السلّم
اح ال ُـمبهَم من َم َعانِي ُّ
يض ُ
ِإ َ
للعّلمة
ّ
أبي الـمعارف شهاب الدّين أحمد بن عبد الـمنعم الدمنهوري األزهري
الـمتوفى سنة  9911هـ

عليه حو ٍ
اش استخلصها الطالب محمد سليمان الحريري من الشرح الصوتي الـمسجل للشيخ بالل النجار حفظه اهلل تعالى
على هذا الكتاب الـمبارك

2

بسم اهلل الرحمن الرحيم

سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب ،وعلى آله
الحمد هلل ملهم الصواب ،والصّلة والسّلم على ّ
الدوام.
وأصحابه الكرام ،والتابعين ومن تبعهم بإحسان على ّ
ي بلّغه اهلل امآمال ،ورقهه التوفيق في اقأهوال واقأفعال
وبعد ،فيقول أحمد الدمنهور ّ
هد سألني بعض الطلبة الـمبتدئين ،أن أشرح (سلّم الـمنطق) شرحاً يكون في غاية اللين ،وأن ال أقيد على

مسميًا له بإيضاح
ح ّل ألفاظه ،ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه ،فأجبته لذلك مستعيناً بالقادر الـمالكّ ،
الـمبهم من معاني السلّم ،طالباً من السميع البصير أن ينفع به كما نفع بأصله ،إنه على ذلك هدير .هال رحمه
اهلل

[بسم اهلل الرحمن الرحيم]
[مقدمة]
َخ َر َجــــا
الح لمــــ لد ِليلــــ ِه يالــــذي ََــــ لد أ ل
َ .1
ِ
ِ
ي
الع لقــــ ِل
ســـــــــ َمــــا َ
َ .2و َحط َع لن له لم م لن َ
الم لع ِرفـ لة
َ .3حتى َبـ َد ل لَ له لم ل
شـــــــــ لمو ل َ

ــــاب الـ ِ
َن ـتـ ِ
ــــاف ـ َر الـ ِـف ـ لك ـ ِر أل لَربـ ِ
ـح ـ َجـــــا
لكــ يل ِحجــ ٍ ِ
ســـــــــ ِ
الج لهـــ ِل
حــاب َ
َ
اب م لن َ

َأر لَوا لم َخــــ يدرِاتــــــــــــــــــهــــا لم لن َك ِشـــــــــ َفــــ لة

أهول الحمد لغة الثناء بالكّلم على الـمحمود بـجميل صفاته .وعرفاً فعل ينبئ عن تعظيم الـمنعم بسبب

إنعامه على الحامد أو غيره.

والشكر لغة هو الحمد اصطّلحاً ،مع إبدال الحامد بالشاكر .وعرفاً صرف العبد جميع ما أنعم اهلل به

عليه إلى ما خلق قأجله.

وتـحقيق الكّلم في البسملة والحمدلة والشكر والـمدح لغة وعرفًا والنسبة بين الثّلثة ،في رسالتنا "كشف

مخدرات اقأفهام".
اللثام عن ّ
واهلل علم على الذات الواجب الوجود .وأخرج بـمعنى أظهر .والنتائج جمع نتيجة وهي الـمقدمة الّلقمة
متغير حادث.
ـالعالم
ٌ
حادث ،الّلقم لقولنا العالم متغير ،وك ّل ّ
للمقدمتين ،ك ُ
والفكر حركة النفس في الـمعقوالت .وحركتها في الـمحسوسات تـخييل.

رب ،والـمراد هنا الصاحب .والحجا العقل ،وهو مقصور.
واقأرباب جمع ّ
ومعنى البيت الحمد هلل الذي أظهر قأرباب العقول نتائج أفكارهم .وفي ذكر النتائج براعة استهّلل.
بالفعلية؟
وفي البيت سؤاالن األول لم حمد بالجملة االسمية ،ولم يـحمد
ّ

أهم؟
الثاني لم ّ
هدم الحمد على (هلل) مع أن تقديـم االسم الكريـم ّ
اقأول أنه حمد الـمولى لذاته ،وذاته سبحانه ثابتة مستمرة ،فناسب الحمد بالجملة الدالة على
والجواب عن ّ
الثبات والدوام ،وهي الجملة االسمية.
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اقأهمية العارضة على
فقدمت
وعن الثاني بأن الـمقام مقام الحمد ،وان كان ذكر اهلل أهم في نفسهّ ،
ّ
الذاتية مراعاة للبّلغة التي هي مطابقة الـمقال لـمقتضى الحال.
اقأهمية
ّ
ّ
هوله (وحط) بـمعنى أقالِ ،
و(م ْن) في هوله (من سماء العقل) بـمعنى عن ،وهي ومـجرورها بد ٌل مـما هبله.
أي أقال عن عقلهم الذي هو كالسماء ،بـجامع كون ك ّل منهما محّلً لطلوع الكواكب ،فكواكب العقل معنوية،
حسية .واقأصل (من ٍ
عقل كالسماء) ،فحذفت أداة التشبيه وأضيف
وهي الـمعاني واقأسرار ،وكواكب السماء ّ
الـمشبه به إلى الـمشبه بعد تقديـمه عليه ،وهذا العمل جار في هوله (من سحاب الجهل) ،إذ أصله (من جهل

تقدم .والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء ،والسحاب كون ك ّل منهما حائّلً.
كالسحاب) ،ففعل به ما ّ
ومعنى البيت وحط عن عقولـهم التي هي كالسماء ك ّل حجاب أي حائل من الجهل الذي هو كالسحاب.
وفي البيت سؤاالن
أي هبيل؟
األول عط ُ
ف (حط) على (أخرج) من ّ
بالوجودي.
العدمي
يصح تشبيه
وجودي ،وال
عدمي ،والسحاب أمر
الثاني أن الجهل أمر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اقأول أنه من هبيل عطف السبب على الـمسبَّب ،قأن إقالة الحجاب سبب في إظهار النتائج.
والجواب عن ّ

وعن الثاني بأن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء ،يقال فيه إدراك الشي على خّلف ما هو به ،فلم

فصح التشبيه.
يكن عدميًا،
ّ
هوله (حتى بدت) أي ظهرت ،غاية للحط .هوله (شـموس الـمعرفة) أي معرفة كالشموس ،ففعل به ما
تقدم .والـمخدرات الـمستترات ،قأن ِ
الخدر معناه الستر .ومنكشفة ظاهرة.
ّ
والـمقصود من البيت انتهاء قوال الحجاب عن عقولـهم لظهور شـمس الـمعارف التي كانت مستترة لدهتها.

وفي البيت سؤاالن

األول أن البيت اقأول يغني عنه.
ّ
اقأول بـجنبه .أو يذكره بـجنب الثالث لكون ك ّل
الثاني كان اقأولى بعد أن وهع منه ذكره أن يذكر ّ
منهما مسببًا عن إقالة الحجب.

أعم من أن تكون بعيدة مستورة بسبب دهتها ْأو ال .وما
اقأول ّ
اقأول أن النتائج في البيت ّ
والجواب عن ّ
اقأول عنه.
في البيت الثاني خاص بالـمستورة البعيدة فلم يغن البيت ّ
اقأول حرصاً على براعة االستهّلل ،فلم يتأت جعله بـجنب البيت الثالث،
وعن الثاني بأنه ّ
هدم البيت ّ
اقأول .ثم هال
واضطر إلى تأخير الثالث لكونه غاية لـما هبله ،فلم يتأت جعله بـجنب ّ
َ .4نـ لحـمـــــ لد ل َجـــــ يل َعـلـى ا ِ لنعـ ِ
ــــام
َ
ســـال
َ .5م لن َخ ي
صـــنا ِب َخ لي ِر َم لن ََ لد أ لَر َ
ٍ
ســــ كي ِد لك كل لم لقتَــــــــــــــــــــــــفَى
 .6لم َح يمد َ
 .7صـــــــليى ع َل لي ِه اللي له ما دام ِ
الح َجا
َ
َ
َ
ِ ِ
الهـــ َد
صـــــــــ لح ِبـــه َذ ِوي ل
 .8وآلـــه َو َ

ِ
ِ
ــــان وا ِ ســــــــــ ِ
الم
ِبـــنـــ لعـــ َمـــــة ا ِ يـــمـ ِ َ ل
و َخ لي ِر م لن حـــ َاز المقـــامـــا ِ
الع َلى
َ َ
ل
َ
َ َ
ِ ِ
طفَى
صـــــــــ َ
الم ل
الع َرِب كي َ
َ
الهـاشـــــــــم كي ل
ي لخ ل ِ
المعـــاني ل َججـــا
َ
وض م لن َب لح ِر َ
االه ِتـــ َدا
َم لن ل
شـــــــــ كب لهوا َبـــ َ لن لجٍم في ل
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مقيدًا ثانيًا ،ليحصل له الثوابان ،الـمندوب
أهول حمد الـمولى سبحانه وتعالى حـمدًا مطلقًا أو ً
ال ،وحمده حمدًا ّ

اقأول ،قأن إلـهامه إياه
على الحمد اقأول ،والواجب على الحمد الثاني ،وليكون شاك اًر ربه على إلـهامه للحمد ّ
نعمة تـحتاج إلى الشكر عليها.
النبي صلى
وهوله (ج ّل) بـمعنى َعظُم .واإلنعام هو إعطاء النعمة ،واإليـمان تصديق القلب بـما جاء به ّ
اهلل عليه وسلّم من اقأحكام .واإلسّلم هو اقأفعال الظاهرة كالصّلة والصوم ،لكنهما متّلقمان شرعاً.
ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى قأجل إنعامه علينا بـهاتين النعمتين اللتين بـهما إنقاذ الـمهجة

من النار .وفي البيت سؤاالن

الفعلية؟
االسمية وهنا بالجملة
األول لم حمد أوالً بالجملة
ّ
ّ
ّ
الثاني لم حمد على اإلنعام الذي هو الوصف ولم يـحمد على النعمة؟
متجددة ،فناسب أن يـحمده بـما يد ّل على التجدد
عم ،وهي
ّ
اقأول أن الحمد ههنا متعلَّقُه ّ
والجواب عن ّ
الن ُ
الفعلية.
وهي الجملة
ّ
وعن الثاني بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بـها دون غيرها ،بـخّلف الحمد على الوصف.

