالقوة{لإلنسان الضاحك بالقوة بالنسبة : مثاله. وهو ما ميتنع انفكاكه عن املاهية  :خاّصٌة الزمةٌ  -١
  .فهو ال ينفّك عن اإلنسان، فيكون خاصة الزمة. }الشيء وقابلّيته

: واملراد بالفعل هو{. الضاحك بالفعل بالنسبة لإلنسان: مثاله. وهو ما ال ميتنع انفكاكه عن املاهية  :خاّصٌة مفارقةٌ  -٢
  .اإلنسان وال يصاحبه يف كل األوقات، فيكون خاّصًة مفارقةً  فالضحك بالفعل ينفّك عن. }حتّققه الفعليُّ يف الواقع

  
  

  العرض العامّ : خامساً 
  .أي أنه يعمُّ حقائق فوق واحدة: كليٌّ يقال على ما حتت حقائق خمتلفة قوًال عرضياً : العرض العاّم هو     
س قوٌل عرضيٌّ خارٌج عن ماهية اإلنسان وليس املتنّفس بالقوة والفعل بالنسبة لإلنسان وغريه من احليوانات، فاملتنفّ : مثاله

ا، بل يصدق عليها وعلى غريها، ولذلك يسّمى بــ   .، وهو ال يقع يف جواٍب أصالً )العرض العامّ (خاّصاً 
  :وينقسم العرُض العامُّ إىل قسمني     
هو حيمل على اإلنسان وغريه من املتنّفس بالقوة، ف: مثاله. وهو ما ميتنع انفكاكه عن املاهية  :عرٌض عامٌّ الزمٌ  -١

  .احليوانات، ويكون مالزما هلا
املتنفس بالفعل، فهو حيمل على اإلنسان وعلى : مثاله. وهو ما ال ميتنع انفكاكه عن املاهية  :عرٌض  عامٌّ مفارقٌ  -٢

  .غريه من احليوانات، ويكون مفارقا هلا؛ ألّن التنّفس هو أْخذ النفس، وهو الشهيق

  



١٨ 

 

  :النموذجيةاألسئلة 

  عدِّد الكليات اخلمسة؟ مث عرِّف اثنني منها؟ -١
 حدِّد املقصود باملصطلحات املنطقية اآلتية مع التمثيل؟ -٢
 .الفصل -اجلنس ب  -أ
  .العرض العام -٣اجلنس -٢اخلاصة -١مثِّل ملا يأيت؟  -٣
ذه التسمية؟  -٤  علِّل وجه تسمية العرض العام 
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  الدرس الرابع
  

  )التعريف(القول الشارح 
ما حيمل على اجملهول التصّورّي إلفادة تصّوره بذكر ذاتّياته من جنٍس وفصٍل، أو مبا ميّيزه عن : القول الشارح هو     

  .مجيع ما عداه من فصٍل أو خاّصةٍ 
اإلدراك وأمهية القول الشارح ليست قاصرًة على إدراك اجملهول التصّورّي فحسب، بل إن أمهيته تكمن أيضًا يف أّن هذا 

  .نفسه هو إدراٌك ألجزاء القضايا
  .التصديقاتيء صّورات فهو ضروريٌّ إلدراك مبادفالقول الشارح مع أنّه املقصد األمسى يف باب الت

  

  

  أقسام التعريف 

  :التعريف إّما حدٌّ أو رسٌم، وكّل واحٍد منهما إّما تامٌّ أو ناقٌص، وعليه فأقساُم التعريف أربعةٌ        
كتعريف األسد بأنه حيواٌن زائٌر، وتعريف املثّلث بأنه . وهو ما يكون باجلنس والفصل القريبني :التامّ الحّد  .١

  .شكٌل حموٌط بثالثة أضالع مستقيمة متقاطعة مثىن
كتعريف الفرس بأنه صاهٌل، أو به وباجلنس البعيد،  . وهو ما يكون بالفصل القريب وحده: الحّد الناقص .٢

  .هلٌ كتعريفه بأنّه جسٌم صا
  .كتعريف اإلنسان بأنّه حيواٌن ضاحكٌ . وهو ما يكون باجلنس القريب واخلاصة :الرسم التامّ  .٣
ا وبالعرض العام، كتعريف  :الرسم الناقص .٤ وهو ما يكون باخلاّصة وحدها، كتعريف اإلنسان بالضاحك، أو 

ا مع اجلنس بادي البشرة مستقيُم القامة ضحّ عريُض األظفار   اإلنسان بأنه ماٍش على قدميه اٌك بالطبع، أو 
  .البعيد، كتعريف اإلنسان بأنّه جسٌم ضاحكٌ 

وّمما سبق يّتضح أّن  .هذا، وال جيوز التعريف بالعرض العاّم وحده؛ ألنّه ال يفيد تصّور الشيء وال ميّيزه عّما عداه 
ز عرضياً، ومداُر التمامّية االشتماُل على مداَر احلديّة يف التعريف هو كوُن املمّيز ذاتياً، ومداُر الرمسية كوُن املميّ 

اجلنس القريب، ومداُر النقصان االشتماُل على اجلنس البعيد أو انفراد الفصل أو انفراد اخلاّصة أو اشتمال 
  .واألصُل يف التعريف هو احلّد التامُّ . ضّيات ختتّص مجلتها حبقيقة واحدةالتعريف على عر 



٢٠ 

 

  شروط التعريف المنطقي
  :املنطقي شروط، وهيللتعريف 

  :أن يكون التعريف جامعاً ومانعاً : أوالً 
  .أن يكون التعريف شامال جلميع أفراد املعرَّف: ومعىن اجلامع
  .أن يكون التعريف مانعا من دخول غري املعرَّف فيه: ومعىن املانع

  .حيوان ناطق: بأنه) اإلنسان(تعريف : مثال ذلك 
  :وعليه، فال يصح التعريف مبا يأيت

  . حيوان يطري: بأنه) العصفور(ألنه ليس مبانٍع، كتعريف  :التعريف باألعم -١
بأنه طبيب أو مهندس، فهناك  إنسان  ليس بطبيب ) اإلنسان(ألنه ليس جبامٍع، كتعريف  :وال باألخص -٢

  .وال مهندس
  . مجاد: نهبأ) اإلنسان(كتعريف . ألن املتباينني ال يصح محل أحدمها على اآلخر :وال بالمباين -٣

  
  .أن يكون التعريف أوضح من المعرَّف لدى المخاطب: اً ثاني

  .السيف: بأنه) البتار( وذلك كتعريف 
  -:وعليه، فال يصح التعريف مبا يأيت

  . ليس بتحت: بأنه) فوق(والد االبن، وكتعريف : بأنه) األب(كتعريف   :بالمساوي معرفة -١
  .قوة تشبه الوجود: بأنه) النور(كتعريف   :باألخفى معرفة - ٢

  
  .أن ال يكون التعريف عين المعرَّف في المفهوم: ثالثاً 
  .فإن مفهومي احليوان والناطق مغايران ملفهوم اإلنسان. حيوان ناطق: بأنه) اإلنسان(تعريف : حنو

  :ويف ضوئه
  .باالنتقال) احلركة(وتعريف . بشر: بأنه) إلنسانا(ال جيوز التعريف بألفاظ هي نفس الشيء املعرف يف املفهوم، كتعريف 

  .أن يكون التعريف خاليا من الدور: رابعاً 
  ). اإلنسان(ال تتوقفان على معرفة ) الناطق(ومعرفة ) احليوان(فإن معرفة ).حيوان ناطق: اإلنسان: (حنو

  :وعليه ال جيوز التعريف اآليت
ا) الشمس(تعريف  زمان تطلع : النهار: (والنهار ال يعرف إالّ بالشمس إذ يُقال يف تعريفه). كوكب يطلع يف النهار: (بأ

متوقفة على معرفة الشمس،   -حسب الفرض  -فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار ). فيه الشمس
  .فيلزم الدور. فتكون معرفة الشمس، متوقفة على معرفة الشمس

  .على اآلخر الشيأينتوقف أحد : والدور هو 
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  .أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني غير مبهمة أو غامضة: خامساً 
  .فال يصح استعمال األلفاظ الغريبة وال الغامضة، وال املشرتكة واجملازات بدون القرينة

  .صالة:بأنه) الطواف(و . حبر: بأنه) العاملِ (فاجملازي كتعريف 
حبر يالطف الناس، ويظهر هلم الدقائق : بأنه) العامل(كتعريف . د منه صح التعريفـ وإذا وجدت مع اجملاز قرينة تعني املرا

  .واحلقائق
ا) الشمس(كتعريف : ومثال التعريف باللفظ املشرتك دون قرينة ا) الشمس(ومع القرينة كتعريف . عني تلمع: بأ : بأ

  .عني تضيء آفاق الدنيا
كم يف التعريف؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره؛ وال يتصور املعرَّف ومما جيدر باإلملاع هنا، أنه ال جيوز ذكر احل

