إِيضَاحُ الـمُبهَم من مَعَانِي السُّلّم
للعلّامة

أبي الـمعارف شهاب الدّين أمحد بن عبد الـمنعم الدمنهوري األزهري
الـمتوفى سنة  9911هـ

معه تعليقات وفوائد استخلصها الطالب حممد سليمان احلريري من شرحني صوتيني مسجلني
للشيخ بالل النجار حفظه اهلل تعاىل على هذا الكتاب الـمبارك

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وبعد:

فهذا كتاب "إيضاح المبهم من معاني السلم" ،وهو شرح العالمة الدمنهوري رحمه اهلل تعالى على

سلم اإلمام األخضري رحمه اهلل تعالى في علم المنطق.

وقد أكرم اهلل تعالى الفقير باالستماع للدروس التي ألقاها سيدي الشيخ الفاضل بالل النجار،

حفظه اهلل تعالى ،في شرح هذا الكتاب ،والتي يجد القارئ الكريم رابطها في موضوع مثبت في قسم

المنطق في منتدى األصلين.

ووفقني المولى ،له الحمد والمنة ،إلى استخالص درر عزيزة وفوائد جليلة وتعليقات مفيدة ،من

هذا الشرح ،عبرت عنها بطريقتي ،وجعلت قسمًا منها في حواشي الكتاب ،وقسمًا مجموعًا بعد نهاية

الكتاب ،ثم رفعت الكتاب في مشاركة في نفس الموضوع المار ذكره.

ثم بعد مدة صادفت شرحاً آخر للشيخ بالل على نفس الكتاب ،ففعلت معه ما فعلت مع األول،

وزدت بأن استدركت عددًا من األخطاء وجدتها في عملي األول.

وستجدون أوالً الكتاب مع الحواشي من الشرحين ،ثم تجدون فوائد الشرح األول ،ثم فوائد الشرح

الثاني.

واهلل تعالى الموفق والمعين ،واني أرجو منكم الدعاء لي بالهداية.

أخوكم خادم أهل العلم وطالبه :محمد سليمان.

درعا_ بصر الحرير_ في ذكرى مولد الهادي البشير  21ربيع األول  2341ه ــ.
والحمد هلل رب العالمين
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب،
الحمد هلل ملهم الصواب ،والصالة والسالم على ّ
الدوام.
وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ،على ّ
ي ،بلّغه اهلل اآلمال ،ورزقه التوفيق في األقوال واألفعال:
وبعد ،فيقول أحمد الدمنهور ّ
قد سألني بعض الطلبة الـمبتدئين ،أن أشرح «سلّم الـمنطق» شرحاً يكون في غاية اللين ،وأن ال

أزيد على ح ّل ألفاظه ،ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه ،فأجبته لذلك ،مستعيناً بالقادر الـمالك،
مسميًا له بـ «إيضاح الـمبهم من معاني السلّم» ،طالبًا من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله،
ّ
إنه على ذلك قدير.

قال رحمه اهلل:
[بسم اهلل الرحمن الرحيم]

َخ َر َج ـ ـ ـا
الح لم ـ ـ ـ هد لل ـ ـ ـه ال ـ ـ ـذي قَـ ـ ـ لد أ ل
َ .2

[مقدمة]

الع لق ـ ـل
َ .1و َحط َع لنهه لم م لن َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم ـ ـاء َ
الم لعرف لة
َ .4حتى َب َد ل
ت لَهه لم هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم ه
وس َ

َنـتَـ ـ ـ ـائـ َ الـفـ لكـر أل لَرب ـ ـ ــاب الـحـ َجـ ـ ـ ـا
هكـل ح َج ـ ن
الج له ـل
اب م لن َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َح ـاب َ

َأرلَوا هم ـ ـ َخـ ـ ـ ـد ارت ـ ـهَـ ـ ـ ـا هم ـ ـ لن ـ ـ َكش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفَـ ـ ـ ـ لة

أقول :الحمد لغة :الثناء بالكالم على الـمحمود بـجميل صفاته.

وعرفاً :فعل ينبئ عن تعظيم الـمنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره.

والشكر لغة :هو الحمد اصطالحاً ،مع إبدال الحامد بالشاكر.

وعرفًا :صرف العبد جميع ما أنعم اهلل به عليه إلى ما خلق ألجله(.)2
وتـحقيق الكالم في البسملة والحمدلة والشكر والـمدح لغة وعرفًا والنسبة بين الثالثة ،في رسالتنا

مخدرات األفهام».
«كشف اللثام عن ّ

واهلله :علم على الذات الواجب الوجود.
وأخرج :بـمعنى أظهر.

العالم حادث» ،الالزم لقولنا:
والنتائ  :جمع نتيجة وهي الـمقدمة الالزمة للمقدمتينَ ،كـ« ه
متغير حادث].
[العالم متغير ،وك ّل ّ
( )2فتالحظ أن بين الحمد والشكر مناسبة في المعنى ،ولذلك ناسب الكالم على الشكر بعد الكالم على
الحمد.

4

والفكر :حركة النفس في الـمعقوالت(.)1

وحركتها في الـمحسوسات تـخييل.

رب ،والـمراد هنا الصاحب .والحجا :العقل ،وهو مقصور.
واألرباب :جمع ّ
ومعنى البيت :الحمد هلل الذي أظهر ألرباب العقول نتائ أفكارهم .وفي ذكر النتائ براعة

استهالل(.)4

بالفعلية؟
وفي البيت سؤاالن :األول :لم حمد بالجملة االسمية ،ولم يـحمد
ّ

أهم؟
الثاني :لم ّ
قدم الحمد على (هلل) مع أن تقديـم االسم الكريـم ّ

األول :أنه حمد الـمولى لذاته ،وذاته سبحانه ثابتة مستمرة ،فناسب الحمد بالجملة
والجواب عن ّ
الدالة على الثبات والدوام ،وهي الجملة االسمية.

األهمية العارضة
فقدمت
وعن الثاني :بأن الـمقام ،مقام الحمد ،وان كان ذكر اهلل أهم في نفسهّ ،
ّ
الذاتية مراعاة للبالغة التي هي مطابقة الـمقال لـمقتضى الحال.
األهمية
على
ّ
ّ
قوله( :وحط) بـمعنى أزال ،و(م لن) في قوله« :من سماء العقل» بـمعنى «عن» ،وهي ومـجرورها

بدل مـما قبله(.)3

أي :أزال عن عقلهم الذي هو كالسماء ،بـجامع كون ك ّل منهما محالً لطلوع الكواكب.
حسية.
فكواكب العقل معنوية ،وهي الـمعاني واألسرار ،وكواكب السماء ّ

عليه.
تقدم.
ّ

واألصل( :من ن
عقل كالسماء) ،فحذفت أداة التشبيه وأضيف الـمشبه به إلى الـمشبه بعد تقديـمه
وهذا العمل جار في قوله« :من سحاب الجهل» ،إذ أصله( :من جهل كالسحاب) ،ففعل به ما
كون ك ّل منهما حائالً.
والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء والسحاب ،ه
( )1وبعض العلماء يعرفونه بقولهم( :الفكر انتقال النفس في المعقوالت) ،وبعضهم يضيف قيد:

قصداً ،ألن االنتقال ال يكون إال عن إرادة واختيار ،وهذا هو الجزء االختياري في الفكر.
والمعقوالت :هي المدركات الكلية المجردة.

والتعقل إدراك هذه المدركات الكلية المجردة ،أي إدراك األمور التي تلزم الماهيةَ عن الماهية.

( )4وهي أن يأتي المصنف في مقدمة مؤلفه بما يشعر ويشير إلى المقصود بالذات ،والى شيء من
المباحث التي ستمر في المؤلف.

( )3وهو بدل اشتمال ،على القول باشتمال أرباب العقول على العقول.
أو بدل بعض من كل ،على القول بأن العقل جزء جوهري من اإلنسان.
واألقوى كونه بدل اشتمال ،ألن العقل ليس جزءاً جوهرياً من اإلنسان.
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ومعنى البيت :وحط عن عقولـهم التي هي كالسماء ،ك ّل حجاب ،أي حائل ،من الجهل الذي
هو كالسحاب.
وفي البيت سؤاالن:

أي قبيل؟
األول:
ه
عطف (حط) على (أخرج) من ّ
بالوجودي(.)5
العدمي
يصح تشبيه
وجودي ،وال
عدمي ،والسحاب أمر
الثاني :أن الجهل أمر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

األول :أنه من قبيل عطف السبب على الـمسبب( ،)6ألن إزالة الحجاب سبب في
والجواب عن ّ
إظهار النتائ .

وعن الثاني :بأن الجهل كما يقال فيه« :عدم العلم بالشيء» ،يقال فيه« :إدراك الشي على

فصح التشبيه.
خالف ما هو به» ،فلم يكن عدميًا(،)1
ّ
قوله «حتى بدت» :أي ظهرت ،غايةً للحط.

تقدم.
قوله «شـموس الـمعرفة» :أي معرفة كالشموس ،ففعل به ما ّ

الستر .و(منكشفة) :ظاهرة.
والـمخدرات :الـمستترات ،ألن الخدر معناه َ
والـمقصود من البيت :انتهاء زوال الحجاب عن عقولـهم لظهور شـمس الـمعارف التي كانت

مستترة لدقتها.

وفي البيت سؤاالن:

ألول :أن البيت األول يغني عنه.
ا ّ
األول بـجنبه ،أو يذكره بـجنب األول لكون
الثاني :كان األولى بعد أن وقع منه ذكره أن يذكر ّ
ك ّل منهما مسببًا عن إزالة الحجب(.)8

( )5فهو خالف األصل الذي هو تشبيه الوجودي بالوجودي ،والعدمي بالعدمي.

واذا حصل شيء على خالف األصل ساغ السؤال ،ألن ارتكاب ما هو خالف األصل ال بد أن يكون

لفائدة.
( )6يخطئ من يقول" :السبب والمسبِّب" ،بالكسر ،ألن السبب والمسبِّب شيء واحد ،والصواب :السبب
والمسبب ،بالبناء للمفعول.

( )1ألنا إذا قلنا« :الجهل إد ارك الشيء على خالف ما هو به» ،فهناك إذن معنى حصل في الذهن ،فال

يقال عن الجهل إنه عدمي في هذه الحالة.
( )8أي لماذا جعل السبب بين مسببين؟
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أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دقتها لأو
األول ّ
األول :أن النتائ في البيت ّ
والجواب عن ّ
()9
األول عنه.
ال ،وما في البيت الثاني خاص بالـمستورة البعيدة فلم يغن البيت ّ
األول حرصاً على براعة االستهالل ،فلم يتأت جعله بـجنب البيت
وعن الثاني :بأنه ّ
قدم البيت ّ
األول.
الثالث ،واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لـما قبله ،فلم يتأت جعله بـجنب ّ






ثم قال:

َ .3ن لح َمـ ـ ـ ـ هدهه َجـ ـ ـ ـل َعلَى اإل لن َعـ ـ ـ ـام

ب ـن ـ لع ـ َمـ ـ ـ ـة اإلي ـ َمـ ـ ـ ـان َواإل لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َالم

صـ ـ ـلى َعلَ ليه اللهه َما َد َام الح َجا
َ .1
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لحبـ ـه َذوي الههـ ـ َدى
 .8وآلـ ـه َو َ

الم َع ـاني له َج َج ـا
َي هخ ه
وض م لن َب لحر َ
َم لن هشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِّههوا َبـ ـأ لَن هجنم في اال لهتـ ـ َدا

العلَى
المقــا َم ـات ه
َو َخ لير َم لن َح ـ َاز َ
طفَى
صـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
الم ل
َ
الع َرب ِّي الهَاشـ ـ ـ ـ ـ ـم ِّي ه

َ .5م لن َخصـ َنا ب َخ لير َم لن قَ لد أ لَر َس َال
 .6هم َحم ـ ـ ـ ند َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِّي ـ ـ ـد هك ـ ـ ـ ِّل هم لقتَفَى

مقيدًا ثانيًا( ،)20ليحصل له
أقول :حمد الـمولى سبحانه وتعالى حـمدًا مطلقًا أو ً
ال وحمده حمدًا ّ
الثوابان :الـمندوب على الحمد األول ،والواجب على الحمد الثاني ،وليكون شاك اًر ربه على إلـهامه
األول ،ألن إلـهامه إياه نعمة تـحتاج إلى الشكر عليها.
للحمد ّ
وقوله «ج ّل» :بـمعنى َعظهم .واإلنعام :هو إعطاء النعمة.
النبي صلى اهلل عليه وسلّم من األحكام.
واإليـمان :تصديق القلب بـما جاء به ّ
واإلسالم :هو األفعال الظاهرة كالصالة والصوم.

لكنهما متالزمان شرعاً.

ومعنى البيت :نثني عليه سبحانه وتعالى ألجل إنعامه علينا بـهاتين النعمتين اللتين بـهما إنقاذ

الـمهجة من النار.

اآلخر ،وهو الثالث في المنظومة.
( )9يقصد بالثاني
َ

( )20الحمد المطلق كقولك" :الحمد هلل" ،ومن وجوه إطالقه أنه مطلق عن الزمان ،ألن لفظ "اهلل" علم ،فهو
يدل على معنى في نفسه غير مقيد بزمان.

والحمد المقيد كقولك" :أحمد اهلل على إنعامه" ،فقد قيدته بكونه متعلقاً بالنعم ،وكقولك" :أحمد اهلل تعالى"،

فقد حمدته بالفعل "أحمد" ،والفعل مقيد بالزمان ،بخالف اسم العلم.

فكل حمد هلل تعالى بجملة فعليه فهو حمد مقيد ،أقل قيد فيه هو الزمان.
7

الفعلية؟
االسمية وهنا بالجملة
األول :لم حمد أوالً بالجملة
ّ
ّ
وفي البيت سؤاالنّ :
الثاني :لم حمد على اإلنعام الذي هو الوصف ولم يـحمد على النعمة؟
متجددة ،فناسب أن يـحمده بـما يد ّل على
عم ،وهي
ّ
األول :أن الحمد ههنا متعلقهه ّ
والجواب عن ّ
الن ه

الفعلية.
التجدد وهي الجملة
ّ

وعن الثاني :بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بـها دون غيرها ،بـخالف الحمد على

الوصف.

خصنا»:
وقوله « َمن ّ
معاشر الـمسلمين.
و(خصنا) :أي
من :اسم موصول بدل من الضمير الـمعمول لنحمده.
ّ
َ
و(م لن) :بـمعنى رسول ،و(حاز) :بـمعنى جمع ،و(الـمقامات( :))22الـمراتب ،و(العلى) :الرفيعة.
َ
و(محمد) صلى اهلل عليه وسلّم :بدل من خير.
بأسره.

السيد :متولي أمر السواد ،أي الجيوش الكثيرة ،وهو صلى اهلل عليه وسلّم متولي أمر العالم
و ّ

سيد الـمتبوعين ،فهو سيد التابعين من باب أولى.
والـمقتفى :الـمتّبع بفتح الباء ،واذا كان َ
ـمي) :نسبة لبني هاشم .و(الـمصطفى) :الـمختار.
بي) :نسبة للعرب .و(الـهاش ّ
و(العر ّ
سمي استغفا ًار،
سمي رحمة ،أو إلى الـمالئكة ّ
والصالة في اللغة العطف ،فإن أضيف إلى اهلل ّ
سمي دعاء.
أو إلى غيرهما ّ
لجة ،وهي ما فيه صعوبة من الـماء الغزير ،والـمراد
و(الحجا)ّ :
تقدم أنه العقل .واللج  :جمع ّ
بـها الـمعاني الصعبة.

تقي .و(صحبه) :اسم جمع بـمعنى صاحب ،وهو من
وآل
النبي في مقام الدعاء :ك ّل مؤمن ّ
ّ
اجتمع بالنبي صلى اهلل عليه وسلّم مؤمناً به.
و(ذوي) :جمع ذو بـمعنى صاحب ،أي أصحاب الـهدى.

( )22المقامات يتوصل إليها بالكسب ،أما األحوال فتحصل بالوهب من اهلل تعالى بال كسب من العبد.
وبما أن المتن موجه لطالب العلم ،والعلم ال يحصل عادة إال بالكسب ،فناسب أن يذكر المقامات دون

األحوال .فهو يريد من طالب العلم أن يكون عالي الهمة في تحصيل العلوم واكتسابها لنفسه ،مقتدياً في ذلك

بخير من ثابر وواظب وجاهد حق الجهاد حتى حاز المقامات العلى ،وهو سيدنا وموالنا رسول اهلل صلى اهلل

عليه وسلم.

8

وقوله «من شبهوا ...إلخ» :أي في قوله صلى اهلل عليه وسلّم« :أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم

اهتديتم» ،فحذف الفاعل هنا للتعظيم.

وفي هذه األبيات األربعة أربعة أسئلة:

األول :ما مدلول الضمير في (خصنا)؟
ّ
الثاني :أن قوله «بـخير من أرسال» ،يفيد معنى قوله« :سيد كل مقتفى» ،فما وجه عدم

االقتصار عليه؟

قيد الصالة بدوام خوض العقل لججاً من بـحر الـمعاني مع أن األولى التعميم.
الثالث :أنه ّ

الصحب ،مع أن فيهم من هو أشرف األنام بعد الـمصطفى صلى
الرابع :لم ّ
قدم اآلل على ّ
اهلل عليه وسلّم ،وهو أبو بكر؟
ويصح أن
قدرتهه،
األول :أن مدلول الضمير
أمة اإلجابة ،كما ّ
ّ
ّ
يصح أن يكون ّ
فالجواب عن ّ
الدعوة ،فيدخل الكفار ،بدليل :ﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ ،إذ ما من
أمة ّ
يكون ّ

أشد منه ،فعدم تعذيب الكفار باألشد إكراماً له صلى اهلل عليه وسلّم.
عذاب إال وعند اهلل ّ
وعن الثاني :بأن في الوصف بالسيادة إشعا اًر بعموم رسالته صلى اهلل عليه وسلّم ،وأن األنبياء
والـمرسلين من أمته صلى اهلل عليه وسلّم ،فهو متولّي أمور الجميع.

وعن الثالث :بأن القيد في الصالة ليس مرادًا ،بل الـمراد التعميم في جميع األوقات.

صل
نصاً في قوله صلى اهلل عليه وسلّم« :قولوا
اللهم ّ
وعن الرابع :بأن الصالة ثبتت على اآلل ّ
ّ
محمد» ..الحديث ،وعلى الصحب بالقياس على اآلل ،فاقتضى ذلك التقدي َـم.
محمد وعلى آل ّ
على ّ







ثم قال:

ن لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َبـ ـتهـ ـ ـ ـهه َكـ ـ ـ ـالـ ـنـ ـ لحـ ـو لـ ـلِّ َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

ق لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ َجـ ـ ـ ـ ـ َنـ ـ ـ ـ ـان
الم لنط ه
َ .9وَب لع هد فَ َ
طا
الخ َ
 .20فََي لعص ـ هم األف َك َار َع لن َغ ِّي َ

طـ ـ ا
ف الغ َ
َو َع لن َدقيق الفَ لهم َي لكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
تَـ ـ ـ لجـ ـ ـ َمـ ـ ـعه مـ ـ ـ لن فهـ ـ ـهنـ ـ ـونـ ـ ـ ـه فَـ ـ ـوائـ ـ ـ ـ َدا

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـولـ ـ ـه قَ َواعـ ـ ـ َدا
 .22فَهَـ ـ ـا َ
ك م لن أه ه

وظرف مكان كما
أقول :لفظة (بعد) تكون ظرف زمان ،كما في قولك« :جاء زيد بعد عمرو»،
َ
تقول« :دار زيد بعد دار عمرو».
ويصح استعمالـها هنا في الـمعنيين:

ـ ـ باعتبار أن زمن النطق بـما بعدها بعد زمن النطق بـما قبلها.

الرلقم بعده.
ـ ـ أو اعتبار أن مكانه في ّ
وهي هنا دالّة على االنتقال من كالم إلى آخر ،فال يؤتى بـها في ّأول الكالم.
9

ميمي
والـمنطق :مصدر
ّ
()23
سمي بـهذا االسم ألنه يقوي اإلدراك ،ويعصمه
والـمراد به هنا
ّ
الفن الـمؤلّف فيه هذا الكتابّ ،
عن الخطأ.
()21

يطلق باالشتراك على النطق بـمعنى اللفظ( ،)24وعلى اإلدراك.

فهو« :قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في فكره( ،»)25فمن راعى قواعد هذا الفن ال

يتطرق إليه الخطأ في الـمقال.
يتطرق إليه الخطأ في الفكر ،كما أن من راعى قواعد النحو ال ّ
والى هذا الـمعنى أشار بقوله« :فالـمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم األفكار» ،أي
غي الخطأ.
يـحفظها عن ّ

الجنان يطلق على القلب ،والـمراد به هنا القوى الفكرّية.
و َ
الغي الضالل ،والخطأ نوع منه.
(غي) إلى (الخطأ) من إضافة العام إلى
ّ
الخاص؛ إذ ّ
واضافة ّ
الصفة إلى الـموصوف ،فالـمصدر بـمعنى اسم مفعول،
قوله «وعن دقيق الفهم» :من إضافة ّ
أي :الـمفهوم الدقيق ،والغطا بكسر الغين.
ي من الـمعاني الـمستورة ضروريًا
أن من تـم ّكن من هذا ّ
والـمعنى ّ
الفن صار النظر ّ
واضحاً له ،وهذا أمر مشاهد ال يـحتاج لبيان.

()26

مكشوفاً

وهاك :اسم فعل بـمعنى خذ .و(قواعدا) معموله.

و(من أصوله) :حال من قواعد ،و(من) تبعيضية.

اعد هي بعض أصوله ،أي قواعده ،إذ القاعدة واألصل بـمعنى واحد ،وهو« :أمر كل ّي
أي خذ قو َ
الكلية عكسها
ينطبق على جميع جزئياته» كقول النحاة« :الفاعل مرفوع» ،وقول الـمناطقة« :الـموجبة ّ

موجبة جزئية».

والفنون :الفروع .والفوائد :جمع فائدة وهي في األصل« :ما استفيد من علم أو مال» ،والـمعنى

أن هذه القواعد تـجمع فروعاً ،والفروع تشتمل على فوائد.

( )21أي مبدوء بميم زائدة ال تدل على المفاعلة.

( )24فالمنطق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول ،أي المنطق بمعنى المنطوق أي الملفوظ.
( )23أي في اصطالح المنطقيين.
( )25ليس المراد بهذا التعريف للمنطق أنه قانون واحد ،بل المنطق قوانين كثيرة.
كلية هيتعرف منها أحكام جزئياتها.
والقانون بالتعريف :هو قضية ّ

والمراد بالعصمة ليس العصمةَ بالمعنى الشرعي ،بل المراد أن من راعى قواعد المنطق يندر ،وربما يستحيل

عادة ،وقوعه في الخطأ في الفكر.

تحول النظري إلى ضروري أمر ممكن ،ألن كالً منهما أمر نسبي.
(ّ )26
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ثم قال:
ّ

الم لنطق
هي لرقَى بـ ـه َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َمـ ـ ه
اء علم َ

الم َن لوَرق
َ .21سـم ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهه بالسلم ه

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ل َو لجهـ ـ ـه ال َكريم لَ لي َس قَـ ـ ـال َ
طـ ـوَالت َيـ ـ لهـ ـت ـ ـ ــدي
بـ ـ ـ ـه إلَـ ـى الـ ـ همـ ـ َ

صا
َ .24واللـ ــهَ أ لَر هجو أ ل
َن َي هك َ
ون َخال َ
كون ن ـ ــافعـ ـ ـاً لل هم لبتَـ ـ ـدي
َ .23وأ ل
َن َي َ

أقول :الضمير الـمتصل بـ«سميته» يعود على الـمؤلف الـمفهوم من السياق.

وسمى يتعدى لـمفعولين ،لألول بنفسه ،وللثاني بنفسه ،أو بالباء كما هنا.
ّ
والسلّم :ما له درج يتوصل به من هسفل إلى علو ،واستعماله في الـمعاني مجاز.

و(الـمنورق) بتقديـم النون :الـمزّين.

(يرقى) :يهصعد .و(علم الـمنطق) :الـمراد به الـمسائل.
وسميتها بالسلّم
ّ
وشبه تلك الـمسائل بالسماء بـجامع البعد ،والـمعنى أن هذه الـمسائل التي نظمتها ّ

سهلة يتوصل بـها إلى الـمسائل البعيدة الصعبة.

ثم طلب من الـمولى سبحانه أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصاً من الرياء ،فقال« :واهلل أرجو
ّ
أؤمل.
..إلخ» ،أي ّ
والوجه :الذات ،والقالص :الناقص.

ـمطوالت ،فقال« :وأن
ثم طلب منه سبحانه أن ينفع به الـمبتدي ،وأن
ّ
ّ
يتوصل به إلى الكتب ال ّ
يكون ..إلخ».

فمتوسط،
الفن الذي يق أر فيه ،فإن قدر على ذلك
والـمبتدي من ليس له قدرة على تصوير مسائل ّ
ّ
ن
فمنته.
وان قدر على إقامة دليلها
بنية واعتناء يفتح اهلل عليه
وقد أجاب الـمولى سبحانه الـمؤلّف بعين ما طلب ،فك ّل من ق أر كتابه ّ
في هذا العلم ،وقد شاهدنا ذلك.
الدعوة ،رحمه
وقد أخبرنا شيخنا عن أشياخه أن الـمؤلف كان من أكابر
الصوفية ،وكان مـجاب ّ
ّ
اهلل تعالى ،ونفعنا ببركته ،وأعاد علينا من صالح دعواته.
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ثم قال:
[فصل في جواز االشتغال به]

ف في َجواز اال لش ـ ـ ـتغال
الخل ه
َ .25و ه

بـ ـ ـ ـه َعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ثَـ ـ ـ ـالثَـ ـ ـ ـ نة أَ لقـ ـ ـ ـوال

 .28هم َم ـ ـارس السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـة َوالكتـ ــاب

َج ـ ـ ـ َو هازهه ل ـ ـ ـك ـ ـ ــامـ ـ ـ ـل ال ـ ـ ـقَ ـ ـ ـري ـ ـ ـ َحـ ـ ـ ـ لة
لـ َيـ لهـتَـ ـ ـ ـدي بـ ـ ـ ـه إلــى الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواب

َن هيـ لعـلَـ َمـ ـ ـ ـا
َوق ـ ـ ــا َل قَـ لوم َيـ لنـ َبـغــي أ ل

 .26فَ لاب هن الصـ ـالح َوالنواوي َحرَما
ورةه الصحي َح لة
َ .21والقَ لولَةه الـ ـ ـ ـ َـم لشهه َ

أقول :ذكر في هذا الفصل حكم االشتغال بعلم الـمنطق ،لكونه من الـمبادي العشرة التي ينبغي

لكل شارع في علم أن يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه.

قدورة في شرحه لـهذا الكتاب.
شيخ مشايخ شيخنا سيدي سعيد ّ
الفن ه
وقد استوفى مبادئ هذا ّ
ويسمى معيار العلوم ،وعلم الـميزان.
يسمى الـمنطق.
فمنها االسم ،وقد ت ّ
ّ
قدم أن هذا العلم ّ

وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح.
ومنها التعريفّ ،

ـمصنف في هذا
ومنها النسبةّ ،
وتقدمت في قول الـمتن« :نسبته ..إلخ» .ومنها الحكم ،وذكرها ال ّ
وبقية الـمبادئ في الشرح الـمذكور.
الفصلّ .
واختلفوا في االشتغال به على ثالثة أقوال:

األول :الـمنع منه ،وبذلك قال النووي وابن الصالح.
ّ
ال« :من لم يعرفه ال ثقة بعلمه» ،أي :ال
والثاني :الجواز ،وبذلك قال جماعة ،منهم الغزالي ،قائ ً

يأمن الذهول عنه عند االحتياج إليه ،لعدم القواعد التي تضبطه.

قوي الفطنة مـمارساً
ذكي القريـحة ّ
الثالث :وهو الـمشهور الصحيح :التفصيل ،فإن كان الـمشتغل ّ
السنة جاز االشتغال به ،واالّ فال.
للكتاب و ّ
أن هذا الخالف إنـما هو بالنسبة للمنطق الـمشوب بكالم الفالسفة كالذي في طوالع
واعلم ّ
الشمسية وهذا التأليف ،فال خالف في جواز
السنوسي و
البيضاوي ،وأما الخالص منها كمختصر
ّ
ّ
ّ
االشتغال به ،بل ال يبعد أن يكون االشتغال به فرض كفاية ،لتوقف معرفة دفع ال ّشبه عليه ،ومن
الـمعلوم أن القيام به فرض كفاية .واهلل أعلم.
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ثم قال:
ّ
ِِ
الح ِاد ِث]
[فصل أَْنواعُ الع ْلم َ

ن
ص ـ ـ ـدي ن
ق هوس ـ ـ ـ لم
َوَد لر ه
ك ن لس ـ ـ ـ َبة بتَ ل
ألَن ـ ـ ـ ـهه هم ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـدم ب ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ لب ـ ـ ـ ـع

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ًار هعـل لم
 .29إ لد ار ه
ك همـ لفـ َرند تَ َ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
الو ل
َ .10وقَـ ـ ِّدم األَو َل ع لنـ ـ َد َ

َو َع لك هسـ ـ ـهه هه َو الض ـ ـ ـ هروري ال َجلي
هي لد َعى بقَ لو نل َشارنح فَ ـ ـلـ ــتَـ ـ لـبـ ــتَ ـ ـهـ ـ لـل
العقَ َال
ب هحجـ نة هيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـع َر ه
ف ع لنـ َد ه

اج للتـ ـأَمـ ـل
َ .12والن َ
ي َمـ ـا ل
احتَـ ـ َ
ظر ل
ص ـ ـ ـ ـونر هوص ـ ـ ـ ـ لل
َ .11و َما به إلَى تَ َ
صـ ـدي ن
صـ ـ َال
ق به تهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـو ِّ
َ .14و َما لتَ ل

أقول :لفظ (أنواع) مـخرج للعلم القديـم ،فإنه ال تنوع فيه ،فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وايضاح

للمبتدي.