معاشر
و(خصنا) أي
خصنا) ،من اسم موصول بدل من الضمير الـمعمول لنحمده،
(من
ّ
ّ
َ
وهوله َ
و(م ْن) بـمعنى رسول ،و(حاق) بـمعنى جمع ،و(الـمقامات) الـمراتب ،و(العلى) الرفيعة.
الـمسلمينَ .

السيد متولي أمر السواد ،أي الجيوش الكثيرة ،وهو صلى
و(محمد) صلى اهلل عليه وسلّم بدل من خير ،و ّ
سيد الـمتبوعين ،فهو سيد التابعين
اهلل عليه وسلّم متولي أمر العالم بأسره والـمقتفى الـمتّبع بفتح الباء ،واذا كان َ
ـمي) نسبة لبني هاشم ،و(الـمصطفى) الـمختار.
بي) نسبة للعرب ،و(الـهاش ّ
من باب أولى .و(العر ّ
سمي استغفا اًر ،أو إلى
سمي رحمة ،أو إلى الـمّلئكة ّ
والصّلة في اللغة العطف ،فإن أضيف إلى اهلل ّ

لجة ،وهي ما فيه صعوبة من الـماء الغقير ،والـمراد
سمي دعاء .و(الحجا) ّ
تقدم أنه العقل .واللجج جمع ّ
غيرهما ّ
بـها الـمعاني الصعبة.

تقي ،و(صحبه) اسم جمع بـمعنى صاحب ،وهو من اجتمع بالنبي
النبي في مقام الدعاء ك ّل مؤمن ّ
وآل ّ
صلى اهلل عليه وسلّم مؤمناً به .و(ذوي) جمع ذو بـمعنى صاحب ،أي أصحاب الـهدى.
وهوله (من شبهوا ...إلخ) أي في هوله صلى اهلل عليه وسلّم (أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم)،

فحذف الفاعل هنا للتعظيم .وفي هذه اقأبيات اقأربعة أربعة أسئلة

األول ما مدلول الضمير في (خصنا)؟
ّ
الثاني أن هوله (بـخير من أرسّل) يفيد معنى هوله (سيد كل مقتفى) ،فما وجه عدم االهتصار عليه؟

هيد الصّلة بدوام خوض العقل لججاً من بـحر الـمعاني مع أن اقأولى التعميم.
الثالث أنه ّ
الصحب ،مع أن فيهم من هو أشرف اقأنام بعد الـمصطفى صلى اهلل عليه
الرابع لم ّ
هدم امآل على ّ

وسلّم ،وهو أبو بكر؟

أمة
هدرتُه،
اقأول أن مدلول الضمير
أمة اإلجابة ،كما ّ
ّ
ّ
ويصح أن يكون ّ
يصح أن يكون ّ
فالجواب عن ّ
أشد منه ،فعدم
سل َن َ
ين ،إذ ما من عذاب إال وعند اهلل ّ
ّ
اك إِيال َر لح َم ًة لكل َعا َل ِم َ
الدعوة ،فيدخل الكفار ،بدليل َ و َما أ لَر َ
تعذيب الكفار باقأشد إكراماً له صلى اهلل عليه وسلّم.
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وعن الثاني بأن في الوصف بالسيادة إشعا ًار بعموم رسالته صلى اهلل عليه وسلّم ،وأن اقأنبياء والـمرسلين

من أمته صلى اهلل عليه وسلّم ،فهو متولّي أمور الجميع.

وعن الثالث بأن القيد في الصّلة ليس مراداً ،بل الـمراد التعميم في جميع اقأوهات.

اللهم ص ّل على
نصاً في هوله صلى اهلل عليه وسلّم (َولوا
وعن الرابع بأن الصّلة ثبتت على امآل ّ
ّ
محمد) الحديث .وعلى الصحب بالقياس على امآل ،فاهتضى ذلك التقدي َـم .ثم هال
محمد وعلى آل ّ
ّ
ِ
ـــــــــــــان
ق ِلل َجـــــــــــــــ َنــ
الم لن ِط ل
َ .9وَب لع لد فَ َ
َ .11فيع ِ
الخطا
ص لم
األفكار َع لن َغ كي َ
َل
َ
ولـــ ِه ََو ِ
 .11فهـــ َ ِ
لصـــــــــ ِ
اعـــدا
َ
اك م لن أ ل

ِ
ِ
ــــــــــــان
ســـــــــ َبـتلـــــ له َكـــــال ين لح ِو ِللكسـ
نل
َو َع لن َدَي ِ
طا
ف ال ِ َ
ق ال َف لهِم َي لك ِشـــــــــ ل
تَـــ لجـــمـــعل ِمـــ لن فلـــ لنـــ ِ
ونـــــ ِه َفـــو ِافـــــدا
َ

وظرف مكان كما تقول (دار
أهول لفظة (بعد) تكون ظرف قمان ،كما في هولك (جاء قيد بعد عمرو)،
َ

قيد بعد دار عمرو) .ويصح استعمالـها هنا في الـمعنيين باعتبار أن قمن النطق بـما بعدها بعد قمن النطق بـما
الرْهِم بعده.
هبلها ،أو اعتبار أن مكانه في ّ
وهي هنا دالّة على االنتقال من كّلم إلى آخر ،فّل يؤتى بـها في ّأول الكّلم.

الفن
والـمنطق مصدر ميمي يطلق باالشتراك على النطق بـمعنى اللفظ ،وعلى اإلدراك .والـمراد به هنا ّ
سمي بـهذا االسم قأنه يقوي اإلدراك ،ويعصمه عن الخطأ .فهو (هانون تعصم مراعاته
الـمؤلّف فيه هذا الكتابّ .

يتطرق إليه الخطأ في الـمقال .والى هذا الـمعنى
الذهن عن الخطأ في الفكر) .كما أن من راعى هواعد النحو ال ّ
غي الخطأ.
أشار بقوله (فالـمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم اقأفكار) أي يـحفظها عن ّ
(غي) إلى (الخطأ) من إضافة العام إلى
و َ
الجنان يطلق على القلب ،والـمراد به هنا القوى الفكرّية ،واضافة ّ

الغي الضّلل ،والخطأ نوع منه.
ّ
الخاص؛ إذ ّ
الصفة إلى الـموصوف ،فالـمصدر بـمعنى اسم مفعول ،أي الـمفهوم
هوله (وعن دهيق الفهم) من إضافة ّ
ي من الـمعاني الـمستورة ضرورياً
أن من تـم ّكن من هذا ّ
الدهيق ،والغطا بكسر الغين .والـمعنى ّ
الفن صار النظر ّ
مكشوفاً واضحاً له ،وهذا أمر مشاهد ال يـحتاج لبيان.
وهاك اسم فعل بـمعنى خذ ،و(هواعدا) معموله ،و(من أصوله) حال من هواعد ،ومن تبعيضية .أي خذ
ِ
كلي ينطبق على جميع جقئياته.
هو َ
اعد هي بعض أصوله ،أي هواعده ،إذ القاعدة واقأصل بـمعنى واحد ،وهو أمر ّ
الكلية عكسها موجبة جقئية) .و(الفنون) الفروع .والفوائد
كقول النحاة (الفاعل مرفوع) ،وهول الـمناطقة (الـموجبة ّ
جمع فائدة وهي في اقأصل ما استفيد من علم أو مال .والـمعنى أن هذه القواعد تـجمع فروعًا ،والفروع تشتمل

ثم هال
على فوائدّ .