ما : بأنه) الواجب( وذلك كتعريف . على جمهول، وهو ال يفيد اً فلو حكم عليه قبل تصوره كان حكم .إال بالتعريف
  .االسم املرفوع: بأنه) الفاعل( وتعريف. يثاب فاعله ويعاقب تاركه
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  :النموذجيةاألسئلة 

  حتدَّث عن أمهية مبحث التعريف؟ - ١
 عرِّف القول الشارح؟ مث عدِّد أقسامه؟ - ٢
 :مثِّل ملا يأيت - ٣

 احلد الناقص      -  أ
 الرسم التام  -  ب

 ما األصل يف التعريف؟ - ٤
 ال جيوز التعريف بالعرض العام وحده، ملاذا؟ - ٥
 إجابتك باألمثلة؟ اً ف باحلدِّ والتعريف بالرسم، معزز قارِن بني التعري - ٦
 حتدَّث عن شروط التعريف املنطقي؟ - ٧
 من التعريفات اآلتية مع التَّعليل؟ هاِت مثاًال لكل - ٨

 .تعريف جامع مانع  -  أ
 .تعريف جامع غري مانع  -  ب
 .تعريف مانع غري جامع -جـ
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  الدرس الخامس

  

  القضايا وأحكامها

. ، فلذا ُقّدم عليه" الكليات اخلمس" إّن املقصود األهّم من قسم التصورات وهو التعريف متوّقٌف على مبحث    
  .واملقصود األهّم من قسم التصديقات هو الدليل، وهو متوّقٌف على القضايا؛ لذا سُيقدَّم هذا املبحث على الدليل

التناقض والعكس، ومعرفتهما ضروريان؛ ألن إقامة الدليل على املقصود قد ال متكن يف بعض : ومن أحكام القضايا
دليل على إبطال نقيضه أو على صدق معكوسه، فإذا بطل أحد النقيضني كان اآلخر حقاً، وإذا صدق املواضع فيقام ال

  .ومن هنا كانت دراستهما ضرورية. املعكوس صدق العكس
  

  تعريف القضية
  .قوٌل يصّح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب فيه لذاته: القضّية هي

حكاية عن واقع، وتلك احلكاية إما أن تكون موافقة للواقع فتكون صادقة، وإما وإمنا احتمل اخلرب الصدق والكذب؛ ألنه 
  .ان تكون خمالفة للواقع فتكون كاذبة

  
  أقسام القضية 

  .محلية وشرطية: تنقسم القضية إىل قسمني
  .هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، أو نفي شيء عن شيء: فالقضية احلملية

 .كاتب، حيث حكم بثبوت الكتابة حملمد  حممد: فاألوىل هي املوجبة، مثل
  .حممد ليس بنادم، حيث حكم بنفي الندم عن حممد: والثانية هي السالبة، مثل

  .واجلزء األول من القضية احلملية يسمى موضوعاً؛ ألنه وضع ألن حيكم عليه بشيء
  .واجلزء الثاين يسمى حمموًال؛ ألنه وضع ألن حيمل على شيء وهو املوضوع

  .ترتّكب من املوضوع واحملمول ومن النسبة احلكمية، وهي ثبوت احملمول للموضوع أو انتفاؤه عنهفالقضية 
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  :وتنقسم القضية الحملية باعتبار الموضوع إلى خمسة أقسام
  

حممٌد : وهي ما كان موضوعها جزئيًا معنيًا مشّخصًا بأن كان أحد املعارف الستة، مثل :الشخصية أو المخصوصة -١
  .، خالٌد ليس بتاجر، فهاتان القضيتان شخصيتان؛ ألّن موضوع كل قضية جزئيٌة ال يصدق على كثريينناجحٌ 

اإلنساُن نوٌع، واحليواُن جنٌس، : مثل. وهي ما كان موضوعها كّليًا مرادًا به الطبيعة واملفهوم دون األفراد :الطبيعية -٢
  .والضاحُك خاّصٌة 

  .ألّن الطبيعة ال وجود هلا يف اخلارج، واملقصود من العلوم معرفة أحوال املوجودات وهذا القسم غري معترب يف العلوم؛ 

احليُّ حيتاج : مثل. وهي ما كان موضوعها كّلياً وحكم فيها على األفراد مع عدم بيان كّميتها كًال أو جزءاً  :المهملة -٣
  .، واإلنساُن ليس بكاتباإلنساُن كاتبٌ : وحنو. إىل الغذاء، وليس احليوان مبستغٍن عن التنفس

كّل إنسان : مثل. وهي ما كان موضوعها كّلياً، وحكم فيها على مجيع األفراد): المحصورة( الكّلية المسّورة  -٤
  .حيواٌن، وال شيء من اإلنسان حبجر

إىل بعض  وهي ما كان موضوعها كّلياً، وذكر فيها ما يدّل على أّن احلكم متوّجهٌ  ):المحصورة(الجزئية المسّورة  -٥
  :بعُض اإلنسان كاتٌب، بعُض اإلنسان ليس بكاتب، وحنو: مثل. األفراد

  .ما كلُّ ما يتمّىن املرُء يدركه           جتري الرياُح مبا ال تشتهي السفن
  . أّما القضية الشرطية فهي ما ُحكم فيها بوجود الرابطة بني قضية وأخرى أو عدم وجود الرابطة بينهما

  
  :على قسمينوهي تنقسم 

إْن كانت الشمس : مثال ذلك. وهي ما حكم فيها بالتالزم بني قضيتني أو عدم التالزم بينهما :الشرطية المتصلة -١
ومثال ذلك . فكلما حتققت القضية األوىل حتققت الثانية، فهما متالزمان يف الوجود والتحّقق. طالعة فالنهار موجود 

  .ليس إْن كانت الشمس طالعة فالليل موجود : أيضاً 

هذه الفاكهة إّما : مثال ذلك. وهي ما ُحكم فيها بالتنايف بني قضيتني، أو عدم التنايف بينهما: صلةالشرطية المنف  -٢
هذا العدد : ومثال ذلك أيضاً . عنٌب أو تٌني، فال ميكن أن تكون تلك الفاكهة عنبًا وتينًا معاً، أي ال ميكن اجتماعهما

  .و كاتباً ليس إّما أن يكون هذا أسوَد ا: إما زوٌج أو فرٌد، وحنو

  .ففي القضية املتصلة يكون هناك اجتماع وتالزم، ويف القضية املنفصلة يكون هناك تناحر وتنافر بني القضيتني

ا تدل على االنفصال، بينما ال تستعمل )إما(ويف القضية املنفصلة عادة ما تستخدم لفظة   يف املتصلة، وإمنا )  إّما(؛ أل
  .وغريها) لو(و ) كّلما(و ) إذا(و ) إنْ (تستعمل 

املقّدم، وهو ما ذكر أوًال، والتايل، وهو القضية الثانية،   والنسبة، وهي االرتباط : والقضية الشرطية تتكون من ثالثة أجزاء
  .بني املقّدم والتايل، واألمر الذي يدّل على النسبة هو أداة الشرط والفاء الرابطة
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  أقسام الشرطية المتصلة 

  :ة املتصلة إىل قسمنيتنقسم القضّية الشرطيّ 

وهي ما كان احلكم بني املقّدم والتايل واجباً ، لوجوب عالقة تقتضي ذلك احلكم، كعالقة العّلية  :اللزومية -١ 
إذا : فإن طلوع الشمس هو علة لوجود النهار، وحنو. إْن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود : مثال ذلك. والسببية

فقد نُفي التالزم . ليس مىت طلعت الشمس، فالليل موجود: وحنو. ونة احلديد علة لتمّددهفسخ. سُخن احلديد فإنه يتمّدد
  .واالقرتان بني طلوع الشمس ووجود الليل، فإنه مىت طلعت الشمس انتفى وجود الليل 

. قة احملضةوهي ما كان احلكم فيها باالتصال بني طرفيها ال لعالقة بينهما توجب ذلك، بل جملرد املواف :االتفاقية -٢
فال عالقة بني كون اإلنسان ناطقًا وكون احلمار ناهقاً، وإّمنا اتفقا يف . إْن كان اإلنسان ناطقًا فاحلمار ناهقٌ : مثال ذلك

إذا كانت قراءة : وحنو. الواقع، بأْن ُوجدا كذلك، من غري أن يؤثر ناطقّية اإلنسان على ناهقّية احلمار، أو بالعكس 
  .حيث ال عالقة بني املقّدم والتايل . للصيد حرامٌ  احملرمصالة فإّن قتل الفاحتة ركناً يف ال

  أقسام الشرطية المنفصلة  
  :تنقسم القضّية الشرطية املنفصلة إىل ثالثة أقسام     
ما ال جيتمعان  ):وتسّمى حقيقّية(مانعة جمع وخلّو  - ١ وهي ما حكم فيها بالتنايف بني طرفيها صدقًا وكذباً، أي أ