والعلم معرفة الـمعلوم.

ثم إنه ينقسم إلى تصور والى تصديق ،وكل منهما إلى ضروري والى نظري ،فاألقسام أربعة.
ن ()21

فهو تصور ،كإدراك معنى زيد.

معنى مفرد
اك
فإن كان إدر َ
ل
وان كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق( ،)28كإدراك وقوع القيام في قولنا« :زيد قائم».
وهذا معنى قوله« :إدراك مفرد» ...البيت.

فـَـ «زيد قائم» اشتمل على تصورات أربعة:
 .2تصور الـموضوع وهو زيد.
 .1وتصور الـمحمول وهو قائم.
 .4وتصور النسبة

()29

وتصور وقوعها.
.3
ّ

بينهما ،وهو تعلّق الـمحمول بالـموضوع.

( )21معنى المفرد هنا في المنطق ،أنه ال يتضمن نسبة إسنادية حكمية ،أي خبرية ،وان تضمن

نسبة أخرى ،كنسبة إضافية وغيرها.
( )28أو ال وقوعها.

( )29نعبر عن النسبة بإضافة المحمول إلى الموضوع ،فالنسبة في مثالنا هي (قيام زيد).
13

فالتصور الرابع يسمى تصديقاً( ،)10والثالثة قبله شروط له ،وهذا مذهب الحكماء(.)12

ومذهب اإلمام أن التصديق هو التصورات األربعة(.)11

فيكون التصديق بسيطاً على مذهب الحكماء ،ومركباً على مذهب اإلمام.

والـمصنف ماش على مذهب الحكماء ،بتقدير مضاف في كالمه بين (درك) و(نسبة) وهو:

وقوع(.)14

ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما أو تهعلّمهما ،فالـمراد بالوضع ما يشمل
()13
مقدم عليه طبعاً فيقدم وضعاً(.)15
ذلك  ،فقدم التصور على التصديق ألنه ّ
وهذا معنى قوله« :وقدم األول» ...البيت.

ثم بين أن النظري من كل من التصور والتصديق ما احتاج للتأمل ،والضروري عكسه ،وهو ما

ال يـحتاج إلى ذلك.

تقدم.
فاألقسام أربعة كما ّ

ـ ـ مثال التصور الضروري :إدراك معنى لفظ «الواحد نصف اإلثنين».

ـ ـ ومثال التصور النظري :إدراك معنى «الواحد نصف سدس اإلثني عشر».

ـ ـ ومثال التصديق الضروري :إدراك وقوع النسبة في قولنا« :الواحد نصف اإلثنين».

ي إدراك وقوع النسبة في قولنا« :الواحد نصف سدس اإلثني عشر».
ـ ـ ومثال التصديق النظر ّ
وبـما تقرر علم انـحصار العلوم في التصورات والتصديقات ،ولكل منهما ن
مباد ومقاصد.

( )10الحظ أنه سمى التصديق تصو اًر ،فإذا وجدنا في بعض الكتب مصطلح التصور بالمعنى

األعم ،فهو شامل للتصديق.

( )12وهو أيضاً مذهب جمهور المناطقة من مسلمين وغيرهم ،وهو أقوى من مذهب اإلمام ،أي

الفخر الرازي رضي اهلل تعالى عنه.

( )11أي مجموعها ،ولذلك وصف التصديق على مذهب اإلمام بأنه مركب ،كما سيأتي.

( )14النسبة الحكمية لها إطالقان ،فعلى المعنى األول للنسبة الحكمية ،وهي مجرد تعلق المحمول
بالموضوع ،ال بد من تقدير المحذوف ،لكن بالنظر إلى المعنى الثاني للنسبة الحكمية ،وهي وقوع النسبة
أو ال وقوعها ،فال داعي لتقدير محذوف.
( )13أي الوضع ما يشمل الكتابة والتعلم أو التعليم.

( )15وليس هذا التقديم بواجب ال عقالً وال شرعاً ،بل يكون مراعاة لألليق.
والعالمة السعد في تهذيب المنطق قدم التصديق على التصور.

ولكن إن لم يكن لذلك مبرر ،فهو في قوة الخطأ ،أي كأنه خطأ.
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ـ ـ فمبادي التصورات :الكليات الخمس( ،)16ومقاصدها :القول الشارح.

ـ ـ ومبادي التصديقات :القضايا وأحكامها ،ومقاصدها :القياس بأقسامه(.)11
فانـحصر فن الـمنطق في هذه األبواب األربعة(.)18

عليه.

وأما بـحث الدالالت ومباحث األلفاظ ،فإنـما ذكر في كتب الـمنطق لتوقف بـحث الكليات الخمس
ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة عد األبواب ثـمانية(.)19

ومن عد معها مبحث األلفاظ مستقالً كانت األبواب عنده تسعة.
ثم إن الـمناطقة اصطلحوا على تسمية اللفظ الـمفاد به معنى ن
مفرد بالقول الشارح ،كالحيوان
ه
ل
الناطق في تعريف اإلنسان الـمتوصل به إلى معنى مفرد ،وهو معنى اإلنسان.
وهذا معنى قوله« :وما به إلى تصور»...البيت.

العالم متغير ،وك ّل متغير
واصطلحوا على تسمية اللفظ الـمفيد للتصديق حجة أي قياساًَ ،كـ [ ه
حادث] الـمتوصل به إلى النتيجة وهي «العالم حادث».
وهذا معنى قوله« :وما لتصديق» ...البيت.






( )26وهي ما يسمى بإيساغوجي.
( )27وهي خمسة أقسام :البرهان ،الجدل ،الخطابة ،الشعر السفسطة .وتسمى بالصناعات الخمس.
( )28وهذه األربعة رئيسية ،ال بد في أي كتاب في المنطق من بحثها.
( )29وهي :مبادئ التصورات ،مقاصد التصورات ،مبادئ التصديقات ،فهذه ثالثة ،ثم خمسة تندرج

تحت مقاصد التصديقات ،وهي أقسام القياس الخمسة.
15

ض ِعي ِ
[أنواعُ ّ ِ
َّة]
الو ْ
الداللة َ
َ
()40

َ .13د َالل ـ ـةه الل لفظ َعلَى َم ـ ـا َوافَقَ ـ ـ له
()42

َ .15و هج لزئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ـضمناً َو َما لَزلم
تَ ـ ـ ـ ـ ـ َ

طـ ـ ـ ـاَبـ ـ ـ ـقَـ ـ ـ ـ لة
َيـ ـ ـ ـ لد هعـ ـ ـ ـوَنـ ـ ـ ـهَـ ـ ـ ـا َد َاللَـ ـ ـ ـةَ الـ ـ ـ ـ همـ ـ ـ ـ َ
فَـ ـ ـ ـ لهـ ـ ـ ـ َو الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ َزام إ لن بـ ـ ـ ـ َعـ ـ ـ ـ لقـ ـ ـ ـ نل الـ ـ ـ ـتهـ ـ ـ ـزلم

أقول :مراده بالداللة الوضعية اللفظيةه ،بدليل قوله في البيت« :داللة اللفظ».

ومراده في البيت داللةه اللفظ الوضعيةه ،بدليل قوله في الترجمة« :الوضعية».

فقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في اآلخر ،وهو نوع من الجناس يسمى

احتباكًا.

والداللة« :فهم أمر من أمر» ،كفهمنا الجرم الـمعهود من لفظ السماء.

فلفظ السماء يسمى داالً ،والجرم الـمعهود مدلوالً.

ِ
سب الدال ستة أقسام ،ألن الدال إما أن يكون لفظًا كالـمثال الـمتقدم ،أو غير لفظ
والداللة بـ َح َ
كالدخان الدال على النار.

ال بالوضع أو بالطبع أو بالعقل.
وكل منهما إما أن يكون دا ً

 مثال داللة غير اللفظ الوضعية :داللة اإلشارة على معنى نعم أو ال ،وداللة النقوش على

األلفاظ.

ومثال الطبيعية :داللة الحمرة على الخجل ،والصفرة على الوجل.

ومثال العقلية :داللة العالم على موجده ،وهو الباري جل وعال ،والدخان على النار.
 ومثال داللة اللفظ الوضعية :األسد على الحيوان الـمفترس ،واإلنسان على الحيوان الناطق.
ومثال الطبيعية :داللة األنين على الـمرض ،وأهح على ألم بالصدر.

ومثال العقلية :داللة كالم الـمتكلم من وراء جدار على حياته ،والصراخ على مصيبة نزلت

بالصارخ.

والـمختار من هذه األقسام الداللة اللفظية الوضعية.

فقولنا« :اللفظية» ،مخرج لغير اللفظية بأقسامها.

وقولنا« :الوضعية» ،مخرج للفظية الطبيعية والعقلية.

( )30أي على ما وافقه في الوضع ،أي على ما وضع له.
( )31أي وجزء معناه الوضعي.
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مطابقية وتضمنية والتزامية.
ثم هذه الداللة ثالثة أقسام:
َ
فاألولى :داللة اللفظ على تـمام ما وضع له ،كداللة اإلنسان على مجموع الحيوان الناطق.

والثانية :داللته على جزء الـمعنى في ضمنه ،كداللته على الحيوان أو الناطق في ضمن

الحيوان الناطق(.)41

والثالثة :داللته على أمر خارج عن الـمعنى( )44الزم له ،كداللته على قبول العلم وصنعة الكتابة،

على ما فيه(.)43

وهذا معنى قوله« :داللة اللفظ» ...البيتين.
()45

وسميت األولى داللة الـمطابقة لـمطابقة الفهم

على الـمعنى بتمامه ،وقد فهمناه منه بتمامه.

للوضع اللغوي ،ألن الواضع وضع اللفظ ليدل

تضمن ألن الجزء في ضمن الكل.
والثانية داللةَ
ّ
والثالثةه داللة التزام ألن الـمفهوم خارج عن الـمعنى الزم له.

()46
الزَم
وقوله «إن بعقل التزم» :أشار به إلى أن الالزم ال ّ
بد أن يكون الزمًا في الذهن  ،سواء َ
مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية لألربعة ،أم ال كلزوم البصر للعمى(.)41

وأما إذا كان الزماً في الخارج فقط كسواد الغراب ،فال يسمى فهمه من اللفظ داللة التزام عند

الـمناطقة ،وان سمي بذلك عند األصوليين.

فالباء في قوله« :بعقل التزم» بـمعنى «في» ،والـمراد بالعقل الذهن ،أي القوة الـمدركة.

( )41أي كداللة لفظ "اإلنسان" على الحيوان فقط ،أو الناطق فقط ،في ضمن الحيوان الناطق.
( )44أي عن المعنى المطابقي.

( )43عبارة (على ما فيه) يستعملها العلماء ليدلوا على أن في الكالم خدشة ،أي فيه نظر ،وجهة
النظر هنا ،هو أن لفظ "اإلنسان" هل يدلك على قبول العلم أو صنعة الكتابة؟ فهو يريد أن يقول إن هذا

الالزم ليس الزماً عقلياً.

( )45ال القصد ،فال يلتفت إلى قصد المتكلم.
( )36هذا على ما قاله المحققون من أنه يتوجب أن يكون اللزوم عقلياً حتى تعتبر الداللة االلتزامية،

واال ال تعتبر.

( )41كون البصر الزماً للعمى في الذهن ،أي أنه ال ينفك عنه ،بمعنى أنه إذا حضر العمى إلى

الذهن حضر معه البصر ،لكون العمى بالتعريف :عدم البصر عن ما من شأنه أن يبصر.

وكون هذا اللزوم في الذهن فقط ،ألنه في الخارج ال يجتمع البصر والعمى في القابل لهما ،أي في
الخارج هناك تعاند وتناف وتنافر بين البصر والعمى.
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ثم إن كالً من داللة التضمن وااللتزام يستلزم داللة الـمطابقة( ،)48وهي ال تستلزمهما كما إذا كان

الـمعنى بسيطاً وال الزم له(.)49

وداللة التضمن قد تـجتمع مع داللة االلتزام فيما إذا كان الـمعنى مركباً وله الزم ذهني.

وتنفرد داللة التضمن فيما إذا كان الـمعنى مركباً وال الزم له ذهنياً.

وتنفرد داللة االلتزام فيما إذا كان الـمعنى بسيطاً كالنقطة( ،)30وله الزم ذهني( ،)32واهلل أعلم.






[فصل في مباحث األلفاظ]

إم ـ ـ ـ ـا هم ـ ـ ـ ـ َرك ـ ـ ـ ـب َوام ـ ـ ـ ـا هم ـ ـ ـ ـ لف ـ ـ ـ ـ َرهد

ث هيو َجـ ـ ـ هد
 .16هم لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَ لع َمـ ـ ـ هل األَلف ـ ــاظ َح ليـ ـ ـ ه

هجـ ـ هزء َمـ ـ لعـ ـن ـ ـ ــاهه بـ ـ َعـ ـ لكـ ـس م ـ ـ ــا تَـ ـ َال
ث هوجـ ـ ـ ـ َدا
هكـ ـلِّـ ـ جي لاو هجـ ـ لزئـ ـي َحـ ـ ليـ ـ ـ ـ ه
ن
الج لزئي
َكـ ـ ـ ـأَ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَ ،و َع لك هس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهه ه

 .11فَ ـ ـ ـ ـأَول مـ ـ ـ ــا َدل هج ـ ـ ـ ـ لزهؤهه َع ـ ـ ـ ـلَ ـ ـ ـ ـى
الم لف َردا
َ .18و له َو َعلى ق لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم لين أ ل
َعني ه
 .19فَ ـ ـ ـم ـ ـ ـ لف ـ ـ ـه ـ ـ ـم ا لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـر ن
اك ال ـ ـ ـ هك ـ ـ ـلِّ ـ ـ ـي
ه
ه

أقول :اللفظ إما أن يكون مهمالً َكـ«ـديز» ،أو مستعمالً كـَ«زيد».
ـمصنف.
وال عبرة بالـمهمل ،ولذلك أهـمله ال ّ

ثم الـمستعمل إما أن يكون مفرداً ،واما أن يكون مرّكباً.

قائم».

فاألول ما ال يد ّل جزؤه على جزء معناه ،كـَ«زيد» ،والثاني ما د ّل جزؤه على جزء معناه ،كـَ«زيد

( )48كون داللة االلتزام تستلزم داللة المطابقة ،ألنه ال بد أوالً من وجود معنى وضعي ،حتى ينظر في

لوازمه ،وكون داللة التضمن تستلزم داللة المطابقة ،ألنه ال بد أوالً من وجود معنى وضعي له أجزاء ،ثم
تأتي داللة التضمن دالة على جزء منها.

فداللة المطابقة سابقة وجوباً لكل من الداللتين االلتزامية والتضمنية.

( )49ألن واضع اللغة قد يضع لفظًا على معنى بسيط غير مركب ،مما يمنع وجود داللة التضمن.
كذلك قد يضع واضع اللغة لفظاً على معنى ال الزم له ،فيمتنع عندها وجود داللة االلتزام.

ومعنى كون المطابقية غير مستلزمة للداللتين األخريين ،أنه ليس بالضرورة إذا وجدت أن توجدا.
( )30النقطة ليس لها امتداد ،أي ليس لها أبعاد ،فذات ماهيتها بسيطة ال تركب فيها.
( )32وهو كونها طرف الخط.
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()31

قوة الـمفرد
والكالم على الـمرّكب وقسميه ـ ـ ـ أعني :ما هو في ّ
ـمعرفات والقضايا واألقيسة.
ال ّ

وما كان محضاً ـ ـ ـ يأتي في

والـمقصود هنا الـمفرد وهو قسمان:

ئي :إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه( ،)34كـ«زيد».
ـ ـ جز ّ
تصور معناه من وقوع الشركة فيه( ،)33كـ«األسد».
ــ
وكلي :إن لم يـمنع ّ
ّ

كلي لم يوجد من أفراده فرد .وكلّ ّي وجد منها فرد .وكلّ ّي وجد منها أفراد.
وهو ستّة أقسامّ :
وك ّل واحد من هذه الثالثة قسمان.
الضدين ،أو مع جواز
األول :وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد :إما مع استحالة الوجود كاجتماع
ّ
ّ

الوجود كـبحر من زئبق.

التعدد كـالـمعبود بـحق ،أو مع جواز
والثاني :وهو الذي وجد من أفراده فرد :إما مع استحالة
ّ
التعدد كـشمس.

الجنة
والثالث :وهو ما وجد منه أفراد :إما مع التناهي كاإلنسان ،أو مع عدم التناهي كنعيم أهل ّ
أو كمال اهلل تعالى.
(فائدة) :اللفظ يوصف باإلفراد والتركيب حقيقة ،ووصف الـمعنى بـهما مجاز.
بالكلية والجز ّئية حقيقة ،ووصف اللفظ بـهما مجاز.
والـمعنى يوصف
ّ

مقدم على الك ّل
فإن قلت :كان األولى
ألنه جزؤه ،والجزء ّ
للمصنف أن ّ
يقدم الـمفرد على الـمرّكب ّ
ّ
فقدمه
ثبوتي ،ومعنى الـمفرد
طبعًا .فالجواب :أن معنى الـمرّكب
النفيّ ،
عدمي ،واإلثبات أشرف من ّ
ّ
ّ

الكلي.
عليه لذلك .وبـهذا يـجاب عن تقديـمه الجزئي على
ّ

بالضم ،كما ق أر به شعبة من رواية عاصم.
وقوله « هج هزء معناه» :بتحريك الزاي
ّ






( )31وهو المركب الذي يكون معناه واحداً ،مثاله قولنا للصغير إذا أردنا تعليمه"[ :ال إله إال اهلل"

هي كلمة التوحيد] ،فعبارة "ال إله إال اهلل" مركبة ،إال أنها في قوة المفرد ،ألنها مبتدأ .وكذلك (غالم زيد)،
هو مركب تقييدي في قوة المفرد ،وكذلك (حيوان ناطق) هو مركب تقييدي في قوة المفرد.
( )34أي إن معناه يصدق على واحد فقط ،مثاله :اسم العلم "حسن" ،وال يرد أن هناك كثيرين تسموا
بهذا االسم ،ألن االشتراك عندها لفظي ،ألن معنى "حسن" هو هذه الذات المتشخصة التي وضع لفظ

"حسن" بإزائها ،وهذا المعنى واحد ال تعدد له ،وانما الذي تعدد هو اللفظ.

علي وعليك وعلى زيد
( )33أي إن معناه يصدق على كثيرين ،ومثاله كلمة "إنسان" ،فهي تطلق ّ
إطالقاً حقيقياً ،ألن معنى اإلنسانية مشترك في المذكورين جميعاً.
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ثم قال:
ّ

إ لن فيه ــا ا لنـ ـ َد َرلج

فَ ـ لان هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لبـ ـهه أ لَو لع ــار ن
ض إذا َخ َرلج

ط
طـ ـ ـ ل
َ .41وأَول ثَـ ـ ـالثَـ ـ ـ ـة بـ ـ ـال َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ط
ج لنس قَريـب أ لَو َبعيد أ لَو َو َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل

()35

َ .40وأَوالً لل ــذات
قاص
َ .42وال هكـ ـ ـلِّ ـ ــي ه
ات َخ لم َسة هد َ
ون لانت ل

خاص
صل َع َرض َن لوع َو ل
ج لنس َوفَ ل

كلي أو جزئي».
أقول :مراده ّ
باألول الكلي في قولهّ « :
الكلي إن كان داخالً في الذات بأن يكون جزءاً من الـمعنى الـمدلول للفظ ،يقال له:
يعني :أن
ّ

ذاتي ،كالحيوان أو الناطق بالنسبة إلى اإلنسان.
كلي ّ
ّ
كلياً عرضياً ،كالـماشي والضاحك بالنسبة
يسمى ّ
وان كان خارجاً عن الذات بأن لم يكن كذلكّ ،
له.
()36
بعرضي(.)31
الذاتي ما ليس
ذاتي بناء على أن
ّ
ّ
وان كان عبارة عن الـماهية كإنسان ،فهو ّ

مختصًا بـها.
ـماهية وبين غيرها ،أو
الكلي
الذاتي إما أن يكون مشتركًا بين ال ّ
ّ
ّ
ــ و ّ
يسمى فصالً كالناطق بالنسبة له.
يسمى جنساً كالحيوان بالنسبة لإلنسان ،والثاني ّ
فاألول ّ
ّ
مختصاً.
العرضي إما أن يكون مشتركاً أو
الكلي
ّ
ّ
ــ و ّ
عامًا ،كالـماشي بالنسبة لإلنسان.
ـ ـ فإن كان مشتركًا بين ال ّ
يسمى عرضًا ّ
ـماهية وغيرها ّ
خاصة ،كالضاحك بالنسبة له.
يسمى
ـ ـ وان كان
ّ
ّ
خاصاً بـها ّ
ـماهية ،كاإلنسان ،فإنه عبارة عن مجموع الحيوان
الكلي
الذاتي الذي هو عبارة عن نفس ال ّ
ّ
و ّ
يسمى نوعاً.
الناطقّ ،
التصورات الـمشار إليها بقوله« :والكليات» ...البيت.
الكليات الخمس التي هي مبادئ
فهذه ّ
ّ
ثم إن ّأولـها وهو الجنس ثالثة أقسام :قريب كالحيوان بالنسبة لإلنسان ،وبعيد كالجسم بالنسبة
ّ
ومتوسط كالنامي بالنسبة له ،وهو الـمشار إليه بقوله« :و ّأول ثالثة» ...البيت.
له،
ّ






( )35أي الماهية ،فعبر عن الماهية بالذات .وبينهما فرق دقيق.
( )36أي عن تمام الماهية.

بعرضي) أي :الذاتي ما ليس
(الذاتي ما ليس
( )31العرضي هو المعنى الخارج عن الذات ،فقوله
ّ
ّ
خارجاً عن الذات ،وهو يصدق على ما إذا كان الوصف داخالً في الماهية ،وما إذا كان تمامها ،ولذلك
عد النوع ذاتياً ،ألن النوع هو تمام الماهية.
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ثم قال:
[فصل في بيان نسبة األلفاظ للمعاني]

َخ لم َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةه أَ لق َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نام بال هن لقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

َ .44ون لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َبـ ـ ـ ـةه األَلف ـ ـ ــاظ لل َمع ـ ـ ــاني

ف
َواال لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ار ه
اد ه
ك َع لك هس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهه التر ه

ف
 .43تَـواطهـؤ تَ َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هكـ ـ ـ ـك تَ َخـ ـ ـ ـاله ه
متعدداً(.)38
أقول :اللفظ إما أن يكون واحداً ،أو ّ

متعددًا .فاألقسام أربعة.
وعلى ك ّل ،فالـمعنى إما أن يكون واحدًا أو ّ

فمثال اتـحاد اللفظ والـمعنى :إنسان.

ومثال اتـحاد اللفظ وتعدد الـمعنى :عين ،فإنه يطلق على الباصرة والجارية وغيرهـما.

بالشدة
كليًا متواطئًا كاإلنسان ،وان اختلف فيها
ّ
سمي ّ
األول :إن اتـحد الـمعنى في أفراده ّ
فالقسم ّ
كلياً مش ّككاً( )39كالبياض ،فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثالً.
سمي ّ
والضعف ّ
يسمى مشتركاً.
والقسم الثاني :وهو ما اتـحد فيه اللفظ وتعدد الـمعنى ّ
ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتـحد الـمعنى :إنسان وبشر ،فهما مترادفان ،والنسبة بينهما الترادف.
ومثال ما تعدد فيه اللفظ والـمعنى :إنسان وفرس ،فهما متباينان ،على ما فيه ،والنسبة بينهما

التباين.

فهذه األقسام الخمسة التي ذكرها في قوله« :ونسبة األلفاظ» ...البيتين.

التباين.
ومراده بالتخالف:
ه







( )38أي أكثر من واحد.
معنى مشككاً ،ألنك إذا نظرت إلى القدر المشترك بين أفراده ،أي الذي يصحح إطالق
( )39وسمي
ً
المعنى عليها ،حسبت هذا المعنى متواطئاً ،واذا نظرت إلى التفاوت ،حسبت المعنى متبايناً.
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ثم قال:
ّ

ط ـلَـ ـ ـ ـب أ لَو َخ ـ َب ـ هر
َ .45وال ـل ـ لف ـظه إمـ ـ ـ ـا َ
()50

 .46أ لَمر َم َع ا لس ـ ـت لعال

َوأَول ثَـ ـ ـ ـ ـ ـالثَـ ـ ـ ـ ـ ـة َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتهـ ـ ـ ـ ـ ـ لذ َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ هر
َوفـي الـتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي فَـ ـ ـ ـالتم ـ ـ ــاس َوَق َعـ ـ ـ ـا

َو َع لك هس ـ ـهه هدعا
()52

أقول :اللفظ إن احتمل الصدق والكذب

فهو الخبرَ ،كـ « زيد قائم».

وان وجد معناه به( ،)51فهو طلب أي إنشاء ،كقولك« :اعلم يا زيد».

األول يأتي عند قوله« :ما احتمل الصدق لذاته جرى» ...البيت.
و ّ
والثاني ثالثة أقسام:
ن
مستعل كقول الـمخدوم لخادمه« :اسقني ماء» ،فهو أمر.
ـ ـ ألنه إن كان من

لسيده« :أعطني درهـماً» ،فهو دعاء.
ـ ـ وان كان من األدنى كقول الخادم ّ
ن
يسمى التماساً ،كقول بعض الخدمة لبعض« :أعطني عمامتي».
ـ ـ وان كان من
مساو ّ
وهذا معنى قوله« :واللفظ إما طلب أو خبر» ...البيت.
وفي هذا الـمبحث كالم في علم األصول.






( )50الناظم جعل مفهوم األمر ال يتحقق إال باالستعالء ،وهو طلب العلو ،وان لم يكن الطالب في

نفسه عالياً ،وبعض العلماء ،كاإلمام الجويني في الورقات ،جعل من حقيقة األمر أن يكون صاد اًر من

العالي ،أي أن يكون الطالب في نفسه عالياً على المطلوب.

والتحقيق أن العلو واالستعالء ال هما داخالن في حقيقة األمر ،وال هما شرطان له ،وهذا يدرس في

األصول.

( )52أي ما احتمل الصدق والكذب لذاته .وقد يكتفي بعض العلماء بقولهم :ما احتمل الصدق لذاته،

كما سيمر في كالم الناظم .وذلك ألن ما احتمل الصدق لذاته ال بد أيض ًا أن يحتمل الكذب لذاته.
( )51أي وجد معنى اللفظ بنفس اللفظ ،أي بسببه.
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ثم قال:
ّ
الجزئية]
[فصل في بيان ّ
الكلية والجزء و ّ
الكل و ّ

ك لَ ـ ـ ـ ـ لي ـ ـ ـ ـ َس َذا هوقه ـ ـ ـ ـوع
َك ـ ـ ـ ـ هك ـ ـ ـ ـل َذا َ
ف ـ ـ ــإنـ ـ ـ ــه هك ـ ـ ـ ـلِّـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـة قَـ ـ ـ ـ لد هع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ َم ـ ـ ـ ـا

الم لج هموع
 .41الـ هكـ ـ ـ ـل هحـ لكـ همـ َنـ ـ ـ ـا َعـلَـى َ
َ .48و َحـ ـ ليـ ـثهـ ـ َمـ ـ ـ ـا لـ ـ هكـ ـ ـ ـ ِّل فَـ ـ لرند هحـ ـكـ ـ َمـ ـ ـ ـا
َ .49والـ هحـ لكـ هم لـلـ َبـ لعـض ههـ َو الـ هجـ لزئيـ ـ ـ ـ لة

َوالـ ـ ـ ـ هجـ ـ ـ ـ لزهء َمـ ـ ـ ـ لعـ ـ ـ ـرفَـ ـ ـ ـتهـ ـ ـ ـهه َجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ لة

يشم للعلم
أقول :الك ّل هو الـمجموع الـمحكوم عليه ،كقولك« :أهل األزهر علماء» ،إذ فيهم من ّلم ّ

رائحة.

الكلية الحكم على ك ّل فرد ،كقولك« :ك ّل إنسان قابل للفهم».
و ّ
والجز ّئية الحكم على بعض األفراد ،كقولك« :بعض أهل األزهر علماء».
()54

كالسمار
والجزء ما تركب منه ومن غيره ك ّلّ ،
والحصير ك جل.

والخيط للحصير ،فك ّل منهما يقال له جزء،

ـمصنف بقوله« :ككل ذاك  »...البيت ،إلى حديث ذي اليدين الـمشهور ،ل ّـما قال
وأشار ال ّ
كل ذلك لم يكن».
للمصطفى صلى اهلل عليه وسلّم :أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل؟ فقالّ « :
الكلية ال الك ّل( ،)53بدليل قوله للمصطفى صلى اهلل عليه وسلّم« :بل
والتحقيق أنه من باب ّ
بعض ذلك قد كان».

( )54السمار نوع من النبات ،يخيطونه ليعملوا منه الحصير.
( )53ألنه لو كانت من باب الكل المجموعي لكان هناك كل مجتمع من القصر والنسيان ،وهذا لم

ال ،والذي حصل إما قصر أو نسيان ،فلما قال النبي صلى اهلل
يحصل ،ألنه غير ممكن الحصول أص ً
عليه وسلم« :كل ذلك لم يكن» ،أراد نفي ٍّ
كل من القصر والنسيان على حدة ،ال نفي القصر والنسيان
مجتمعين ،ونفي ٍّ
كل من القصر والنسيان على حدة ال يتحقق إال إذا كان من باب الكلية ،ألن الكلية هي
ه
التي يكون النفي فيها متناوالً لكل أفرادها ،ال الكل.