ـــــه ِبال و يِ
الم َن لوَر ِ
ق
س يم ليـــــــتلــ ل
َ .12
سلم ل
َن ي لك َ ِ
صا
َ .13والليــ َ
ـه أ لَر لجو أ ل َ
ون َخال َ

ِ
ِِ
الم لن ِط ِ
ق
لي لرََى ِبـــه َ
ســـــــــمـــا ل علم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صــــــــــــا
ل َو لج ِهــــه ال َكريم َل لي َ َــــال َ
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كون نـ ِ
ــافعـــاً ِلل لم لبتـــدي
َ .14وأ ل
َن َي َ

ِ ِ
طــ يوال ِ َيــ لهـــتـــــدي
الــمـــ َ
ِبـــــه إلــى ل

وسمى يتعدى لـمفعولين ،لألول
أهول الضمير الـمتصل بسميته يعود على الـمؤلف الـمفهوم من السياقّ ،
بنفسه ،وللثاني بنفسه أو بالباء ،كما هنا.
علو .واستعماله في الـمعاني مجاق ،و(الـمنورق) بتقديـم النون
والسلّم ما له درج يتوصل به من ُ
سفل إلى ّ

وشبه تلك الـمسائل بالسماء بـجامع البعد .والـمعنى
الـمقّين( ،يرهى) يُصعد .و(علم الـمنطق) الـمراد به الـمسائلّ .
وسميتها بالسلّم سهلة يتوصل بـها إلى الـمسائل البعيدة الصعبة.
أن هذه الـمسائل التي نظمتها ّ
أؤمل.
ثم طلب من الـمولى سبحانه أن يكون تأليف هذا الكتاب خالصًا من الرياء ،فقال (واهلل أرجو) أي ّ
ّ
والوجه الذات ،والقالص الناهص.

ـمطوالت .فقال (وأن يكون) إلخ.
ثم طلب منه سبحانه أن ينفع به الـمبتدي ،وأن
ّ
ّ
يتوصل به إلى الكتب ال ّ
فمتوسط ،وان هدر على
الفن الذي يق أر فيه .فإن هدر على ذلك
والـمبتدي من ليس له هدرة على تصوير مسائل ّ
ّ
ٍ
فمنته.
إهامة دليلها
بنية واعتناء يفتح اهلل عليه في هذا
وهد أجاب الـمولى سبحانه الـمؤلّف بعين ما طلب ،فك ّل من ه أر كتابه ّ
الدعوة
العلم ،وهد شاهدنا ذلك ،وهد أخبرنا شيخنا عن أشياخه أن الـمؤلف كان من أكابر
الصوفية ،وكان مـجاب ّ
ّ

رحمه اهلل تعالى ،ونفعنا ببركته ،وأعاد علينا من صالح دعواته .ثم هال
[فصل] في جواز االشت ال به
.15
.16
.17
.18

االشـــــــــ ِت ـ ِ
ف في َجو ِ
ـال
از ل
َوال لخل ل
الح َوال ينواوي َحيرَما
الصــــــــ ِ
فَ لاب لن ي
ص ِحيح لة
ورحل ال ي
ــــــم ل
ش له َ
َوالقَ لولَ لة الــ َ
الســـــــــ ينــــ ِة و ِ
الكتـ ِ
لم َمــــ ِ
ـــاب
ار ِ و
َ

ِبــــــ ِه َعــــــلــــــى ثَــــــالثَــــــ ٍة أ لََــــــو ِال

َن لي ـ لع ـ َل ـ َمـــــا
َوَـ َ
ــــال ََ ـ لوَم َي ـ لن ـ َب ـ ــي أ ل
جـــــو لازل ِلـــــكـ ِ
ــــحـــــ لة
ــــامـــــ ِل الـ َ
ــــقـــــريـ َ
َ َ
الصــــــــــو ِ
اب
ِلــ َيــ لهــتَـــــدي ِبـــــ ِه إِلــى ي

أهول ذكر في هذا الفصل حكم االشتغال بعلم الـمنطق ،لكونه من الـمبادي العشرة التي ينبغي لكل شارع

شيخ مشايخ شيخنا
الفن ُ
في علم أن يقف عليها ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه .وهد استوفى مبادئ هذا ّ
ويسمى معيار
يسمى الـمنطق،
هدورة في شرحه لـهذا الكتاب ،فمنها االسم ،وهد ّ
سيدي سعيد ّ
ّ
تقدم أن هذا العلم ّ

العلوم ،وعلم الـميقان.

وتقدمت في هول الـمتن (نسبته) إلخ.
وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح .ومنها النسبةّ ،
ومنها التعريفّ ،
وبقية الـمبادئ في الشرح الـمذكور.
ومنها الحكم ،وذكرها ال ّ
ـمصنف في هذا الفصلّ .
واختلفوا في االشتغال به على ثّلثة أهوال

األول :الـمنع منه ،وبذلك هال النووي وابن الصّلح.
ّ
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ّل (من لم يعرفه ال ثقة بعلمه) ،أي ال يأمن
والثاني :الجواق ،وبذلك هال جماعة ،منهم الغقالي ،هائ ً

الذهول عنه عند االحتياج إليه ،لعدم القواعد التي تضبطه.

هوي الفطنة مـمارساً للكتاب
ذكي القريـحة ّ
الثالث :وهو الـمشهور الصحيح التفصيل ،فإن كان الـمشتغل ّ
السنة ،جاق االشتغال به ،واالّ فّل.
و ّ

البيضاوي .وأما
أن هذا الخّلف إنـما هو بالنسبة للمنطق الـمشوب بكّلم الفّلسفة كالذي في طوالع
واعلم ّ
ّ
الشمسية ،وهذا التأليف ،فّل خّلف في جواق االشتغال به ،بل ال يبعد أن
السنوسي ،و
الخاص منها كمختصر
ّ
ّ

يكون االشتغال به فرض كفاية ،لتوهف معرفة دفع ال ّشبه عليه ،ومن الـمعلوم أن القيام به فرض كفاية .واهلل
ثم هال
أعلمّ .
ِ
الح ِاد ِث]
[فصل في أَ لنواعل العلِم َ
صــــــــــ ووًار لعـــِلـــ لم
 .19إِ لد ار لك لمـــ لفـــ َرٍد تَ َ
ِ
ِ
ضـــــــــ ِع
الو ل
َ .21وََـــــدكم األ يَو َل ع لنـــــ َد َ
تاج ِللتيــــــــــــــــــ َ وم ِل
َ .21وال ين َ
ي ما ل
اح َ
ظر ل
 .22ومــا ِبـ ِه إِلى تَصـــــــــ وو ٍر و ِ
صـــــــــ لل
ل
َ
َ
 .23وما ِلتَصــــ ِدي ٍ ِ
صــــال
ـــــــــــو ك
ل
ق ِبه تلــ ل
ََ

ٍ
ِ
صــــــدي ٍ
ق لو ِســــــ لم
ســــــ َبة ِبتَ ل
َوَد لر لك ن ل
َنـــ له مقيـــديم ِبـــال ي
أل ي
ــــــــــــــــب ِع
طــــــــــــــــــــ
ل
ل َ

الجلي
ســـــــ له له َو ي
الضـــــــرور و
ي َ
َو َع لك ل
شِ
ــل
ار ٍح فَــــلــــتَــ لــبــــتَــــ ِهــ ل
لي لدعى ِب َق لو ٍل َ
ِبح يجــــ ٍة يــــــــــــــــــعر ل ِ
العقَال
ل
ل
ف ع لنــــ َد ل
لَ

أهول 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.

فاقأهسام أربعة.

اك معنى ٍ
مفرد فهو تصور ،كإدراك معنى قيد .وان كان إدراك وهوع نسبة فهو تصديق كإدراك
فإن كان إدر َ
ْ

وهوع القيام في هولنا قيد هائم .وهذا معنى هوله (إدراك مفرد) البيت.

هائم ،اشتمل على تصورات أربعة تصور الـموضوع وهو قيد ،وتصور الـمحمول وهو هائم ،وتصور
فـق ٌ
يد ٌ
وتصور وهوعها(.)2
النسبة( )9بينهما وهو تعلّق الـمحمول بالـموضوع،
ّ
فالتصور الرابع يسمى تصديقاً ،والثّلثة هبله شروط له ،وهذا مذهب الحكماء(.)3

ومذهب اإلمام أن التصديق هو التصورات اقأربعة.

( )9نعبر عن النسبة بإضافة المحمول إلى الموضوع ،فالنسبة في مثالنا هي (هيام قيد).
( )2أو ال وهوعها.

( )3وهو أيض ـ ـاً مذهب جمهور المناطقة من مسـ ــلمين وغيرهم ،وهو أهوى من مذهب اإلمام ،أي الفخر الراقي

رضي اهلل تعالى عنه.
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فيكون التصديق بسيطاً على مذهب الحكماء ،ومركبًا على مذهب اإلمام .والـمصنف ماش على مذهب

الحكماء ،بتقدير مضاف في كّلمه بين (درك) و(نسبة) وهو وهوع(.)4

ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما أو تُعلمهما ،فالـمراد بالوضع ما يشمل ذلك(،)5
ِ
مقدم عليه طبعًا فيقدم وضعًا( .)6وهذا معنى هوله" (وهدم اقأول) البيت.
فقدم التصور على التصديق قأنه ّ
ثم بين أن النظري من كل من التصور والتصديق ما احتاج للتأمل ،والضروري عكسه ،وهو ما ال يـحتاج

تقدم.
إلى ذلك .فاقأهسام أربعة كما ّ

مثال التصور الضروري إدراك معنى لفظ (الواحد نصف اإلثنين) ،ومثال التصور النظري إدراك معنى

(الواحد نصف سدس اإلثني عشر).

ي
ومثال التصديق الضروري إدراك وهوع النسبة في هولنا (الواحد نصف اإلثنين) ،ومثال التصديق النظر ّ
إدراك وهوع النسبة في هولنا (الواحد نصف سدس اإلثني عشر).
وبـما تقرر علم انـحصار العلوم في التصورات والتصديقات ،ولكل منهما ٍ
مباد ومقاصد.
فمبادي التصورات الكليات الخمس( ،)7ومقاصدها القول الشارح.