فاملقّدم والتايل يستحيل أن جيتمعا، حيث ال ميكن أن يكون . العدد إّما زوٌج وإّما فردٌ : مثال ذلك. معًا وال يرتفعان معاً 
  .جد عدد وهو ليس بزوج وفردٍ العدد زوجاً وفرداً معاً، كما يستحيل أن يرتفعا معاً، حيث ال ميكن أن يو 

ما ال جيتمعان  :مانعة جمع فقط -٢ هذه الفاكهة : ذلكمثال . وهي ما حكم فيها بالتنايف بني طرفيها صدقاً، أي أ
حيث يستحيل اجتماعهما بأن تكون الفاكهة خوخًا ورّمانًا معاً، ولكن جيوز ارتفاعهما بأن تكون . مانٌ إّما خوٌخ أو رُ 

هذا الشيء إّما حجٌر أو شجٌر، فيستحيل اجتماعهما بأن يكون حجرًا وشجرًا معاً، ولكن : لك أيضاً ومثال ذ. عنبًا 
  .جيوز ارتفاعهما بأن يكون بشراً 

ما ال يرتفعان معاً  :مانعة خلّو فقط -٣ خالٌد :  مثال ذلك. وهي ما حكم فيها بالتنايف بني طرفيها كذبا فقط، أي أ
ال ) أن ال يكون يف البحر، وأن يغرق( فقد ُحكم يف هذه القضية بالتنايف بني . أن ال يغرق إّما أن يكون يف البحر وإّما

اجلسم إما أن يكون غري أبيض أو غري : ومن ذلك أيضًا قولك. جلواز ذلك) أن يكون يف البحر، وأن ال يغرق(بني 
تشمل كل األلوان عدا ) غري األبيض(ما، ألّن عبارة هأسود، حيث جيوز اجتماعهما يف األمحر، ولكن ميتنع ارتفاع

األبيض، فإذا ارتفع فمعناه ارتفاع كّل األلوان عدا األسود، فإذا جّوزنا ارتفاعهما معًا فقد جّوزنا ارتفاع كّل األلوان، 
فيجوز . الصالة غري واجبة وغري مستحّبة: ومثال ذلك أيضًا قولك. وبكون اجلسم غري متلّون بأّي لون، وهذا ُحماٌل 

تشمل كّل األحكام عدا الوجوب، ) غري واجبة(ماعهما كما يف الصالة احملّرمة، ولكن يستحيل ارتفاعهما؛ ألّن عبارة اجت
عدا االستحباب، فإذا رفعنامها معاً فمعناه خلّو الصالة من أّي حكم شرعي،  كّل األحكام تشمل) غري مستحّبة(وعبارة 

  .وهذا مستحيل
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  :األسئلة النموذجية
  ية مصطلحاً؟ مث عدِّد أقسامها؟عرِّف القض -١
 علِّــل ما يأيت؟ -٢

 .يسمى اجلزء األول من القضية احلملية موضوعاً   - أ
 .حيتمل اخلرب الصدق والكذب  - ب

 ميِّز أنواع القضايا يف األمثلة اآلتية؟ -٣
َ ﴿: قال تعاىل  - أ يِّئَةِ فَ ْمَثالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

َ
َ ُيْظلَُموَن َمْن َجاَء بِاْلََسَنةِ فَلَُه َعْشُ أ َّ ِمثْلََها وَُهْم  ِ   ﴾١٦٠ُيَْزى إ

 .)١٦٠: األنعام(                                                                                                         
 .هيوا جمتهد  - ب
 .اإلنسان ليس بكاتب-جـ
 .هذه الفاكهة إما عنب أو تنيٌ  -د
  .مكاٌن أثري ŽïÜìóè›قلعة  -هـ

  قارِن بني القضية احلملية والقضية الشرطية مع التمثيل؟  -٤
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  الدرس السادس
  

  التناقض
  .هو اختالف القضيتني باإلجياب والسلب اختالفاً يلزمه أن تكون إحدامها صادقة واألخرى كاذبة لذاته: التناقض    

  شروط التناقض 
  :ال يتحقق التناقض يف القضيتني املخصوصتني إال بعد اتفاقهما يف أمور مثانية تسّمى بالوحدات الثمانية، وهي اآليت  
  .حممٌد كاتب، أمحُد ليس بكاتب، فال تناقض: فلو اختلفا حنو :اتحاد الموضوع -١
  .قضحممٌد أستاٌذ، حممٌد ليس بطالب، فال تنا: فلو اختلفا حنو :اتحاد المحمول -٢
اراً، فال تناقض: فلو اختلفا حنو :اتحاد الزمان -٣   .حممٌد يعمل ليًال، حممٌد ال يعمل 
  .حممٌد يدرس يف الكلية، حممٌد ال يدرس يف املعهد، فال تناقض: فلو اختلفا حنو :اتحاد المكان -٤
  .فال تناقض، حممٌد ليس بأٍب حلسن، äóÜó÷@H‡(حممٌد أٌب ل: فلو اختلفا حنو :اتحاد اإلضافة -٥
، واخلمُر ليس مبسكر يف )أي بالقوة(اخلمُر مسكٌر يف الكأس : فإن اختلفا يف ذلك، حنو :اتحادهما بالقوة والفعل -٦

  .، فال تناقض)أي بالفعل(الكأس 
         ، الفاكهة ليست برّمانٍ )أي بعضها(الفاكهة رّماٌن : فإن اختلفا يف ذلك، حنو :اتحادهما في الجزء والكلّ  -٧
  .، فال تناقض)أي ُكّلها(
، احلج ليس بواجب على )أي إن استطاع(احلّج واجٌب على املكّلف : فإن اختلفا يف ذلك، حنو :اتحاد الشرط -٨

  .، فال تناقض)أي إْن مل يستطع( املكّلف 
ة مما ذكر من ؛ وذلك ألنه إذا حصل اختالف يف واحد)وحدة النسبة(وهذه الوحدات الثمانية ميكن إرجاعها مجيعًا إىل 

  .الوحدات الثمانية اختلفت النسبة، ولذلك اقتصر بعض املناطقة على ذكرها فقط
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  قواعد نقض القضايا
  :نقض القضايا الحملية: أوًال 

فنقيضها شخصية سالبة، وإن كانت  تغيري الكيف فقط، فإن كانت موجبةنقض القضية الشخصية احلملية يتحّقق ب -١
 .موجبة، حنو حممٌد مسافٌر، حممٌد ليس مبسافر، وخالٌد ليس بكذاب، خالٌد كذابسالبة فنقيضها شخصية 

 . نقض املسّورة بالسور الكلّي أو اجلزئّي أو اليت يف حكم املسّورة كاملهملة يكون بتغيري الكيف والكّم معاً  -٢
  .كّل ذهب معدن، بعض الذهب ليس مبعدن: فنقيض املوجبة الكلية سالبة جزئية حنو

  .ال شيء من الشجر حبجر، بعض الشجر حجر: لسالبة الكلية موجبة جزئية، حنوونقيض ا
  .بعض املعدن حديد، ال شيء من املعدن حبديد: ونقيض املوجبة اجلزئية سالبة كلية، حنو
  .بعض الفاكهة ليس برمان، كل فاكهة رمان: ونقيض السالبة اجلزئية موجبة كلية، حنو

  .النخل نبات، ال شيء من النخل بنبات: ية، حنوونقيض املهملة املوجبة سالبة كل
  .النخل ليس مبعدن، كّل خنل معدن: ونقيض املهملة السالبة موجبة كلية، حنو

  

  :نقض القضايا الشرطية : ثانياً 

فيها القضايا الشرطية متصلة كانت أو منفصلة كالقضايا احلملية يف كيفية النقض سواء بسواء،  ولكن املراد بوحدة النسبة 
  :وحدة اللزوم والعناد، وهي كاآليت

إن جئتين غداً : نقض القضية املخصوصة منها يتحّقق بتغيري الكيف فقط، مثال ذلك يف املخصوصة املتصلة -١
أنت اآلن إما رابُط اجلأش وإما خائٌف، : ومثال ذلك يف املخصوصة املنفصلة .أكرمتك، ليس إن جئتين غدًا أكرمتك

  .آلن رابط اجلأش وإما خائفاً وليس إما أن تكون ا
  . نقيض القضية الشرطية املسورة أو اليت يف حكمها وهي املهملة يتحقق بتغيري الكيف والكم معاً  -٢

ليس كّلما وجدت النار وجدت : كّلما وجدت النار وجدت احلرارة، هو قولنا: فنقيض قولنا يف املوجبة الكلية املتصلة
 .احلرارة