وألنه في بعض الروايات قال ذو اليدين رضي اهلل عنه« :بل بعض ذلك قد كان» ،قال ذلك بقصد

المناقضة ،وقوله هذا قضية موجبة جزئية ،فيكون نقيضها السالبة الكلية ،وهي قوله عليه الصالة والسالم:
«كل ذلك لم يقع».

فمثال الناظم رحمه اهلل تعالى خاطئ ،وال نقول أنه رحمه اهلل تعالى لم يكن يعرف ذلك ،بل نقول:

إن من ميزة الكتب التدريسية ،ككتابه هذا ،أن يوضع فيها أمثلة خاطئة أو ضعيفة ،ليحصل االعتراض
والمناقشة ،فتكثر الفوائد.
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ثم قال:
ّ



[فصل في المعرفات]

 .30همـ َعـِّرف إلــى ثَـالثَـ ـ ـ ـ نة قهس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نل َوقَ َعـ ـا
 .32فَـ ـال َحـ ـد ب ـالج لنس َوفَ ل
()56
صـ ـ ـ ـ ـ نل أ لَو َم َعا
ص َ
الح ِّد بفَ ل
َ .31وناق ه

َحـ ـ ـ ـ جد َوَر لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ جي

()55

َوالر لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هم بالج لنس
ج ـ لن ـ ن
س َب ـع ـي ـ ـ ـ نـد ال

ط
ص الر لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ب َخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نة فَقَ ل
َ .34وناق ه
َ .33و َمـ ـ ـ ـا بـلَـ لفـظـ ٍّي لَـ ـ ـ ـ َد ليـهـم هش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ َار

َولَـ ـ لفـ ـظـ ـ جي هعـ ـلـ ـ لم
َوخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نة َم َعا
قَ ـري ـ ـ ـ ن
ـب َوقَ ـ َعـ ـ ـ ـا

أ لَو َمـ َع جـ لنـ ن
ط
س أ لبـ َعـ ـ ـ ـ ند قَـ ـ ـ ـد لارتَـ َب ل
تَـ لبـ ـ ـ ـديـ ـ ـ ـ هل لَ ـ لف ـ نظ ب ـرديـ ن
ـف أ لش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهَ ـ ار
َ

الكليات الخمس ،أخذ يتكلّم على مقاصدها،
قدم الكالم على مبادي
أقول :لـما ّ
التصورات ،وهي ّ
ّ
وهي القول الشارح.
معرف بكسر الراء ،ويقال له :تعريف ،وقول شارح أيضاً ،وهو« :ما كانت
ـمعرفات جمع ِّ
فال ّ
معرفته سبباً في معرفة الـمعرف» ،بفتح الراء.
كـَ «الحيوان الناطق» في تعريف اإلنسان ،فإن معرفته سبب في معرفة اإلنسان.

حد تام( ،)51وناقص ،ورسم تام ،وناقص ،وتعريف باللفظ.
وهو خمسة أقسامّ :

من أمثلة ذلك كتاب الخبيصي على تهذيب السعد ،فهو من الكتب المعتمدة للتدريس ،والرائعة
المح ّشين يتابعونه بحيث ال تكاد تسلم له عبارة
والمفيدة للطالب ،وعندما تق أر حواشي العلماء عليه تجد ه

من اعتراضهم.

( )55وفي غير هذه النسخة( :على ثالثة).
المعرف تسمى بالتعريف بالتقسيم.
وهذه الطريقة التي عرف بها الناظم
ِّ

( )56أي" :مع" ،واأللف إلطالق الشعر.

( )51وهو المراد عند إطالقهم الحد ،كما أطلقه الناظم ،واذا أرادوا الحد الناقص قيدوه بقولهم :الحد
الناقص.
وأحياناً يطلقون الحد ويريدون به مطلق التعريف ،فيدخل فيه األقسام الخمسة للتعريف المذكورة،

وأغلب كتب العلوم األخرى غير المنطق على هذا ،فيطلقون الحد ويريدون به مطلق التعريف الشام َل
لألقسام السابقة ما عدا اللفظي منها ،ويندر وجود الحدود التامة فيها ،لشدة صعوبة اقتناص الحد ،وهي
السبب في قلة تمثيل العلماء على الحد التام.
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التام :هو التعريف بالجنس والفصل القريبين( ،)58كتعريف اإلنسان بالحيوان الناطق.
ــ
ّ
فالحد ّ
الحد الناقص :هو التعريف بالفصل وحده( ،)59كتعريفه بالناطق فقط ،أو به مع الجنس
ــ و ّ
البعيد( ،)60كتعريفه بالجسم الناطق.
الضاحك.
الرسم التام( :)62هو التعريف بالجنس القريب و
الخاصة ،كتعريف اإلنسان بالحيوان ّ
ّ
ــ و ّ
بالخاصة وحدها( ،)61كتعريفه بالضاحك ،أو بـها مع الجنس البعيد(،)64
الرسم الناقص:
ّ
ــ و ّ
كتعريفه بالجسم الضاحك.
أشهر منه ،كتعريف الغضنفر باألسد.
وأما التعريف باللفظ :فهو أن ّ
تبدل اللفظ بلفظ مرادف له َ
التامان ،بدليل قوله بعد ذلك« :وناقص الحد»« ،وناقص
ـمصنف
ّ
ومراد ال ّ
بالحد والرسم في البيتّ :

الرسم».







ثم قال:
ّ

َن هي َرى همطرَداً
َ .35و َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرطه هكـ ـ ٍّل أ ل
َ .36وَال
َ .31وال

ظ ـ ـ ـاه اًر َال أ لَب َع ـ ـ ـ َدا
هم لن َعك َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً َو َ

بـ ـ ـ َال قَـ ـ ـرليـ ـ ـ َنـ ـ ـ ـ نة بـ ـ ـهَـ ـ ـ ـا تَـ ـ ـ َحـ ـ ـرَاز
هم لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَـر نك مـ َن الـقَـريـ َنـ ـ ـ ـة َخ َال

هم َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوَيـ ـ ـ ـاً َوال تَـ ـ ـ ـ َجـ ـ ـ ـوَاز
بم ـ ــا هيـ ـ ـ لد َرى ب َم لحـ ـ ـ هدوند َوَال

الح هدود
َن تـهـ ـ ـ لـد َخ َل األ ل
أل
كام في ه
َح ه
َو َجائز في الر لس ـ ـم فَ لادر َما َرَولوا

الم لرهدود
َ .38وع لن َد ههم م لن هج لمـ ـ ـ ـ ـلَ ـ ـ ـ ــة َ
الح هدود ذ لك هر أ لَو
ـج ه
وز في ه
َ .39وَال َيـ ـ ـ ه

( )58الحظ أن الشارح تكلم هنا عن الفصل القريب ،والناظم لم يتكلم عنه.
( )59هذا عند من أجاز التعريف بالمفرد.
( )60وهذا عند من لم يجز التعريف بالمفرد.

( )62وهو المراد عند إطالقهم الرسم ،واذا أرادوا الرسم الناقص قيدوه بقولهم :الرسم الناقص.
( )61هذا عند من أجاز التعريف بالمفرد.
( )64وهذا عند من لم يجز التعريف بالمفرد.
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ـمعرف:
أقول :شرط ال ِّ

طردًا منعكسًا( ،)63أي :جامعًا ألفراد الـمعرف مانعًا من دخول غيرها ،كتعريف
 2ـ ـ أن يكون م ّ

اإلنسان بالحيوان الناطق.

فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق( ،)65أو غير مانع كتعريف اإلنسان بالحيوان ،لم

يصح التعريف.
ّ

 1ـ ـ وأن يكون ظاه ًار ،كتعريف الحنطة بالقمح.

وأما إذا كان أبعد منه ،كتعريف األسد بالغضنفر ،أو مساوياً كتعريف العدد الفرد بـما ليس بزوج،

يصح(.)66
والزوج بـما ليس بفرد ،فال
ّ

تعين الـمراد ،كتعريف البليد بالحمار ،فإن وجدت
 4ـ ـ وأن ال يكون بألفاظ مجازّية من غير قرينة ّ
صح التعريف ،كتعريف البليد بـحمار يكتب.
يتحرز بـها عن الـمعنى
الحقيقي ّ
قرينة ّ
ّ
تقدم( ،)61وعكسه.
 3ـ ـ وأن ال يتوقّف معرفته على معرفة الـمحدود ،كتعريف العدد الفرد بـما ّ
 5ـ ـ وأن ال يكون باأللفاظ الـمشتركة من غير قرينة ،كتعريف الشمس بالعين.
صح التعريف.
فإن وجدت قرينة ،كتعريفها بالعين الـمضيئةّ ،

الرفع حكم
 6ـ ـ وادخال األحكام في الحدود ال يـجوز ،كتعريف الفاعل بأنه :االسم الـمرفوع ،ألن ّ
من أحكامه ،ألن الـمعرف بفتح الراء يتوقف على أجزاء التعريف ،واذا جعلنا الحكم جزءاً منها ،والحال

أنه

()68

مـمنوع.

الدور ،وهو
يتوقّف على الـمعرف ،بفتح الراء ،ألن الحكم على الشيء فرع عن
تصوره ،لزم ّ
ّ

( )63الطرد معناه :كلما حضر التعريف في الذهن حضر المعرف بفتح الراء.
والعكس معناه :كلما حضر المعرف ،بفتح الراء ،في الذهن حضر التعريف.

طردًا
والطرد يسمى المنع ،والعكس يسمى الجمع ،وعليه فاللف والنشر في قول الشارح( :أن يكون م ّ

غير مرتب.
منعكساً ،أي :جامعاً ألفراد المعرف مانعاً من دخول غيرها) ه
( )65ألنه تعريف للعام بالخاص ،وهو غير جائز ،لفقده الجمعية.
( )66ألن الفرد والزوج متساويان في الخفاء والظهور.

( )61أي كتعريف الفرد بما ليس بزوج ،ألن الزوج ما ليس بفرد ،فلفظ (الزوج) الوارد في التعريف
صار متوقفاً معرفتهه على معرفة الفرد الذي هو المعرف ،بفتح الراء.
( )68أي الحكم.
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الحد( ،)69كقولك :في تعريف البليد« :هو الذي ال يفهم
 1ـ ـ وال يـجوز إدخال أو التي للش ّ
ك في ّ
ك ،أي :إما هذا أو هذا.
أو ال يستقيم» على سبيل الش ّ
أن الـمعرف قسمان ،قسم كذا ،وقسم كذا،
وأما أو التي للتقسيم ،فإنه يـجوز إدخالـها على معنى ّ
فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين.

الظن.
النظر بالفكر ال ّ
مثاله تعريف ّ
ـمؤدي إلى العلم أو غلبة ّ
الظن.
األول :الفكر الـمؤدي إلى العلم ،والثاني :الفكر الـمؤدي إلى غلبة ّ
يعني أن النظر قسمانّ ،

الرسم فيجوز دخولـها ،كقولك في تعريف اإلنسان« :هو الحيوان الضاحك أو القابل
وأما في ّ
للعلم وصنعة الكتابة».
ـماهية يستحيل أن يكون لـها فصالن على البدل( ،)10ويـجوز أن
والفرق بين ّ
أن ال ّ
الرسمّ ،
الحد و ّ
خاصتان كذلك.
يكون لـها
ّ

التصورات ومقاصدها ،ويليه إن شاء اهلل قسم التصديقات و ّأوله باب في القضايا
انتهت مبادي
ّ
وأحكامها.

أن (أو) التي للتشكيك يمنع دخولها في أي قسم من أقسام التعريف
( )69أي في مطلق التعريف ،أي ّ

الخمسة.

(" )10أو" التي تفيد البدلية تسمى "أو التي للتنويع" .وقوله "على البدل" ،أي ال يصح أن تَرفع الفصل

وتضع مكانه فصالً آخر ،كتعريف اإلنسان بأنه حيوان ناطق ،فال يجوز أن ترفع الفصل "ناطق" وتضع
محله فصالً آخر كالصهال ،وعليه فال يصح تعريف اإلنسان بقولك[ :اإلنسان حيوان ناطق أو صهال.

].

أما إذا كانت الفصول ال على البدل فال يستحيل تعددها ،فيمكن أن يوجد للماهية الواحدة فصول
كثيرة ال على البدل.
ففي التعريفات نحن نأتي بالفصول لنعين الماهية ،فإذا تعينت الماهية بفصل واحد اكتفينا به ،واال

أتينا بفصل ثان وثالث وهكذا ،حتى تتعين الماهية المرادة ،وهذه الفصول يكمل بعضها بعضاً ،فال تكون
على البدل.

مثال ذلك تعريف الحيوان بأنه جسم نام حساس متحرك باإلرادة.
فنام وحساس ومتحرك باإلرادة ،هذه فصول ثالثة ،أتينا بالثاني ألن األول لم يكف لتعيين الحيوان،

ثم أتينا بالثالث لما الحظنا أن األول والثاني أيضاً غير كافيين.

والحظ أن هذه الفصول ليست على البدل ،إذ هي يكمل بعضها بعضاً ،ومن ثم فال إشكال في

تكثرها ،بل تكثرها قد يكون واجباً لكون الماهية ال تتعين إال به ،كما في هذا المثال األخير.
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[باب في القضايا وأحكامها]
قال:

ـر
بـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـيـ ـ ـ ـ َـنـ ـ ـ ــههـ ـ ـ ـ هـم قَضـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـةً َو َخـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ َا

ق لذاته(َ )12ج َرى
اح ــتَ َم َل الص ل
ِّد َ
َ .50ما ل

أقول :لـما فرغ من مبادي التصورات ومقاصدها ،أخذ يتكلّم على مبادي التصديقات ،وهي

القضايا وأحكامها.

وواحد القضايا قضية ،وهي مرادفة للخبر.
()11

وتعريفها« :مركب

احتمل الصدق والكذب لذاته».

فاحتمال الصدق والكذب هيـخرج اإلنشاء ،وقوله «لذاته» ليدخل فيه ما يقطع بصدقه ،كخبر اهلل

ورسوله ،وما يقطع بكذبه ،ككون الواحد نصف الثمانية ،ألننا لو نظرنا إلى ذات الخبر

()14

لرأيناه

يـحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن الـمخبر والواقع(.)13
ـمخبر به(.)15
فالقطع بأحد األمرين من جهة الـمخبر أو ال َ






( )12أي ما احتمل الصدق والكذب لذاته ،ألن ما احتمل الصدق لذاته احتمل أيضاً الكذب لذاته،

راجع الحاشية (.)52

( )11أي لفظ مركب.
( )14معنى أننا ننظر لذات الخبر ،أي ال نلتفت مطلق ًا إلى أي أمر آخر غير نفس الخبر.

وهذا األمر اآلخر الذي نصرف النظر عنه (ليتحقق لنا النظر في ذات الخبر) يمكن أن يكون هو

القائل نفسه ،ويمكن أن يكون هو الدليل على صدق أو كذب الخبر ،وغير ذلك.
( )13وبقطع النظر أيضاً عن الدليل ،أي البرهان.
( )15الذي هو الخبر نفسه.
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ثم قال:
ّ

َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرطـيـ ـ ـ ـة َحـ لمـلـيـ ـ ـ ـة َوالـثـ ـ ـ ـانـي

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايا ع لن َد ههم ق لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َمان
 .52ثهم القَ َ
 .51هكـ ـ ـ ـلِّ ـ ـ ــي ـ ـ ــة(َ )16ش لخصيـ ـ ـ ــة َواألَو هل
ور هكلِّّي ـ ـ ـاً َو هجزئّي ـ ـ ـاً هي َرى
َ .54والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه

إمـ ـ ـ ـا هم َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور َوامـ ـ ـ ـا همـ ـ لهـ ـ َمـ ـ ـ ـ هل

َوأ لَرَبع

 .53إم ـ ـ ـا ب هك ـ ـ ـ ٍّل أ لَو ب َب لع ن
ض أ لَو ب َال

َش لي َء

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـب ـ ـ ــة َو َسالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ لة
َ .55و هك ـ ـ ــلها هم َ

ث َج َرى
أَ لق َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـ ـ ـهه َح ليـ ـ ـ ه
ض أ لَو ش لب ـ ـ نـه َج َال
َولَ لي َس َب لع ه

فَ له َي إذاً إلَى الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـمان آيـ ـ ـ ـ ـ ـ َـب ـ ـ لة
حمو هل بـ ـ ـ ـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوّيـ ـ ـ ـ لة
الم ه
واآلخ هر َ

الحملّي ـ ـ لة
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوعه ب ـ ـ َ
المو ه
َ .56واألَو هل َ
وحملية.
القضية قسمان :شرطية
أقول:
ّ
ّ
واألولى يأتي الكالم عليها في الـمتن.

الحملية ـ ـ ـ أي ما اشتملت على موضوع ومحمول ،كـ «زيد كاتب» ـ ـ ـ إما أن يكون
والثانية وهي
ّ
اإلنسان حيوان» ،أو جز ّئيًا َكـ «زيد كاتب».
كليًاَ ،كـ «
موضوعها ّ
ه
شخصية.
تسمى
ّ
ـ ـ فالثانية ّ
سميت مهملة َكـ «اإلنسان حيوان».
ـ ـ واألولى إن كانت مهملة من السور ّ
()11
كلية ،كَـ «كل إنسان »...
مسورة ،فإن كان السور كالً أو ما في معناه
فالقضية ّ
ّ
وان كانت ّ
عامةه اإلنسان حيوان».
أو « ّ
()18

وان كان بعضاً أو ما في معناه

حيوان».

بعض اإلنسان  »...أو «واحد من اإلنسان
فجز ّئية ،كـَ « ه

فتلخص أن القضايا أربعة:

 2ـ ـ شخصية إن كان موضوعها جزئيًاَ ،كـ «زيد كاتب».
 1ـ ـ ومهملة إن كان كلياً ولم تسورَ ،كـ «اإلنسان حيوان».

 4ـ ـ وكلية إن سورت بالسور الكلي ،كَـ «كل إنسان حيوان».

( )16إذا وصفنا اللفظ بأنه كلي ،فمرادنا أن معناه كلي ،لكن إذا قيدنا القضية بالوصف بالكلية،
فليس المقصود أن معناها كلي ،كما هو الحال عند وصف اللفظ بالكلية ،وال المقصود أن موضوعها كلي،

بل المقصود أنها مسورة بسور كلي.

( )11ما في معنى (كل) كسائر وجميع وعامة وكافة.
( )18ما في معنى (بعض) كواحد وجماعة وثهلّة وثهَبة.
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 3ـ ـ وجزئية إن سورت بالسور الجزئيَ ،كـ «ـبعض اإلنسان حيوان».
وكل من هذه األربعة إما أن يكون موجباً كما تقدم.
أو سالباً َكـ «زيد ليس بكاتب كاتب» ،و«اإلنسان ليس بـحجر» ،و«ال شيء من اإلنسان بحجر»،

و«بعض اإلنسان ليس بـحجر» ،فتكون األقسام ثـمانية.
واألول من كل واحد يسمى موضوعاً ،والثاني يسمى محموالً ،وهو الـمشار إليه بقوله« :واألول

 »...البيت.

واعلم أن الـمصنف قال في تعريف القضية« :ما احتمل الصدق» ،ولم يقل« :والكذب» ،لالكتفاء

وتعليم األدب في التعبير.







ثم قال:

َ .51وا لن َعلَى الت لعليق فيهَ ـا قَ ـ لد هحك لم
 .58أ لَيضاً إلَى َش لرطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـة همتِّصلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة

فَـ ـ ـإنه ـ ــا َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرطيـ ـ ـة َو تَلنقَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم
َومثل ـ ـ ـ ـ ـ ـلهـ ـ ــهَـ ـ ــا َش لرطيـ ـ ــة همـ ـ ـ لـنـ ـ ــفَصل لة

تَ ـ َال هزَم
تَـ َنـ ـ ـ ـافهـ ًار َب لي َنهه َمـ ـ ـ ـا

ون َمـ ـ ليـ ـن
َو ه
ذات االن ــفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال هد َ
أَ لقسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همـه ـ ـ ــا ثَـ َالثَـ ـ ـ ـة َفـلـتهـ لعلَ َمـ ـ ـ ـا

 .59هجـ ـ ـ ـ لآز ههـ ـ ـ ـ َمـ ـ ـ ـا همـ ـ ـ ـقَـ ـ ـ ـدم
ت
َ .60مـ ـ ـ ـا أ لَو َج ـ َبـ ـ ـ ـ ل
ت
َ .62مـ ـ ـ ـا أ لَو َجـ َبـ ـ ـ ـ ل

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
أمـ ـ ـ ـا َبـ ـ ـ ـ َيـ ـ ـ ـ ه
ان َذات االتِّ َ

َوتَـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ لي
ال ـ هج ـ لأَزلي ـن

اعلَ َم ـ ـ ـا
الحقيقي األ َ
َخص فَ ـ ـ ـ ل
َو له َو َ

َ .61م ـ ـ ـانعه َج لم نع أ لَو هخلهٍّو أ لَو هه َم ـ ـ ـا

الثانية(،)19
الحملية ،أخذ يتكلّم على
القضية
أقول :ل ّـما تكلّم على
ألن األولى جزء من ّ
ّ
ّ
ّ
الشرطيةّ ،
مقدم على الك ّل ،بقوله« :وان على التعليق فيها قد حكم  »...البيت.
والجزء ّ
الشرطية :ما ترّكبت من جزأين ربط أحدهما باآلخر بأداة شرط أو عناد(،)80
القضية
يعني أن
ّ
ّ
إما زوج أو فرد».
كقولنا« :إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» ،و«العدد ّ
شرطية منفصلة.
تسمى
تسمى
ّ
ّ
شرطية متّصلة ،والثانية ّ
فاألولى ّ

( )19نوضح ذلك بمثال ،وهو القضية الشرطية[ :إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود] ،فنالحظ

أن هذه الشرطية مركبة من جزأين ج
كل منهما قضية حملية وهما[ :الشمس طالعة] و[النهار موجود].

( )80أداة شرط :أي أداة اتصال ،مثل :إذا ،كلما .وأداة عناد :أي أداة انفصال ،مثل( :إما  ..أو).
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يسمى تالياً.
يسمى ّ
مقدماً ،والثاني ّ
و ّأو هل ك ّل منهما ّ
ـمتقدم،
فالشرطية الـمتّصلة ما أوجبت تالزم الجزأين ،بأن يكون أحدهما الزماً لآلخر ،كالـمثال ال ّ
ّ
النهار.
فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود ّ
ـتقدم
الشرطية الـمنفصلة ما أوجبت ،أي دلّت على التنافر بينهما ،فإن
و
الزوجية في الـمثال الـم ّ
ّ
ّ
للفردية.
منافرة
ّ
وهي ثالثة أقسام:
جوزت الخلّو،
صحة االجتماع بين الـم ّ
1ـــ مانعة جمع :وهي ما دلّت على عدم ّ
قدم والتالي ،وان ّ

السواد مـمتنع ،ويـجوز الخلّو عنهما
كقولنا« :الجسم إما أبيض واما أسود» ،فإن الجمع بين البياض و ّ
ال.
بكونه أحمر مث ً
الخلو من طرفيها ،وان ّجوزت االجتماع ،كقولنا:
خلو :وهي ما دلّت على امتناع
2ـــ ومانعة ّ
ّ
«زيد إما في البحر واما أن ال يغرق» ،فإن الخلو عن الطرفين مـمتنع( ،)82ويـجوز الجمع بأن يكون

في نـحو مرَكب.

الخلو ،كقولنا« :العدد إما زوج أو
3ـــ ومانعة جمع
ّ
وخلو :وهي ما دلّت على امتناع الجمع و ّ
الفردية ال يـجتمعان ،وال يـخلو العدد عنهما.
فرد»،
فالزوجية و ّ
ّ

الخلو لـمنعها الجمع ،فبينها وبين
الخلو( ،)81ومن مانعة
أخص من مانعة الجمع لـمنعها
وهي
ّ
ّ
ّ
ك ّل منهما العموم والخصوص الـمطلق.
أحق باسم االنفصال(.)84
وتسمى
حقيقية ،ألنـها ّ
ّ
ّ
ـمصنف أقسام
ملية ،تقريباً
يبين ال ّ
الشرطية الـمتصلة والـمنفصلة ،وال أسو َارها كما فعل في الح ّ
ّ
ولم ّ

ـمطوالت.
للمبتدي ،وذلك في ال ّ







( )82الطرفان هما كونه في البحر ،وكونه ال يغرق ،والخلو عن الطرفين يتم برفعهما ،فنفي الطرف
األول هو كون زيد ليس في البحر ،ونفي الطرف الثاني هو كون زيد يغرق ،ونالحظ أن اجتماع األخيرين
مستحيل ،أي يستحيل أن يكون زيد ليس في البحر ،وفي نفس الوقت يغرق ،لذلك هي مانعة خلو ،ألن

الذي امتنع هو خلو الطرفين ،أي نفيهما.

( )81فهي مانعة جمع وزيادة ،لذلك كانت أخص.
( )84ألنها جمعت بين المنعين ،منع الخلو ومنع الجمع ،فكانت أحق باسم االنفصال.
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[فصل في التناقض]

َك لي ن
ق َواح ـ ـ ـ ند أ لَمر قهف لي
ف َوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لد ه
َن تهَبـ ـ ـ ـ ِّدلَـ ـ ـ ـ له
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهَ ـ ـ ـا ب ـ ـ ـال َك ليف أ ل
فََن لق ه

ـي
 .64تَ ـ ـ ـ َـناقهض هخل ه
ف القَضي ـ ـ ــتَ ـ ـ ـ لـين ف ـ ـ ـ ل
 .63فَإ لن تَـ ـ ـ ـ هك لن َش لخـ ــصيةً أ لَو همـ ـ لـهـ ـ َـم ـ ـلَ ـ ـ لة

الم لذ هكور
فَ لانقه ل
ض بضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّد هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورها َ

ورةً بـ ـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور
َ .65وا لن تَ هك لن َم لح ه
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
إن تَ ـ ـ هك ـ ـ لن هم ـ ـوج ـ ـ َبـ ـ ـ ـةً هك ـ ـلِّ ـ ـيـ ـ ـ ـ لة
 .66فَـ ـ ـ ـ ل
َ .61وا لن تَـ ـ هكـ ـ لن َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـبـ ـ ـ ـةً هكـ ـلِّـ ـيـ ـ ـ ـة

ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهَـ ـ ـ ـا َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ َبـ ـ ـ ـة هجـ لزئـيـ ـ ـ ـ لة
َنـقـي ه
يضـ ـ ـ ـ ــها هموجـ ـ ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ـ ــة هجـ ـ ـ ـ ـ لـزئـ ـ ـ ـ ـ َـي لة
َنـ ـ ـ ـ ــق ه

ـمصنف لالحتياج إليهما.
أقول :التناقض حكم من أحكام القضايا ،كالعكس ،ذكرهـما ال ّ
ومعنى التناقض في األصل« :ثبوت الشيء وسلبه» ،كزيد وال زيد ،و :زيد كاتب وزيد ليس

بكاتب.

السلب ،بـحيث تصدق إحداهما وتكذب
ومعناه هنا(« :)83اختالف
ّ
قضيتين باإليـجاب و ّ
األخرى»(.)85
القضيتين اختالف الـمفردين ،كزيد وال زيد.
فخرج باختالف
ّ
كلية
االختالف
ـمعبر عنه عندهم بالكيف،
ه
ـمعبر عنه عندهم بال ّ
بالكم ال ّ
وباإليـجاب والسلب ال ّ
ّ
والجز ّئية( ،)86ككل إنسان حيوان ،وبعض اإلنسان حيوان.
وبـحيث تصدق إحداهما وتكذب األخرى ،قولهنا زيد فاضل وزيد ليس بفاسق ،التفاقهما على

الصدق.
ّ

ـمسورة،
مثال ما انطبق عليه تعريف الـمصنف[ :زيد عالم ،زيد ليس بعالم] ،وهذا بالنسبة لغير ال ّ

الكم أيضاً.
أما هي ،فال ّ
ّ
بد من االختالف في ّ

( )83أي عند المناطقة.
( )85فيعلم من هذا أن المتناقضتين ال تصدقان معاً ،وال تكذبان معاً.

المعبر عنه عندهم بالكيف
( )86كان من حق هذه العبارة أن تكون بالنحو( :وباإليجاب والسلب
ّ
بالكم) .ألن الكم معبِّر (بالبناء للفاعل) عن الكلية والجزئية،
بالكلية والجز ّئية
االختالف
ه
ّ
ّ
المعبر عنه عندهم ّ
ال العكس كما في كالم الشارح رحمه اهلل تعالى.
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ـمصنف(:)81
مثال التناقض في القضايا األربعة على ما ذهب إليه ال ّ

الشخصية :زيد كاتب ،زيد ليس بكاتب.
ـــ في
ّ
ـــ وفي الـمهملة :اإلنسان حيوان ،اإلنسان ليس بـحيوان.