ومبادي التصديقات القضايا وأحكامها ،ومقاصدها القياس بأهسامه.

فانـحصر فن الـمنطق في هذه اقأبواب اقأربعة( .)1وأما بـحث الدالالت ومباحث اقألفاظ فإنـما ذكر في

كتب الـمنطق لتوهف بـحث الكليات الخمس عليه ،ومن نظر إلى أهسام القياس الخمسة عد اقأبواب ثـمانية(،)1

ومن َّ
عد معها مبحث اقألفاظ مستقّلً كانت اقأبواب عنده تسعة.

مفرد بالقول الشارح ،كالحيوان الناطق في
ثم إن الـمناطقة اصطلحوا على تسمية اللفظ ال ُـمفاد به معنى ٌ
تعريف اإلنسان الـمتوصل به إلى معنى مفرد ،وهو معنى اإلنسان؛ وهذا معنى هوله (وما به إلى تصور) البيت.
متغير ،وك ّل متغير حادث)
(العالم
واصطلحوا على تسمية اللفظ الـمفيد للتصديق حجة أي هياسًا ،كـَـ
ٌ
ُ
الـمتوصل به إلى النتيجة وهي [العالم حادث] .وهذا معنى هوله (وما لتصديق) البيت.

( )4النسـبة الحكمية لها إطّلهان ،فعلى المعنى اقأول للنسـبة الحكمية ،وهي مجرد تعلق المحمول بالموضوع،

ال بد من تقدير المحذوف .لكن بالنظر إلى المعنى الثاني للنس ـ ـ ـ ــبة الحكمية ،وهي وهوع النس ـ ـ ـ ــبة أو ال وهوعها ،فّل
داعي لتقدير محذوف.
( )5أي ما يشمل الكتابة والتعلم أو التعليم.
( )6وليس هذا التقديم بواجب ال عقّلً وال ش ـ ـ ـ ــرعاً ،والعّلمة الس ـ ـ ـ ــعد في تهذيب المنطق هدم التص ـ ـ ـ ــديق على

التصور .ولكن إن لم يكن لذلك مبرر ،فهو في هوة الخطأ ،أي كأنه خطأ.
( )7وهي ما يسمى بإيساغوجي.

( )1وهذه اقأربعة رئيسية ،ال بد في أي كتاب في المنطق من بحثها.

( )1وهي مبادئ التص ـ ــورات ،مقاص ـ ــد التص ـ ــورات ،مبادئ التص ـ ــديقات ،فهذه ثّلثة ،ثم خمس ـ ــة تندرج تحت
مقاصد التصديقات ،وهي أهسام القياس الخمسة.
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ض ِعي ِ
[أنواعل ّ ِ
ية]
الو ل
الداللة َ
َ
َ .24دالل ـ لة اللي لف ِظ َعلى مــا وا َف َق ـ له
ِ ()11
ــــض ومناً َوما لَ ِزلم
َ .25و لج لزِفــــــــ
ــــه تَــ َ

()11

ــــاب َقـــــ لة
ونـهـــــا َد َ
َيـــــ لد لعـ َ
اللـــــ َة الـ لـمطـ َ

ِ
ام إِ لن بـِ َع لقــل
فَ ل
ــــه َو الــتــــز َ

ٍ ()12

ـــــزلم
التل َ

أهول مراده بالداللة الوضعية اللفظيةُ ،بدليل هوله في البيت (داللة اللفظ) .ومراده في البيت داللةُ اللفظ

الوضعيةُ ،بدليل هوله في الترجمة (الوضعية) .فقد حذف من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره في امآخر،
وهو نوع من الجناس يسمى احتباكاً.

والداللة فهم أمر من أمر ،كفهمنا الجرم الـمعهود من لفظ السماء ،فلفظ السماء يسمى داالً ،والجرم الـمعهود

ال.
مدلو ً

والداللة بـحسب الدال ستة أهسام ،قأن الدال إما أن يكون لفظاً كالـمثال الـمتقدم ،أو غير لفظ كالدخان

ال بالوضع أو بالطبع أو بالعقل.
الدال على النار ،وكل منهما إما أن يكون دا ً

مثال داللة غير اللفظ الوضعية داللة اإلشارة على معنى نعم أو ال ،وداللة النقوش على اقألفاظ .ومثال

الطبيعية داللة الحمرة على الخجل ،والصفرة على الوجل .ومثال العقلية داللة العالم على موجده وهو الباري

جل وعّل ،والدخان على النار.

ومثال داللة اللفظ الوضعية اقأسد على الحيوان الـمفترس ،واإلنسان على الحيوان الناطق .ومثال

الطبيعية داللة اقأنين على الـمرض ،وأُح على ألم بالصدر .ومثال العقلية داللة كّلم الـمتكلم من وراء جدار

على حياته ،والصراخ على مصيبة نقلت بالصارخ.

والـمختار من هذه اقأهسام الداللة اللفظية الوضعية ،فقولنا اللفظية ،مخرج لغير اللفظية بأهسامها ،وهولنا

مطابقية وتضمنية والتقامية.
الوضعية مخرج للفظية الطبيعية والعقلية .ثم هذه الداللة ثّلثة أهسام
َ
فاألولى داللة اللفظ على تـمام ما وضع له ،كداللة اإلنسان على مجموع الحيوان الناطق.

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

الناطق(.)93

( )90أي على ما وافقه في الوضع ،أي على ما وضع له.
( )99أي وجقء معناه الوضعي.

( )92هـذا على مـا هـالـه المحققون من أنـه يتوجب أن يكون اللقوم عقلياً حتى تعتبر الداللة االلت اقمية ،واال ال

تعتبر.

( )93أي كداللة لفظ "اإلنسان" على الحيوان فقط ،أو الناطق فقط ،في ضمن الحيوان الناطق.
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والثالثة داللته على أمر خارج عن الـمعنى

ما فيه( .)95وهذا معنى هوله (داللة اللفظ) البيتين.

()94

القم له ،كداللته على هبول العلم وصنعة الكتابة ،على

()96

للوضع اللغوي ،قأن الواضع وضع اللفظ ليدل على

وسميت اقأولى داللة الـمطابقة لـمطابقة الفهم

تضمن قأن الجقء في ضمن الكل .والثالثة داللة التقام
الـمعنى بتمامه ،وهد فهمناه منه بتمامه .والثانية داللة
ّ
قأن الـمفهوم خارج عن الـمعنى القم له.
القَم ذلك في الخارج
وهوله (إن بعقل التقم) ،أشار به إلى أن الّلقم ال ّ
بد أن يكون القمًا في الذهن سواء َ

كلقوم القوجية لألربعة أم ال ،كلقوم البصر للعمى(.)97

وأما إذا كان القماً في الخارج فقط كسواد الغراب ،فّل يسمى فهمه من اللفظ داللة التقام عند الـمناطقة،

وان سمي بذلك عند اقأصوليين .فالباء في هوله (بعقل التقم) بـمعنى في ،والـمراد بالعقل الذهن أي القوة الـمدركة.
()91

ثم إن كّلً من داللة التضمن وااللتقام يستلقم داللة الـمطابقة

بسيطًا وال القم له(.)91

وهي ال تستلقمهما ،كما إذا كان الـمعنى

وداللة التضمن هد تـجتمع مع داللة االلتقام فيما إذا كان الـمعنى مركباً وله القم ذهني ،وتنفرد داللة

التضمن فيما إذا كان الـمعنى مركباً وال القم له ذهنياً ،وتنفرد داللة االلتقام فيما إذا كان الـمعنى بسيطاً
كالنقطة( ،)20وله القم ذهني( ،)29واهلل أعلم.
( )94أي عن المعنى المطابقي.
( )95عبارة (على ما فيه) يس ـ ـ ـ ـ ــتعملها العلماء ليدلوا على أن في الكّلم خدش ـ ـ ـ ـ ــة ،أي فيه نظر ،وجهة النظر
هنا ،هو أن لفظ "اإلنسـان" هل يدلك على هبول العلم أو صنعة الكتابة؟ فهو يريد أن يقول إن هذا الّلقم ليس القماً

عقلياً.

( )96ال القصد ،فّل يلتفت إلى هصد المتكلم.

( )97كون البص ـ ـ ـ ـ ــر القماً للعمى في الذهن ،أي أنه ال ينفك عنه ،بمعنى أنه إذا حض ـ ـ ـ ـ ــر العمى إلى الذهن

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

وكون هذا اللقوم في الذهن فقط ،قأنه في الخارج ال يجتمع البصـ ـ ـ ـ ـ ــر والعمى في القابل لهما ،أي في الخارج
هناك تعاند وتناف وتنافر بين البصر والعمى.

( )91كون داللـة االلتقام تسـ ـ ـ ـ ـ ــتلقم داللة المطابقة ،قأنه ال بد أوالً من وجود معنى وضـ ـ ـ ـ ـ ــعي ،حتى ينظر في لواقمه،

وكون داللة التضـ ـ ـ ـ ــمن تسـ ـ ـ ـ ــتلقم داللة المطابقة ،قأنه ال بد أوالً من وجود معنى وض ـ ـ ـ ـ ــعي له أجقاء ،ثم تأتي داللة

التضمن دالة على جقء منها.