ليس دائمًا إما أن يكون : دائمًا إما أن يكون العدد زوجًا أو فرداً، هو قولنا: ونقيض قولنا يف املوجبة الكلية املنفصلة 
  .العدد زوجاً أو فرداً 

  .ليس البتة إذا ذاكرت جنحت: قد يكون إذا ذاكرت جنحت، هو قولنا: ونقيض قولنا يف املوجبة اجلزئية املتصلة
ليس البتة : قد يكون إما ان تكون العبادة بدنّية وإما أن تكون مالّية، هو قولنا: جبة اجلزئية املنفصلةونقيض قولنا يف املو 

  .إما أن تكون العبادة بدنية وإما أن تكون مالية
  .ليس البتة إْن زرتين أكرمتك: إْن زرتين أكرمتك، هو قولنا: ونقيض قولنا يف املهملة املوجبة املتصلة
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ليس البتة إما أن يكون العدد زوجاً : إما أن يكون العدد زوجاً أو فرداً، هو قولنا: ملهملة املوجبة املنفصلةونقيض قولنا يف ا
  .أو فرداً 

قد يكون إذا طلعت : ليس البتة إذا طلعت الشمس بقي الليل، هو قولنا: ونقيض قولنا يف القضية السالبة الكلية املتصلة
  .الشمس بقي الليل
قد يكون إّما أن : ليس البتة إما أن يكون الشيء نباتاً أو نامياً، هو قولنا: قضية السالبة الكلية املنفصلةونقيض قولنا يف ال

  .يكون الشيء نباتاً أو نامياً 
كّلما وجد : قد ال يكون إذا وجد الضوء وجدت الشمس، هو قولنا: ونقيض قولنا يف القضية السالبة اجلزئية املتصلة

  .الضوء وجدت الشمس
دائماً إما أن يكون الزائر : قد ال يكون الزائر إّما قريبًا أو جاراً، هو قولنا: يض قولنا يف القضية السالبة اجلزئية املنفصلةونق

  .قريباً أو جاراً 
إْن طلعت : ليس إْن طلعت الشمس اآلن وجد الليل، هو قولنا: ونقيض قولنا يف القضية السالبة الشخصية املتصلة

  .ليلالشمس اآلن وجد ال
: ليس إما أْن يكون النسيم وقت الصباح عليًال أو منعشاً، هو قولنا: ونقيض قولنا يف القضية السالبة الشخصية املنفصلة
  .إما أْن يكون النسيم وقت الصباح عليًال أو منعشاً 
طلعت الشمس  كّلما: ليس إن طلعت الشمس بقي الليل، هو قولنا: ونقيض قولنا يف القضية السالبة املهملة املتصلة

  .بقي الليل
ْن دائمًا إّما أ: ليس إما أْن يكون اجلسم متحرّكًا أو متنّقًال، هو قولنا: ونقيض قولنا يف القضية السالبة املهملة املنفصلة

  .الً يكون اجلسم متحرّكاً أو متنقّ 
  
  
  
  
  
  



٣٠ 

 

  :األسئلة النموذجية
  

  عرِّف التناقض يف االصطالح؟ -١
 حتدَّث عن شروط التناقض؟ -٢
 اذكر نقيض القضايا اآلتية؟ -٣

 .نقيض السالبة الكلية  - أ
 .نقيض املوجبة اجلزئية  - ب
 .نقيض املهملة السالبة -جـ

  :مثِّل ملا يأيت -٤
 .احتاد املوضوع يف القضيتني املخصوصتني  - أ

 .اختالف احملمول يف القضيتني املخصوصتني  - ب
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  الدرس السابع
  

  سالعك
  

  .هو أن يصري املوضوع حمموًال، واحملمول موضوعاً، مع بقاء اإلجياب والسلب حباله، والتصديق حباله :تعريف العكس
بأن جتعل موضوع القضية . ، أي تبديل طريف القضية"أن يصري املوضوع حمموًال واحملمول موضوعاً "قوله  :تحليل التعريف

  .األوىل حمموال يف القضية الثانية، وجتعل حممول األوىل موضوعا يف الثانية
القضية يف إن كانت القضية يف أصلها موجبة عكستها موجبة، وإن كانت : أي" لب حبالهبقاء اإلجياب والس:"وقوله

  .األصل سالبة عكستها سالبة
مع بقاء التصديق حباله، أي إن كانت القضية يف األصل صادقة، وجب أن يكون : أي)) والتصديق حباله: (( وقوله

  .العكس أيضاً صادقاً 
ني فقد جعلنا املوضوع حمموًال وكلتا القضيت)) بعض األبيض طري(( قضية، عكسها )) بعض الطري أبيض : ((مثال ذلك
  .صادقتان 

  

  : ومما سبق اتضح أن شروط العكس ثالثة
  .جعل املوضوع حمموًال واحملمول موضوعا، أي تبديل الطرفني -١
 .بقاء اإلجياب والسلب، أي بقاء الكيف -٢
 .بقاء الصدق -٣

مثال . أما بقاء الكذب فليس بشرط؛ ألنه ال يلزم من كذب امللزوم وهو األصل املعكوس، كذب الالزم وهو العكس
. كان عكسه صادقاً )) بعض اإلنسان حيوان(( وهي قضية كاذبة، إذا عكسته فقلَت )) كل حيوان إنسان: ((ذلك

 .فالتالزم بني األصل والعكس إمنا هو يف الصدق فقط
،  فقد يستلزم بقاء الكّم يف بعض القضايا، وقد يستلزم عدمه يف قضايا )الكلية واجلزئية(كما اليشرتط بقاء الكّم، أي  

  .أخرى
  

 .وهذا ما يسمى بالعكس المستوي
  :ما ينعكس عكساً مستوياً وما ال ينعكس من القضايا

ال تنعكس السالبة اجلزئية عكسا مستوياً؛ ألن صدق العكس فيها يطّرد، إذ يصدق العكس إذا كان بني املوضوع 
  .بعض الشجر ليس حبجر، وبعض احلجر ليس بشجر: مثاله. واحملمول يف األصل تباين

  .بعض الفاكهة ليس برمان، وبعض الرمان ليس بفاكهة:  مثاله. ويكذب إذا كان املوضوع يف األصل أعّم من احملمول
ا وحكمها، كما ال تنعكس القضايا املنفصلة؛ ألّن الرتكيب بني طرفيها  ا يف قو وكذلك ال تنعكس السالبة املهملة؛ أل

الرتتيب الطبيعي، محلية كانت أو شرطية، متصلة موجبة كانت أو غري طبيعي، وينعكس ما عداها من القضايا ذوات 
  .سالبة
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  :قواعد عكس القضايا الموجبة
  املوجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية،
  .واملوجبة اجلزئية تنعكس موجبة جزئية

أفراد املوضوع، وال تنعكس املوجبة الكلية كلية؛ جلواز أن يكون احملمول أعّم من املوضوع، فيصدق إثبات احملمول لكل 
  .ويكذب إثبات املوضوع لكل أفراد احملمول

:(( بل تنعكس جزئية فنقول)) كل حيوان إنسان: ((صادق، ولكن ال يصدق قولنا)) كل إنسان حيوان: ((مثال ذلك
  )).بعض احليوان إنسان

  
  :قواعد عكس القضايا السالبة

ال : ((، صدق))الشيء من احلجر بشجر(( إذا صدق  القضية السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، وذلك واضح؛ ألنه
  )).شيء من الشجر حبجر

والسالبة اجلزئية ال عكس هلا لزومًا كما ذكرنا، فهي ال تنعكس أبدًا ال إىل كلية وال إىل جزئية؛ ألنه جيوز أن يكون 
  .موضوعها أعّم من حمموهلا كما ذكرنا

ال يصدق )) بعض احليوان ليس بإنسان(( ال كلياً وال جزئياً، فقضية  واألخص ال جيوز سلب األعّم منه حبال من األحوال
             : ، كما ال يصدق أن يقال))ال شيء من اإلنسان حبيوان: (( أن يقال يف عكسه

  )).بعض اإلنسان ليس حبيوان((
  :ومما سبق يتضح أن

  املوجبة اجلزئية  :عكسها  املوجبة الكلية      .١
 املوجبة اجلزئية  :عكسها  املوجبة اجلزئية     .٢
 السالبة الكلية  :عكسها           السالبة الكلية.٣
 .ال عكس هلا            السالبة اجلزئية.٤

  



٣٣ 

 

  عكس النقيض الموافق
ذهب املتقدمون من املناطقة إىل أن عكس النقيض هو تبديل كل من طريف القضية ذات الرتتيب الطبيعي بنقيض    

ومسي بعكس النقيض املوافق؛ لتوافق الطرفني فيه عدوًال وحتصيًال، أو ملوافقة أصله . اآلخر، مع بقاء الصدق والكيف لزوماً 
  .إجيابا وسلباً 