الكلية :ك ّل إنسان حيوان ،بعض اإلنسان ليس بـحيوان.
ـــ وفي ّ
الجزئية :بعض اإلنسان حيوان ،ال شيء من اإلنسان بـحيوان.
ـــ وفي
ّ
الجزئية يوافق قول غيره من الـمحقّقين:
قوة
ّ
ولكن الذي يد ّل عليه كالمه اآلتي من ّ
ّ
أن الـمهملة في ّ

كلية».
«إن نقيض الـمهملة سالبة ّ

ـمسورة
فنقيض [اإلنسان حيوان] :ال شيء من اإلنسان بـحيوان ،فتكون الـمهملة داخلة في ال ّ

ئي.
بالسور الجز ّ

القضيتين إال مع اتفاقهما في وحدات ث ن
ـمان مذكورة في
أن التناقض ال يتحقّق بين
ّ
واعلم ّ
الحكمية.
ـمطوالت( ،)88ترجع إلى َوحدة واحدة ،وهي اتـحاد النسبة
ّ
ال ّ
الشخصيتين تناقضهما يتحقّق باالختالف في الكيف مع االتفاق في
القضيتين
فتلخص أن
ّ
ّ
ّ
الوحدات.
الكم مع االتفاق فيما ذكر ،واهلل أعلم.
ـمسورتين يتحقّق تناقضهما باالختالف في الكيف و ّ
وأن ال ّ






[فصل في العكس المستوي]

ب هج لأزَي القَضي لة
الع لك هس قَ ـ ـ ـ ـ ـل ه
َ .68
ب ال هكـ ـ ـ ـلِّ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ لة
الموج َ
َ .69وال َك ِّم إالّ ه

ِّدق َوال َك ـ ـ ـ ـ لـيـ ـ ــف ــي لة
َم َع بَـ ـ ـ ــقَاء الص ل
الموج َبةه الجـهـ ـ ـ لـزئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ لة
فَ َع لو ه
ضهَا ه

هملَ ـ ـةه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلبي ـ ـ لة
الم َ
َ .12ومثلههَ ـ ـا ه
ـس في هم َرت نب بالط ـ لـبع
الع ـ ـ ـ لكـ ـ ـ ه
َ .11و َ

ن
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
الو ل
َولَ لي َس في هم َرتـ ـ ـ ـب بـ ـ ـ ـ َ

اج ـ ــت ـ َـماعه الخس ـت ـَـ ـ لـين فَا لق ــتَ ــص لد
به ل
ألّنـ ـ ـهَـ ـ ـ ـا فـ ـ ـي قهـ ـ ـ ّوة الـ ـ ـ هجـ ـ ـزئـ ـ ـيـ ـ ـ ـ لة

ـس الزم لـ َغ لـير َما هوج لد
الع ـ ـ لكـ ـ ه
َ .10و َ

( )81هذه توطئة من الشارح للرد على المصنف.

( )88بحثها بحثاً مفصالً القطب ـ ـ ـ رحمه اهلل تعالى ـ ـ ـ في شرحه على الشمسية.

وهي :وحدة الموضوع ،وحدة المحمول ،وحدة الزمان ،وحدة المكان ،وحدة الكل والجزء ،وحدة القوة

والفعل ،وحدة الشرط ،وحدة اإلضافة.
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أقول :العكس في اللغة التحويل.

وفي االصطالح ثالثة أقسام :عكس مستو ،وعكس نقيض موافق ،وعكس نقيض مخالف.

ـمصنف العكس بالـمستوي زيادة إيضاح للمبتدي.
األول ،فتقييد ال ّ
ومتى أطلق العكس فالـمراد به ّ
ـمصنف بقوله« :العكس  ...إلخ» ،يعني :أن العكس هو أن يصير الـمحمول موضوعًا،
وعرفه ال ّ
ّ

الكم.
والـموضوع محموالً ،مع بقاء ّ
الصدق والكيف و ّ

مثال ذلك :بعض اإلنسان حيوان ،عكسه :بعض الحيوان إنسان.

فالقضية األولى موجبة جز ّئية صادقة ،والثانية كذلك.
ّ

الكلية ،فإن عكسها موجبة جز ّئية ،كقولنا :ك ّل إنسان حيوان،
ويستثنى من هذا الضابط الـموجبة ّ
عكسه :بعض الحيوان إنسان.
السلب والجز ّئية(.)89
خستان ،وهما ّ
والعكس الزم لك ّل قضيّة لم يـجتمع فيها ّ
الشخصية بقسميها ،أعني:
السلبية ألنـها في قوتـها ،ويبقى
فتخرج السالبة الجز ّئية والـمهملة
ّ
ّ

الكلية كذلك ،والجز ّئية الـموجبة ،والـمهملة الـموجبة.
الـموجبة والسالبة ،و ّ
فالشخصية الـموجبة :زيد كاتب ،عكسها :بعض الكاتب زيد.
ّ
والسالبة:

ـ ـ إن كان محمولـها جز ّئيًا انعكست كنفسها ،كقولنا :زيد ليس بعمرو ،عكسه :عمرو ليس بزيد.

بزيد.

كلية ،نـحو :زيد ليس بـحمار ،عكسه :ال شيء من الحمار
كلياً انعكست إلى سالبة ّ
ـ ـ وان كان ّ
الكلية الـموجبة عكسها جز ّئية موجبة ،نـحو :ك ّل إنسان حيوان ،عكسه :بعض الحيوان إنسان.
و ّ
والسالبة( )90تنعكس كنفسها ،نـحو ال شيء من اإلنسان بـحجر ،عكسه :ال شيء من الحجر

بإنسان.

والجز ّئية الـموجبة تنعكس كنفسها ،نـحو :بعض اإلنسان حيوان ،عكسه :بعض الحيوان إنسان.

( )89أي أن القضية إذا لم تجتمع فيها الخستان ،فالعكس الزم لها لزوماً ضرورياً قاطعاً ،لكن إذا

اجتمعت فيها الخستان فالعكس ليس بالزم لها ،ومعنى ذلك أنه قد يكون لها عكس ،إال أنه ليس بالزم.
( )90أي والكلية السالبة تنعكس كنفسها.
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والـمهملة الـموجبة تنعكس كنفسها ،أو إلى الـموجبة الجز ّئية( ،)92نـحو :اإلنسان حيوان ،عكسه:

الحيوان إنسان ،أو :بعض الحيوان إنسان.

وأما الجز ّئية السالبة نـحو :بعض الحيوان ليس بإنسان ،والـمهملة السالبة نـحو :الحيوان ليس
بإنسان ،فال عكس لـهما كما تق ّدم(.)91
الشرطيات
الحمليات و
الطبيعي( ،)94وهي
ثم إن العكس ال يكون إال في القضايا ذات الترتيب
ّ
ّ
ّ
ّ
الـمتّصلة.
()93
شرطيات الـمنفصلة ،فال عكس لـها.
ـحسب الوضع فقط  ،وهي ال ّ
أما في القضايا الـمرتّبة ب َ
وّ

وهذا معنى قوله« :والعكس في مرتّب  »...البيت.
انتهت مبادي التصديقات ،ويليه إن شاء اهلل باب في القياس.






( )92بناء على أن المهملة في قوة الجزئية ،وهو الصحيح.

( )91الذي تقدم في كالم المصنف هو أن العكس لهما ليس بالزم ،ال أنه ليس لهما عكس بالمرة،
بل قد يكون لهما عكس ،وقد ال يكون.
( )94المرتب بالطبع هو الذي إذا غيرت ترتيبه تغير معناه ،مثال[ :اإلنسان حيوان] ،لو غيرنا
الترتيب تصبح[ :الحيوان إنسان] ،ونالحظ أن المعنى تغير ،فالترتيب إذن في [اإلنسان حيوان] ترتيب

طبيعي.

( )93المرتب بالوضع هو الذي ال يلزم من تغيير ترتيبه أي تغيير في معناه .كقولك[ :العدد إما
وقلت[ :العدد إما فرد أو زوج] فإن المعنى يبقى كما هو.
زوج أو فرد] ،فلو قدمت فيه الثاني على األول
َ
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ثم قال:
ّ
[باب في القياس]

صـ ـ ـ ـ ِّوَار
اس م لن قَ َ
ضـ ـ ـ ـايا ه
 .14إن الق َي َ

آخ َار
هم لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَلزم ـ ـ ـاً ب ـ ـ ـالـ ـ ــذات قَ لوالً َ

النتي َجـ ـ ـة
َو له َو الـ ـ ـذي َدل على َ
فَـ ـ ـ ـإ لن تهـ ـرلد ت ـ لـركـ ـيـ ـ َبـ ـ ـ ـهه فَـ ـ َرِّكـ ـ َبـ ـ ـ ـا
َوَرتِّـ ـ ـ ـب الـ ـ همـ ـقَـ ـ ـ ـ ِّدم ـ ـ ــات َوا لنـ ـظهـ ـ َار
فَ ـ ـ ـ ـإن الزَم ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقَ ـ ـ ـ ـ ِّدمـ ـ ـ ــات

ب ـ ـقه ـ ـوةن َوا لخ ـ ـتَ ـ ـص ب ـ ـ ــال ـ ـ َح ـ ـ لم ـ ـل ـ ـيـ ـ ـ ـة

همـ ـقَـ ـ ـ ـ ِّدم ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه َعـ ـل ــى َمـ ـ ـ ـا َو َجـ ـ َبـ ـ ـ ـا
ـر
يحهَا م لن فَاس ند هم لخ ـ ـ ـ ـ ــتَ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ َا
صح َ
َ
بـ ـ ـ َح َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الـ ـ ـ همـ ـ ـقَـ ـ ـ ـ ِّدم ـ ـ ــات آت

ك هذو ا لن ـ ـ ـدراج
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َغر فَـ ـ ـذا َ
َ .82وأَ ل

َوَو َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط هيـلـ َغـى لَـ ـ ـ ـ َدى اإل لنـتـ ـ ـ ـاج

اس ع لن ـ ـ َد هه لم ق لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم ـ ـان
 .13ثهم الق َي ـ ـ ه
.15
.16
.11
.18

فَـمـ لنـ ـ ـ ـهه َمـ ـ ـ ـا هيـ ـ ـ ـ لد َعـى بـ ـ ـ ـاال لقـتـ َراني

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لغ َرى
المقَـ ـ ِّدم ــات ه
َ .19وم ــا م َن ه
اهما
َ .80و ه
صـ ـ ـ ـ ـ لغر ه
ذات َح ٍّد أَ ل
صـ ـ ـ ـ ـ َغ نر ه

ب ا لنـ ـ ـ ـد ار هجـهَـ ـ ـ ـا فـي ال هك لبرى
فَـ َيـجـ ـ ـ ـ ه
ذات َحـ ـ ـ ـ ٍّد أَ لكـ ـ ـ َبـ ـ ـ نر هكـ ـ ـ لبـ ـ ـ ار ههـ ـ ـ َمـ ـ ـ ـا
َو ه

أقول :هذا شروع في مقاصد التصديقات ،وهو القياس.
ومعناه لغة« :تقدير شيء على مثال شيء آخر».

قضيتين فأكثر ،يلزم عنهما لذاتـهما قول آخر».
واصطالحاً« :لفظ ترّكب من ّ
واألول يسمى قياساً بسيطاً ،والثاني يسمى قياساً مرّكباً( ،)95وسيأتي في كالمه وأنه يرجع إلى

البسيط.

متغير حادث] ،يلزم عنه :العالم حادث(.)96
متغير ،وك ّل ّ
األول[ :العالم ّ
مثال ّ
ومثال الثاني[ :النباش آخذ للمال خفية ،وك ّل آخذ للمال هخفية سارق ،وكل سارق تقطع يده]،

يلزم عنه :النباش تقطع يده(.)91

( )95األول أي المركب من قضيتين ،فهذا يسمى قياس ًا بسيطاً ،والثاني المركب من أكثر من

قضيتين ،ويسمى مركباً.

( )96الحد األصغر هنا هو العالم ،واألكبر :حادث ،واألوسط :متغير.
( )91القياس المركب يمكن إرجاعه إلى البسيط بأن نأخذ كل قضيتين متتاليتين منه ،ففي المثال

المذكور :يمكن أخذ القضية األولى مع الثانية ،فنحصل على قياس بسيط ،ثم نأخذ القضية التي هي
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القضية الواحدة.
فخرج بقيد التركيب من ّ
قضيتين اللفظه الـمفرد و ّ
ـمقدمتين ،كقولنا[ :ك ّل إنسان ناطق ،وك ّل ناطق
وخرج بالقول اآلخر ما إذا كان القول أحد ال ّ
ـمقدمتين(.)98
بشر] ،فإن النتيجة ،وهي :ك ّل إنسان بشر ،هي إحدى ال ّ
القضيتين ،كقولنا[ :زيد مساو لعمرو ،وعمرو
وخرج بقولنا لذاته ما إذا كان القول اآلخر ال لذات
ّ

أجنبية،
مقدمة
ـمقدمتين ،بل بواسطة ّ
مساو لبكر] ،فالنتيجة وهي :زيد مساو لبكر ،ليست الزمة لذات ال ّ
ّ

ن
مساو لذلك الشيء».
وهي« :مساوي الـمساوي لشيء

وشرطي.
اني
ّ
ّ
ثم إن القياس ينقسم إلى قسمين :اقتر ّ
والثاني يأتي في قوله« :ومنه ما يدعى باالستثنائي  ...إلخ».
بالقوة ،أي بالـمعنى ،بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بـمادتـها ال
األول هو ما د ّل على النتيجة ّ
و ّ
تقدم.
صورتـهاَ ،كـ «كالعالم حادث» فيما ّ
الشرطي فإنه دال على النتيجة بالفعل ،أي ذكرت فيه النتيجة بـمادتـها
وخرج بذلك القياس
ّ
وصورتـها ،كقولنا[ :لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً ،لكنه إنسان] ،ينت  :فهو حيوان ،وهذه النتيجة

ـمادتـها وهيئتها ،كذا قالوا(.)99
ذكرت في القياس ب ّ
ـحسب الظاهر ،ألن النتيجة الزم القياس ،وال
يصح أن يكون الالزم جزءاً
ّ
والذي يظهر ّ
أن هذا ب َ
من الـملزوم ،بل هو مغاير له ،فافهم.

نتيجة هذا القياس البسيط مع القضية الثالثة ،فنحصل على قياس بسيط ثان ،وتكون نتيجته هي نتيجة
القياس المركب المدروس .ونمثل ذلك بالشكل:

و[كل آخذ للمال هخفية سارق] ينت [النباش سارق].
[النباش آخذ للمال خفية]
ّ
ثم[ :النباش سارق] و[كل سارق تقطع يده] ينت [ :النباش تقطع يده] وهي نتيجة القياس المركب

الممثل به.

ويصح أيضاً أن نأخذ الثانية مع الثالثة على أنهما قياس بسيط ،ثم نأخذ األولى مع نتيجة الثانية

مع الثالثة على أنهما قياس بسيط ،فنحصل على نفس النتيجة.

( )98وهي بالتحديد المقدمة الثانية [كل ناطق بشر] ،ألن البشر مساو للناطق ،حيث إن الناطق
فصل اإلنسان ،والفصل مساو لتمام الماهية كما نعلم .فهذا القياس غير مفيد ،كالذي قالوا عنه« :وفسر

الماء بعد الجهد بالماء» ،وهو القائل:

كأننا والماء من حولنا  ...قوم جلوس حولنا ماء!
( )99هذه توطئة من الشارح لمخالفة هذا القول.
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بالحملية» فجري على
اختص
الحمليات و
ويترّكب هذا القياس من
ّ
ّ
ّ
الشرطيات ،وأما قول الـمتن« :و ّ

الغالب(.)200

اني فرّكبه على الوجه الـمعتبر عندهم:
فإن أردت تركيب القياس االقتر ّ
ـمتقدم.
ـ ـ من اإلتيان بوصف جامع بين طرفي الـمطلوب،
كالتغير في الـمثال ال ّ
ّ

لتقدمها
مقدمة ،أي
سميت بذلك ّ
ـمقدمات (جمع ّ
ـ ـ ومن ترتيب ال ّ
ّ
القضية التي جعلت جزء دليلّ ،

ـمقدمة الصغرى على الكبرى.
مقدمة) بأن تق ّدم ال ّ
تسمى ّ
على الـمطلوب ،فإن لم تكن جزء دليل فال ّ

ـ ـ ومن تـمييز الصحيح من الفاسد ،ألن النتيجة الزم ،والالزم بـحسب ملزومه ،إن صحيحاً

()202
ـمقدمتين صحيحًا واال ففاسدة.
فصحيح ،وان فاسدًا ففاسد  ،فالنتيجة صحيحة إن كان ك جل من ال ّ

ـ ـ ومن اندراج الصغرى في الكبرى.
الحد األصغر الذي هو موضوع النتيجة ،كـَ «العالم
ـمقدمة الصغرى الـمشتملةه على ّ
والـمراد بال ّ
ـمتقدم.
متغير» في الـمثال ال ّ
ّ
متغير حادث».
وبالكبرى الـمشتملة على ّ
الحد األكبر الذي هو محمول النتيجة ،كـَ «كل ّ
حدًا أوسط ،وهو الذي يـحذف عند أخذ النتيجة،
يسمى ّ
ـمتكرهر بين ّ
وال ّ
الحد األصغر واألكبر ّ

تقدم.
ـمتغير فيما ّ
كال ّ

ـمقدمات  »...البيت.
ـمصنف« :وأصغر  ...إلخ» ،يستغنى عنه بقوله «وما من ال ّ
فقول ال ّ




( )200ألن االقتراني قد يكون في الحمليات ،وفي الشرطيات ،وفي المخلوطات من حمليات
وشرطيات.
( )202إذا كان الملزوم صحيحاً فال بد أن يكون الالزم صحيحاً ،هذا الكالم صحيح ،لكن قول

الشارح «وان فاسداً ففاسد» فالحق أن فساد الملزوم ال يلزم منه شيء ،أي فالملزوم الفاسد قد هينت الزماً
صحيحاً ،وقد ينت الزماً فاسداً .وعليه فقوله رحمه اهلل تعالى« :فالنتيجة صحيحة إن كان ج
المقدمتين
كل من ّ
صحيحاً واال ففاسدة» ،فالحق أنه ال يلزم من فساد المقدمتين شيء ،فقد تكون إحدى المقدمتين فاسدة
والنتيجة صحيحة ،بل قد تكون كل المقدمات فاسدة والنتيجة صحيحة.
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ثم قال:
ّ
[فصل في األشكال(])201

ق
هي ـ ل
ط ـلَ ـ ه

هؤالء الن ـ ـاس
 .81الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لك ـ ـ هل ع لن ـ ـ َد ه

ك
إ لذ َذا َ

َسو هار
 .84م لن َغ لير أ ل
َن ته لع ـ ـ ـ ــتَ ـ ـ ـ ـ َـب َر األ ل
ط
َ .83ولل همـ ـ ـقَ ـ ـ ِّـدمات أَ لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َك ـ ــال فَ ـ ــقَـ ـ ـ ل

َع ـ لن قَضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـتَ ـ لي قـ ـ َيـ ـ ـ ـاس
بـ ـ ـالضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرب لَـ ـ ـهه هيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هر

ط
الو َس ـ ـ ـ ـ ـ ل
أ لَرَبـ ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ــة ب َح َسـ ـ ـ ـ ــب َ
الح ِّد َ
هيـ ـ ـ ـ لد َع ـ ـى ب َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لكـ ـ ـ ـ نل أَو نل َوهيـ ـ ـ ـ لد َرى
ف
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هع ـ ـهه في ال هك ـ ـ ِّل ثَ ـ ـالثَ ـ ـاً أهل ل
َوَو ل

ض ـ ـ ـ هعهه ب هك لب َرى
ص ـ ـ ـ لغ َرى َو ل
َ .85ح لمل ب ه
ف
َ .86و َح لملهـ ـهه في ال هكـ ـ ِّل ثَـ ـانيـ ـاً هعر ل
َ .81وَرابعه األَ لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َك ـال َع لك هس األَول

َو لهـ َي َعلى الت لرتي ـ ـ ــب في الت َكمـ ـ ـ ـل
ظـ ـ ـ ـام أَمـ ـ ـ ـا األَو هل
فَ ـفَـ ـ ـ ـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هد ال ـِّن ـ َ

ث َع لن ه ــذا ِّ
ظـ ـام هي لعـ ـ َد هل
الن َ
 .88فَ َح ليـ ـ ه
أقول :لفظ "فصل" ساقط في بعض النسخ.
والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء.

()204
ـمصنف بـمعنى على،
ومعناه عند الـمناطقة« :هيئة
قضيتي قياس» ،فَـ«عن» في كالم ال ّ
ّ
قضيتي قياس من حيث اقتران الحدود فيه( ،)203ال من
وهناك مضاف مـحذوف ،أي يطلق على هيئة ّ

تسمى أنواع القياس ضروباً.
السور ،إذ ّ
حيث ّ
بالنظر لذلك ّ

الحد الوسط:
وأنواع الشكل أربعة ألن ّ
تغير،
ـ ـ إن كان محمو ً
األول ،كقولنا[ :العالم م ّ
ال في الصغرى موضوعًا في الكبرى فهو الشكل ّ
متغير حادث].
وك ّل ّ

متغير ،وال شيء من القديـم
قضيتين فهو الثاني ،كقولنا[ :العالم
ـ ـ وان كان محمو ً
ّ
ال في ال ّ
ـمتغير(.])205
ب ّ

( )201هذا الفصل يتناول األشكال التي هيسمح بتركيب القياس منها ،ألن غيرها يكون فاسد النظم،
فال ينتظم قياساً.
( )204وتسمى هذه الهيئة بصورة القياس.

( )203أي من حيث موضع الحد الوسط ،فاألشكال األربعة ناتجة من تغير موضع الحد الوسط.

( )205إذا اعتبرنا الالم في العالم لالستغراق ـ ـ ـ وهو الظاهر ـ ـ ـ تكون المقدمة األولى [العالم متغير]
كلية ال مهملة.
ونتيجة القياس السابق[ :ال شيء من العالم بقديم].
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ـ ـ وان كان موضوعاً فيهما فهو الشكل الثالث ،كقولنا[ :العالم متغير ،العالم حادث].

ال في الكبرى فهو
ـ ـ وان كان
الصغرى محمو ً
األول بأن كان ّ
الحد الوسط موضوعًا في ّ
َ
عكس ّ
متغير].
ـمتغير حادث ،العالم ّ
الرابع ،كقولنا[ :ال ّ
األول:
األول من الشكل ّ
واعلم أن الـمؤلفين جرت عادتـهم بالتمثيل بالحروف كقولـهم في الضرب ّ

[كل ج ب ،وك ّل ب أ] مكان[ :ك ّل إنسان حيوان ،وك ّل حيوان حساس] ،قصداً لالختصار ،وقد أعرضت
عن ذلك ،ومثّلت بالـمراد لإليضاح ،وان كان األوضح منه التمثيل بنحو[ :ك ّل صالة عبادة ،وك ّل عبادة
النية] ،لالقتصار.
تفتقر إلى ّ

وهذه األشكال في الكمال على هذا الترتيب ،فاألول أكملها ،ويليه الثاني ..إلخ.
فإن وجد قياس ليس على هيئة من هذه الـهيئات األربع فنظمه فاسد ،كقولنا[ :كل إنسان حيوان،

وكل فرس صهال].

فقوله فيما يأتي «والثاني كالخروج عن أشكاله» :تَكرار مع هذه ،لزيادة اإليضاح للمبتدي.

يتصور فيه ستّة عشر ضرباً ،ألن لكل من مقدمتيه،
ثم إن ك ّل شكل من هذه األشكال األربعة
ّ
ّ
الكلية والجزئية واإليـجاب والسلب ،أربعة أحوال ،وك ّل حالة من حاالت األولى تؤخذ مع أربع
باعتبار ّ

حاالت الثانية ،وليست كلها منتجة ،بل الـمنت منها ما وجد فيها الشروط التي ذكرها الـمصنف بقوله:
األول»:
«أما ّ






ِّ
َوأ ل
َن تهـ ـ ـ ـ ـ َرى هكـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـةً هكـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ َـراهه
هكـلِّـيـ ـ ـ ـة الـ هكـ لبـ َرى لَـ ـ ـ ـهه َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرط َوقَـ لع

 .89فَ َشـ ـ ـ ـ ـ ـ لرطههه اإل لي َج ه
صـ ـ ـ ـ ـ ـ لغ َراهه
اب في ه
َن َي لخــتَــلفَا في ال َكـ لـيـف َم لع
َ .90والثان أ ل
اه َما
َ .92والثال ه
ص ـ ـ ـ ـ ـ لغ َر ه
ث اإل لي َج ه
اب في ه

َن تهـ ـ ـ ـ َرى هكـ ـ ـ ـلِّـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـةً إ لحـ ـ ـ ـ َدا ههـ ـ ـ ـ َمـ ـ ـ ـا
َوأ ل
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
ورة فَـفـيـه ـ ـ ــا تَ لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَـبـيـ لـن
إالّ ب ه َ
هك ـ ـ لب ـ ـ َار هه ـ ـ َمـ ـ ـ ـا َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ َبـ ـ ـ ـة هك ـ ـلِّ ـ ـيـ ـ ـ ـ لة

َ .91وَاربـع َعـ ـ ـ ـ َد هم َجـ لمـع الـخسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَلي لن
اه َمـ ـ ـ ـا هموج َبـ ـ ـ ـة هج لزئيـ ـ ـ ـ لة
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لغ َر ه
 .94ه
أقول :يشترط إلنتاج الشكل األول شرطان:

األول :أن تكون صغراه موجبة ،سواء كانت كلية أو جزئية.

الثاني :أن تكون الكبرى كلّية ،سواء كانت موجبة أو سالبة.
والحاصل من ضرب حالتي األولى في حالتي الثانية أربعة ،وهي الضروب الـمنتجة من هذا

الشكل.
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كلية ،كقولنا[ :كل إنسان حيوان ،وكل حيوان
الضرب األول :موجبتان ،وكلّيتان ،والنتيجة موجبة ّ
حساس] ،ينت  :كل إنسان حساس.
كلية ،كقولنا[ :كل إنسان حيوان ،وال شيء
الضرب الثاني :كلّيتان ،والكبرى سالبة ،والنتيجة سالبة ّ

من الحيوان بـحجر] ،ينت  :ال شيء من اإلنسان بـحجر.

كلية( ،)206والنتيجة موجبة جزئية ،كقولنا[ :بعض اإلنسان
الضرب الثالث :موجبتان ،والكبرى ّ

حيوان ،وكل حيوان حساس] ،ينت  :بعض اإلنسان حساس.

كلية ،والنتيجة سالبة جزئية ،كقولنا[ :بعض
الضرب الرابع :صغرى موجبة جزئية ،وكبرى سالبة ّ
اإلنسان حيوان ،وال شيء من الحيوان بـحجر] ،ينت  :بعض اإلنسان ليس بـحجر(.)201
فقد أنت هذا الشكل الـمطالب األربعة( ،)208وبـهذا كان أفضل األشكال(.)209
ويشترط إلنتاج الشكل الثاني شرطان:

األول :أن يـختلف الـمقدمتان في الكيف ،بأن تكون إحداهـما موجبة ،واألخرى سالبة(.)220

كلية.
الثاني :أن تكون الكبرى ّ

كلية أو جز ّئية ،وان كانت الكبرى سالبة ،فالصغرى
فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة ّ
كلية أو جز ّئية.
موجبة ّ
والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى أربعة ،وهي الضروب الـمنتجة من هذا

الشكل ،كالشكل الذي قبله.

األول :كلّيتان والكبرى سالبة( ،)222كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وال شيء من الحجر
الضرب ّ
بـحيوان] ،ينت  :ال شيء من اإلنسان بـحجر.

( )206فالصغرى إذن جزئية.

( )201ويمكن التعبير عن هذه النتيجة أيضاً بقولنا[ :ليس بعض اإلنسان بحجر] ،أو بقولنا [ليس

كل اإلنسان بحجر].

( )208وهي :الموجبة الكلية ،السالبة الكلية ،الموجبة الجزئية ،السالبة الجزئية.
( )209وألنه أيضاً ضروري ،وأقرب األشكال إلى الطبع.

( )220أي دون مراعاة للترتيب ،فلو كانت الصغرى سالبة والكبرى موجبة صح ،ولو كانت الصغرى
موجبة والكبرى سالبة صح.
( )222فالصغرى موجبة.

41

الضرب الثاني :كلّيتان والكبرى موجبة( ،)221كقولنا[ :ال شيء من الحجر بـحيوان ،وك ّل إنسان
حيوان] ،ينت  :ال شيء من الحجر بإنسان.
كلية.
الضربين سالبة ّ
فالنتيجة في هذين ّ
كلية كبرى ،كقولنا[ :بعض اإلنسان حيوان ،وال
الضرب الثالث :موجبة جز ّئية صغرى ،وسالبة ّ
شيء من الحجر بـحيوان] ،ينت  :بعض اإلنسان ليس بـحجر.
كلية كبرى ،كقولنا[ :بعض الحجر ليس بـحيوان،
الضرب الرابع :سالبة جز ّئية صغرى ،وموجبة ّ
وكل إنسان حيوان] ،ينت  :بعض الحجر ليس بإنسان.
فالنتيجة في هذين الضربين سالبة جز ّئية.
()224

السلب فقط
فقد أنت هذا الشكل ّ

كلّياً في الضربين األولين ،وجز ّئياً في األخيرين.

ويشترط إلنتاج الشكل الثالث شرطان:
األول :أن تكون الصغرى موجبة.
ّ
كلية.
الثاني :أن تكون إحدى ال ّ
ـمقدمتين ّ
كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالـها األربعة ،وان كانت جز ّئية أنتجت مع الكبرى
فالصغرى إن كانت ّ

الكلية موجب ًة وسالبة.
ّ

فالحاصل ستّة أضرب ،هي الـمنتجة من هذا الشكل.
األول :كلّيتان موجبتان ،كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وك ّل إنسان ناطق] ،ينت  :بعض
ّ
الضرب ّ
الحيوان ناطق(.)223
كلية ،كقولنا[ :بعض اإلنسان حيوان ،وك ّل إنسان ناطق]،
ّ
الضرب الثاني :موجبتان ،والكبرى ّ
ينت  :بعض الحيوان ناطق.

( )221فالصغرى سالبة.