فداللة المطابقة سابقة وجوباً لكل من الداللتين االلتقامية والتضمنية.

( )91قأن واضــع اللغة هد يضــع لفظاً على معنى بســيط غير مركب ،مما يمنع وجود داللة التضــمن .كذلك هد يضــع

واضع اللغة لفظاً على معنى ال القم له ،فيمتنع عندها وجود داللة االلتقام.

ومعنى كون المطابقية غير مستلقمة للداللتين اقأخريين ،أنه ليس بالضرورة إذا وجدت أن توجدا.

( )20النقطة ليس لها امتداد ،أي ليس لها أبعاد ،فذات ماهيتها بسيطة ال تركب فيها.
( )29وهو كونها طرف الخط.
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[فصل] في مباحث األلفاظ
 .26مســتَـــعم لل األَ ل ِ
ـوج لد
فاظ َح لي ل
ث يــــلـــ َ
ل ل لَ
َ .27فـــــ يَو َل مـــــا َد يل لجـــ لز ل ل َعـــ َلـــى
ِ
الم لف َردا
س َم لي ِن أ ل
َ .28و له َو َعلى َ ل
َعني ل
اشـــــــــ ِتر ٍ
اك ال لكــــــــــــــــــكل وي
 .29فَ لم لف ِه لم ل

ب َوِا يمـــــا لمـــــ لفـــــ َرلد
إِ يمـــــا لمـــــ َريكـــــ َ
لج ـ لزِ َم ـ لع ـنـــــا ل ِب ـ َع ـ لك ـ ِ مـــــا تَ ـال
ث لوجـِــــــــــــــدا
ـــي لاو لج لزِف وي َح لي ل
لكـــــلكــ ز
ٍ
الج لزِف وي
ســــــــ له ل
َســــــــدَ ،و َع لك ل
َكـــــــــــــــــ َ

ـمصنف.
أهول اللفظ إما أن يكون مهمّلً كـديق ،أو مستعمّلً كـقيد .وال عبرة بالـمهمل ،ولذلك أهـمله ال ّ

ثم الـمستعمل إما أن يكون مفردًا ،واما أن يكون مرّكباً .فاقأول ما ال يد ّل جقؤه على جقء معناه كـقيد،
هائم.
والثاني ما د ّل جقؤه على جقء معناه كق ٌ
يد ٌ
()22

هوة الـمفرد
والكّلم على الـمرّكب وهسميه _ أعني ما هو في ّ
والقضايا واقأهيسة .والـمقصود هنا الـمفرد وهو هسمان

ـمعرفات
وما كان محضاً_ يأتي في ال ّ

جقئي إن منع تصور معناه من وهوع َّ
الش ِركة فيه( ،)23كقيد.
ّ
()24
تصور معناه من وهوع الشركة فيه  ،كاقأسد.
وكلي إن لم يـمنع ّ
ّ

كلي لم يوجد من أفراده فرد .وكلّ ّي وجد منها فرد .وكلّ ّي وجد منها أفراد.
وهو ستّة أهسام
ّ
وك ّل واحد من هذه الثّلثة هسمان

الضدين ،أو مع جواق الوجود
األول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد إما مع استحالة الوجود كاجتماع
ّ
ّ
كـبحر من قئبق.

التعدد ،كـالـمعبود بـحق ،أو مع جواق التعدد،
والثاني :وهو الذي وجد من أفراده فرد ،إما مع استحالة
ّ
كـشمس.
الجنة ،أو
والثالث :وهو ما وجد منه أفراد ،إما مع التناهي ،كاإلنسان ،أو مع عدم التناهي ،كنعيم أهل ّ
كمال اهلل تعالى.

( )22وهو المركب الذي يكون معناه واحداً ،مثاله هولنا للصـ ـ ـ ـ ــغير إذا أردنا تعليمه ["ال إله إال اهلل" هي كلمة

التوحيـد] ،فعبـارة "ال إلـه إال اهلل" مركبـة ،إال أنهـا في هوة المفرد ،قأنهـا مبتـدأ .وكـذلـك (غّلم قيد) ،هو مركب تقييدي
في هوة المفرد ،وكذلك (حيوان ناطق) هو مركب تقييدي في هوة المفرد.
( )23أي إن معناه يص ـ ــدق على واحد فقط ،مثاله اس ـ ــم العلم "حس ـ ــن" ،وال يرد أن هناك كثيرين تس ـ ــموا بهذا

االســم ،قأن االشــتراك عندها لفظي ،قأن معنى "حســن" هو هذه الذات المتشــخصــة التي وضــع لفظ "حســن" بإقائها،
وهذا المعنى واحد ال تعدد له ،وانما الذي تعدد هو اللفظ.

علي وعليك وعلى قيد إطّلهاً
( )24أي إن معناه يص ـ ـ ـ ـ ــدق على كثيرين ،ومثاله كلمة "إنس ـ ـ ـ ـ ــان" ،فهي تطلق ّ
حقيقياً ،قأن معنى اإلنسانية مشترك في المذكورين جميعاً.
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بالكلية
(فافدح) :اللفظ يوصف باإلفراد والتركيب حقيقة ،ووصف الـمعنى بـهما مجاق .والـمعنى يوصف
ّ
والجق ّئية حقيقة ،ووصف اللفظ بـهما مجاق.

مقدم على الك ّل طبعاً.
فإن هلت كان اقأولى
قأنه جقؤه ،والجقء ّ
للمصنف أن ّ
يقدم الـمفرد على الـمرّكب ّ
ّ
فقدمه عليه لذلك .وبـهذا
ثبوتي ،ومعنى الـمفرد
فالجواب أن معنى الـمرّكب
النفيّ ،
عدمي ،واإلثبات أشرف من ّ
ّ
ّ
الكلي.
ئي على
يـجاب عن تقديـمه الجق َّ
ّ
ثم هال
(ج ُقِء معناه) بتحريك القاي
وهوله ُ
بالضم ،كما ه أر به شعبة من رواية عاصمّ .
ّ
 .31وأ يَوالً ِللـ ي
ــذا ِ ( )25إِ لن فيهـــا لانـــ َد َر لج
َ
 .31وال لكـــــلكـــــ ِيا ل َخمس َة لد َ ِ
ون ا لنتقا ل
ل َ
َ
طــــ لط
شــــــــــــ َ
َ .32وأ يَو َل ثَــــالثَـــــ َة ِبــــال َ

ـــار ٍ
َفــــا لن ِســـــــــ لبــــهل أ لَو ِلعـ ِ
ض إِذا َخ َر لج
صــــــــ َل َع َر َ
ض َن لوعَ َوخا ل
ِج لن َ َوفَ ل
ســـــــــ لط
ــب أ لَو َبعيـ َ
ِج لن َ ََريـ َ
ــد أ لَو َو َ

ّل في الذات بأن يكون
ئي) ،يعني أن
الكلي في هوله
باقأول
الكلي إن كان داخ ً
(كلي أو جق ُّ
ُّ
أهول مراده ّ
ّ
ّ
جقءاً من الـمعنى الـمدلول للفظ ،يقال له
ذاتي ،كالحيوان أو الناطق بالنسبة إلى اإلنسان ،وان كان خارجاً
كلي ّ
ّ
()26
يسمى كليّاً عرضياً ،كالـماشي والضاحك بالنسبة له ،وان كان عبارة عن الـماهية
عن الذات بأن لم يكن كذلكّ ،
بعرضي(.)27
الذاتي ما ليس
ذاتي بناء على أن
ّ
ّ
كإنسان ،فهو ّ
يسمى جنساً كالحيوان
ـماهية وبين غيرها ،أو
الكلي
الذاتي إما أن يكون مشتركاً بين ال ّ
ّ
فاقأول ّ
مختصاً بـهاّ .
ّ
و ّ
يسمى فصّلً كالناطق بالنسبة له.
بالنسبة لإلنسان ،والثاني ّ

العرضي إما أن يكون مشتركاً أو
الكلي
يسمى عرضاً
مختصاً .فإن كان مشتركاً بين ال ّ
ّ
ـماهية وغيرها ّ
ّ
و ّ
خاصة ،كالضاحك بالنسبة له.
يسمى
عاماً ،كالـماشي بالنسبة لإلنسان .وان كان
ّ
ّ
خاصاً بـها ّ
ّ
نوعاً.

يسمى
كلي
الذاتي الذي هو عبارة عن نفس ال ّ
ـماهية ،كاإلنسان ،فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطقّ ،
ّ
وال ّ
التصورات الـمشار إليها بقوله (والكليات) البيت.
الكليات الخمس التي هي مبادئ
فهذه ّ
ّ
ومتوسط
ثم إن ّأولـها وهو الجنس ثّلثة أهسام هريب كالحيوان بالنسبة لإلنسان ،وبعيد كالجسم بالنسبة له،
ّ
ّ

كالنامي بالنسبة له .وهو الـمشار إليه بقوله (و ّأو ٌل ثّلثة) البيت .ثم هال

( )25أي الماهية ،فعبر عن الماهية بالذات .وبينهما فرق دهيق.
( )26أي عن تمام الماهية.