  )).كل ما ليس مبحتاج للغذاء غري حيوان((، فإنه ينعكس عندهم إىل ))ذاءكل حيوان حمتاج للغ: ((مثاله
وحكم املوجبات يف عكس النقيض هو حكم السوالب يف العكس املستوي، وحكم السوالب فيه حكم املوجبات يف  

  .العكس املستوي من حيث االنعكاس وعدمه ونوع العكس 
  )).كل ما ليس بحيوان ليس بأسد(( عكسها  قضية كلية موجبة،)) يوانكل أسد ح(( :مثــال ذلك

  )) بعض ما ليس بجماد ليس بال حيوان((  ا    عكسه ))           ال شيء من احليوان جبماد:  (( ومثل
  .وهكذا دواليك)) بعض ما ليس بورد ليس بغير نبات((عكسها ))         بعض النبات ليس بورد:  ((وحنو

  

  عكس النقيض المخالف
رون من املناطقة إىل أن عكس النقيض هو تبديل الطرف األول من القضية ذات الرتتيب الطبيعي بنقيض ذهب املتأخ

  .اً ل، مع بقاء الصدق دون الكيف لزومالطرف الثاين، وتبديل الطرف الثاين بعني الطرف األو 
كل رّمان : ((مثاله. وسلباً  ومسي بــعكس النقيض املخالف؛ لتخالف طرفيه عدوًال وحتصيًال، أو ملخالفته أصله إجيابا

  )).ال شيء من غري النبات برّمان:((، فإنه ينعكس عندهم إىل))نباتٌ 
وحكم املوجبات فيه حكم السوالب يف العكس املستوي، من حيث االنعكاس وعدمه ونوع العكس، وليس حكم 

  .السوالب فيه حكم املوجبات يف العكس املستوي
  )).الشيء من غري الشجر بنخل(( عكسه   ))  كـــــل خنـــل شـجر: ((اً ومثــــــال ذلك أيض

  )) .بعض غري النامي مجاد (( عكسه      ))       ال شيء من اجلماد بنام ((:وحنو
  .، وهكذا دواليك))بعض غري الطري حيوان(( عكسه ))  بعض احليوان ليس بطري((:وحنو

  .ي املتقدمنيواملستعمل يف العلوم هو عكس النقيض على رأ
ولكن اإلنتاج بوساطة عكس نقيض القضية ال يسمى قياساً، خبالف اإلنتاج بالعكس املستوي، فإنه معتٌرب يف العلوم؛ 

ا ومل تؤخذ نقائضها   . وذلك  لرعاية أطراف القضية فيه، حيث أخذت بأعيا
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  :األسئلة النموذجية

  عرِّف العكس؟ مث مثِّل له؟ -١
 اذكر شروط العكس؟ -٢
 علِّل ما يأيت؟ -٣

 .ال يشرتط بقاء الكذب  - أ
 .ال تنعكس السالبة اجلزئية عكساً مستوياً   - ب
 .ال تنعكس القضايا املنفصلة -جـ

  حتدَّث عن قواعد عكس القضايا املوجبة؟ -٤
 ما عكس النقيض املوافق؟ وملاذا مسي بذلك؟ -٥
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  الدرس الثامن
  ساالقي

  

  . إن اهلدف األمسى أو املقصد األساس للمنطقي هو موضوع القياس؛ ألنه يوصل إىل التصديق
ا قول آخر: ((والقياس هو   )) . قول مؤلَّف  من أقوال مىت ما سلمت لزم عنها لذا

ما ، فإنه مركب من قولني إذا سلمت لزم عنهما ل))كل محام ذو جناحِني، وكل ذي جناحني طائر: ((كقولنا: مثاله ذا
  .بالنتيجة وباملطلوب أيضاً  ىوهذا القول اآلخر يسم)) ام طائركل مح((قول آخر، وهو 

ما فوق الواحد؛ ليتناول القياس املؤلف من القولني، والقياس املؤلف من أقوال فوق : واملراد من األقوال يف التعريف
  .كعكس املستوي، وعكس النقيض   االثنني، فالقول الواحد ال يسمى قياساً وإن لزم عنه لذاته قول آخر

فيه تنبيه إىل أنه ليس شرطاً بالضرورة يف القياس أن تكون مقدماته صادقة يف الواقع، وإمنا  املدار  أن )) مىت سّلمت: ((وقوله
ا  ا، فيدخل يف التعريف القياس الكاذب املقدمات إذا كانت مسّلمة عند املستدل    .تكون مسّلمة عند املستدل 

ا: ((وقوله حيرتز به عن القياس الذي يلزم عنه بعد التسليم قول آخر ال لذاته، بل بواسطة مقدمة أجنبية كما يف )) لذا
  .متعلق حممول أوهلما موضوع اآلخر قياس املساواة، وهو ما يرتكب من قولني حبيث يكون

ما، بل بواسطة )ج(ـل مساوٍ ) أ(، فتكون النتيجة أن )ج( ـمساٍو ل) ب(و ) ب( ـمساٍو ل) أ: (كقولنا ، لكن ال لذا
  .مقدمة أجنبية، وهي أن كل مساو ملساوي الشيء مساٍو لذلك الشيء

  

  
  أقسام القياس

  . قياس اقرتاين، وقياس استثنائي: ينقسم القياس انقساماً أولياً إىل قسمني
ا بالفعل، ولكن بالقوة، :هو: فالقياس االقتراني االذي مل تذكر فيه النتيجة بصور   .بأن ذكرت فيها ماد

  : وينقسم القياس االقرتاين إىل قسمني
  .وهو ما تركبت من القضايا احلملية :القياس االقتراني الحملي -١

  .كل ذهب قابل للتمدد باحلرارة: كل ذهب معدن، وكل معدن قابل للتمدد باحلرارة، تكون النتيجة: مثاله
وهو ما مل يرتكب من احلمليات فقط، بأن تركب من الشرطيات وحدها متصلة  :القياس االقتراني الشرطي -٢

كلما كان الشيء نباتاً  : كلما كان الشيء نباتا كان نامياً، وكلما كان ناميًا كان متغذياً، تكون النتيجة: ومنفصلة، حنو
ان القاضي حمرتماً وجد من الناس كل قاٍض عادل وحمرتم، وكلما ك:أو تركب من احلمليات والشرطيات، حنو. كان متغذياً 

  .أعواناً 
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ا  ا، ولكن ذكرت فيه ماد ففي . فقد وجدنا من األمثلة السابقة أن النتيجة ليست مذكورة يف القياس بالفعل بصور
الذي هو حمموهلا، حممول ) قابل للتمدد واحلرارة(الذي هو موضوع النتيجة، موضوع يف الصغرى، و) ذهب(املثال األول 

  .قد اقرتن يف القياس بغري حمموله) ذهب(لكربى، فهذا قياس اقرتاين، ألن موضوع النتيجة وهويف ا
  .فهو الذي ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل يف مقدماته :القياس االستثنائيأما 

  .إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود: مثال ماذكرت فيه النتيجة
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن النهار ليس مبوجود، فالشمس ليست : مثال ماذكرت فيه نقيض النتيجةو  

  .بطالعة
  

  :االصطالحات العامة في القياس
املكّرر بني مقدميت القياس فصاعداً يسمى حّداً أوسط، لتوّسطه بني طريف املطلوب سواء كان موضوعا أو حمموًال، أو  -١

  . و تالياً مقدماً أ
  .يسمى حداً أصغر؛ ألنه أخّص يف األغلب، واألخص أقّل أفراداً، فيكون أصغر) النتيجة(موضوع املطلوب أي  -٢
  .حممول املطلوب يسمى حداً أكرب؛ ألنه أعّم يف األغلب، واألعّم أكثر أفراداً، فيكون أكرب -٣
  .األصغر ؛ الشتماهلا على)الصغرى(املقدمة اليت فيها األصغر تسّمى  -٤
  .؛ الشتماهلا على األكرب)الكربى(املقدمة اليت فيها األكرب تسّمى  -٥
  .التأليف من الصغرى والكربى يسمى شكالً  أةُ هي -٦
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  أشكال القياس
  

القياس احلاصلة من اقرتان احلد األوسط باألصغر واألكرب حسب األوضاع العقلية املمكنة له،   أةُ الشكل هو هي       
ككونه حمموال يف الصغرى موضوعاً يف الكربى، أو كونه موضوعا يف الصغرى حمموال يف الكربى، أو كونه حمموال فيهما أو 

  .موضوعاً فيهما
  :شكال القياس يف أربعة، وهي على النحو اآليتومما سبق يتضح أن القسمة العقلية تتطلب احنصار أ

هذا اجتهاد، وكل : وهو ما كان احلد األوسط فيه حمموًال يف الصغرى موضوعًا يف الكربى، حنو :الشكل األول: أوالً 
كلية : إجياب الصغرى، ومن حيث الكمّ : وشرط إنتاجه من حيث الكيف. اجتهاد مثاب عليه، فهذا مثاب عليه