( )224ويعبر عن هذا بقولنا :هذا الشكل أنت خصوص السلب.
( )223فنالحظ هنا أن النتيجة لم تتبع األخس ،وهذه أولى الحاالت التي استثنيت من قاعدة أن
النتيجة تتبع األخس.
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كلية ،كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وبعض اإلنسان ناطق]،
ّ
الضرب الثالث :موجبتان والصغرى ّ
ينت  :بعض الحيوان ناطق.
فهذه األضرب الثالثة فيها النتيجة موجبة جز ّئية.
كليتان ،والكبرى سالبة ،والنتيجة سالبة ،كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وال شيء من
ّ
الضرب الرابعّ :
اإلنسان بـحجر] ،ينت  :بعض الحيوان ليس بـحجر.
كلية ،كقولنا[ :بعض اإلنسان حيوان ،وال
الضرب الخامس :صغرى موجبة جز ّئية ،وكبرى سالبة ّ
شيء من اإلنسان بـحجر] ،ينت  :بعض الحيوان ليس بـحجر.
كلية صغرى ،وسالبة جز ّئية كبرى ،كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وبعض
ّ
الضرب السادس :موجبة ّ
اإلنسان ليس بـحجر] ،ينت  :بعض الحيوان ليس بـحجر.
فالنتيجة في هذه األضرب الثالثة سالبة جز ّئية.
فعلم أن هذا الشكل ال ينت إال الجز ّئية ،موجبةً في الثالثة األهَول ،وسالبة في الثالثة بعدها.
الخستين( ،)225إال في صورة واحدة.
ويشترط إلنتاج الشكل الرابع شرط واحد ،وهو عدم اجتماع
ّ

بالخستين :السلب والجز ّئية.
والـمراد
ّ
الخستين ،صادق بأربعة أضرب ،ويزاد على ذلك الصورة الـمستثناة ،فاألضرب
وعدم اجتماع
ّ

الـمنتجة من هذا الشكل خمسة:

األول :كلّيتان موجبتان ،كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وك ّل ناطق إنسان] ،ينت  :بعض
الضرب ّ
الحيوان ناطق.
الناطق إنسان]،
ّ
كلية ،كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وبعض ّ
الصغرى ّ
الضرب الثاني :موجبتان ،و ّ
ينت  :بعض الحيوان ناطق.
الضربين موجبة جز ّئية.
فالنتيجة في هذين ّ
كليتان والكبرى موجبة( ،)226كقولنا[ :ال شيء من اإلنسان بـحجر ،وك ّل ناطق
ّ
الضرب الثالثّ :
إنسان] ،ينت  :ال شيء من الحجر بناطق.

( )225يصدق اجتماع الخستين سواء كانتا من جنس واحد ،كسالبة وسالبة ،وجزئية وجزئية ،أو من
جنسين مختلفين ،كسالبة وجزئية ،وجزئية وسالبة .سواء في قضية واحدة أو في قضيتين.
( )226فالصغرى سالبة.
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كليتان ،والكبرى سالبة( ،)221كقولنا[ :ك ّل إنسان حيوان ،وال شيء من الحجر
الضرب الرابعّ :
بإنسان] ،ينت  :بعض الحيوان ليس بـحجر.
ـمصنف ،كقولنا:
كلية كبرى ،كما ذكر ال ّ
الضرب الخامس :موجبة جز ّئية صغرى ،وسالبة ّ
[بعض اإلنسان حيوان ،وال شيء من الحجر بإنسان] ،بعض الحيوان ليس بـحجر.
ئي ،وفي الثالث
وان النتيجة في الضربين ّ
ئي ،وفي األخيرين السلب الجز ّ
األولين اإليـجاب الجز ّ
الكلي.
السلب
ّ
ّ
خصوص الجز ّئية ،وانتاج
ئي( ،)228وانتاج الثالث
ودليل إنتاج الشكل الثاني
خصوص ّ
َ
َ
السلب الجز ّ

ـمطوالت.
الرابع ما ّ
تقدم ،في ال ّ







ثم قال:

 .93فَ هم لنت ـ ـ ـ ـ من أو نل أ لَرَبـ ـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ــة
َ .95وَرابع ب َخ لم َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نة قَ ـ لد أ لَنتَ َج ـا

َك ـ ـ ـالث ـ ـ ـان ثهم ثَـ ـ ـال ـ ـ ـث فَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـة
َو َغـ ليـ هر َمـ ـ ـ ـا َذ َكـ لرتهـ ـ ـ ـهه لَـ لم هيـ لنتج ـ ـ ــا

ـمصنف لم ي ّبين
أقول :هذا نتيجة ما ّ
غني عن ال ّشرح ،غير أن ال ّ
تقدم من الشروط ،وهو ظاهر ّ
الضروب الـمنتجة من األشكال األربعة ،وقد ّبينتها في الشرح.
ما ترّكب منه هذه ّ
وقد كنت نظمت ذلك في أبيات فلنذكرها هنا لتسهيل اإلحاطة بـحفظها ،وهي هذه:

و هم ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـ

م ـ ــن ّأول األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال

كـ ـ ـ ـ ّل ف ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ّل م ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـ

أرب ـ ـع ـ ـ ــة خ ـ ـ ــذه ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـوالـ ــي
ـيء فال ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء قَمن
يلي ـ ــه ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

كـ ـ ــالًّ وان

ب ـعــض فــال ي ـن ـت ـ

بـعـض فـكـ ـ ـ ـ ّل نتج ـ ـ ــه بعض وم ـ ـ ــا

ل ـيــس ف ـ ـ ــاع ـل ـم ـ ـ ــا

والـث ـ ـ ــان أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أربع كـ ـ ـ ـ جل فال

وعــكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نـتـج ـهـم ـ ـ ــا ال ف ـ ـ ــاعـقــال

بـ ـع ــض ف ــال ولـ ـي ــس كـ ـ ـ ـ ّل لـ ـهـ ـم ـ ـ ــا

ل ـيــس ن ـت ـي ـج ـ ـ ــة ف ـكــن مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـف ـه ـم ـ ـ ــا

وهي كـ ـ ـ ّل فكـ ـ ـ لّل
وث ـ ــال ـ ــث سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـت ل

بعض فكـ ـ ـ ّل عكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بعض فق ـ ــل

( )221أي الصغرى موجبة كلية ،والكبرى سالبة كلية.
( )228الشكل الثاني ينت خصوص السلب ،فالصواب حذف (الجزئي) ،ولعله خطأ مطبعي أو من
النساخ.
ه
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كـ ـ ـ ـ ّل فــال ب ـعــض فــال ك ـ ـ ــل ق ـفــي

بـلـيــس فـيـه ـ ـ ــا الـنـتلـ

ـي كـ ـ ـ ـ ّل فـ ـكـ ـ ـ ـ ّل
و ارب ــع خـ ـم ــس وه ـ ل
ال كـ ــل ال والعكس ليس بعض ال

بعض نت
كـ ـ ـ ـ ّل فـبـعـض
ه
ي ـن ـت ـ

لـيـس ف ـ ـ ــاقـتـفــي
ال تهحـ ـ ـ ـ لل

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َال
ل ـيــس ف ـ ـ ــاف ـه ـمــن وح ّ

وقد اقتصرت في األبيات على "ال" من "ال شيء" ،و"ليس" من "ليس بعض" ،وأشرت للموجبة
()229

قدمته في ال ّشرح فهم معنى هذه األبيات
الكلية بك ّل ،وللجز ّئية ببعض ،ومن فهم ما ّ
ّ

.

تتصور
الضروب التي
أن ما عداها من ّ
وبفهمك الضروب الـمنتجة من األشكال األربعة تفهم ّ
ّ
()210
ـمطوالت يعرف منه العقيم من غيره ،واللبيب
في ك ّل شكل عقيم  ،وقد وضعوا لذلك جدوالً في ال ّ
تقدم ،واهلل أعلم.
يقدر على استخراج ذلك الجدول من فهمه ما ّ






ثم قال:
ّ

َخس م لن
يجةه األ َ
َ .96وتَـ ـ ــتلـ ـ ـ َـبعه النـ ـ ــت َ

المقَ ـ ـ ـ ِّدم ـ ـ ــات ه َك ـ ـ ـذا هزك لن
تل ـ ـ ـ َ
ك ه

المقَـ ِّدمــات
َ .98وال َحـ لذ ه
ف في َب لعض ه
ورنة ل َم ـ ـ ـا
َ .99وتَلنتَهي إلى َ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هر َ

م لن َد لونر ا لو تَ َسـ ـ ـ ـ ـ ـل هسـ ـ ـ ـ ـ ـ نل قَ لد لَزَما

هم لختَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة َولَ لي َس ب ـ ـالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرط ِّي
أ لَو ال ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـ َجـ ـ ـ ـة ل ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـنم آت

الح لمل ِّي
َ .91وهـ ــذه األَ لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ــا هل ب ـ ـ َ

فكل منت كالً) أي موجبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى
(كل ّ
( )229معنى األبيات باختصارّ :

ينت موجبة كلية( ،وان يليه ال شيء فال شيء قَمن) أي موجبة كلية صغرى مع سالبة كلية كبرى ،ينت
سالبة كلية.

فكل نتجه بعض) أي موجبة جزئية صغرى مع موجبة كلية كبرى ،ينت موجبة جزئية( .وما
(بعض ّ
بعض فال ينت ليس) أي :موجبة جزئية صغرى مع سالبة كلية كبرى ينت سالبة جزئية .فليس :أي ليس
بعض ،أو بعض ليس.

(والثاني أيض ًا أربع ج
كل فال) أي موجبة كلية صغرى مع سالبة كلية كبرى( ،وعكسه) أي سالبة كلية

صغرى مع موجبة كلية كبرى( ،نتجهما) أي نت كل واحد منهما (ال) أي سالبة كلية.

إلى هنا وصل الشارح حفظه اهلل تعالى في التسجيل ،وتجد شرحاً كامالً لألبيات في حاشيته على

هذا الكتاب ،نسأل اهلل تعالى أن ييسر طباعتها ونشرها ،آمين.

( )210في الحقيقة ليس كل ما تركه المصنف ال ينت  ،بل بعضه ينت  ،وتفصيل ذلك في المطوالت.
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الكلية.
أقول:
الخسة السلب والجز ّئية ،والشرف اإليـجاب و ّ
ّ
خسة فالنتيجة تابعة لذلك.
فإذا اشتملت ّ
مقدمات القياس على ّ
ـمقدمة الثانية ،ولذلك كانت
السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل األول في ال ّ
ـ ـ فخسة ّ
كلية.
النتيجة سالبة ّ
ـمقدمة األولى ،ولذلك كانت النتيجة موجبة جز ّئية.
وخسة الجز ّئية في الضرب الثالث منه في ال ّ
ــ ّ

السلب في الثانية،
ـ ـ واجتمع
الخستان في الضرب الرابع منه ،الجزئّيةه في الـمقدمة األولى ،و ه
ّ
ولذلك كانت النتيجة سالبة جز ّئية.
وقوله «زكن» :بـمعنى هعلم.
الحملية ،وال تكون
أي ما ترّكب من القضايا
خاصة بالقياس
ثم إن هذه األشكال األربعة
ّ
الحمليّ ،
ّ
ّ
ّ

الشرطي ،أي ما ترّكب من القضايا الشرطية ،على ما ذهب إليه الـمصنّف تبعاً لبعض
في القياس
ّ
الـمناطقة.
والذي عليه الـمحققون منهم أنه يكون في الـمركب من القضايا الشرطية أيضاً ،نـحو[ :إن كان

هذا إنسانًا فهو حيوان ،وكلما كان حيوانًا فهو حساس] ،فينت  :إن كان إنساناً فهو حساس.

ـمقدمتين (األولى أو الثانية) أو النتيجة ،للعلم بالـمحذوف(.)212
صح حذف إحدى ال ّ
ثم إنه ي ّ
ّ
النباش آخذ للمال هخفية ،وك ّل آخذ للمال خفية سارق ،وك ّل
ـ ـ فمن حذف ال ّ
ـمقدمة األولى قولكّ [ :
ـالنباش تقطع يده.
سارق تقطع يده] ،ف
ه
فقولنا[ :وك ّل سارق ...إلخ] كبرى لصغرى محذوفة( ،)211وهي[ :النباش سارق].

ـ ـ ومن حذف الثانية قولك[ :اإلنسان ناطق] ،فهو حيوان( ،)214فالـمحذوف[ :وك ّل ناطق حيوان].
الدليل على حدوث
متغير حادث] ،في جواب :ما ّ
متغير ،وك ّل ّ
ـ ـ ومن حذف النتيجة[ :العالم ّ
العالم؟

ـمقدمة والنتيجة معاً ،كما في قوله تعالى :ﭐﱡﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ـ ـ وقد تـحذف ال ّ
ﲴﱠ ..اآلية ،إذ التقدير[ :لكنهما لم تفسدا] ،فلم يكن فيها آلـهة غير اهلل تعالى.
ﲵ
( )212والقرآن الكريم مليء ب القياسات التي يذكر فيها إما المقدمة األولى فقط ،أو الثانية فقط ،أو
النتيجة فقط ،وهذا هو المناسب لبالغة القرآن العزيز.

و[كل آخذ للمال خفية سارق]،
[النباش آخذ للمال هخفية]،
ّ
( )211فصورة هذا القياس مع ما حذفّ :
و[كل سارق تقطع يده] ،فَـ [النباش تقطع يده].
فَـ [النباش سارق]
ّ
( )214فصورة هذا القياس مع ما حذف[ :اإلنسان ناطق] و[كل ناطق حيوان] ،فَـ [اإلنسان حيوان].
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تأمل ،ألنـها
ـمقدمات ال ّ
ثم إن ال ّ
بد أن تنتهي إلى الضرورة بـحيث ال يـحتاج في فهم معناها إلى ّ
ّ
لو كانت نظرّية يتوقّف العلم بـها على غيرها ،وذلك الغير يـحتاج للنظر فيه ،فيتوقّف العلم به على

األول أو ذهبنا ال إلى نـهاية،
غيره ...إلخ ،للزم على ذلك ّ
الدور أو التسلسل ،إن رجعنا للمتوقّف عليه ّ
ـمقدمات ضرورّية ،أو تنتهي إلى ضرورية(.)213
فيتعين أن تكون ال ّ
ّ
األول :األربعة تنقسم بـمتساويين ،وك ّل منقسم بـمتساويين زوج ،ينت  :األربعة زوج.
مثال ّ
ومثال الثاني :ما إذا أردنا االستدالل على وجوب وجوده تعالى ،فنقول مستدلين بالقياس

جائزه ،ولو كان جائزه لكان حادثًا ،ولو كان حادثاً
االستثنائي[ :لو لم يكن سبحانه واجب الوجود لكان َ
تعدد اإلله لفسدت السماوات واألرض] ،لكن
لتعدد اإلله ،ولو ّ
الفتقر إلى محدث ،ولو افتقر إلى محدث ّ
فسادهما منتف ،فانتفى ما ّأدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه ،فثبت وجوب وجوده تعالى.
تعدد اإلله لفسدت السماوات واألرض].
مقدمة ضرورّية :وهي[ :لو ّ
فانتهينا إلى ّ



ثم قال:
ّ

صل في االستثنائي]
[فَ ْ

االست ـ ـ ـثلـ ـ ــنائي
َ .200وم لنهه َما هي لد َعى ب ل

ف بـ ـ ـ ـالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرط ب ـال ا لم ـت ـ َراء
هي ـ لع ـ َر ه
أ لَو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّدهـ ــا ب ـ ـالف لع ـ ـل ال ب ـ ـالقهوة

 .204ورلفـ ـ ـ ـع تَـ ـ ـ ـ ن
ال َرلفـ ـ ـ ـ َع أَو نل َوَال
ََ ه

َيل َزهم

َ .202و له َو الذي َدل َعلَى النـ ـ ــتـ ـ ـ لـي َجة
صـ ـ ـال
 .201فَإ لن َي ه
ك الشـ ـ ـ لرطي َذا اتِّ َ

أ لَنتَ َ

ض ـ ـ ـ ـ ـ َع التالي
ض ـ ـ ـ ـ ـعه َذا َ
ك َو ل
َو ل
في َع لكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه َم ـ ـا ل َم ـ ـا لان َجلَى

أقول :الترجمة ساقطة في بعض النسخ.
بالشرطي ،باعتبار
ـمسمى أيضاً
وهذا شروع في القسم الثاني من قسمي القياس االستثنائي ال ّ
ّ
ـمسماة بالصغرى على
اشتمال
ّ
ـمسماة بالكبرى على شرط ،وباعتبار اشتمال الثانية ال ّ
القضية األولى ال ّ

حرف االستثناء ،وهو لكن.

تقدم كما أشرت إليه هناك.
فقوله« :ومنه» معطوف على قوله« :فمنه ما يدعى باالقتراني» فيما ّ
ضدها بالفعل ،بأن هذك َرت فيه النتيجة بـمادتـها
ـمصنف بأنه :ما د ّل على النتيجة أو ّ
وعرفه ال ّ
ّ
تقدم.
وهيئتها على ما ّ
( )213أي ال بد أن تكون المقدمات ضرورية ،أو أن تكون نظرية لكن بشرط إمكان ردها ،أي
نهاء النظريات إلى ضروريات يتم بالبرهان.
إنهائها إلى الضروري ،وا ه
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تقدم.
بالقوة كما ّ
فخرج القياس االقتراني فإنه دا ّل على النتيجة ّ
انية الشيء[ :لو كان هذا إنساناً لكان
مثال ما د ّل على النتيجة قولهنا في االستدالل على َح َيو ّ
الشرطية.
حيوانًا ،لكنه إنسان] ،ينت  :فهو حيوان ،فهذه النتيجة هي تالي
ّ
انية أيضًا[ :لو لم
ومثال ما د ّل على ّ
ضد النتيجة ،أي نقيضها ،قولنا في االستدالل على الحيو ّ
يكن حيواناً لم يكن إنساناً ،لكنه إنسان] ،ينت  :فهو حيوان.
الشرطية.
مقدم
فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس ،وهو ّ
ّ

ثم إن كان مركباً من القضايا الشرطية الـمتّصلة أنت منه ضربان ،وهما:
ـ ـ استثناء عين الـمقدم.
ـ ـ ونقيض التالي.

ـمقدم :فال ينتجان شيئاً.
وأما استثناء عين التالي أو نقيض ال ّ
ـمقدم ،وهو إنسان ،ينت عين التالي
مثال ذلك :لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً ،فاستثناء عين ال ّ
ـمقدم وهو إنسان.
وهو حيوان .واستثناء نقيض التالي ،وهو حيوان ،ينت نقيض ال ّ
وأما استثناء عين التالي وهو حيوان فال ينت شيئاً ،ألنه الزم ،وال يلزم من ثبوت الالزم ثبوت

ـمقدم ال ينت شيئاً ،ألنه ملزوم ،ونفي الـملزوم ال يقتضي نفي الالزم ،بـخالفه
الـملزوم .وكذلك نقيض ال ّ
وثبوت
ـمقدم،
األولين ،فإن نفي الالزم الذي هو التالي يقتضي نفي الـملزوم الذي هو ال ّ
َ
في الضربين ّ
ـمقدم يقتضي ثبوت الالزم الذي هو التالي.
الـملزوم الذي هو ال ّ

ـمصنف« :لـما انـجلى» ،أي اتّضح عندهم من أن نفي الالزم يقتضي نفي
هذا معنى قول ال ّ
الـملزوم ،وثبوت الـملزوم يقتضي ثبوت الالزم.
ـمقدم ،بدليل ذكر التالي بعده.
ـمصنف« :أنت وضع ذاك» أي ال ّ
فقول ال ّ
ـمقدم.
النفي ،وبالعكس
استثناء عين التالي أو نقيض ال ّ
وبالرفع ّ
ه
والـمراد بالوضع الثبوتّ ،
فالضروب أربعة :اثنان منتجان ،واثنان عقيمان.
ّ
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ثم قال:
ّ
()215

الع لك هس َكذا
هي ـ ـ لـن ـ ــتـ ـ ـ ه َرلف َع َذا َ
ك َو َ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع َذا هزك لن
َمـ ـ ـ ـانـ َع َجـ لمـ نع فَـبـ َو ل

ض ـ ـ ـعه ذا
َ .203وا لن َي هك لن هم لنفَص ـ ـ ـالً فَ َو ل
ص ثهم إ لن َي هك لن
َخ ِّ
َ .205وَذا َ
ك ف لي األ َ
ون َع لك ن
س َوا َذا
َ .206رلفـع لـ ـ ـ ـ َذا َ
ك هد َ

ان فَ له َو َع لك هس َذا
َمـ ـ ـ ـانـ َع َرلف نع َكـ ـ ـ ـ َ

الشرطيات الـمنفصلة ،إما أن يكون مرّكبًا من مانعة الجمع
أقول :القياس الـمرّكب من
ّ
الخلو فقط.
الخلو( ،)126أو من مانعة الجمع فقط ،أو من مانعة
ّ
و ّ
الرفع.

ـ ـ فإن كان مرّكباً من األول ،فأضربه الـمنتجة أربعة :اثنان من جانب الوضع ،واثنان من جانب
مثال ذلك[ :العدد إما زوج واما فرد] ،فاستثناء «زوج» منت لنقيض «فرد»( ،)127واستثناء «فرد

منت لنقيض زوج» ،واستثناء نقيض ك ّل منهما منت لعين اآلخر.

ـ ـ وان كان مركباً من مانعة الجمع ،فالـمنت منه ضربان ،وهما :استثناء عين ك ّل من الطرفين
ليحصل نقيض اآلخر ،وأما استثناء النقيض فال ينت شيئاً.
مثال ذلك :إما أن يكون هذا الشيء أبيض واما أن يكون أسود ،فاستثناء «أبيض» منت لنقيض

«أسود» ،واستثناء «أسود» منت لنقيض «أبيض» ،وأما استثناء نقيض ك ّل منهما فال ينت شيئًا.

الخلو ،أنت منه ضربان ،وهما :استثناء نقيض ك ّل من الطرفين
ـ ـ وان كان مرّكباً من مانعة
ّ
عكس الـمرّكب من مانعة الجمع.
ليحصل عين اآلخر ،وأما استثناء العين فال ينت شيئًاَ ،
ومثال ذلك[ :زيد إما في البحر واما أن ال يغرق] ،فاستثناء نقيض «في البحر» منت لـ «أن ال

يغرق» ،واستثناء نقيض «ال يغرق» منت لـ «في البحر»،
فنقول:

ـ ـ [لكنه ليس في البحر] ،فال يغرق.
ـ ـ [ولكنه يغرق] ،فهو في البحر.







(( )215فوضع ذا) أي استثناء عين المقدم (ينت رفع ذاك) أي التالي.
(والعكس كذا) أي واستثناء نقيض المقدم ينت عين التالي.

( )216وهو المقصود بقول الناظم" :وذاك في األخص".
( )211وهو (ليس بفرد).
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ثم قال:
ّ
ق ِ
[لَو ِ
الق َي ِ
اس]
اح ُ

ل ـ َك ـ لونـ ـ ـ ـه م ـ لن هح ـ َج ـ ن قَـ ـ ـ ـ لد هرِّك ـ َبـ ـ ـ ـا
ب َن ـت ـ لي ـ َجـ ـ ـ ـةً بـ ـ ـ ـه هم ـقَـ ـ ـ ـ ِّد َمـ ـ ـ ـ لة
َوا لق ـلـ ـ ـ ـ ل

َ .201وم لن ـ ـ ـهه َم ـ ـ ـا َي ـ ـ ـ لد هعوَن ـ ـ ـهه هم َرك َب ـ ـ ـا
َن تَـ لعـَل َمـ ـ ـ ـ له
 .208فَـ َرِّكـ َبـ لنـ ـ ـ ـهه إ لن تهـرلد أ ل

َنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ليـ ـ ـ ـ َجـ ـ ـ ـة إلَـ ـ ـ ـى َهـ ـ ـ ـلَـ ـ ـ ـم َجـ ـ ـ ـ ار
()218
ص ـ ـ ـولَها هك جل َس ـ ـ ـ َوا
َي هك ه
ون أ لَو َم لف ه

َ .209يـلـ َزهم مـ لن تَـ لركـ ليـبـهَـ ـ ـ ـا بـ ـ ـ ـأه لخـ َرى
 .220همتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َل النتَـ ـائ الـ ـذي َح َوى

متغير ،ك ّل متغّير حادث].
سمي قياسًا بسيطًا ،نـحو[ :العالم ّ
أقول :القياس إن ترّكب من ّ
قضيتين ّ

النباش آخذ للمال خفية ،وك ّل آخذ
سمي قياساً مرّكباً ،نـحوّ [ :
وان ترّكب من أكثر من ّ
قضيتين ّ
النباش تقطع يده.
للمال خفية سارق ،وك ّل سارق تقطع يده] ،والنتيجةّ :
وهذا القياس ينقسم إلى:
مقدمة كبرى ،وأخذت
مقدمة صغرى ،ورّكبت مع ّ
ـ ـ متّصل النتائج :إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت ّ

ـمصنف.
وهلم ًّا
جر ،كما قال ال ّ
النتيجة منه وجعلت كذلكّ ،
كقولنا[ :النباش آخذ للمال خفية ،وك ّل آخذ للمال خفية سارق] ،ينت  :النباش سارق ،وتقول:

[النباش سارق ،وكل سارق تقطع يده] ،ينت  :النباش تقطع يده ،إلى آخر ما تريد.

ـ ـ والى مفصولـها :وهو ما لم تذكر فيه النتائ كالـمثال قبل هذا ،والتحقيق أنه يرجع إلى القياس

البسيط ،ألنه أقيسة طويت نتائجها في ال ّذكر ،وهي مرادة في الـمعنى.

ـمقدماته ،بـخالف الثاني.
األول متّصل النتائ التصال نتائجه ب ّ
ّ
وسمي ّ






( )218أي القياس الذي حوى النتيجة يكون متصل النتيجة ،والذي لم يحوها يكون منفصل النتائ ،
وهما في االستدالل سواء.
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ثم قال:
ّ

َ .222وا لن ب هج لزئ ٍّي َعلَى هكلِّ لي ا لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتهد لل
الم لنطق لي
َ .221و َع لك هس ـ ـهه هي لد َعى الق َي َ
اس َ
ث هج لزئ جي َعلَى
َ .224و َح لي ـ ه
طـ َع
َ .223وال هيـفـ ليـ ـ ـ ـ هد الـقَـ ل

فَ ـ ـ َذا ب ـ ـاال لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت لق َراء ع لن ـ ـ َد هه لم هعقـ ـ ـ لل
ي قَـ ـ ـ ـد لمـ ـ ـتهـ ـ ـ ـهه فَـ ـ ـ َحـ ـ ـقِّـ ـ ـق
َو لهـ ـ ـ َو الـ ـ ـ ـذ ل
ك تَ لمثليـ ـ ـل( )219هجعـ ـ ـ لل
ل َجـ ـ ـام نع فَـ ـ ـ َذا َ

هج لزئ لي هحم ـ لل
بـ ـ ـ ـال ـ ـ ــدلـليـ ـ ـ ـل

اس اال لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ لق ـ َراء َوال ـت ـ لم ـث ـليـ ـ ـ ـل
ق ـ َيـ ـ ـ ـ ه

التصديقي ثالثة أقسام :استقراء ،وقياس ،وتـمثيل.
أقول :الـمفيد للمطلوب
ّ
ـحرك ف ّكه األسفل ،بدليل أن
ئي ،كقولنا« :ك ّل حيوان ي ّ
فاألول :هو االستدالل على الكلّ ّي بالجز ّ
الفرس واإلنسان والحمار مثالً كذلك».
ئي بالكلّ ّي ،عكس االستقراء ،كقولنا« :العالم حادث ،والدليل
والثاني :هو االستدالل على الجز ّ
تقدم ذلك بأشكاله.
متغير حادث» ،وقد ّ
ـمتغير ،وك ّل ّ
على ذلك ّأنه من أفراد ال ّ
النبيذ بـحرمة الخمر ،للجامع
ئي ،كاالستدالل على حرمة ّ
ئي بـجز ّ
والثالث :االستدالل على الجز ّ
بينهما وهو اإلسكار ،وهما جز ّئيان من مطلق الـمسكر.
والـمفيد للقطع من هذه الثالثة القياس.
أن
أ
وأما االستقراء والتمثيل فال يفيدانه( ،)130الحتمال أن يكون هناك فرد لم
يستقر كالتمساح ،و ّ
ئي الـمحمول.
ئي الـمحمول عليه غي هر العلّة في الجز ّ
العلّة في الجز ّ






( )219وهو نفس القياس المبحوث في أصول الفقه ،والجامع :أي العلة.
( )240كون قياس االستقراء غير م ن
فيد القطع ،هذا في الغالب األعم ،لكن التحقيق أنه يمكن الوصول
إلى نتيجة قاطعة من االستقراء ،وذلك إذا كان استقراء تاماً في نظام مغلق.
ن
اليقين.
وكذلك القياس التمثيلي ،فهناك بعض حاالت
خاصة يكون فيها مفيداً
َ
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ثم قال:
ّ
[أَقسام الحج ِ
َّة]
ُ ُ

ام َهـ ـ ـذي َخ لم َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة َجليـ ـ ـ لة
أَ لق َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ت األَ َمـ لل
َو َخـامس َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لف َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ط ـة نل ـ َ

َ .225و هح ـ ـجـ ـ ـ ـة َن ـ ـ لق ـ ـل ـ ـيـ ـ ـ ـة َع ـ ـ لق ـ ـل ـ ـيـ ـ ـ ـ لة
ط ـا َب ـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لعر َوهب لرَه ـان َج ـ َد لل
 .226خ َ
أقول :الـمراد بالحجة :القياس.