( )27العرضـ ـ ـ ــي هو المعنى الخارج عن الذات ،فقوله
ـي) أي الذاتي ما ليس خارجاً
(الذاتي ما ليس بعرضـ ـ ـ ـ ّ
ّ
عن الذات ،وهو يص ـ ـ ــدق على ما إذا كان الوص ـ ـ ــف داخّلً في الماهية ،وما إذا كان تمامها ،ولذلك عد النوع ذاتياً،

قأن النوع هو تمام الماهية.
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[فصل في بيان نسبة األلفاظ للمعاني]
 .33وِنســـــــــبــــ لة األَ لفـ ِ
ـــاظ ِلل َمعــــاني
َ ل َ
ف
َ .34تـو ل
شـــــــــــــ ل
اطـ َ تَ َ
اكـــــ َك تَ َخـــــا ل ل

لســــــــ ٍام بال نل لقصـ ِ
ـــــــان
ســــــــ لة أََ َ
َخ لم َ
و ل ِ
ف
اد ل
ســـــــــــــ له التير ل
االشـــــــــت ار لك َع لك ل
َ

متعدداً.
متعدداً( .)21وعلى ك ّل ،فالـمعنى إما أن يكون واحداً أو
أهول اللفظ إما أن يكون واحداً ،أو
ّ
ّ

فاقأهسام أربعة.

فمثال اتـحاد اللفظ والـمعنى إنسان .ومثال اتـحاد اللفظ وتعدد الـمعنى عين ،فإنه يطلق على الباصرة

والجارية وغيرهـما.

بالشدة والضعف
كليًا متواطئًا كاإلنسان ،وان اختلف فيها
ّ
سمي ّ
اقأول إن اتـحد الـمعنى في أفراده ّ
فالقسم ّ
كلياً مش ّككاً( )21كالبياض ،فإن معناه في الورق أهوى من معناه في القميص مثّلً.
سمي ّ
ّ
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.

ثم هال
فهذه اقأهسام الخمسة التي ذكرها في هوله (ونسبة اقألفاظ) البيتين .ومراده بالتخالف التباينّ .
ب أ لَو َخ ـ َب ـ لر
َ .35والــلي ـ لف ـظل إِ يمـــــا َ
ط ـ َلـــــ َ
ِ ()31
س ـ له لدعا
اس ـت لعال
َمَر َم َع ل
َو َع لك ل
 .36أ ل

لكــــــــ لر
َوأ يَو َل َثــــــــ َ
ســـــــــــــــــ لتــــــــذ َ
الثــــــــ َة َ
ِ
ــــــــــــاوي َفـــــ لالـ ِتـمـــــا َ َوََ َعـــــا
َوفـي الـتيسـ

()39
هائم .وان وجد معناه به( ،)32فهو طلب أي
أهول اللفظ إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر ،كق ٌ
يد ٌ
اقأول يأتي عند هوله (ما احتمل الصدق لذاته جرى) البيت .والثاني ثّلثة أهسام،
إنشاء ،كقولك اعلم يا قيد .و ّ
ٍ
لسيده
قأنه إن كان من
مستعل كقول الـمخدوم لخادمه اسقني ماء .فهو أمر .وان كان من اقأدنى كقول الخادم ّ

( )21أي أكثر من واحد.

معنى مشــككاً ،قأنك إذا نظرت إلى القدر المشــترك بين أفراده ،أي الذي يصــحح إطّلق المعنى
( )21وســمي
ً
عليها ،حسبت هذا المعنى متواطئاً ،واذا نظرت إلى التفاوت ،حسبت المعنى متبايناً.
( )30الناظم جعل مفهوم اقأمر ال يتحقق إال باالس ـ ـ ـ ــتعّلء ،وهو طلب العلو ،وان لم يكن الطالب في نفس ـ ـ ـ ــه

عالياً ،وبعض العلماء ،كاإلمام الجويني في الورهات ،جعل من حقيقة اقأمر أن يكون ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد اًر من العالي ،أي أن

يكون الطالب في نفسه عالياً على المطلوب.

والتحقيق أن العلو واالستعّلء ال هما داخّلن في حقيقة اقأمر ،وال هما شرطان له ،وهذا يدرس في اقأصول.

( )39أي ما احتمل الصـ ـ ـ ــدق والكذب لذاته .وهد يكتفي بعض العلماء بقولهم ما احتمل الصـ ـ ـ ــدق لذاته ،كما

سيمر في كّلم الناظم .وذلك قأن ما احتمل الصدق لذاته ال بد أيضاً أن يحتمل الكذب لذاته.
( )32أي وجد معنى اللفظ بنفس اللفظ ،أي بسببه.
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ٍ
يسمى التماسًا ،كقول بعض الخدمة لبعض أعطني عمامتي.
أعطني درهـمًا .فهو دعاء .وان كان من
مساو ّ
ثم هال
وهذا معنى هوله (واللفظ إما طلب أو خبر) البيت .وفي هذا الـمبحث كّلم في علم اقأصولّ .
الجزفية]
الكلية والجز و ّ
[فصل في بيان الك ّل و ّ
الم لج لموِع
 .37ل
الـكـــــ ول لحـ لكـ لمـنـــــا َعـلى َ
َ .38و َح ليــــــــــــــــــثلمــــا ِل لكــــ كل فَ لرٍد لح ِكمــــا
الـحـ لكـ لم ِلـ للـ َبـ لع ِ
الج لزِفيـــــ لة
ض له َو ل
َ .39و ل

ذاك َلــــــ ليــــــ َ ذا لوَلــــــوِع
َكــــــ لكــــــ ول َ
ــــلـــــيـــــة ََـــــ لد لعـــــِلـــــ َمـــــا
فـــــإنـــــه كـ ّ
ــــــــــــــه َجِلي لة
الج لزل َم لع ِرفَتلــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل
َو ل

يشم للعلم رائحة.
أهول الك ّل هو الـمجموع الـمحكوم عليه ،كقولك أهل اقأقهر علماء .إذ فيهم من ّلم ّ
الكلية الحكم على ك ّل فرد ،كقولك ك ّل إنسان هاب ٌل للفهم .والجق ّئية الحكم على بعض اقأفراد ،كقولك بعض
و ّ
أهل اقأقهر علماء .والجقء ما تركب منه ومن غيره ك ّل ،كالسِّمار( )33والخيط للحصير ،فك ّل منهما يقال له جقء،
جقء ،والحصير ٌّ
كل.
ـمصنف بقوله (ككل ذاك) البيت ،إلى حديث ذي اليدين الـمشهور ،ل ّـما هال للمصطفى صلى اهلل
وأشار ال ّ

الكلية ال الك ّل(،)34
عليه وسلّم أهصرت الصّلة أم نسيت؟ فقال ((ك ّل ذلك لم يكن)) .والتحقيق أنه من باب ّ
ثم هال
بدليل هوله للمصطفى صلى اهلل عليه وسلّم بل بعض ذلك هد كانّ .
المعرفا
[فصل] في
ك
ف إِلــى( )35ثَـالثَـــــ ٍة َل ِســـــــــ لم
 .41لم ـ َع ـكر َ
الحـــ ود ِبـــ ِ
صــــــــــ ٍل َوََعـــا
َ .41فـــ َ
الج لن ِ َوفَ ل
ِ
صـــــــــ ٍل أ لَو َم َعا
َ .42ونـاَ ل َ
الح كد ِبفَ ل
 .43ونـ ِ
اصـــــــــ ٍة فَ َق لط
ســـــــــِم ِب َخ ـ ي
ـاَ ل ي
الر ل
َ

()36

ســـــــــــ ِمـــ زي َولَـــ لفـــ ِظـــ زي لعـــِلـــ لم
َحـــــ زد َوَر ل
ســـــــــم ِب ـ ِ
ـاصــــــــــ ٍة َمعــا
الج لن ِ َوخـ ي
َو ي
الر ل ل
ِجـــ لنـــ ٍ بـــعـــيـ ٍ
ــــد ال ََـــريـ ٍ
ــــب َو ََـــعـــــا
َ

أ لَو َم ـ َع ِجــ لنــ ٍ لأب ـ َعـــــ ٍد ََـــــ ِد لارَتــ َبــ لط

( )33السمار نوع من النبات ،يخيطونه ليعملوا منه الحصير.
( )34قأنه لو كانت من باب الكل المجموعي لكان هناك كل مجتمع من القص ــر والنس ــيان ،وهذا لم يحص ــل،
قأن الذي حصـ ــل إما هصـ ــر أو نسـ ــيان ،فلما هال النبي صـ ــلى اهلل عليه وسـ ــلم "كل ذلك لم يكن" ،أراد نفي كل من
ونفي كل من القصــر والنســيان على حدة ال يتحقق
القصــر والنســيان على حدة ،ال نفي القصــر والنســيان مجتمعينُ .
إال إذا كان من باب الكلية ،قأن الكلية هي التي يكون النفي فيها متناوالً لكل أفرادها ،ال َّ
الكل.
وقأنه في بعض الروايات هال ذو اليدين رضـي اهلل عنه (بل بعض ذلك هد كان) ،هال ذلك بقصـد المناهضة،

وهوله هذا هضية موجبة جقئية ،فيكون نقيضها السالبة الكلية ،وهي هوله عليه الصّلة والسّلم "كل ذلك لم يقع".
( )35وفي غير هذه النسخة (على ثّلثة).
( )36أي مع .واقألف إلطّلق الشعر.
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شـــــــــ ِه ـ ار
َ .44و َمـــــا ِبـ َلـ لفـ ِظـ هي َلـــــ َد ليـ ِهـم ل

ـــــــــبدي لل َل لف ٍظ ِبر ٍ
أشـــ َه ار
ديف ل
تــــــــــــَــــــــــــ ل
َ

الكليات الخمس ،أخذ يتكلّم على مقاصدها ،وهي القول
أهول لـما ّ
لتصورات ،وهي ّ
هدم الكّلم على مبادي ا ّ

الشارح.