  .الكربى
كل مربع حموط بأربعة : حنو. اً يه حمموًال يف الصغرى والكربى معوهو ما كان احلد األوسط ف :الشكل الثاني: ثانياً 

ال شيء من اهلواء متماسك : وحنو. أضالع، وال شيء من املثلث مبحوط بأربعة أضالع، فال شيء من املربع مبثلث
  .األجزاء، وكل صلب متماسك األجزاء، فال شيء من اهلواء بصلب

  .كلية الكربى: اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب، ومن حيث الكمّ : وشرط إنتاجه من حيث الكيف
كل حديد معدن، وكل : مثاله. وهو ما كان احلد األوسط موضوعا يف الصغرى والكربى معاً  :الشكل الثالث: ثالثا

  .بعض املعدن موصل جيد للحرارة: حديد موصل جيد للحرارة، تكون النتيجة
  .كلية إحدى املقدمتني، مع جزئية النتيجة: إجياب الصغرى، ومن حيث الكمّ : وشرط إنتاجه من حيث الكيف

. وهو ما كان احلد األوسط فيه موضوعًا يف الصغرى حمموًال يف الكربى، بعكس الشكل األول :الشكل الرابع: رابعاً 
  .بعض النباِت زهر: كل ورٍد نباٌت، وبعض الزهر ورد، ينتج: حنو

إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، مع عدم اجتماع اخلّستني إذا مل تكن  ةأن تكون كرباه سالبة كلي :وشرط إنتاجه
خّسة الكّم وهي اجلزئية، وخّسة الكيف، وهي السلب، ولو كانتا من جنس : واملراد باخلستني. الصغرى موجبة جزئية

  .واحد أو كانتا يف مقدمة واحدة
بعض : صادقة النتيجةصغرى موجبة جزئية والكربى ليست سالبة كلية بأن كانت موجبة كلية و ما إذا كانت ال:  مثال

  .اإلنسان ضاحك، وكل متعجب إنسان، فبعض الضاحك متعجب
بعض املعدن فضة، وكل رصاص : ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكربى موجبة كلية مع كذب النتيجة: ومثال

  .معدن، فبعض الفضة رصاص
ال شيء من املعدن خبشب وال شيء من املوصل الرديء : اجتماع خّسيت السلب يف مقدمتيه مع كذب النتيجة: لومثا

  .للحرارة مبعدن، فال شيء من اخلشب مبوصل رديء للحرارة
ال شيء من اإلنسان بأسد، وال شيء من النمر بإنسان، : اجتماع خّسيت السلب يف املقدمتني مع صدق النتيجة: ومثال
  .شيء من األسد بنمرفال 
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ال شيء من اخلوخ بتني، وبعض الفاكهة خوخ، : اجتماع خسيت السلب واجلزئية يف مقدمتيه مع كذب النتيجة: ومثال
  .فبعض التني ليس بفاكهة

ال شيء من االسم حبرف، وبعض ما يسند إليه اسم، فبعض احلرف ليس مما يسند : ومثاهلما مع صدق النتيجة
  .إليه، وهكذا دواليك

  
  :إنه ينظر إىل احلد األوسط :وحاصل الكالم

  .فإن كان حمموًال يف الصغرى موضوعاً يف الكربى فهو الشكل األول 
  .وإن كان بالعكس فهو الشكل الرابع

  .وإن كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث
  .وإن كان حمموال فيهما فهو الشكل الثاين
  .املنطقفهذه هي األشكال األربعة املذكورة يف 
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  :مراتب األشكال األربعة
  
إن أوضح هذه األشكال وأكملها يف االستدالل هو الشكل األول؛ ألنه منسجم مع الطبع، حيث إن احلد األوسط     

مول احملبداية الكربى، وهو مظهر من مظاهر الرتابط احلسن، فكونه يف الوسط ينسجم مع ربط النهاية الصغرى و اليقع يف 
  .كربى مبوضوع الصغرى الذي هو النتيجةال

  .مث يأيت الشكل الثاين يف املرتبة الثانية، ألنه يشارك األول يف صغراه، وهي أشرف املقدمتني
  .مث يأيت الشكل الثالث يف املرتبة الثالثة، ملشاركة األوىل بالكربى، وهي مفضولة

  .أبعدها عن الشكل األول؛ ألنه عكسه متاماً مث يأيت الشكل الرابع يف املرتبة الرابعة واألخرية، وهو 
والشكل الرابع ال ينتج منه املطلوب إال بالتعسر، وهو بعيد عن الطبع جداً، أما األشكال الثالثة الباقية فيستحصل 

  .املطلوب منها بالتيسري
ل، ومن له عقل مستقيم والشكل األول أقرب إىل الطبع من بقية األشكال، وبقية األشكال ترتّد عند اإلنتاج إىل األو 

وطبع سليم ال حيتاج إىل رّد الشكل الثاين إىل األول؛ ألنه أقرب الباقني إليه، ملشاركته إياه يف الصغرى، وهي أشرف 
  .املقدمتني كما ذكرنا؛ الشتماهلا على موضوع النتيجة الذي هو أشرف من احملمول؛ ألن احملمول إمنا يطلب ألجله

  
  

  أهمية الشكل األول
كان الشكل األول من األشكال األربعة أصًال، واألشكال الباقية مرتّدة اليه، ُجِعل هذا الشكل معيارًا وميزانًا للعلوم،   امل

  .وسنورده ههنا مع ضروبه املنتجة دون غريه،ليجعل دستوراً وقانوناً وينتج منه املطلوب
  

  ضروب الشكل األول
ل ستة عشر، ألن كل مقدمة إما أن تكون كلية أو جزئية، وكل القياس العقلي يقتضي أن تكون ضروب الشكل األو 

  .منهما إّما موجبة أو سالبة، فهذه أربعة 
  .وإذا كانت املقدمة األوىل موجبة كلية، فالثانية إّما موجبة كلية أو  موجبة جزئية  أو سالبة كلية أو سالبة جزئية

  .ى ذلك يكون لكل شكل ستة عشر ضرباً فهذه أربع صور لكل واحد من األربع املتقدمة، وبناًء عل
  . إجياب الصغرى وكلية الكربى: ولكن الضروب املنتجة للشكل األول هي أربعة، ألننا ذكرنا أّن من شروط إنتاجه
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  وسيتوّضح ذلك في الجدول اآلتي

 النتيجةالمقدمة الكبرىالمقدمة الصغرىت
 كلية موجبةكلية موجبةكلية موجبة١
 عقيم لعدم كلية الكربىجزئية موجبةموجبةكلية ٢
 كلية سالبةكلية سالبةكلية موجبة٣
 عقيم لعدم كلية الكربىجزئية سالبةكلية موجبة٤
 جزئية موجبةكلية موجبةجزئية موجبة٥
 عقيم لعدم كلية الكربىجزئية موجبةجزئية موجبة٦
 جزئية سالبةكلية سالبةجزئية موجبة٧
 عقيم لعدم كلية الكربىجزئية سالبةجزئية موجبة٨
 عقيم لعدم إجياب الصغرىكلية موجبةكلية سالبة٩
 عقيم لعدم إجياب الصغرى وعدم كلية الكربىجزئية موجبةكلية سالبة١٠
 عقيم لعدم اجياب الصغرىكلية سالبةكلية سالبة١١
 الصغرى وعدم كلية الكربىعقيم لعدم إجيابجزئية سالبةكلية سالبة١٢
 عقيم لعدم إجياب الصغرىكلية موجبةجزئية سالبة١٣
 عقيم لعدم إجياب الصغرى وعدم كلية الكربىجزئية موجبةجزئية سالبة١٤
 عقيم لعدم إجياب الصغرىكلية سالبةجزئية سالبة١٥
 الكربىعقيم لعدم إجياب الصغرى وعدم كلية جزئية سالبةجزئية سالبة١٦

  
  : الضروب المنتجة في الشكل األول

  :مما سبق اتضح أن الضرورة املنتجة يف الشكل األول هي أربعة وهي كاآليت
  :الضرب األول
 .موجبة كلية وينتج  . تني كليتنين قضيتني موجبما يرتكب م
 .كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف حمدث، فكل جسم حمدث: مثال ذلك

 .فكل خنٍل نامٍ  نبات،وكل نبات نامٍ كل خنل :اً ومثال ذلك أيض
  :الضرب الثاني

  .  سالبة كلية : وينتج .لية كربىما يرتكب من موجبة كلية صغرى، وسالبة ك
 .كل جسم مؤلف،  وال شيء من املؤلف بقدمي،  فال شيء من اجلسم بقدمي:مثال ذلك

 .طّاءٍ فال نيب خبَ  ،َخبطّاءٍ وال معصوم   كل نيب معصوم، :ومثال ذلك أيضا
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  :الضرب الثالث
  . سالبة جزئية: وينتج .ة صغرى، وموجبة كلية كربىما يرتكب من موجبة جزئي