مادة القياس وصورته ليعرف الخطأ في القياس،
ول ّـما كان الواجب على ال
ـمنطقي أن ينظر في ّ
ّ
مادته ،فذكر أن القياس قسمان:
ـمصنف« :وخطأ البرهان  »...البيت ،احتاج لبيان ّ
كما يأتي في قول ال ّ
السنة واإلجماع(.)131
نقلي :وهو ما كانت ّ
مادته مأخوذة من الكتاب و ّ
وعقلي :وأقسامه خمسة:
ّ
ـمصنف.
ــــ أولـها البرهان :وسيأتي في كالم ال ّ
ـ ـ وثانيها الجدل :وهو ما ترّكب من قضايا مشهورة( ،)132نـحو[ :العدل حسن][ ،والظلم قبيح] ،أو

مسلّ ن
مة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة ،ليبنى عليها الكالم في دفع ك ّل من الخصمين
صاحبه ،والـمقصود منه قهر الخصم ،واقناع من ال قدرة له على فهم البرهان.
مقدمات مقبولة أو مظنونة.
ـ ـ ثالثها الخطابة :وهو ما ترّكب من ّ
الظن
فاألولى كالصادرة من شخص تعتقد صالحه ،والثانية هي التي يـحكم بـها العقل بواسطة ّ
متكبر.
مع تـجويز النقيض ،نـحو[ :هذا ال يـخالط الناس ،وك ّل من ال يـخالط الناس متكبر] ،فهذا ّ
والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى.

ـ ـ رابعها الشعر :وهو ما تألّف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض ،نـحو[ :الخمر ياقوتة

مقيئة].
مهوعة أو ّ
ّ
سيالة] ،و[العسل هم ّرة ّ
النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه.
والغرض منه انفعال ّ

بالحق ،كقولنا في صورة فرس
مقدمات باطلة شبيهة
ّ
ـ ـ خامسها السفسطة :وهي ما تألف من ّ
في حائط[ :هذا فرس ،وك ّل فرس صهّال] ،فهذا صهّال.

( )242عد اإلجماع من الحج النقلية ألمرين ،األول :أن اإلجماع يستند إلى النقل ،أي ال بد أن
يكون له أصل من الكتاب والسنة ،والثاني :أن اإلجماع يصل لمن لم يشهده عن طريق النقل.
( )241والمشهورات قد تكون مظنونة ،وقد تكون باطلة.
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والغرض منها اإليقاع في الشكوك وال ّشبه الكاذبة ،ويقال لـها مغالطة ،ومشاغبة.

واستعمالـها حرام بـجميع أنواعها.

انقياد
فهم له وال
َ
ومن أقبح تلك األنواع الـمغالطة الخار ّ
جية ،وهي أن َي لش َغ َل الـمناظ هر الذي ال َ
يشوش عليه ككالم قبيح ،ليظهر للناس أنه غلبه ويستر بذلك جهله ،وهو كثير
ّ
فهم خصمه بـما ّ
للحقَ ،
في زماننا ،بل هو الواقع ،فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته هليتّقى ال ليستعمل ،إال لضرورة له كدفع
كالسم ال يستعمل إال في األمراض الخبيثة.
كافر معاند،
ّ

النظم ،وترتيبها على
الحجة
العقلية ،بل ذكرها على ما سـمح به ّ
ولم يرتّب ال ّ
ّ
ـمصنف بين أقسام ّ
ما ذكرته.






ثم قال:

م ـ ـقَـ ـ ـ ـ ِّدمـ ـ ـ ـ ن
ات بـ ـ ـ ـال ـ ـ َي ـ ـق ـ ـ لي ـ ـن تَ ـ ـ لق ـ ـتَ ـ ـرلن
َ
ه
مـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـربـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
ات همـ ـ ـ ـ ـ ـتَـ ـ ـ ـ ـ ـ َواتـ ـ ـ ـ ـ ـ َرات
ه َ َ

ف م لن
ان َمـ ـ ـا أهلِّ َ
 .221أ َ
َجلهَـ ـ ـا ال هب لرَهـ ـ ـ ه
 .228مـن أَوليـ ـ ـ ـ ن
ات هم َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َهـ ـ ـ ـ َدات
ل
 .229وح َدس ـ ـ ـ ـ ـ ـي ن
ات َو َم لح هس ـ ـ ـ ـ ـ ـو َس ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ََ

ك هج ـ ـ لم ـ ـلَـ ـ ـ ـةه ال ـ ـ َي ـ ـق ـ ـ لي ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـات
فَ ـ ـت ـ ـلـ ـ ـ ـ َ

يقينية بأن يكون اعتقادها جازماً
أقول :أعظم هذه الخمسة البرهان ،وهو ما تألف من ّ
مقدمات ّ
يتغير.
مطابقاً ثابتاً ال ّ
ـمصنف ستّة:
اليقينيات على ما ذكر ال ّ
و ّ
لي ،وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقّف
األوليات :أي
األولى
ّ
ّ
البديهيات ،جمع ّأو ّ
السماء فوقنا» ،و«األرض تـحتنا».
تأملَ ،كـ «
ه
على ّ
الوجدانيات ،وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقّف على
وتسمى
الثاني الـمشاهدات:
ّ
ّ
عقل ،كجوع اإلنسان وعطشه ول ّذاته وألـمه.
التكرر( ،)244كقولنا« :السقَمونيا مسهلة»،
والثالث
الـمجربات :وهي ما حكم به العقل و ّ
ّ
الحس مع ّ

و«الخمر مسكر».

الشافعي ،بسبب كثرة
بغزة و
حاسة السمع ،كعلمنا ّ
الرابع الـمتواترات :وهي ما حكم بـها العقل مع ّ
ّ
الـمخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب.
( )244والحكم بمالحظة التكرر يسمى حكماً عادياً.
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تكرر ،كالعلم بأن
الخامس
ّ
الحدسيات :وهي ما حكم بـها العقل و ّ
الحس من غير توقّف على ّ
ظنًا قويًا.
الظن بذلك ّ
نور القمر مستفاد من نور الشمس ،أي ّ
السادس الـمحسوسات :وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر

بقية البدن.
الشم والذوق واللمس ،وكلّها في الرأس
خاصة به ،إال اللمس فإنه ّ
يتعدى إلى ّ
ّ
و ّ

فعد
وبعضهم أدخل الـمحسوسات في الـمشاهدات بـجعلها شاملة لـما يدرك بالحواس الظاهرةّ ،
اليقينيات خمسة.
ّ
األوليات ،أو ال يـحتاج
اليقينيات في الستّة :أن الـمعنى إما أن يستق ّل العقل به فهو
ووجه حصر
ّ
ّ

الحدسيات.
الوجدانيات والـمحسوسات ،أو يـحتاج له ولغيره فهو التجربّيات والـمتواترات و
إليه فهو
ّ
ّ

حجة على الغير ،بسبب أنه قد ال تكون له تـجربة
والعلم الحاصل من الثالثة الـمتأخرة ال يقوم ّ
وال تواتر وال حدس ،لعدم مشاركته في ذلك للـمستدل ،قاله بعضهم.






ثم قال:
ّ

َ .210وف ـ ـ ـ لي َداللَـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ هم ـ ـ ـقَـ ـ ـ ـ ِّد َمـ ـ ـ ـات
ي لاو تَـ َولـ ـ ـ ـ هد
َ .212ع ـ لق ـل ـ جي لاو َعـ ـ ـ ـاد ج

َع ـ ـ ـلَ ـ ـ ـى ال ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـ لي ـ ـ ـ َجـ ـ ـ ـة خ ـ ـ ـالف آت
أ لَو َواج ـ ـ ـ ـ ـب َواألَو هل ال ـ ـ ـ ـ ـ هم ـ ـ ـ ـ ـ َؤي ـ ـ ـ ـ ـ هد

أقول :في إفادة النظر الصحيح للنتيجة أربعة مذاهب:
ـمقدمتين امتنع
أن من علم ال ّ
األول :أن النتيجة الزمة للنظر لزوماً ّ
عقلياً ال تنفك عنه ،بـمعنى ّ
ّ

ئي ،وهو مذهب إمام الحرمين.
أن ال يعلم النتيجة ،فالعلم بالنتيجة الزم ّ
للمقدمتين كلزوم الرؤية للمر ّ

النظر مـخلوق هلل تعالى ،والعلم
أن العلم بالنتيجة
عادي يـمكن تـخلّفه عن النظر ،ألن ّ
الثانيّ :
ّ

ي.
بالنتيجة يوجد عنده ال به ،وهذا مذهب الشيخ األشعر ّ

النظر مقدو اًر للناظر مباشرة ،فالنتيجة
النظر ،بـجعل ّ
الثالث :أن العلم بالنتيجة متولّد عن ّ
متولّدة عنه كتولّد حركة الخاتـم عن حركة اإلصبع ،وهذا مذهب الـمعتزلة البانين له على أصل مهدوم،

وهو أن العبد يـخلق أفعال نفسه.

للنظر ،وهو علّة ،وهذا مذهب الفالسفة القائلين بتأثير العلّة وهو
الرابع :أن النتيجة معلول ّ
ّ
ضد العلم فال يـجامعه.
النظر ال يـجامع النتيجة ،ألنه ّ
باطل ،ألن العلّة ال تفارق معلولـها ،و ّ
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ثم قال:
ّ
اتمة]
َ
[خ َ

ث هوجـ ـ ـ َدا
َ .211و َخ َ
طـ ـ ـأه ال هب لرَهـ ـ ـان َح ليـ ـ ـ ه
 .214في الل لفظ َكا لشتر ن
اك لاو َك َج لعل َذا
َ
ل

ن
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن
ورة فَـ ـ ـ ـالـ هـم لبتَـ ـ ـ ـ َدا
فـ لي َمـ ـ ـ ـادة أ لَو ه َ
تَـ ـ َبـ ـ ـ ـاهي ـ ـ نن م ـ ـ لثـ ـ ـ ـ َل الـ ــرد لي ـ ـف َمـ ـ ـ ـ لأ َخـ ـ ـ ـ َذا

َ .216والـ هحـ لكـم لـلـجـ لنـس بـ هحـ لكـم الــن لوع

طـع لي
َغـ ليـر الـقَـ ل
م لن إ لك َمـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـه

بـ ـ ـ َذات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لد ن
الم َخـ ـ ـاطَ َبـ ـ ـ لة
ق فَـ ـ ـا لفهَم ه
أ لَو َنـ ـ ـ ـات ـ ـ ـ ن إ لحـ ـ ـ ـ َدى الـ ـ ـ ـ همـ ـ ـ ـقَـ ـ ـ ـ ِّد َمـ ـ ـ ـات

الم َعـان لي َكـالت َبـاس ال َكـاذ َبـ لة
َ .213وف لي َ
الع َرضـ ـ ـ ـ ـ لي َكالذات لي
َ .215كمثلل َج لعل َ

طـعـ ِّي
َو َجـ لعـ ـ ـ ـل َكـ ـ ـ ـالـقَـ ل
َوتَـ لرك َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرط النتل

الخ هروج َع لن أَ لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َكاله
َ .211والثـان َكـ ه

صحة النتيجة االحتراز عن الخطأ في القياس.
أقول :الواجب في ّ
والخطأ تارة يكون من جهة ما ّدة القياس ،وتارة من جهة صورته.
األول إما من جهة اللفظ ،أو من جهة الـمعنى.
و ّ
أما من جهة اللفظ:
ّ
فيشبه الـمراد بغيره ،كقولك[ :هذه عين] ،أي شمس،
ـ ـ ـ فكاستعمال اللفظ الـمشترك في القياسّ ،
سيالة] ،ينت  :هذه سيالة.
[وك ّل عين  ،]..أي تنبع الـماءّ ..[ ،

الصغرى غير موضوع الكبرى.
وهو باطل لعدم تكرار ّ
الحد الوسط ،إذ محمول ّ

ـ ـ ـ أو استعمال الـمباين كالـمرادف ،كقولك[ :هذا سيف ،وك ّل سيف صارم] ،ينت هذا صارم.
السيف بقيد كونه قاطعاً مرادفاً للسيف الذي هو اآللة
وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو ّ

الـمعلومة ال بـهذا القيد ،وهو مباين له.
وأما من جهة الـمعنى:

متحرك ال
يتحرك ،وك ّل
قضية كاذبة
ّ
ـ ـ ـ فبأن تلتبس ّ
بقضية صادقة كقولنا[ :الجالس في ّ
ّ
السفينة ّ
السفينة ال يثبت في موضع واحد.
يثبت في موضع واحد] ،ينت  :الجالس في ّ

القضية األولى ،كالحركة الذاتية
العرضية هي محمول
والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة
ّ
ّ
التي هي موضوع الثانية(.)243

بمعنى غير معناها في
( )134فلم يوجد هنا حد وسط مكرر ،ألنه استعمل الحركة في األولى
ً
الثانية.
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ـمقدمتين بتغييرها ،كقولنا[ :هذه نقلة ،وك ّل نقلة حركة] ،ينت
ـ ـ ـ أو من جهة جعل النتيجة إحدى ال ّ

هذه حركة.

ويسمى ذلك مصادرة عن الـمطلوب ،وهو مردود من جهة أن
ـمقدمتين،
وهذه النتيجة إحدى ال ّ
ّ
للمقدمتين ،فلم يـحصل علم زائد عليها.
النتيجة ليست مغايرة ّ
ـ ـ ـ أو من جهة الحكم على الجنس بـحكم النّوع ،كقولنا[ :الفرس حيوان ،وك ّل حيوان ناطق] ،ينت :

الفرس ناطق ،وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بـحكم اإلنسان الذي هو نوع.

كالقطعي ،كقولك في رجل يـَخبطه في البحث
القطعي
الوهمي غير
ـ ـ ـ أو من جهة جعل األمر
ّ
ّ
ّ
وهو بعيد عن الفهم[ :هذا يتكلّم بألفاظ العلم ،وك ّل من يتكلّم بألفاظ العلم عالم] ،ينت  :هذا عالم.

ـميته كالـمقطوع بـها.
وبطالن النتيجة من جهة جعل ّ
توهم عال ّ
 وأما الخطأ الواقع في القياس من جهة صورته:

ـ ـ ـ فبأن ال يكون على هيئة شكل من األشكال األربعة ،كقولنا[ :كل إنسان حيوان ،وك ّل حجر
جماد].
أن هذا تكرار لزيادة اإليضاح للمبتدي.
وقد ّ
تقدم التنبيه على ّ

ـمتقدمة لألشكال األربعة ،كأن تكون صغرى الشكل
ـ ـ ـ أو يكون فاقد شرط من شروط اإلنتاج ال ّ
كليتهها جز ّئيةً ،كقولنا في األولى[ :ال شيء من
األول الـمشترط إيـجابـها سالبة ،أو تكون كبراه الـمشترط ّ
ّ

اإلنسان بـحجر ،وك ّل حجر جسم] ،ينت  :ال شيء من اإلنسان بـجسم.
وهو باطل لفقد الشرط وهو إيـجاب الصغرى.

وفي الثانية[ :ك ّل إنسان حيوان ،وبعض الحيوان فرس] ،ينت  :بعض اإلنسان فرس ،وهو باطل
كلية الكبرى.
لفقد الشرط وهو ّ
أي شرط من شروط األشكال الباقية.
وقس على ذلك ف لق َد ّ
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ثم قال:
ّ

مـ لن أهمـهَـ ـ ـ ـات الـ َمـ لنـطـق الـ َم لح همود

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود
ام َ
الم لق ه
الغ َرض َ
َ .218هـذا تَ َمـ ه
 .219قَد لان ـ ــتَ ـ ــهَى ب َح لمد َر ِّ
ب الفَـ ـ ـلَ ـ ــق

الم لنطق
َمـ ـ ـا هرلمتهـ ـ ـهه م لن فَ ِّن علم َ
الم لقـ ـ ـ ــتَـ ـ ـ ــد لر
الم لولَى َ
العظ ليم ه
ل َر لح َمة َ
الـ ـ همـ ـ لرتَـ ـجـ ـ لي مـ ـ لن َرِّبـ ـ ـ ـه الـ ـ َمـ ـنـ ـ ـ ـان

الم ـ ـ ـ لفـ ـ ــتَـ ـ ــق لر
َ .240ن َ
ظ َمهه َ
الع لب هد الذللي هل ه
َخضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري َعـ ـ ـابـ ـ ـ هد الر لحمن
 .242األ ل

القلهوب
ف الغ َ
طـ ـ ـ ـا َعن ه
َوتَـ لكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه

َ .241مـ ـ لغـ ـفـ ـ َرةً تهـ ـحـ ـ ليـ ـطه ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذ هنـ ـوب

فَـ ـ ـ ـإنـ ـ ـ ـهه أَ لكـ ـ ـ َرهم َمـ ـ ـ لن تَـ ـ ـفَض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال

ـى
َ .244وأ ل
َن هيث ـ ـ لـي ـ ـ َـب ـ ـ َـن ـ ــا ب َج ـ ــن ـ ــة ه
العـ ـ ـلَ ـ ـ ل
أقول :األمهات جمع أم ،و ّأم ك ّل شيء أصله.
وتقدم مرادفة األصل للقاعدة.
ّ

و(الـمحمود) :الخالص من كالم الفالسفة والعقائد الـمنابذة للشريعة.
والفلق :الصبح.

الر َجز ،وأجزاؤه:
النظم ،هو الكالم الـمقفّى الـموزون قصداً ،وهذا ّ
و(نظمه) :من ّ
النظم من بـحر ّ
ست مرات.
"مستفعلن" ّ
بالعبودية ،وهي غاية التّذلل والخضوع ،وليس للعبد وصف أشرف منها،
و(العبد) :الـمتّصف
ّ
ولـهذا قَدم موصوفها على غيره.

األول ،ومن صفات الـمعاني
ورحمة اهلل :إحسانه ،أو إرادة إحسانه ،فهي من صفات األفعال على ّ

على الثّاني.

ـمؤمل.
والـمرتـجي :ال ّ

النعم ،وهو محمود من اهلل مذموم من الخلق.
ـمن ،وهو تَعداد ّ
وال ّ
فعال من ال ّ
ـمنان ّ
والـمغفرة :الستر ،ومعنى إحاطتها بال ّذنوب :ستر جميعها.

الران عنها.
وكشف الغطاء عن القلوب :عبارة عن زوال ّ
والثواب :جزاء العمل ،والعمل ألجل الثواب غير مذموم ،وان كان العمل لذات اهلل تعالى تعظيماً

له أكمل منه.

أملت منه هذه
وقوله« :فإنه أكرم  ...إلخ» ،علّة لقوله« :الـمرتـجي من رّبه» إلى هنا ،أي إنـما ّ
تفضل بـها.
األمور ألنه أكرم من ّ
وأفعل التفضيل ليس على بابه ،إذ الكرم حقيقة ليس إال له سبحانه.

وال يـخفى ما في طلب الـمغفرة ّأوالً وطلب الثواب ثانياً من التخلية والتّحلية.
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ثم قال:

َو هك لن

ي هم َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام َحـ ـا
َ .243و هك لن أَخ لي لل هم لبتَـ ـد ل
اد ب ـ ـالت ـ ـأَم ـ ـل
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلح الفَ َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َ .245وأَ ل

َوا لن

ن
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح لي َحـ ـ ـاً
 .246إ لذ قليـ ـ ـ َل َك لم هم َزيِّف َ

صـ ـ ـ ـ ـالح الفَ َسـ ـ ـ ـ ـاد َناصـ ـ ـ ـ ـ َحا
إل ل
َبـ ـ ـ ـ ـد ليـ ـ ـ ـ ـهَـ ـ ـ ـ ـةً فَـ ـ ـ ـ ـال تهـ ـ ـ ـ ـ َبـ ـ ـ ـ ـ ِّدل

ألَ لجـ ـ ـ ـل َكـ ـ ـ لون فَـ ـ ـ لهـ ـ ـمـ ـ ـ ـه قَـ ـ ـبـ ـ ـ ليـ ـ ـ َحـ ـ ـ ـا
ال ـ هعـ ـ ـ ـ لذ هر َح ـ ج
ي
ق َواجـ ـ ـ ـب ل ـل ـ هم ـ لب ـتَـ ـ ـ ـد ل
َم لعذ َرة َم لق ـ ـ ـ ـ هـبولَ ـ ـ ـ ــة هم لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَ لح َس ـ ـ ـ ـ َـنـ ـ ـ ـ ـ لة

ي
َ .241وهق لل ل َم لن لَ لم َي لن ـ ــتَ ـ ــص ل
ف ل َم لقصد ل
()245
إح َدى َوع لشـ ـرلي َن َس ـ ـ َن لة
َ .248ول َبن لي ل

ي الـ َجـ لهـ ـ ـ ـل َوالـفَ َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد َوالـفهتهون
ذل

 .249ال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي َمـا ف لي َعاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر القههرون

ـمصنف متعطّفاً مـمن نظر في كتابه أن يسامـحه من زلل وقع فيه ،وأن ينصح
أقول :طلب ال ّ
يتأمل في ذلك وال يعجل ،ألن الغالب على الـمستعجل عدم اإلصابة ،وتزييف
في إصالحه ،وأن ّ

الصحيح لقبح فهمه ،إذ لو كان فهمه حسناً لـما استعجل(.)246

حق
ـمصنف أمر أن يقال لـمن لم يـحاول الصواب ،أي الـمقصود من كالمه :العذر ّ
ثم إن ال ّ
ّ
سنه معذرته مستحسن
للمبتدي متأ ّكد ينبغي أن يلتمس له ،فإنه ابن إحدى وعشرين سنة ،ومن هذا ّ
قبولـها خصوصاً وهو في القرن العاشر الـمشتمل أهله على الجهل والفساد والفتن.
والقرن مائة سنة ،وقيل غير ذلك.

بعد؟
ه

فإن قلت« :وكن إلصالح الفساد  ...إلخ» يغني عن قوله« :وأصلح الفساد» ،فما فائدة ذكره

التأمل ال
األول أمر بإصالح الفساد ،والثاني أمر بإصالحه مع ّ
قلت :إنه ال يغني عنه ،ألن ّ
السرعة ،فمفاد األ ّول غير مفاد الثاني.
مع ّ






( )135هذا عمر الناظم عندما أظهر المتن ،وهو رضي اهلل تعالى عنه كان قد ألفه وهو ابن ثمان

عشرة سنة ،وأمره شيخه أن يخفيه خوف ًا عليه من الحسد.

( )136ولذلك يسمون العقل بالروية ،يقولون« :فالن ذو َرِّوية» ،أي ذو عقل.
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ثم قال:
ّ
ان فـ ـ ـ ـ لي أ ََوائـ ـ ـ ـل الـ ـ ـ ـ همـ ـ ـ ـ َحـ ـ ـ ـرم
َ .230و َكـ ـ ـ ـ َ
 .232مـ ـ لن َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َنـ ـ ـ ـة إ لحـ ـ ـ ـ َدى َوأ لَرَبـ ـعـ ـ ليـ ـ َن

ف َهـ ـ ـ ـذا ال ـ ــر َجـ ـ ـز الـ ـ ـ همـ ـ ـ َنـ ـ ـظـ ـ ـم
تَـ ـ ـ ـ لألـ ـ ـ ليـ ـ ـ ه
ن
المئ ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن
م لن َب لع ـ ـ ـد ت لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع ـ ـ ـة م َن َ
َعلَى َر هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول الل ـ ـ ـه َخ لير َم لن َه ـ ـ ـ َدى

ت َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم هس النهَ ـار أ لَب هر َج ـا
َ .233م ـا َق َ
ط َع ـ ل

ط ـَل ـ َع ال ـ َبـ ـ ـ ـ لد هر ال ـ هم ـن ـ لي ـ هر ف ـ لي ال ـ ـ ــد َج ـى
َو َ

الم َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لرَمـ َدا
 .231ثهم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالةه َوالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لح ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ال ـ ـ ـثِّ ـ ـ ـ َقـ ـ ـ ـات
َ .234وآلـ ـ ـ ـه َو َ

ال ّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـك ـ ـ ـ لي ـ ـ ـ َن هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهبـ ـ ـ ـ َل ال ـ ـ ـن ـ ـ ـ َجـ ـ ـ ـاة

ـمحرم سنة إحدى وأربعين وتسعمائة
أقول :أخبر ال ّ
الرجز كان في ّأول ال ّ
ـمصنف أن تأليف هذا ّ
النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم.
من الـهجرة
ّ
وتقدم معنى الصالة.
ّ
والسالم :األمان من النقائص.

والسرمد :الدائم.

الصحب.
الصحبّ ،
ّ
وتقدم وجه تقديم اآلل على ّ
وتقدم معنى اآلل و ّ
وقوله« :ما قطعت شـمس النهار ..إلخ» ،الـمقصود منه التعميم في جميع األوقات ،كما في قوله

تقدم« :ما دام الحجا ..إلخ».
فيما ّ
واألبرج :جمع برج ،وهو :اسم لجزء من اثني عشر جزءاً من الفلك الثامن ،وهو مقسوم ثالثين
يسمى درجة ،وال ّشمس تقطع في ك ّل يوم درجة ،فتقطع الفلك في ثالثـمائة وستين يومًا،
جزءًا ،ك ّل جزء ّ

السنة الشمسية.
وهي عدد ّ
جية وهي الظلمة.
بي ،و ّ
الدجى :جمع هد َ
والبدر :اسم للقمر ليلة أربعة عشر يومًا من الشهر العر ّ
وهذا آخر ما أردنا كتابته ،ونسأل َمن وفّقنا له أن ينفع به ّإنه على ذلك قدير ،وصلّى اهلل على
محمد وآله وصحبه وسلّم.
ّ
سيدنا ّ

انتهى الكتاب
ويليه الفوائد والتعليقات المستخلصة من التسجيلين ،والتي لم أضعها في الحواشي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذه فوائد وتعليقات من الشرح الصوتي األول المسجل للشيخ
بالل النجار حفظه اهلل تعالى على هذا الكتاب
(وهو الشرح المثبت في منتدى األصلين)
 .2الذي يهستخدم إلثبات القطعيات هو الدليل ،وللترجيح في الظنيات هو األمارة.
 .1هناك ما يسمى (توقف الشاك) ،وهناك توقف يشبهه وهو التوقف بسبب الجهل البسيط.

 .4المنطقي ال يسمي الجهل البسيط وال الشك علمًا ،ألنه ليس أي منهما إدراكًا ،بخالف الجهل

المركب ،والوهم والظن ،فإنه يسمى علماً عند المنطقي.

 .3فالعلم عند المناطقة هو مطلق اإلدراك ،وهو ينقسم إلى تصور وتصديق ،وكل منهما ينقسم

إلى ضروري ونظري.

 .5التصور حصول صورة في النفس ،وهذه الصورة التي حصلت في الذهن أعم من أن تكون

صورة حسية ،فقد تكون معنوية وقد تكون حسية.

 .6الحواس الخمس من أسباب العلم ،والعلوم التي تفيدها الحواس الخمس جميعها علوم تصورية

يقينية ،وهي تحصل بالضرورة ،والحواس ال تعطي أحكامًا ،بل العقل.

 .1أقل ما يستفاد من الحواس الخمس ،أنك تعلم أنك رأيت ما قد رأيت ،أو سمعت ما قد سمعت،

وهكذا ،حتى لو كانت الصورة للمرئي والمسموع شبحية ،غير متميزة.

 . 8التصديق (بمعناه المصدري) عند جمهور المناطقة هو الحكم الذي هو إثبات أمر ألمر أو

نفيه عنه ،أو (إيقاع أو انتزاع) ،أو (وضع أو رفع).

 .9المعنى المصدري هو نفس الفعل ،نفس الحدث ،والمعنى االسمي هو الناشئ عن هذا الفعل

أو هذا الحدث ،أي هو الحاصل بالمصدر.

ـ ـ ـ مثال :الكتابة بالمعنى المصدري :أن تكتب ،أي فعلك للكتابة ،وبالمعنى االسمي :هو الحاصل

من الكتابة ،أي هو المكتوب.

 .20النفس لها عدة قوى ،منها العقل ،والعقل هو فعل للنفس ،فعل للروح ،ليس جوه اًر (أي ليس

شيئًا جسمانيًا) كما يقول الفالسفة ،والعقل قسم منه انفعالي وقسم فعلي.

ـ ـ ـ واالعتقاد كيف للروح أو النفس ،تتكيف به ،كيفية نفسانية لها ،وكذلك العلم هو أيضاً من باب

الكيفيات ،وهذا يدرس في ما يسمى بالمقوالت ،والعقل ورد في القرآن إثنين وخمسين مرة بصيغ الفعل،

ولم يرد أبدًا بصيغة االسم.

 .22التصديق عند اإلمام الرازي عبارة عن مجموع التصورات األربعة ،وكل واحد من التصورات

األربعة هو عبارة عن جزء له.
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يمرون على مخالفات اإلمام الرازي (إن في األصلين أو المنطق) مرور الكرام،
 .21العلماء ال ّ

ألن مخالفاته دائماً لها وجوه ،وفي غاية القوة.

 .24قراءة سير العلماء ترفع الهمم ،اإلمام العضد طرد السعد التفتازاني من مجلسه ،وقال لوالده:

انظروا له صنعة ،هذا الولد ال يمكنه أن يتعلم .ألن السعد كان بليدًا جدًا ،لكن اهلل سبحانه وتعالى فتح
عليه بفتوح ،وقال عنه العلماء أنه عجيبة من عجائب الزمان.

سيبويه كان يقول له الخليل :اسكت يا أعجمي .ألنه لم يكن يقدر على النطق بالعربية ،ثم صار

إمام الدنيا في العربية.

 .23التصور شرط للتصديق أو شطر له ،وعلى كلتا الحالتين يجب أن يكون التصور متقدماً

على التصديق.

 .25هدف المنطقي أن يقف على أسباب العلم ،أن هيحكم الطرق المؤدية إلى العلم بقسميه:
التصور والتصديق.
ال ،بقسميه التصوري والتصديقي ،قائم على بحث الدالالت.
 .26المنطق كام ً

 .21قولنا[ :العالم متغير ،وكل متغير حادث] ،هذا قياس ،وقولنا[ :العالم حادث] ،هذا نتيجة

لذلك القياس ،ونالحظ أن النتيجة موجودة بالقوة في القياس ،أي أن مادة النتيجة (وهي "العالم"

و"حادث") موجودة في القياس ،وليست موجودة بالفعل أو بالصورة.