معرف بكسر الراء ،ويقال له تعريف ،وهول شارح أيضاً ،وهو ما كانت معرفته سبباً في
ـمعرفات جمع ِّ
فال ّ
ـمعرف بفتح الراء ،كالحيوان الناطق في تعريف اإلنسان ،فإن معرفته سبب في معرفة اإلنسان.
معرفة ال َّ

حد تام( ،)37وناهص ،ورسم تام ،وناهص ،وتعريف باللفظ.
وهو خمسة أهسام ّ
()31
الحد الناهص
التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين  ،كتعريف اإلنسان بالحيوان الناطق .و ّ
ّ
فالحد ّ
هو التعريف بالفصل وحده( ،)31كتعريفه بالناطق فقط ،أو به مع الجنس البعيد( ،)40كتعريفه بالجسم الناطق.

الرسم الناهص
الرسم التام( )49هو التعريف بالجنس القريب و
الخاصة ،كتعريف اإلنسان بالحيوان ّ
ّ
الضاحك .و ّ
وّ
بالخاصة وحدها( ،)42كتعريفه بالضاحك ،أو بـها مع الجنس البعيد( ،)43كتعريفه بالجسم الضاحك .وأما التعريف
ّ

أشهر منه ،كتعريف الغضنفر باقأسد.
باللفظ فهو أن تب ّدل اللفظ بلفظ مرادف له َ
التامان ،بدليل هوله بعد ذلك (وناهص الحد)( ،وناهص الرسم).
بالحد والرسم في البيت
ـمصنف
ّ
ومراد ال ّ
ّ

ثم هال
ّ

َن ليـر مـ ي
ردا
َ .45و َ
ط ً
شـــــــــ لرطل لكـــــ هل أ ل
ل
ِ
ــــــــــــاوًيـــــا َوال تَـــــ َجـــــ يو از
َ .46وال لمسـ
َ .47وال ِبـمـــــا ليـــــ لد َر ِبـمـ لحـــــ لد ٍ
ود َوال
َ
 .48و ِع لن َد لهم ِم لن جمـــــــــ َلــ ِ
ــــــــة الم لر ِ
دود
َ
لل
َ
الح لد ِ
ود ِذ لك لر أ لَو
ــــج ل
وز في ل
َ .49وال َيــــــــ ل

مـ لنـع ِكســـــــــــــا وظـ ِ
ــــاهًار ال أ لَب َعـــــدا
َ
ل َ ً
ــــــــــــــــنـــــ ٍة ِبـهـــــا تَـ َح ـير از
ِبـال ََـ ِرليـــ
َ

شتـــــــــــــــَــــــــ ِ
ـــــرٍك ِم َن القَري َن ِة َخال
لم ل

الح لدوِد
َن تـلــــــــ ل
أل
ـــــد َخ َل األ ل
كام في ل
َح ل
اد ِر ما َرَو لوا
َو َج ِافَز في ي
ســـــــــِم فَ ل
الر ل

( )37وهو المراد عنـد إطّلههم الحـد ،كمـا أطلقـه النـاظم ،واذا أرادوا الحـد النـاهص هيـدوه بقولهم الحد الناهص.
وأحياناً يطلقون الحد ويريدون به مطلق التعريف ،فيدخل فيه اقأهسام الخمسة للتعريف المذكورة.
( )31الحظ أن الشارح تكلم هنا عن الفصل القريب ،والناظم لم يتكلم عنه.
( )31هذا عند من أجاق التعريف بالمفرد.

( )40وهذا عند من لم يجق التعريف بالمفرد.
( )49وهو المراد عند إطّلههم الرسم ،واذا أرادوا الرسم الناهص هيدوه بقولهم الرسم الناهص.
( )42هذا عند من أجاق التعريف بالمفرد.

( )43وهذا عند من لم يجق التعريف بالمفرد.
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ـمعرف مانعاً من دخول غيرها،
طردًا منعكسًا( ،)44أي جامعاً قأفراد ال َّ
أهول شرط ال ِّ
ـمعرف أن يكون م ّ

كتعريف اإلنسان بالحيوان الناطق ،فلو كان غير جامع كتعريف الحيوان بالناطق( ،)45أو غير مانع كتعريف

يصح التعريف .وأن يكون ظاه اًر ،كتعريف الحنطة بالقمح .وأما إذا كان أبعد منه ،كتعريف
اإلنسان بالحيوان ،لم
ّ
يصح(.)46
اقأسد بالغضنفر ،أو مساويًا كتعريف العدد الفرد بـما ليس بقوج ،والقوج بـما ليس بفرد ،فّل
ّ

حرق
وأن ال يكون بألفاظ مجاقّية من غير هرينة ّ
تعين الـمراد ،كتعريف البليد بالحمار ،فإن وجدت هرينة يت ّ
صح التعريف ،كتعريف البليد بـحمار يكتب.
بـها عن الـمعنى
الحقيقي ّ
ّ
تقدم( ،)47وعكسه.
وأن ال يتوهّف معرفته على معرفة الـمحدود ،كتعريف العدد الفرد بـما ّ
وأن ال يكون باقألفاظ الـمشتركة من غير هرينة ،كتعريف الشمس بالعين .فإن وجدت هرينة ،كتعريفها

صح التعريف.
بالعين الـمضيئةّ ،
الرفع حكم من أحكامه،
وادخال اقأحكام في الحدود ال يـجوق ،كتعريف الفاعل بأنه االسم الـمرفوع ،قأن ّ
ـمعرف بفتح الراء يتوهف على أجقاء التعريف ،واذا جعلنا الحكم جقءاً منها ،والحال أنه( )41يتوهّف على
قأن ال َّ
الدور ،وهو مـمنوع.
ال َّ
تصوره ،لقم ّ
ـمعرف ،بفتح الراء ،قأن الحكم على الشيء فرع عن ّ
الحد( ،)41كقولك في تعريف البليد هو الذي ال يفهم أو ال يستقيم،
وال يـجوق إدخال أو التي للش ّ
ك في ّ

ك ،أي إما هذا أو هذا.
على سبيل الش ّ
ـمعرف هسمان ،هسم كذا ،وهسم كذا .فيكون
أن ال َّ
وأما أو التي للتقسيم ،فإنه يـجوق إدخالـها على معنى ّ
التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين متخالفين.

اقأول الفكر الـمؤدي
النظر بالفكر ال ّ
مثاله تعريف ّ
ـمؤدي إلى العلم أو غلبة ّ
الظن .يعني أن النظر هسمانّ ،
الظن.
إلى العلم ،والثاني الفكر الـمؤدي إلى غلبة ّ
الرسم فيجوق دخولـها ،كقولك في تعريف اإلنسان هو الحيوان الضاحك أو القابل للعلم وصنعة
وأما في ّ
الكتابة.

المعرف بفتح الراء .والعكس معناه كلما حض ـ ــر
( )44الطرد معناه كلما حض ـ ــر التعريف في الذهن حض ـ ــر
َّ

المعرف ،بفتح الراء ،في الذهن حضر التعريف.

والطرد يسـمى المنع ،والعكس يسـمى الجمع ،وعليه فاللف والنشر في هول الشارح (أن يكون مطّرداً منعكساً،

المعرف مانعاً من دخول غيرها) غير مرتب.
أي جامعاً قأفراد
َّ

( )45قأنه تعريف للعام بالخاص ،وهو غير جائق ،لفقده الجمعية.
( )46قأن الفرد والقوج متساويان في الخفاء والظهور.

( )47أي كتعريف الفرد بمــا ليس بقوج ،قأن القوج مــا ليس بفرد ،فلفظ (القوج) الوارد في التعريف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

متوهفاً معرفته على معرفة الفرد الذي هو المعرف ،بفتح الراء.
( )41أي الحكم.

أن (أو) الت ي للتقس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم يمنع دخولها في أي هس ـ ـ ـ ـ ـ ــم من أهسـ ـ ـ ـ ـ ــام التعريف
( )41أي في مطلق التعريف ،أي ّ
الخمسة.
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ـماهية يستحيل أن يكون لـها فصّلن على البدل( ،)50ويـجوق أن يكون لـها
والفرق بين ّ
أن ال ّ
الرسمّ ،
الحد و ّ
اصتان كذلك.
خ ّ

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

هال

[باب] في القضايا وأحكامها
ِ ِ ()51

ق ِلذاته
احــــــــــتَ َم َل ال ك
ص لد َ
 .51ما ل

َجر

ِ
ـــــبـــــــ ار
َبــــــــ ل
ــــــم ََضـــــــييــــــ ًة َو َخــ َ
ـــــيــــــ َنــ ل
ـــــه ل

أهول لـما فرغ من مبادي التصورات ومقاصدها ،أخذ يتكلّم على مبادي التصديقات ،وهي القضايا

وأحكامها .وواحد القضايا هضية ،وهي مرادفة للخبر.