  .بعض اجلسم مؤلف،  وكل مؤلف حادث،  فبعض اجلسم حادث: مثال ذلك
 .وكل حناس يتمدد باحلرارة، فبعض املعدن يتمدد باحلرارةبعض املعدن حناس،: مثال ذلك أيضاو 

  :الضرب الرابع
  . موجبة جزئية: وينتج. غرى، وسالبة كلية كربىموجبة جزئية صما يرتكب من 

 .بعض اجلسم مؤلف، وال شيء من املؤلف بقدمي،  فبعض اجلسم ليس بقدمي: مثال ذلك
 .فبعض املعدن ليس بنحاس شيء من الذهب بنحاس،وال بعض املعدن ذهب،: مثال ذلك أيضاً و 
  

  أقسام القياس االقتراني
  .احلمليات، واملتصالت، واملنفصالت: املقدمات اليت تتألف منها األقيسة هيمما سبق اتضح  أنَّ 

  .ومما سبق اتضح أيضاً أنَّ القياس االقرتاين هو ما اقرتن فيه موضوع النتيجة، أو مقدمه بغري حمموله، أو تاليه
  :وعلى ذلك فأقسام تأليف القياس االقرتاين من املقدمات املذكورة ستة، وهي كاآليت

  .كل جسم مؤلف، وكل مؤلف حمَدث، فكل جسم حمَدث: حنو .ركب من مقدمتين حمليتينم -١
إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجوداً : حنو .تين متصلتينيمركب من مقدمتين شرط -٢

  .مضيئة  إن كانت الشمس طالعة فاألرض ُ : ينتج. مضيئةفاألرض 
. كل عدد إما زوج أو فرد، وكل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد: حنو. تين منفصلتينيمركب من مقدمتين شرط -٣

  .كل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد: ينتج
كلما  : ينتج. كلما كان هذا إنساناً فهو حيوان، وكل حيوان جسم: حنو .مركب من مقدمة حملية ومقدمة متصلة -٤

  .كان هذا إنساناً فهو جسم
: ينتج. كل عدد إّما زوج أو فرٌد، وكل زوج فهو منقسم مبتساويني: حنو.كب من مقدمة حملية ومقدمة منفصلةمر  -٥

  .كل عدد إّما فرٌد أو منقسم مبتساويني
كلما كان هذا إنسانًا فهو حيوان، وكل حيوان إّما أبيض أو : حنو .مركب من مقدمة متصلة ومقدمة منفصلة -٦

  .إنساناً فهو إما أبيض أو أسود كلما كان هذا: ينتج. أسود
  

  



٤٢ 

 

  أقسام القياس االستثنائي
  .اتضح مما سبق أن القياس االستثنائي هو ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل يف مقدماته 

) لكن(وهي املصّدرة بــ: استثنائية: وثانيهما). كربى(شرطية، وتسمى بتمامها : أوالمها: ويرتكب هذا القياس من مقدمتني
  ).الصغرى(وتسمى 

  :وعلى ذلك، ينقسم القياس االستثنائي إىل قسمني
  .وهو ماكانت كرباه شرطية متصلة، وصغراه، إما وضع املقدم، وإّما رفع التايل  :اتصالي -١

  )).ماترّكب من شرطية متصلة واستثنائية محلية : ((وعّرف أيضاً بأنه
  .طابت سريرته فحمدت سريته كلما طابت سريرة اإلنسان محدت سريته، لكنه: مثاله
  .وهو ما كانت كرباه شرطية منفصلة، وصغراه، إما وضع أحد اجلزأين أو نقيضه :انفصالي -٢

  )).ما ترّكب من شرطية منفصلة واستثنائية محلية: (( وعّرف أيضاً بأنه
  .العدد إما زوج أو فرد، لكنه  فرد، فهو غري زوج: مثاله
  .ن، لكنه ليس بساكن، فهو متحركاجلسم إّما متحرك أو ساك: وحنو

  
  شروط اإلنتاج في القياس االستثنائي

  :يشرتط إلنتاج القياس االستثنائي االتصايل ثالثة شروط
ليس : حنو. ، لعدم االتصال بني املقدم والتايلأً ؛ إذ لو كانت سالبة مل تنتج شيأن تكون الشرطية املتصلة موجبة :األول

  .نباتاً  البتة إن كان هذا إنساناً كان
: حنو. أن تكون الشرطية املتصلة لزومية؛ إذ لوكانت اتفاقية مل يلزم عقًال من ثبوت أحدمها ثبوُت اآلخر، وال نفُيه :الثاني

  .كلما طلع الفجر صاح الديك، إذ ال عالقة بني املقدم والتايل
. بوت التايل وال من نفي التايل نفي املقدمكلية إحدى املقدمتني؛ إذ لو كانتا جزئيتني مل يلزم من ثبوت املقدم ث  :الثالث
لكنه نبات، مل يلزم منه أن يكون ورداً، جلواز أن يكون قمحاً، ولو : فلو قلتَ . قد يكون إذا كان هذا نباتاً كان ورداً : حنو

  .لكنه ليس ورداً، مل يلزم منه أنه ليس بنبات، جلواز أن يكون أرزاً : قلتَ 
  



٤٣ 

 

  :االستثنائي االنفصالي ثالثة شروط أيضاً وهيويشترط إلنتاج القياس 
ا لو كانت سالبة لكان معىن ذلك سلب العناد بني طرفيها، فال يلزم من إثبات  :األول أن تكون املنفصلة موجبة؛ أل

يلزم من ليس البتة إما أن يكون حممد كاتباً أو شاعراً، فإنه ال : حنو. أحدمها رفع اآلخر، وال من رفع أحدمها إثبات اآلخر
رفع الكتابة إثبات الشعر، وال من رفع الشعر إثبات الكتابة، كما ال يلزم من إثبات الكتابة رفع الشعر، وال من إثبات 

  .الشعر رفع الكتابة
ا لو كانت اتفاقية مل تنتج :الثاني أو كاتباً، فإنه ال يلزم من رفع  اسوداً إما أن يكون هذا : حنو. أن تكون عنادية، فإ
د وجود الكتابة، وال من رفع الكتابة وجود السواد، وال من إثبات السواد رفع الكتابة، وال من إثبات الكتابة رفع السوا
  .السواد
ما لو كانتا جزئيتني جلاز أن يكون العناد باعتبار بعض األوقات أو األحوال،   :الثالث كلية إحدى املقدمتني، أل

ن األوقات أو األحوال، فال يلزم من إثبات أحد الطرفني، أو نفيه إثبات اآلخر االستثناء يف الصغرى باعتبار بعض آخر م
  .أو نفيه

أن تكون الشرطية موجبة؛ ألن السالبة ال اتصال وال : ومما سبق اتضح أّن شروط اإلنتاج في القياس االستثنائي هي
  .نت متصلة، وعنادية إن كانت منفصلةوأن تكون الشرطية لزومية إن كا. وأن تكون إحدى املقدمتني كلية. عناد فيها

  كيفية اإلنتاج يف القياس االستثنائي
  :إن كانت الشرطية املوضوعة يف القياس االستثنائي متصلة موجبة لزومية فإنه ينتج بضربني: أوالً 

 :  ينتج عني التايلي إثباته با ستثناء عني املقدم، أ المركب من المتصلة مع وضع المقدم،-١
 . }حيوان: عني التايل.   إنسان: عني املقدم{فهو حيوان لكنه إنسان  هذا إنساناً فهو حيوان، إن كان: حنو
  نقيض املقدم  ه باستثناء نقيض التايل، ينتج أي نفي المركب من المتصلة مع رفع التالي، - ٢
: نقيض املقدم.  ليس حبيوان :نقيض التايل{إنساناً، فال يكون لكنه ليس حبيوان،  إن كان هذا إنسانا فهو حيوان،: وحن

 .}ال يكون انساناً 
ا تنتج يف أربع صور؛ ألن طرفيها ال  :ثانياً  إن كانت الشرطية املوضوعة يف القياس االستثنائي منفصلة حقيقية، فإ

  .جيتمعان وال يرتفعان، فـََوْضُع أحُد الطرفني ينتج رفع اآلخر ورفُع أحدمها ينتج وضع اآلخر، فهذه أربع صور
أنه ( فإنه ينتج رفع التايل وهو) لكنه زوج(فإذا وضعنا املقدم فقلنا ) . دائماً إما  أن يكون العدد زوجاً أو فرداً : (ذا قلتفإ

لكنه ( ولو رفعنا املقدم فقلنا ). أنه ليس بزوج(فإنه ينتج رفع املقدم وهو ) لكنه فرد(وإذا وضعنا التايل فقلنا ) . ليس بفرد
  ).أنه زوج( أنتج وضع املقدم وهو) لكنه ليس بفرد( وإذا رفعنا التايل فقلنا ). أنه فرد( التايل وهو ، أنتج وضع )ليس بزوج