 .28يوجد عند المسلمين علم اسمه علم الوضع ،والشيخ محمد يوسف إدريس جمع رسائل كثيرة

جدًا في علم الوضع في كتاب واحد.

 .29الوضع جعل لفظ من األلفاظ بإزاء معنى من المعاني ،بقصد استعماله في ذلك المعنى

الموضوع له.

 .10األلفاظ أحد أكبر أسباب الخطأ في الفهم ،لذلك احتاج المناطقة إلى ضبطها ،وبودهم لو

تمكنوا من االستغناء عنها.

 .12القسمة والتقسيم إما من قسمة الكلي إلى جزئياته ،أو من قسمة الكل إلى أجزائه.
ـ ـ واذا دارت القسمة على النفي واإلثبات ،تدعى قسمة حاصرة.

 .11الالزم إما أن يكون بينًا ،أو غير بين.

ـ ـ والالزم البين ينقسم إلى قسمين ،الزم بين بالمعنى األخص ،والزم بين بالمعنى األعم.

ـ ـ فالالزم البين بالمعنى األخص هو الذي يكفي فيه حضور الملزوم إلى الذهن لكي يحضر

الالزم ،أي بمجرد حضور الملزوم إلى الذهن يحضر الالزم.

ومثاله :كل ملكة فهي الزمة لعدمها لزوماً بيناً بالمعنى األخص ،كالبصر للعمى ،فالبصر الزم

ّبين بالمعنى األخص للعمى ،والعمى يسمى ملزومًا.
ـ ـ واللزوم البين بالمعنى األعم هو الذي ال يكفي فيه حضور الملزوم إلى الذهن حتى يحضر
الالزم ،بل ال بد من جمع الالزم والملزوم في الذهن ليحكم العقل بالمالزمة بينهما.
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وهذا النوع من اللزوم اعتبره اإلمام الرازي ،وهو من مخالفاته.

ـ ـ الالزم غير البين هو الذي ال يكفي فيه حضور الالزم والملزوم معًا إلى الذهن ،بل ال بد من

إقامة دليل إلثبات المالزمة بينهما ،لكي يصبح بينا ،أي أنك تبينه بالدليل.

 .14هناك قسمة أخرى للّزوم ،غير التي ذكرناها في الدرس الماضي:
ـ ـ الالزم إما الزم في الخارج فقط ،واما الزم في الذهن.

ـ ـ األول ال عبرة به عند المناطقة ،والثاني ينقسم إلى قسمين :فإما أن يكون الزماً في الذهن

فقط ،أو في الذهن والخارج معًا ،وكالهما معتبر عند المناطقة.

 .13إذن فالمعتبر عند المناطقة هو اللزوم الذهني ،بغض النظر عن التالزم الخارجي هل هو

واقع أم ال.

ونعني بالتالزم الذهني ،أي عدم قبول االنفكاك في الذهن ،سواء كان منفكاً في الخارج أم ال.
فالمناطقة لم يعتبروا ما كان الزماً في الخارج فقط ،ألنه يقبل االنفكاك في الذهن.

 .15هنا ندرس الداللة الوضعية بغض النظر عن من هو واضع اللغة.

 .16المحققون من المتكلمين على وجود الجوهر الفرد ،وهم لم يتكلموا عنه من حيث المصاديق،

بل تكلموا عليه من حيث إنه هل من الممكن تجزئة الجسم إلى ما ال نهاية له من األجزاء ،أم تصل

في التجزئة إلى درجة ال يمكن بعدها أن ت لقسمه؟

بعض العلماء اختاروا االحتمال األول ،وبعضهم الثاني .ومن اختار الثاني قال :هذا الشيء

الذي ال يمكن تجزئته هو ما يسمى بالجوهر الفرد.

ـ ـ والجوهر الفرد ليس هو الذرة وليس االلكترون وليس الكوارك ،إذ هذه كلها منقسمة.

أيضا.
 .11ليس المفرد فقط هو الذي ينقسم إلى كلي وجزئي ،بل المركب ينقسم ً

ضوء غيره فهو
 .18الشمس نجم وليست كوكباً .والنجم هو المضيء بذاته ،أما الذي يعكس َ
إما الكوكب ،واما الذي يدور حول الكوكب ،وهو القمر.
 .19الماالنهاية لها معنيان ،األول الماالنهاية بالفعل ،وهي ما ال يمكن عده ،وهي بهذا المعنى

ليست كمية ،ألن كل كم فهو معدود .الكميات عبارة عن أمور محدودة.

والمعنى اآلخر للماالنهاية ،هي الكمية التي كلّما تصورت منها عددًا ،تصورت شيئًا ازئدًا عليه،

وهكذا ال إلى نهاية ،أي ال إلى حد معين ،كنعيم أهل الجنة ،وهي بهذا المعنى محدودة.

 .40ماهية الشيء ما به الشيء هو هو .مثال :الطاولة لها أرجل ولها سطح ،ويمكننا تصور

الطاولة بال أرجل ،كأن تكون معلقة بسالسل من فوقها ،إذن األرجل ليست جزءاً من ماهية الطاولة،
بخالف السطح ،فإنه ال يمكن تصور طاولة بال سطح ،أي فالسطح ال تكون الطاولة طاولة إال به،

إذن السطح هو ماهية الطاولة.
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 .42ذاتي الذاتي لشيء ،هو ذاتي لذلك الشيء .مثال :الحيوان وصف ذاتي لإلنسان ،والجسمية

وصف ذاتي للحيوان ،إذن الجسمية وصف ذاتي لإلنسان .فالجسمية ذاتي لإلنسان ،ألنه ذاتي لذاتي

اإلنسان.

 .41أول ما نقول :هل هذا الوصف يصدق على الماهية أم ال يصدق؟ فإن صدق نقول :هل

يمكن تصور الماهية بدونه أم ال يمكن؟ فإن لم يمكن ،فالوصف إذن ذاتي لتلك الماهية ،وان أمكن

فهو عرضي.

 .44الوصف إما أن يكون خارجًا عن الماهية أو ال ،فإن كان خارجاً عنها سمي عرضيًا ،وان

لم يكن خارجاً عنها سمي ذاتياً .فيدخل في الثاني ما إذا كان الوصف داخالً في الماهية ،وما إذا كان
تمامها.

 .43الجمع ثالثة فأكثر ،أما المتكثر أو الكثير :فأكثر من واحد.

 .45اإلمام مالك رضي اهلل عنه سمى كتابه "الموطأ" ،ألنه عرضه على العلماء فتواطؤوا على

صحة ما فيه ،أي اتفقوا.

 .46جهات التشكيك هي:

 -2التفاوت في الشدة والضعف ،مثل النور -1 .األولية ،مثل الوجود القديم قبل الوجود الحادث.

 -4األولوية ،مثل :الوجود الواجب أولى من الوجود الممكن.

 .41يكون الكليان متساويين إذا كان كل ما صدق عليه األول صدق عليه الثاني.

ـ ـ أي :إذا كان (أ) و(ب) كليين ،نقول إن (أ) يساوي (ب) إذا كان كل (أ) (ب) وكل (ب) (أ).
ن
مساو
ـ ـ مثال :الحادث هو الكائن بعد أن لم يكن ،والمخلوق هو الموجود بعد العدم ،فالحادث

للمخلوق ،ألن كل مخلوق حادث ،وكل حادث مخلوق.
ـ ـ والترادف داخلة في عالقة التساوي.

 .48مفهوم العموم والخصوص المطلق من المفاهيم الهامة جداً.

ـ ـ إذا كان (أ) و(ب) كليين ،فإن (ب) أعم مطلقًا من (أ) ،و(أ) أخص مطلقًا من (ب) إذا وفقط

إذا كان كل (أ) (ب) ،وبعض (ب) ليس (أ).

ـ ـ مثاله :كل نبي إنسان ،وليس كل إنسان نبيًا ،أي دائرة اإلنسانية أوسع من دائرة النبوة ،فاإلنسان

أعم مطلقاً من النبي.

 .49العموم والخصوص الوجهي ،أو يقال :العموم والخصوص من وجه:

ـ ـ إذا كان (أ) َو (ب) كليين ،فإن (أ) أعم من (ب) من وجه ،وأخص منها من وجه ،وفي نفس
الوقت (ب) أعم من (أ) من وجه ،وأخص منها من وجه ،إذا كان :بعض (أ) (ب) ،وبعض (ب) (أ)،
وبعض (أ) ليست (ب) ،ولم نشترط كون بعض (ب) ليس (أ) ،ألن الحزئية السالبة ال تنعكس.
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ـ ـ مثال :بعض العربي مسلم ،وبعض المسلم عربي ،ويختص العربي عن المسلم بكونه يهودياً

ال ،ويختص المسلم عن العربي بكونه أمريكياً أو تركياً مثالً ،فالعربي والمسلم يجتمعان
أو مسيحياً مث ً
في بعض الصور ،وتنفرد كل منها في بعض الصور ،فبين العربي والمسلم عموم وخصوص وجهي.
 .30مفهوم التباين :يعبر عنه في المنطق :الشي من (ب) (أ) وال شيء من (أ) (ب) .فعالقة

التباين تناقض عالقة التساوي.

ـ ـ مثالها :ال شيء من اإلنسان بحجر ،وال شيء من الحجر بإنسان ،فالعالقة بين الحجر

واإلنسان تباين.

ـ ـ وعالقة التخالف داخلة في التباين.

 .32النقيض في اللغة يكون للمفردات وللمركبات ،أما في المنطق فللقضايا فقط.

َحد)) ،ال شيء مثله ،ال ثاني له ال في ذاته
 .31ال نسبة بين الخالق والمخلوق (( ،هق لل هه َو اهلله أ َ
وال في صفاته وال في أفعاله ،هذا االسم (األحد) كاف لوحده في إثبات مخالفة اهلل تعالى للحوادث.
 .34مصحح إطالق األلفاظ المشتركة بين الخالق والمخلوق ،هو االشتراك في اللوازم.

ـ ـ مثاله :العلم من لوازمه االنكشاف ،وعلم اهلل سبحانه وتعالى كاشف لجميع األشياء ،وعلم

المخلوقات كاشف نوع كشف ،فصح إطالق لفظ العالم على اهلل تعالى وعلى المخلوق ،لكن شتان بين
االنكشافين ،وشتان بين حقيقة هذا العلم وحقيقة هذا العلم ،فال اشتراك إذن في الحقائق ،وانما هو
اشتراك في اللوازم ،وهو مصحح اإلطالق .وهذه األمور تدرس في كتب العقيدة والتفسير والبالغة.

 .33اصطالح النحويين في الجنس ،هو اصطالح المناطقة في النوع .واصطالح األصوليين

في الجنس ،هو اصطالح المناطقة في النوع.

 .35االختالف في الذاتيات ينشئ أقسامًا ،وفي األمور العرضية ينشئ أصنافًا ،يقال :أصناف

البشر ،واالختالف فيهما معاً يسمى أنواعاً ،ذكر ذلك اإلمام األصفهاني في شرحه لمطالع البيضاوي،

رحمهما اهلل تعالى.

ـ ـ فالنوع أخص من الصنف وأخص من القسم.

ـ ـ مما يفيد في هذا الباب كتاب "التعريفات" للجرجاني ،و"كشاف اصطالحات الفنون" للتهانوي"

وهو رائع جدًا ،وهناك كتاب "الكليات" ألبي البقاء الكفوي ،وهو كتاب عظيم ،تضمن في ثناياه كتاب
التعريفات ،وهناك كتاب صغير للشيخ زكريا األنصاري ،اسمه "الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة".

 .36الحواس الظاهرة خمس ،وهناك حواس أخرى باطنية أثبتها الفالسفة وبعض اإلسالميين.

وبعض اإلسالميين قالوا :لم تثبت عندنا ،ودليل الفالسفة عليها ليس دليالً قاطعاً.

ـ ـ أول الحواس الباطنة التي أثبتها الفالسفة هي قوة اسمها "الحس المشترك" ،وهي قوة تستطيع

االحتفاظ بالصور التي أخذتها من الحواس ،تحتفظ بها إلى فترة معينة حتى تأتي صور أخرى تحل

محلها ،وتخزن في قوة اسمها الخيال ،فالخيال خزانة الحس المشترك.
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ـ ـ وهناك قوة أخرى اسمها "الوهم" ،وهي عبارة عن قوة للنفس تدرك بها النفس المعاني الجزئية

المتعلقة بالمحسوسات.

ـ ـ مثالها :رأيت رجال صالحاً فأحببته ،فمحبتك له أمر له وجدان عندك ،فأنت أدركت محبة هذا

معنى جزئيًا ،وهو متعلق بالرجل الصالح الذي هو
الرجل ،ال مطلق المحبة ،لذلك كانت محبتك له
ً
معنى محسوس ،فالقوة في النفس التي تدرك هذه المحبة وأمثالها من المعاني تسمى قوة الوهم ،وله

خزانة تسمى الذاكرة.

ـ ـ القوة الخامسة هي القوة المفكرة ،وتسمى بالقوة المتصرفة ،موقعها كما يقول الفالسفة في مقدم

الدماغ ،هذه القوة المتصرفة تستطيع أن تتصرف في المحسوسات المختزنة ،أي تركب وتحلل ،وتسمى

تخييالً ،أو القوة المخيلة ،وهنا الذي استخدمها هو الوهم.

ـ ـ ـ واذا استخدمها العقل تسمى مفكرة ،والتفكير هو حركة النفس في المعقوالت.

ـ ـ ـ فالتخيل حركة النفس في المحسوسات ،والتفكير حركتها في األمور المعقولة.

ـ ـ واإلسالميون ال ينكرون هذه المعاني ،بل يقولون :نعم هناك قوى للنفس هذه هي ،لكن لماذا

ال تكون النفس الواحدة من حيث إدراكها للمعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس نسميها النفس المتوهمة،

ومن حيث إدراكها لكذا نسميها النفس الـ  ،..وهكذا.

أي الروح نفسها أعطاها اهلل سبحانه وتعالى قوى تفكير وتخيل ..إلخ ،لماذا تقولون إنها خمس

حواس باطنة؟

 .31يقولون اليوم إن نقل القلب يؤدي إلى اختالف مشاعر اإلنسان وطريقة تفكيره ،وهناك

عالمة غربية كتبت بحثاً طويالً جداً سمته "القلب يتحدث" ( ،)The heart talksتدرس عالقة القلب
بالتفكير وسيرورة حياة اإلنسان.

وهذا أشار إليه علماؤنا المتقدمون ،والخالف معروف بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة في

محل العقل ،هل هو في القلب أم في الدماغ.

 .38إذا وضعنا الكأس على الطاولة ،فقلنا[ :الكأس على الطاولة] ،فنسبة الكأس للطاولة هي

الفوقية ،وهي نسبة واقعية ،أي متحققة في الواقع ،أي لها تحقق في نفس األمر ،وهذه النسبة اسمها
(نسبة واقعية) أو (نسبة خارجية) ،أي خارج األذهان ،أي في الواقع.

ـ ـ أنا حين نظرت إلى الطاولة فوجدت الكأس فوقها ،أدركت هذه النسبة ،ومعنى ذلك أن هذه

النسبة أصبحت موجودة في الذهن ،فتسمى هنا (نسبة ذهنية).

ـ ـ لو سألتني :أين الكأس؟ وأردت أن أعبر عن هذه النسبة الواقعية ،فأعبر عنها بالكالم ،فأقول:

[الكأس على الطاولة] ،وهنا تسمى (نسبة كالمية).

ـ ـ النسبة الكالمية نسبتان :نسبة طلبية إنشائية ،ونسبة خبرية ،وقيدنا اإلنشائية بالطلبية ألن

اإلنشائية أعم من الطلبية.

 .39ضابط الخبر أن يصح أن يقال لقائله (أنت صادق) أو (أنت كاذب).
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ـ ـ الخبر أداء للنسبة الواقعية بالنسبة الكالمية ،أي أداء بالكالم ،أي تعبير بالكالم ،ولذلك يصح

أن يقال لك :إنك صادق ،أو كاذب ،ألن الصدق ما طابقه الواقع.

ـ ـ اإلنشاء ال تكون نسبته متحققة في الخارج ،وانما أنت بالكالم طلبت إنشاء هذه النسبة في

الواقع .أما في الخبر ،فتكون النسبة موجودة ،وأنا أعبر عنها ،أي أؤديها بالكالم فقط.

 .50قال العالمة السعد :الحق ما طابق الواقع ،والصدق ما طابقه الواقع .فالحق والواقع شيء

واحد تقريباً ،لكن يفرق بينهما في أيهما بدأت النظر.
ِ
نت
ت ِب َي َد َّ
 .52في قوله تعالى)) :قَ َ
َستَ ْك َب ْر َت أ َْم ُك َ
س ُج َد ِل َما َخ َل ْق ُ
يأْ
يس َما َم َن َع َك أَن تَ ْ
ال َيا إِ ْبل ُ
ن
مستعل؟
ين(( .أي هل أنت عال في نفس األمر ،أم أنت
ِم َن ا ْل َع ِال َ
 .51لدينا قسمتان ،قسمة الكل إلى أجزائه ،وقسمة الكلي إلى جزئياته.

ـ ـ ونبدأ باألولى ،الدار تنقسم إلى جدران وسقف ،والدار نسميها َمقسماً ،والجدران والسقف يسمى

كل منهما قسماً ،نالحظ أننا ال نستطيع حمل المقسم على القسم ،أي ال نستطيع اإلخبار بالمقسم عن

القسم ،ألننا نالحظ أن السقف ليس دا ًار ،والجدران ليست دا ًار.

إذن فالقسمة هنا هي قسمة الكل إلى أجزائه ،وعالمة الكل عدم صحة حمله على أقسامه التي

تسمى أجزاء.

ـ ـ الثانية مثالها( :الكلمة اسم وفعل وحرف) ،ونالحظ أنه باإلمكان حمل الكلمة (التي هي المقسم

هنا) على أقسامها وهي االسم والفعل والحرف ،أي نستطيع اإلخبار بالمقسم عن كل واحد من األقسام،

ألنه يصح أن نقول :االسم كلمة ،والفعل كلمة ،والحرف كلمة.

إذن فالقسمة هنا هي قسمة الكلي إلى جزئياته ،وعالمة الكلي صحة حمله على أقسامه التي

تسمى جزئيات.

 .54الكلي ينقسم إلى جزئيات ،وتسمى أفراداً ،أو ماصدقات ،أو مصاديق.

ـ ـ نقول( :الكلي يصدق على جزئياته) أو (الكلي هيقال على جزئياته) ،ومعنى (يقال) هنا :أي
يطلق إطالقاً حقيقيًا.
 .53الكلي ال يوجد في الخارج بنفسه ،وانما الذي يوجد هو مصاديقه.

ـ ـ أما الكل فقد يكون ماديًا أو حسيًا ،وحينها توجد أجزاؤه في الخارج ،وقد يكون ذهنيًا ،أي

معنوياً ،فتكون أجزاؤه ذهنية ال وجود لها في الخارج.

 .55القضية الشخصية هي قضية جزئية عدد أفرادها واحد.

ـ ـ والقضية الكلية تساوي قضايا شخصية عددها بعدد أفراد موضوعها.

 .56الشيعة يقولون ال يجوز السهو والنسيان على األنبياء وال على المعصومين.

ـ ـ والقرآن أثبت النسيان لسيدنا آدم عليه الصالة والسالم في طه ،وكذلك لسيدنا موسى في

الكهف.
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 .51قول الرسول عليه الصالة والسالم للصحابة رضي اهلل عنهم" :أصدق ذو اليدين؟" ،ألن

خبر واحد.
خبر ذي اليدين ه
 .58عندما نق أر لإلمام الجويني في غير ورقاته ،نجد أن له فيها تقريرات وتحقيقات يخالف فيها

ما قرره في الورقات أصالً ،وذلك أن العلماء يضعون المتون للتعليم ،فتزداد الفائدة بمدارسة وبحث ما

فيها من مسائل قد تكون ضعيفة.

 .59هناك تعريف باإلجراء ،كقولك :حامض الليمون هو الذي إذا وضعته في محلول كذا،

صار لون المحلول أحمر .فهناك إجراء تقوم به لتعرف أن الذي بين يديك هو حامض الليمون.

ـ ـ وهناك تعريف بالمثال ،كقولك في تعريف اسم العلم( :اسم العلم مثل زيد) ،فزيد مثال على

اسم العلم في الحقيقة ،فنحن هنا عرفنا اسم العلم بذكر مثال عليه ،دون الدخول في تفاصيل اسم

العلم.

ـ ـ والتعريف بالمثال يعطيك تصو اًر ما ،أي نوع تصور عن المعرف.

 .60بعض المناطقة لم هيجز التعريف بالمفرد ،بل ال يجوز إال بالمركب.
ـ ـ من أجاز التعريف بالمفرد (أي بكلمة فقط) قال :هناك حد ناقص ،ويكون بالفصل فقط،

كتعريف اإلنسان بالناطق ،وقال أيضًا :هناك رسم ناقص ،ويكون بالخاصة فقط ،كتعريف اإلنسان

بالضاحك.

 .62أكبر مشكلة تواجهنا في التعريفات هي التمييز بين الذاتيات والعرضيات.

ـ ـ ونحن ال نعرف حقائق األشياء إال بقدر الطاقة البشرية ،فنحن نحاول أن نصل إلى تصورات

ولو من وجه ما وبحسب وسعنا عن األشياء.

نعرف شيئًا ،أن نجمع صفات هذا الشيء الذي نريد تعريفه،
 .61أول ما نفعله عندما نريد أن ّ
بالقدر الذي نستطيع جمعه ،ثانياً نحاول التمييز بين الذاتي والعرضي ،ونستفيد من ضوابط الذاتي

والعرضي ،ثالثاً نطرح ما يستغنى عنه منه ،ونبقي ما ينوب عنه.

ـ ـ مثال :من صفات الخمر أنه شراب ،وأنه سائل ،ونالحظ أنه يمكن أن نطرح وصف السائل،

ونبقي وصف الشراب ،ألن وصف الشراب ينوب عن وصف السائل ،إذ كل شراب فال بد أن يكون

سائالً.

رابعاً بعد أن بقي لدينا ما ال يستغنى عنه ،نرتب هذا الباقي من األعم إلى األخص.

 .64طريقة اإلستراباذي في شرح الكافية طريقة المناطقة ،فيمكن أن يستفاد منه مجموعة كبيرة

من التعريفات والحدود النحوية.

 .63في الحد المؤلف من جنس وفصل ،إذا احتجنا لتعيين الماهية إلى أكثر من فصل،

فالفصول األخرى التي أضفناها ال بد أن يكون كل فصل منها أخص من الفصل الذي قبله.
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 .65أو التي للتنويع (أي التي تفيد البدلية) يجوز أن تدخل في الرسم دون الحد .ألن الفصل

الواقع في الحد يكون مساويًا لماهيته ،فلو أدخلنا في الحد "أو" التنويعية ،للزم أن يكون الفصل مساوياً
لماهيته وأخص منها.

ألن الفصل المذكور في الماهية مساو لها قطعًا ،فحيث ذكر فصل آخر يقوم مقامه (أي توجد

معه الماهية) ،لزم أن يكون أحدهما أخص من اآلخر ،فيلزم أن تكون الماهية أعم من الفصل الذي

هو أخص من اآلخر ،لكونها مساوية لألعم منه ،ومن جهة أخرى يلزم مساواتها له ،لما قدمنا أن

الفصل ال بد أن يكون مساوياً للماهية .وكون الشيء مساويًا لآلخر وأخص منه محال ألنه تناقض.

ـ ـ مثال على مساواة الفصل للماهية[ :اإلنسان حيوان ناطق] ،فناطق فصل لإلنسان ،ونالحظ

أن كل إنسان ناطق ،وأن كل ناطق إنسان ،وهذا معناه أن الفصل يساوي الماهية.

 .66الحد يفيد وقوفاً على حقيقة الماهية ،بالوقوف على الذاتيات ،لكن الرسم يفيدك تميي اًز

للماهية ،أي تقريباً لها.

ـ ـ وقولنا "يفيدك الوقوف على حقيقة الماهية" أي الحقيقة بالمعنى المنطقي.

 .61عند الكالم على القضية الموجبة ،فيصح في الجيم الفتح والكسر ،وهذا راجع إلى اعتبارين.

 -فإذا نظرنا إليها من حيث إنها توجب الحكم ،قلنا إنها موجبة ،بالبناء للفاعل.

 -واذا نظرنا إليها من حيث ما هي قد أوجبت ،أي أهثبتت ،فهي موجبة بالبناء للمفعول.

[ .68اإلنسان حيوان] قضية ،الموضوع فيها هو اإلنسان ،والمحمول هو الحيوان .فاإلنسان

وضع ليحمل عليه معنى الحيوانية.

" .69ليس كل" هي للسور الجزئي السالب ،وليست للسور الكلي ،ألنها من قبيل نفي العموم،

ونفي العموم ال يلزم منه عموم النفي ،أي ال يلزم الكليةه.

ـ ـ مثال[ :كل (أ) (ب)] ،هذه قضية موجبة كلية ،فلو أدخلنا عليها النفي لصارت[ :ليس كل (أ)

(ب)] ،فالمعنى المطابقي لهذا النفي هو رفع اإليجاب الكلي ،وهذا يتحقق بثبوت إما السلب الكلي أو

السلب الجزئي .إذن فالسلب الكلي ليس الزمًا ،وانما الالزم واحد منهما.
ـ ـ وعليه يكون عموم النفي أعم من نفي العموم.

 .10اصطالحات علماء المنطق في اإلثبات والنفي هي :اإلثبات والنفي ،اإليجاب والسلب،

الوضع والرفع ،اإليقاع واالنتزاع.

 .12المنطق ال ينظر إلى المظنونات أبداً ،بل في المنطق نأخذ بالمقطوع به أي المستيقَن،
ونترك المشكوك فيه .وهذه من القواعد المهمة جداً.
 .11العموم زيادة في عدد األفراد ونقص في المعنى ،والخصوص نقص في عدد األفراد وزيادة

في المعنى ،أي زيادة قيود.
قليلة.

ـ ـ بعبارة أخرى :العموم معناه قليل فتكون أفراده كثيرة ،والخصوص معناه كثير فتكون أفراده
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ـ ـ النبي هو إنسان مع زيادة معنى ،أي زيادة قيود ،فلما زاد المعنى قلت األفراد .فمن حيث

المعنى يكون النبي أعم من اإلنسان.

 .14إذا صدقت الموجبة الكلية صدقت الموجبة الجزئية ،باللزوم العقلي ،ألنه إذا صدق األخص

صدق األعم .ونقول :كل موجبة كلية تستلزم موجبة جزئية.

ـ ـ مثال :إذا صدقت [كل إنسان حيوان] ،فتصدق [بعض اإلنسان حيوان] ،ألن [كل إنسان حيوان]

أخص من [بعض اإلنسان حيوان] ،فإذا صدق األخص صدق األعم.

ـ ـ مثال آخر :إذا صدق أنه نبي ،صدق أنه إنسان ،وال يشترط صدق [كل إنسان نبي] ،ألنه إذا

صدق األعم فال يشترط صدق األخص.

 .13إذا انتفى األعم انتفى األخص .مثاله :إذا انتفى كونه إنسانًا ،انتفى كونه نبيًا ،واذا انتفى

كونه نبياً فال يشترط انتفاء كونه إنسانا ،ألنه إذا انتفى األخص فال يشترط انتفاء األعم.
 .15إذا ثبتت السالبة الكلية ثبتت السالبة الجزئية.

 . 16في مستويات أعلى سنعرف بإذن اهلل تعالى أن الشرطية المتصلة تنقسم إلى لزومية

واتفاقية ،والمنفصلة تنقسم إلى عنادية واتفاقية.

 .11الثبوت أعم من الوجود ،ألن الثبوت يتكلم عن أمر ذهني ،ويدخل في الثبوت الحال عند

من يقول به .فيقال الحال ثابت ،وال يقال الحال موجود.

ـ ـ التحقيق عند أهل السنة أنه ال حال ،أي ليس هناك شيء بين الوجود والعدم .وممن قال

الباقالني والجويني ،رحمهما اهلل تعالى.
بالحال من أهل السنة اإلمامان
ّ

ويعرفونه بأنه عدد زوجي ،لكن في فلسفة
 .18في الرياضيات المعاصرة ّ
يعدون الصفر عدداًّ ،
الرياضيات ليس عددًا ،ألنه ليس كماًّ.

 .19التناقض يقدم على العكس ،ألن التناقض يستخدم في إثبات العكس .وهما يقدمان على

القياس ألنهما هيحتاج إليهما في إثبات القياس ،ما عدا الشكل األول منه ،ألنه من الضروريات،
والضروريات ال يبرهن عليها ،لكن قد يحتاج إلى التنبيه عليها لمن هو غافل عنها.
 . 80كل قضية مهملة فهي في قوة الجزئية ،أي أن أقل ما تفيده المهملة هو ما يستفاد من

الجزئية .ومعنى (أقل ما تفيده المهملة) أي المقطوع به منها.

 .82يخطئ البعض فيقولون :الزمان والمكان كالهما من المقوالت العشر ،والصواب أن الذي

هو من المقوالت العشر هو الحصول في الزمان والحصول في المكان ،واألول يسمى مقولة المتى،

والثاني يسمى مقولة األين.

 .81في كل قضية يكون الموضوع فيها أعم من المحمول تكذب الكليتان الموجبة والسالبة معاً،

فهما ليستا متناقضتين.

 .84المنطق آلة لجميع العلوم ،والرياضات كلها قامت على بعض مبادئ المنطق.
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قره هو أول من وضع أسس التفاضل والتكامل ،قبل نيوتن وليبنز .وكان يقول :يمكن
ـ ـ ثابت بن ّ

حساب حجوم ومساحات ألشكال هندسية غير منتظمة عن طريق قياس نسبة إلى نسبة .وهناك كتاب

لثابت بن قره اسمه الكشكول ،إذا وجدتموه فاشتروه.