٤٤ 

 

  :األسئلة النموذجية
  عرِّف القياس؟ مث اشرح التعريف؟ -١
 ما القياس االقرتاين؟ وما أقسامه؟ -٢
 مثِّل ملا يأيت؟ -٣

 القياس االقرتاين الشرطي -القياس االستثنائي جـ -القياس ب  - أ
 الشكل؟ مث حتدَّث عن أقسامه باقتضاٍب؟عّرف  -٤
 عنيِّ نوع القياس يف األمثلة اآلتية؟ -٥

 .لو أنصف الناس اسرتاح القاضي    لكن أنصف الناس     اسرتاح القاضي  - أ
 .فالعامل حادث    العامل متغري       وكل متغري حادث     -ب
 .التوابون كل بين آدم خطاء    وخري اخلطائني التوابون   فخري بين آدم  -جـ
  .فاالسم إما مبين أو معرب  والكلمة إما معربة أو مبنية  االسم كلمة       -د

  
  

  

  

  
  



٤٥ 

 

  الدرس التاسع
  الصناعات الخمس

  
  الصناعات الخمس

  

  البرهان : أوالً 
  .وهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية إلنتاج اليقني

  .كاالعتقاد بوجود اهللا ووحدانيتهاالعتقاد اجلازم الثابت املطابق للواقع،  : وعرِّف أيضا بأنه
  :والقضايا اليقينية سبعة

  .وهي القضايا اليت حيكم فيها العقل مبجرد تصور الطرفني :األوليات -١
  .الواحد نصف االثنني، والكّل أعظم من اجلزء: حنو
قضايا (وهي القضايا اليت حيكم فيها العقل مبجرد تصور الطرفني مع واسطة ال تغيب عن الذهن وتسمى  :الفطريات-٢

ا معها ، فإن احلكم بالزوجية لألربعة إمنا هو بسبب وسط حاضر يف الذهن وهو االنقسام )األربعة زوج: (حنو). قياسا
ا منقسمة مبتساويني، وكل منقس. مبتساويني   .م مبتساويني زوج، فهو زوجفاألربعة زوج؛ أل

وهي القضايا اليت حيكم فيها العقل مبعونة احلس بدون احتياج إىل تكرار املشاهدة، فإذا كان حكم  :المشاهدات -٣
الشمس مشرقة والنار حمرقة، وإذا كان بواسطة احلّس الباطن مسيت : حنو. العقل بواسطة احلس الظاهر مسيت باحملسوسات

  .أنا جائع، أو خائف، أو غضبان: حنو. بالوجدانيات
ا إىل جتربة وتكرار املشاهدة مرة بعد أخرى :اتالتجريبي -٤   .البنج خمدر: حنو. وهي القضايا اليت حيتاج العقل يف اجلزم 
وهي اليت حيكم فيها العقل بواسطة احلدس، وهو سرعة انتقال الذهن من املبادئ إىل املطالب دفعة  :الحدسيات -٥

  .ر الشمسنور القمر مستفاد من نو : مثاله. ويقابله الفكر. واحدة
وهي القضايا اليت حيكم فيها العقل بواسطة السماع من مجع كثري يستحيل يف نظر العقل أن يتفقوا  :المتواترات -٦

  .ادعى النبوة وظهرت املعجزة على يده) صلى اهللا عليه وسلم(حممد: مثاله. على الكذب
  .موجودة  †Ûüè: وحنو
ا :النظريات -٧   .على نظر واستدالل  وهي القضايا اليت يتوقف العلم 

  .العامل حادث، واهللا موجود: مثاله
 

  الجدل : ثانياً 
  .وهو ما يتألف من القضايا املشهورة بني الناس أو املسّلمة عند اخلصم أو منهما

  .الظلم قبيح، وكل قبيح يشني فاعله، فالظلم يشني فاعله: حنو
  



٤٦ 

 

  الخطابة: ثالثاً 
  .املقبولةوهي قياس يتألف من القضايا املظنونة أو 

. ذاكرة دروسه ينجح يف االمتحان، فمحمد ينجح يف االمتحانمحممد جمتهد يف مذاكرة دروسه، وكل جمتهد يف : مثاله
  .هذا جدار ينهال منه تراب، وكل جدار ينهال منه الرتاب يسقط، فهذا اجلدار يسقط: ومثال املقدمات املظنونة

  الشعر: رابعاً 
وهو القياس املؤلف من القضايا اخليالية اليت تنبسط منها النفس أو تنقبض، وال يشرتط فيه عند املناطقة أن يكون     

  .على أوزان الشعر وحبوره املعروفة، وإن كان الوزن يزيده مجاًال وتأثرياً يف النفس، ويضاعف ذلك حسن الصوت
ياقوتة سيالة، وكل ما كان   اخلمر:  الشيء أو تنفر منه، مثاله إذا قلتوالغرض منه انفعال النفس والتأثري فيها، فرتغب يف

ا مرّة الطعم، ر كذلك متيل إليه النفس، لشعرت بسرور وميل    .املذاق، خبيثة العنصر ديأةُ اخلمر، مع أ
بانقباض، ونفرت من العسل العسل مرّة مهّوعة، وكل مرة مهوعة تتقّزز منها النفس، لشعرت يف نفسك : وكذلك لو قلت

ِخَتاُمُه  )٢٥(يُْسَقْوَن ِمْن رَِحيٍق َمُْتوٍا  ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل يف شراب أهل اجلنة .املذاق َشِهيُّ الطعم  ُحْلوُ مع أنه 
موقوله تعاىل يف طعام أهل النار . )٢٦ – ٢٥: املطففني( ﴾ِمْسٌك َوِف َذلَِك فَلَْيتََنافَِس الُْمَتَنافُِسونَ         وشرا

ْم َشَجَرةُ الزَّقُّوِم  ﴿
َ
ً أ َذلَِك َخْيٌ نُُز

َ
  .)٦٢:الصافات ( ﴾)٦٢(أ
  
  المغالطة: خامساً  
وهي قياس مؤلف من مقدمات كاذبة شبيهة باحلق، أو باملشهور، أو من مقدمات ومهية كاذبة، وتسمى أيضا   

  .بالسفسطة واملشاغبة
هذا إنسان، وكل إنسان ناطق، فهذا : أن تشري إىل متثال إنسان من حناس وتقولمثال املقدمات الكاذبة الشبيهة باحلق 

  .ناطق
  .هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من يتكلم بألفاظ العلم عامل، فهذا عامل: ومثال املقدمات الشبيهة باملشهورة
  .اف منهامليت مجاد، وكل مجاد ال ختاف منه، فامليت ال خت: ومثال املقدمات الومهية الكاذبة

  :والغرض من السفسطة تغليط اخلصم وإسكاته، وأجيزت معرفتها ليحرتز منها على حد قول الشاعر

  عرفت الّشر ال للشّر لكن لتوقيه              ومن مل يعرف الشر من اخلري يقع فيه

ذلك ألن مقدمات هذا، والعمدة يف اكتساب اجملهوالت التصديقية من بني الصناعات اخلمس هو الربهان ال غري؛ و 
وال شك أن اجلدل . الربهان يقينية، فتكون نتائجها يقينية أيضاً، ومقدمات ما عداها ظنية، وال ينتج الظين إال ظنيًا مثله

واخلطابة والشعر من املطالب العالية واألمور النافعة، فهي اليت عليها مدار الرتغيب والرتهيب، واألمر باملعروف والنهي عن 
  .دعوة إىل دين اهللا تعاىل، وإقناع اآلخريناملنكر، وال

  



٤٧ 

 

  :األسئلة النموذجية

  له؟ لعرِّف الربهان؟ مث مثّ  -١
 عدِّد القضايا اليقينية؟ مث اشرح اثنني منها؟ -٢
 مثِّل ملا يأيت من الصناعات اخلمس؟ -٣

 .الشعر -اخلطابة جـ -اجلدل ب  - أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



٤٨ 
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  صفحة الدرس  تسلسل
  ٧ تعريف علم املنطق وموضوعه وفائدته:الدرس األول  ١
  ١٠  مباحث األلفاظ الداللة وانواعها و أنواع الداللة اللفظية الوضعية:الدرس الثاين  ٢
  ١٥ الكلّيات اخلمس:الدرس الثالث  ٣
  ١٩ القول الشارح:الدرس الرابع  ٤
  ٢٣ القضايا وأحكامها:الدرس اخلامس  ٥
  ٢٧ التناقض:الدرس السادس  ٦
  ٣١ العكس:الدرس السابع  ٧
  ٣٥ القياس:الدرس الثامن  ٨
  ٤٥ الصناعات اخلمس:الدرس التاسع  ٩
  ٤٨  الفهرس  ١٠

 