ـ ـ وثابت هو أول من صنع رجالً آليًا ،قدمه للخليفة في األندلس ،كان يتحرك على سكة وينحني

أمام الخليفة ويقدم له الفاكهة.

 .83المسلمون عرفوا أن الزمان والمكان أمور نسبية ،قبل أكثر من ألف سنة ،أي قبل أن يخلق

أنشتاين ،ونصوا على ذلك.
عام.

ـ ـ وعرفوا أيضاً المخططات التي تسمى اليوم بمخططات (فن) واستعملوها قبل أكثر من ألف

 ::نحن ال ننكر أي فضل ألحد ،لكن في الحقيقة عيب كبير أن يأتي عالم مثل ديكارت ويسرق

كتاباً لإلمام الغزالي ال يغير فيه شيئاً أبداً إال االسم وينشره.

 .85القضية قبل العكس تسمى (األصل) ،ثم تعكس ويسمى عكسها (العكس).

ـ ـ إذا كانت األصل صادقة ،فعكسها صادق ،ألن العكس الزم للقضية .وهذا فرع عن قضية

منطقية وهي :إذا صدق الملزوم وجب صدق الالزم.

ـ ـ القضية إن كان لها الزم كان لها عكس ،وان لم يكن لم يكن.

 .86قلنا إذا ثبت صدق الملزوم وجب صدق الالزم ،لكن ال يلزم إذا صدق الالزم أن يصدق

الملزوم .ونعبر عن ذلك بقولنا :إذا صدق الالزم لم يلزم شيء .أي لم يلزم ال صدق وال كذب الملزوم.

فقد يكون الملزوم صادقاً وقد يكون كاذباً.

ـ ـ بخالف كذب الالزم ،فإنه يلزم منه كذب الملزوم.

 . 81عندما تق أر في عقائد المخالفين للحق ،كن على ثقة من أنك ستجد فيها الكثير الكثير من

المغالطات والثغرات.

بعيدا عن األمثلة ،والعلماء يقولون :البحث في األمثلة ليس من
 .88التفكير يقوى بالتجريد ،أي ً

دأب المحصلين .ألن المثال فقط للتوضيح .والتقريب.

 .89القضايا الشخصية ليس لها أهمية كبيرة ،ألن العلوم تبنى على القضايا الكلية.

 .90الحد الوسط يلغى دوماً في القياس .هذه قاعدة مطردة ،مهما كان شكل القياس.
ـ ـ النتيجة دائماً تتبع األخس .هذه قاعدة عامة أيضاً.

 .92ذكرنا في فوائد الدرس الماضي( :إذا ثبت صدق الملزوم وجب صدق الالزم) .ونزيد( :لكن

إذا كذب الملزوم فال يلزم شيء ،أي ال يلزم ال صدق وال كذب الالزم) ،أي :قد يكذب الملزوم ويأتي

الزمه كاذبًا ،وقد يكذب الملزوم ويأتي الزمه صادقًا.
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 .91نعيد بشكل ملخص:

ـ ـ إذا صدق الملزوم وجب صدق الالزم ،واذا صدق الالزم لم يلزم شيء.
ـ ـ إذا كذب الالزم وجب كذب الملزوم ،واذا كذب الملزوم لم يلزم شيء.

ـ ـ فالذي له الزم أمران :صدق الملزوم ،وكذب الالزم .وما سواهما ال يلزم منه شيء.

 .94الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى فساد نظام أي شكل من أشكال القياس هي عدم تكرر

الحد الوسط.

 .93األشكال الثالثة التي تلي الشكل األول يبرهن عليها بردها إليه.

 .95عندما نقول :هذا الضرب منت  .أي منت بالضرورة ،أي دائماً.

ـ ـ وعندما نقول :إن هذا الضرب عقيم .فمعنى ذلك أنه ليس ضروري اإلنتاج ،وليس معناه أنه

ال ينت أبداً ،بل المعنى أنه ال ينت دائماً.

 .96شرط إنتاج الشكل الرابع :إن لم تكن الصغرى موجبة جزئية فيشترط عدم جمع الخستين.
ـ ـ وان كانت الصغرى موجبة جزئية فشرطه أن تكون الكبرى سالبة كلية.

هذا الشرط أضبط من شرط المتن الذي هو عدم اجتماع الخستين ،ألنا إذا طبقنا شرط المتن

نت عندنا حالة زائدة ال نستطيع التعامل معها ،ذكرها المصنف في بيت مستقل .وكالم الناظم مناسب

لهذا المستوى من الطلب.

 .91القاعدة الكلية يتم إبطالها باإلتيان بمثال واحد فقط يخترمها ،بينما إثبات الكلية ال يتم إال

بالبرهان.

 .98إذا كان العكس باطالً فاألصل باطل مثله.

 .99المتكلمون استنبطوا قواعد علم الكالم من الكتاب والسنة ،لكن لما عبروا عنه بمصطلحاتهم

صار الجهلة يقولون عنهم :مبتدعة وفالسفة وزنادقة ..إلخ.
منهم.

 .200معظم الناس في الغرب ليسوا يهود وال نصارى ،بل هم ملحدون ،ولذلك ال يجوز الزواج
ـ ـ والزواج بالكتابية مشروط بشرطين ،األول أن تكون ملتزمة بدينها ،والثاني أن ال تكون متخذة

أخدانًا.

 .202الذين ينفون وجود اهلل تعالى هم يقولون بقدم العالم ،فلو ثبت عندهم حدوث العالم

الضطهروا اضط ار اًر إلى القول بوجود اهلل.

ـ ـ فطريقة المتكلمين كانت البرهنة على أن هذا العالم حادث بكل ما فيه.

 .201على اإلنسان أن يبذل جهده في الدعوة ،والمسلمون اليوم مقصرون جداً ،وال ينبغي أن

يستهين المؤمن بأي جهد يبذل.

ـ ـ المسلمون في مكة كانوا يقولون :يؤمن حمار الخطاب وال يؤمن عمر!! ولكنه آمن وصار من

الكبار.
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 .204من يتعلم المنطق ويتقنه قد يحدث في نفسه شعور أنه يفهم أكثر من غيره ،فإياكم

والتعالي على الناس .واألصل أن اإلنسان كلما ازداد علماً ازداد تواضعاً.

ونشر العلم نوع من صدقته ،واهلل تعالى يزيد العلم بهذه
 .203شكر نعمة العلم بتعليمه للناس ،ه
جرب.
الصدقة ،واسألوا من ّ
 .205التحقيق أن أول حرف من حروف العربية هو الهمزة.
ِ
 .206في قوله تعالى(( :لَو َك َ ِ
س َدتَا)) هذا قياس استثنائي ،ذكر اهلل
ْ
ان في ِه َما آل َهة إَِّال اللَّهُ لَفَ َ
سبحانه وتعالى فيه فقط المقدمة األولى ،وترك الصغرى والنتيجة ،نجري هذا القياس بأن نستثني نقيض

التالي ،فنقول[ :ولكنهما لم تفسدا] ينت نقيض المقدم وهو [ليس فيهما آلهة إال اهلل].
فيه.

ـ ـ وال يجوز أن يستثنى نقيض المقدم فيقال[ :ولكن اآللهة ليست متعددة] ،ألن هذا عين المتنازع
ـ ـ وال يجوز أيضاً أن نستثني عين التالي فنقول [لكنهما فسدتا] .ألنه ال يلزم منه شيء.

[قلت (محمد سليمان) :أي :لو فرضنا وقوع الفساد ،فال يلزم وحدة اإلله ،وال يلزم كذلك تعدد

اإلله ،هذا معنى :ال يلزم منه شيء.

أما أنه ال يلزم منه وحدة اإلله ،فلجواز أن يكون الفساد ناتجًا عن تعدد اآللهة ،وأما أنه ال يلزم

تعدد اإلله ،فلجواز أن تفسدا بإرادة الفاعل المختار الواحد ،بل هذا سيقع بالفعل يوم القيامة كما بين

سيدي الشيخ بالل حفظه اهلل تعالى.

فهذا معنى أنه ال يلزم شيء من فسادهما.

والحظ أن ما فعلناه ليس أكثر من تطبيق الشق الثاني من البند األول في الفائدة ( )91وهو

قولنا( :واذا صدق الالزم لم يلزم شيء)] اهـ.

ـ ـ فال بد أن نستثني شيئاً متفقاً عليه ،وهو عدم الفساد ،فالجميع متفقون على أن هذا الكون يسير

على نظام دقيق أدق من الساعة ،وليس فيه فساد.

 .201هناك ضدان لهما حكم النقيضين ،كالحركة والسكون.

ـ ـ التعريف المشهور للحركة :كونان في مكانين في زمانين .والمشهور للسكون :كونان في مكان

واحد في زمانين.

ـ ـ ويالحظ أن الحركة والسكون ال يحصل أي منهما إال بعد مرور آن غير آن الوجود .لذلك

فالجسم لحظة خلقه ال يكون ساكناً وال يكون متحركاً ،إذن فقد ارتفع عنه الحركة والسكون لحظة خلقه،
لذلك فالحركة والسكون ضدان لهما حكم النقيضين ،ألنه بعد مرور آن واحد بعد آن الخلق فإن الجسم

إما أن يكون متحركاً أو ساكناً.

 .208في االستقراء هناك ما يعرف بالنظام المغلق وهناك النظام المفتوح.
ـ ـ في النظام المغلق يمكننا إحصاء جميع األفراد.
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اء كلياً ،وهذا االستقراء الكلي يفيد
ـ ـ إن حصل هذا اإلحصاء لجميع األفراد بالفعل سمي استقر ً
حكمًا يقينيًا قطعيًا.
ـ ـ وان لم يحصل االستقراء لجميع األفراد ،فهو يفيد عندها الظن ال اليقين .وكلما ازداد عدد

المحصين ازدادت قوة هذا الظن.
األفراد
َ
 .209تعريف القانون (أو القاعدة) :قضية كلية تنطبق على جميع جزئيات موضوعها .أو نقول:
قضية كلية هيتعرف بها جميعه جزئيات موضوعها.
 .220القياس المنطقي يعطينا قواعد كلية.

أي جزئي من جزئيات موضوع هذه القضايا (أو موضوع هذه النتائ ) في القياس الشمولي
ــ ّ
يكون انطباق الحكم الوارد في هذه النتيجة عليه انطباقاً قطعياً ويقينيًا.

ـ ـ فإذا توصلنا إلى نتيجة [كل إنسان يموت] ،فزيد يموت قطعاً وعمرو يموت قطعاً ،ألن كالً

من زيد وعمرو من أفراد اإلنسان.

 .222علم البالغة (والبيان والمعاني) يكمل علم النحو.

 .221اإلجماع يفيد القطع إال في حالة واحدة ،وهي أن ينقل آحاداً بعد أن يقع .وفي هذه الحالة

يجوز خالفه.

 .224من القواعد التي يذكرها دائماً المشايخ وينبغي أن تحفظ( :إذا كنت ناقالً فالصحة ،واذا

كنت مدعياً فالدليل).

 .223الخطابة والشعر والبرهان والجدل والسفسطة ،هذه يسمونها الصناعات الخمس .وكلها

أنواع من القياس.

 .225معنى (مسلّمة) أي مفروضة الصحة ،سواء كانت في نفسها باطلة أو صحيحة.

ـ ـ فقد يكون التسليم جدلياً ألجل النظار ،وذلك عند عدم اعتقاد صحة المسلمة ،وقد يكون التسليم

مع اعتقاد صحة المسلمة.

ال أن العالم قديم ،فيلزم كذا وكذا.
ال :سلمنا لك جد ً
ـ ـ نقول للفيلسوف مث ً

 .226إذا كانت أخالقك فاسدة فال يمكن أن يقبل أحد منك قوالً.
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فوائد وتعليقات من الشرح اآلخر للشيخ بالل النجار على إيضاح المبهم
(غير المثبت في المنتدى)
الدرس األول
2ـ ـ ـ العبرة ليست في كثرة الكتب المقروءة ،والطريقة الصحيحة :أن يبدأ الطالب بكتاب مبسط
معتمد عند العلماء ،ككتاب السلم المنورق ،فقد اهتم به العلماء لسهولته وجمعه لمجموعة من أصول
مسائل المنطق.
الملوي ،وعليه حاشية رائعة جدًا هي حاشية أبي
ومن أجود ما عليه من الشروح شرح العالمة ه
المعارف الصبان ،إذا استطاع اإلنسان أن يفهمها ،فإنه يتجاوز السلم بذلك.
ثم االطالع على ما كتبه اإلمام السنوسي في المنطق ،وهذا االطالع أمر مهم جداً ،ألن اإلمام
السنسوسي من المحققين في المنطق ،وله فيه نظرات واضافات.
ثم تأتي مرحلة اإلمام التفتازاني ،ودراسة كتابه تهذيب المنطق ،وعليه شرح الخبيصي ،وهو ليس
باإلمام المتمكن في هذا الفن ،ومع ذلك اعتمد شرحه هذا عند العلماء.
ثم تأتي المرحلة المتقدمة في دراسة المنطق ،وهو كتاب الشمسية ،وفي هذا المستوى يمكن أن
نق أر إلمام هذا الفن بال منازع ،وهو قطب الدين التحتاني ،أو القطب الرازي .واذا قيل (اإلمام) في
المنطق ،فالمقصود هو رحمه اهلل تعالى.
1ـ ـ ـ ليس بالضرورة أن يكون الكتاب التدريسي خاليًا عن األخطاء.
وميزة الكتاب التدريسي أنه الذي يكثر فيه الجدل والبحث ،فيضع فيه مؤلفه مسائل فيها نوع من
الضعف ،حتى يحصل االعتراض ويكثر السؤال والجواب ،فتكثر الفائدة.
وتعرف هذا من قول العلماء( :تأمل) ،فهم يريدون أن يلفتوا نظرك إلى جهة الضعف فيه.
 4ـ ـ ـ اإلمام سيبويه قال( :اهلل أعرف المعارف) .ورآه بعض الصالحين في المنام فقال :ما فعل
بكم؟ فأجاب سيبويه :غفر اهلل لي ،قال بم غفر اهلل لك؟ قال :بهذه القولة.
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 3ـ ـ ـ معنى قولنا[ :كل أ ب] ،أي :كل ما صدق عليه أنه أ صدق عليه أنه ب ،أي :كل ما صح
في نفس األمر أنه أ ،فقد صح في نفس األمر أنه ب.
5ـ ـ ـ العالم هو كل ما سوى اهلل تعالى من الموجودات ،فقولنا[ :العالم متغير] أي أن كل ما يصدق
عليه أنه موجود سوى اهلل تعالى ،فإنه متغير.
6ـ ـ ـ المدركات تنقسم إلى أقسام ،منها المحسوسات.
والمحسوس ال يمكن أن هيدرك إال بشرطين:
أ .أن يكون المحسوس موجودًا.
الحاس والمحسوس ،هي عالقة اتصال معينة.
ب .أن تنشأ نسبة خاصة بين
ّ
وهذا النوع من اإلدراك الذي نسميه اإلحساس المباشر :ال يكون فيه أي نوع من التصرف في
المدركات ،فما رأيته فقد رأيته كما هو ،وما لمسته فقد لمسته كما هو.
عيني ،فقد انقطع اإلدراك المسمى إحساساً ،لكن بقي إدراك آخر
إذا رأيت الكأس ،ثم أغمضت
ّ
لهذا الكأس حاصل في نفسي ،أي بقيت صورة هذا الكأس ،هذا اإلدراك يسمى الخيال ،وفي هذا النوع
ال ،وهكذا.
من اإلدراك يمكن التصرف في المدرك ،فلو كان الكأس شفافًا ،فيمكن لي تخيله أخضر مث ً
فالمقصود بالتصرف :التغيير والتبديل والتعديل في الشيء.
الخيال إدراك الشيء مكتنفًا بعوارضه ومشخصاته التي ال تلزم ماهيتَه عن ماهيته .أي فال يلزم
حتى تتحقق ماهيته أن يكون متشخصاً بهذه العوارض.
مثال :اللون األسمر للبشرة من المشخصات ،فال يلزم ليكون اإلنسان إنساناً أن يكون أسمر.
النوع الثالث من اإلدراك هو التوهم.
النوع الرابع هو التعقل.
والتعقل هو إدراك المجردات ،أي إدراك الكليات فقط .أي إدراك األمور التي تلزم الماهي َة عن
الماهية.
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مثال :لو نظرنا إلى محمد ،فالمدرك الكلي منه هو الحيوانية الناطقية ،والمدرك الكلي من الشيخ
بالل هو الحيوانية الناطقية.
فالفكر حركة النفس في المعقوالت ،أي انتقال النفس قصداً في المعقوالت ،أي المدركات الكلية
المجردة.
1ـ ـ ـ ال بد لكل حرف جر من متعلق ،من فعل أو مشتق من الفعل (على القول بأن األصل هو
األفعال) ،وأكبر مشكلة في فهم النصوص هي في معرفة متعلقات حروف الجر.
المشبه ،المشبه به ،وجه الشبه ،أداة التشبيه.
8ـ ـ ـ أركان التشبيه المفرد هي:
ّ
الذي يمكن حذفه ركنان ،هما أداة التشبيه ووجه الشبه ،وعليه ينقسم التشبيه إلى أربعة أقسام:
ألنه إذا ذكرت أداة التشبيه سمي مرسالً ،واذا حذفت يسمى موكداً ،فهاتان حالتان من جهة أداة
التشبيه.
واذا ذكر وجه الشبه يسمى مفصالً ،واذا حذف يسمى مجمالً ،وهاتان حالتان من جهة وجه
الشبه.
فالحاصل من ضرب الحالتين في الحالتين أربعة أقسام هي:
ال .مثاله( :زيد كاألسد في الشجاعة).
ال مفص ً
أ .إذا ذكر وجه الشبه وأداة التشبيه ،سمي مرس ً
ال .مثاله( :زيد أسد في الشجاعة).
ب .واذا ذكر وجه الشبه دون أداة التشبيه ،سمي مؤكدًا مفص ً
ال ،مثاله( :زيد كاألسد).
ج .واذا حذف وجه الشبه دون أداة التشبيه ،سمي مجمالً مفص ً
د .واذا حذف كل من األداة ووجه الشبه ،سمي تشبيهاً بليغاً ،مثاله( :زيد أسد).
ومن ضروب هذا األخير :إضافة المشبه به إلى المشبه.
9ـ ـ ـ الناظم اإلمام األخضري رحمه اهلل تعالى كان من البلغاء ،وله منظومة اسمها" :الجوهر
المكنون في الثالثة فنون" ،أي فنون البالغة :البيان والمعاني والبديع.
والعالمة الدمنهوري كان أيضًا من البلغاء ،وله شرح على هذا النظم مختصر ،من أجود الشروح.
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وكان يحب اإلمام األخضري ،ويشتغل بالعلوم التي اشتغل بها .رضي اهلل تعالى عنهما ،ونفعنا
بهما.
20ـ ـ ـ ـ النحو والمنطق والصرف واألصول والبيان والمعاني والبديع ،هذه هي العلوم الحقيقية،
ألنها أساس العلوم األخرى.
 22ـ ـ ـ من أهم طرق دراسة الكتب وفهم النصوص إرجاع الضمائر إلى أصولها.
 21ـ ـ ـ أعظم نعم اهلل تعالى على اإلنسان أن يجعله مؤمنًا به ،وأركان اإليمان مذكورة في فواتح
الحمد ،إشارة إلى أن أعظم نعمة يحمد اهلل تعالى عليها هي نعمة اإليمان.

الدرس الثاني
 24ـ ـ ـ إطالق الجنان على العقل مجاز مرسل ،ألنه من إطالق المحل وارادة الحا ّل.
 23ـ ـ ـ من المسائل التي هي في غاية األهمية التمييز بين البداهة والضرورة.
كل بديهي فهو ضروري ،وليس كل ضروري فهو بديهي ،فالضروري أعم من البدهي.
البديهي هو ما تدركه جميع العقول دون فرق بين عقل وعقل ،والضرورة تختلف فيها العقول.
أي أن البداهة أمر مطلق ،والضرورة أمر نسبي.
وأصول الدين تبنى ابتداء على البدهيات.
 25ـ ـ ـ المسلمة يتواطأ الناس على عدها صحيحة ،بصرف النظر عن كونها صحيحة بالفعل أو
ال.
فقد نسلم للخصم صحة قضية ما ،لنلزمه ببطالنه من جهة بطالن الزمها ،ألن القضية الصحيحة
ال يمكن أن تستلزم أم اًر باطالً ،فإذا بطل الالزم قطعنا ببطالن الملزوم.
ولكن إذا بطل الملزوم فال يشترط بطالن الالزم ،ألن الشيء الفاسد قد ينت عنه عرضاً واتفاقاً
شيء صحيح.
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الدرس الثالث
المذكورين في الشرح.
26ـ ـ ـ هناك غير مذهب اإلمام ومذهب الحكماء
َ
21ـ ـ ـ نقرر في المنطق أن اإلدراك والعلم مفهوم مشكك.
فبين إدراكي وادراكك ألمر ما قدر مشترك ،وقدر يحصل فيه التفاوت.
الدرس الخامس
 28ـ ـ ـ الكلي صفة للمعنى ،ومجال بحثه المفردات.
الكلية صفة لمعنى معين ،ومجال بحث الكلية في المركبات ال المفردات ،أي في القضايا.
 29ـ ـ ـ قولنا« :ك ّل إنسان قابل للفهم» ،هذا صحيح ،وال يرد المجنون ،ألن الجنون هو غطاء
للعقل ،فالمجنون في أصل خلقته قابل للفهم ،أي المجنون من حيث كونه إنساناً فهو قابل للفهم.
 10ـ ـ ـ حديث ذي اليدين رضي اهلل تعالى عنه أصل عندنا في باب السهو ،وهو مردود عند جميع
يجوزون السهو على األنبياء وال األئمة المعصومين.
طوائف الشيعة ،ألنهم ال ّ
أما عند أهل السنة والجماعة فالسهو من األعراض البشرية التي ال تقدح في مقام النبوة الشريف.
 12ـ ـ ـ أدلة النصارى على تأليه سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم سخيفة ومضحكة.
منها قولهم :هو إله ألنه ليس له أب!
فنقول لهم :سيدنا آدم بال أب وال أم ،فهو أولى باأللوهية.
وليس بإمكانهم إنكار هذا ،ألن قصة خلق سيدنا آدم موجودة عندهم في كتبهم.
قالوا أيضاً :ألنه كان يبرئ األكمه واألبرص ويحيي الموتى ،وهذه ال تكون إال إلله.
والجواب:
ـ ـ ـ ما المانع أن يحيي الموتى ويبرئ األكمه واألبرص بقدرة اهلل تعالى ويكون ذلك آية له؟
ـ ـ ـ وسيدنا إبراهيم ألم هيحي الطير؟!
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 11ـ ـ ـ الجوهر أعم من الجسم ،ألنه يشمل الجسم ،أي المركب ،ويشمل الجوهر الفرد.
14ـ ـ ـ الحد التام هو حقيقة الشيء.
مثال :الحد التام لإلنسان هو (الحيوان الناطق) ،وحقيقة اإلنسان أنه (حيوان ناطق).
تعرفه بجميع ذاتياته ،فهو الحد التام ،أو ببعضها فقط ،فهو الحد الناقص،
13ـ ـ ـ الشيء إما أن ّ

أو بالخارج عن الذاتيات ،أي بالعرضيات فقط بعضها أو كلها ،فهو الرسم الناقص ،أو ببعض الذاتيات
مع بعض العرضيات ،فهو الرسم التام ،أو أن تعرفه بما هو خارج عنه ،كتعريفه بالمثال أو التقسيم
أو اإلجراء أو اللفظي.
وهذه القسمة حاصرة.
الدرس السادس
 15ـ ـ مثال القضية الجزئية[ :اهلل أحد] ،لكن ال يقال :اهلل جزئي ،أدباً مع المولى تبارك وتعالى.
 16ـ ـ إذا أطلق المتكلمون العلة ،فمرادهم بها السببية العادية ،دون اإليجاب الذي هو معنى العلة
عند الفالسفة.
 11ـ ـ الرياضيات فرع المنطق الصوري (أي هذا الذي ندرسه) ،ولوال ثبات المنطق في العقل لما
قامت للرياضيات قائمة.
الدرس السابع
 18ـ ـ بعض القضايا ال يظهر لنا صدقها أو بطالنها ،فنلجأ إلى العكس ،إذ قد يكون صدق أو
بطالن العكس ظاه ًار ،وهذا من أساليب البحث والنظر.
ونستفيد من أن كل قضية لها عكس ،فعكسها الزم لها ،وهذا يعني:
 .2أن القضية األصل إن كانت حقًا ،كان عكسها حقًا.
 .1وأما إن كانت غير صادقة ،فال يعرف هل عكسها صادق أو ال.
 .4إذا كانت العكس باطلة ،فاألصل باطلة.
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 .3واذا كانت العكس صحيحة ،فال يعلم هل األصل صحيحة أو ال.
 19ـ ـ كذلك من أساليب النظر االستعانة بالنقيض ،فقد ال يكون بطالن أو صدق قضية ما ظاه اًر
لنا ،في حين يكون بطالن أو صدق نقيضها ظاه ًار ،فننظر في النقيض:
 .2فإذا كان النقيض ظاهر البطالن ،كان األصل صحيحاً.
 .1واذا كان النقيض ظاهر الصدق ،كان األصل باطالً.
 40ـ ـ عندما نقول :الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية ،فالمقصود أن الموجبة الجزئية هي القدر
المستيقن الزمًا للموجبة الكلية.
أي :فقد تنعكس الموجبة الكلية موجب ًة كلية ،لكن هذا ال يصح دومًا ،وانما الذي يصح دومًا هو
كون عكس الموجبة الكلية موجبة جزئيةً.
 42ـ ـ في البرهان ال يجوز استخدام األمثلة ،ألن المقصود في البرهان التعميم ،لذلك نستخدم
الرموز أ ،ب ،ج ... ،إلخ.
الدرس الثامن
 41ـ ـ الالزم إما أن يكون الزماً لمفرد ،وهو ما درسناه في داللة االلتزام ،أو يكون الزماً لمركب.
ـ ـ فإن كان الزماً لمركب من قضية واحدة ،فهو العكس.
ـ ـ وان كان الزماً لقضيتين أو أكثر ،فهو نتيجة القياس.
 44ـ ـ الحد الوسط هو القدر المتكرر ،أو القدر المشترك بين قضيتين فأكثر ،وهو العلة والجامع
عند أهل األصول ،ووجه الشبه عند البيانيين.
هو الحلقة التي يتحرك منها الذهن من نظره في شيء معين إلى النظر في شيء آخر.
 43ـ ـ إذا قلنا :نريد حمل أ على ب ،أي نريد إثبات أ لـ ب ،ونقول في التعبير عن ذلك :أ هو
ب.
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 45ـ ـ مبادئ النظر في ضمن إرادة اإلنسان ،لكن العلم الحاصل عقيب النظر ال يحصل باإل اردة،
بل هيضطر اإلنسان إليه اضط ار ًار ،وهذا معنى قول العلماء« :العلوم كلها ضرورية» ،أي حصولها في

النفس ضروري.

 46ـ ـ معنى كون الضرب منتجاً ،أي ليس فيه االختالف الموجب للعقم.
 41ـ ـ الشكل الرابع نادر االستعمال جداً ،ال تكاد تجده في كتب العلماء.

الدرس التاسع
 48ـ ـ المصدر يعمل عمل فعله المبني للمعلوم منوناً أو مضافاً.
ال :هذه موجبة جزئية ،وال نقول :هذه
 49ـ ـ أثناء القراءة :نقدم ذكر الكيف على ذكر الكم ،فنقول مث ً
جزئية موجبة.
 30ـ ـ االشتراك في اللوازم ممكن ،أي يمكن أن يكون الشيء الزماً ألكثر من ملزوم ،ولذلك قلنا سابقاً
إن ثبوت الالزم ال يلزم منه شيء ،ونفي الملزوم ال يلزم منه شيء.

الدرس العاشر
 32ـ ـ نظرية المعرفة اإلسالمية في غاية القوة ،وال يوجد لها نظير.
 31ـ ـ العلوم العادية تكون مركبة من الحس والعقل.
 34ـ ـ مص ادر المعرفة عند المسلمين ثالثة :الحواس السليمة ،والعقل ،والخبر الصادق.
والرئيسيان منها الحواس والعقل ،وأفرد الخبر بالذكر ألهميته وضخامة المعلومات التي يرفدنا بها.
 33ـ ـ قديماً كان هناك علماء مهمتهم تتبع اإلجماعات ونقلها.
ومعرفة اإلجماعات في هذه األيام أسهل ،لسهولة التواصل.
 35ـ ـ النسبة الكالمية إذا طابقت الخارج ،كان الخبر صادقاً.
وفي االعتقاد نقول :إذا كانت النسبة الكالمية مطابقة لالعتقاد ،كان اإلنسان صادقاً ،واال كان
كاذباً.
أما إذا قارنا بالواقع فنقول :إذا كان اعتقاده مطابقاً للواقع كان حقاً ،واال كان باطالً.
مثال :المنافقون قالوا لسيدنا محمد عليه الصالة والسالم« :إنك لرسول اهلل» ،فكالمهم صدق لمطابقته
للواقع ،ولكنهم كاذبون لعدم مطابقة كالمهم العتقادهم.
 36ـ ـ طيران الطائرة في الجو ليس خرقاً للقوانين الكونية ،بل هو جار مع قوانين الغازات.
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الدرس الحادي عشر
َه َو هن َعلَليه)) ،أي أهون في نظركم ،واال
ق ثهم هيع ه
 31ـ ـ قوله تعالىَ (( :و هه َو الذي َيلب َدأه ال َخل َ
يدهه َو هه َو أ ل
فكله على اهلل تعالى هين.
 38ـ ـ من مظاهر الفساد في هذا الزمان ،قلة عدد العلماء.

والحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف النبيين
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