وتعريفها (مركب( )52احتمل الصدق والكذب لذاته) ،فاحتمال الصدق والكذب ُيـخرج اإلنشاء ،وهوله (لذاته)

ليدخل فيه ما يقطع بصدهه ،كخبر اهلل ورسوله ،وما يقطع بكذبه ،ككون الواحد نصف الثمانية ،قأننا لو نظرنا

(" )50أو" التي تفيد البدلية تســمى "أو التي للتنويع" .وهوله "على البدل" ،أي ال يصــح أن تَرفع الفصــل وتضــع
ّل آخر
مكانه فصـّلً آخر ،كتعريف اإلنسـان بأنه حيوان ناطق ،فّل يجوق أن ترفع الفصل "ناطق" وتضع محله فص ً
كالصهال ،وعليه فّل يصح تعريف اإلنسان بقولك [اإلنسان حيوان ناطق أو صهّال].
أما إذا كانت الفصـ ـ ــول ال على البدل فّل يسـ ـ ــتحيل تعددها ،فيمكن أن يوجد للماهية الواحدة فصـ ـ ــول كثيرة ال

على البدل.

ففي التعريفات نحن نأتي بالفص ـ ـ ـ ـ ـ ــول لنعين الماهية ،فإذا تعينت الماهية بفص ـ ـ ـ ـ ـ ــل واحد اكتفينا به ،واال نأتي

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

مثال ذلك تعريف الحيوان بأنه جســم نام حســاس متحرك باإلرادة .فنام وحســاس ومتحرك باإلرادة ،هذه فصــول

ثّلثـة ،أتينـا بـالثـاني قأن اقأول لم يكف لتعيين الحيوان ،ثم أتينـا بـالثـالث لما الحظنا أن اقأول والثاني أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً غير
كافيين .والحظ أن هذه الفصـول ليسـت على البدل ،إذ هي يكمل بعضـها بعضـاً ،ومن ثم فّل إشكال في تكثرها ،بل

تكثرها هد يكون واجباً لكون الماهية ال تتعين إال به ،كما في هذا المثال اقأخير.

( )59أي ما احتمل الصـ ـ ـ ــدق والكذب لذاته ،قأن ما احتمل الصـ ـ ـ ــدق لذاته احتمل أيض ـ ـ ـ ـاً الكذب لذاته ،راجع

الحاشية (.)39

( )52أي لفظ مركب.
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()53

إلى ذات الخبر

لرأيناه يـحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن الـمخبر والواهع ،فالقطع بأحد اقأمرين من

()54
ثم هال
جهة الـمخبِر أو ال َ
ـمخبر به ّ .

ِ
 .51ثــــــــــــــــــــــــ يم القَ َ ِ
سما ِن
ضايا ع لن َد لهم َ ل
ل
()55
ش لخ ِ
صييـــــــ َة َواأل يَو لل
 .52لكـــــــلكـــــــييـــــــ َة
َ
زفياً لي َر
َ .53وال و
ور لكــــــــــــــــــــــــــــــلّ ّياً َو لج ّ
س ل
 .54إِ يمـــــا ِب ـ لكـــــ هل أ لَو ِب ـ َب ـ لع ـ ٍ
ض أ لَو بــال
ِ
 .55و لكــــــلوها م ِ
ــــبــــــ لة
ــــبــــــ َة َوسالــــــــ َ
وجــــــــ َ
ل َ
َ
ــــالحمليـــــة
األو لل الـمـوضـــــــــوعل بـ
ّ
 .56و ّ

ش لر ِطييــــــــ َة َح لمِليـيـــــــــــــــــــــــ َة َوالثيانــــــــي
َ

ســـــــــــــ يوَر َوِا يمـــــا لمــــ لهــــ َمـــــ لل
إِ يمـــــا لم َ
ث َجـر
امـــــ له َحـ ليـــــ ل
َوأ لَرَبـعَ أََ َ
لســـــــــــــ ل
ض أَو ِش لبـــــــ ٍ
َ ٍ
ـــه َجال
ش لي َوَل لي َ َب لع ل ل
فَ لهي إِذاً إِلى الثـــــــــــــي ـــ ِ
ـمان آيــــِ ـــ َـبـ ـ لة
َ
و ِ
ويـــــة
اآلخ ـ لر الــمــحــمــو لل بـ ي
ــــالســـــــــ ّ

وحملية .واقأولى يأتي الكّلم عليها في الـمتن.
القضية هسمان شرطية
أهول
ّ
ّ
كاتب -إما أن يكون موضوعها
يد
والثانية وهي
الحملية  -أي ما اشتملت على موضوع ومحمول ،كـق ٌ
ٌ
ّ

سميت
تسمى
كليًا ،ك
ّ
ّ
ـاإلنسان حيو ٌ
ُ
شخصية ،واقأولى إن كانت مهملة من السور ّ
ان .أو جق ّئيًا كـقيد كاتب .فالثانية ّ
)
56
(
كلية ،ك ُّ
ـكل إنسان
مسورة ،فإن كان السور كّلً أو ما في معناه
فالقضية ّ
ّ
مهملة كـاإلنسان حيوان .وان كانت ّ
()57
احد من اإلنسان حيوان.
ـبعض أو و ٌ
عامةُ اإلنسان حيوان .وان كانت بعضًا أو ما في معناه فجق ّئية ،ك ُ
أو ّ
فتلخص أن القضايا أربعة ،شخصية إن كان موضوعها جقئياً ،كـقيد كاتب .ومهملة إن كان كلياً ولم

تسور ،كـاإلنسان حيوان .وكلية إن سورت بالسور الكلي ،كـكل إنسان حيوان .وجقئية إن سورت بالسور الجقئي،

كـبعض اإلنسان حيوان.

وكل من هذه اقأربعة إما أن يكون موجباً كما تقدم .أو سالباً كـقيد ليس بكاتب ،واإلنسان ليس بـحجر،

وبعض اإلنسان ليس بـحجر .فتكون اقأهسام ثـمانية.

واقأول من كل واحد يسمى موضوعاً ،والثاني يسمى محموالً ،وهو الـمشار إليه بقوله (واقأول) البيت.

( )53معنى أنن ــا ننظر ل ــذات الخبر ،أي ال نلتف ــت مطلقـ ـاً إلى أي أمر آخر غير نفس الخبر .وه ــذا اقأمر

امآخر الذي نصـ ـ ـ ـ ــرف النظر عنه (ليتحقق لنا النظر في ذات الخبر) يمكن أن يكون هو القائل نفسـ ـ ـ ـ ــه ،ويمكن أن
يكون هو الدليل على صدق أو كذب الخبر ،وغير ذلك.
( )54الذي هو الخبر نفسه.

( )55إذا وص ـ ـ ـ ـ ــفنا اللفظ بأنه كلي ،فمرادنا أن معناه كلي .لكن إذا هيدنا القض ـ ـ ـ ـ ــية بالوص ـ ـ ـ ـ ــف بالكلية ،فليس
المقصود أن معناها كلي ،كما هو الحال عند وصف اللفظ بالكلية ،بل المقصود أنها مسورة وسورها كلي.
( )56ما في معنى (كل) كسائر وجميع وعامة وكافة.

( )57ما في معنى (بعض) كواحد وجماعة وثُلّة وثَُبة.
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واعلم أن الـمصنف هال في تعريف القضية (ما احتمل الصدق) ولم يقل والكذب ،لّلكتفاء وتعليم اقأدب

في التعبير .ثم هال

َ .57وِا لن َعلى التي لعلي ِ
ق فيهــا ََـ لد لح ِك لم
ـــة متــــــيــــ ِ
ضا إِلى َ ِ ٍ
صلَـــــ لة
 .58أ لَي ً
ش لرطييــ ل

ِ
فَِإ ينها َ ِ
ـــــــم
ش لرطي َة َو تَــــــــــــــــــ لنـــــــــ َقســ ل
شر ِطييـــــ َة مـــــ لنـــــفَ ِ
صل لة
َو ِم لثــــــــــــــ لـــــهــــا َ ل
ل
ـــــــــــــصــــــ ِ
ال
ان ذا ِ اال تكــ
أ يما َبــ
ـــــــــــــي ل
َ
َ

 .61ما أ لَو َج َب ل تَــــــــــــ َنافلًار َب ليــــــــــــ َن لهما
 .62مـ ِ
ـــانعل َج لم ٍع أ لَو لخل هو أ لَو له َمــــا

ــــعــــــلَما
لسامها ثَال ثَ َة فَــــــلــــــتـــــــــــــلـــــــ ل
أََ ل
و لهو الح ِق ِ
اعـــــــــ َلـــــــــما
يق وي األ َ
َخ و َف ل
َ َ َ

يم
 .59لجــــ لز ل
آهــــمـــــا لمــــ َقـــــد َ
الزَم
 .61مـــــا أ لَو َج ـ َبـــــ ل تَـ ل

ــــي
َوتـــــالـ ل
ـج ـ لأز لَي ـ ِن
الـ ل

وذا ل االنــــــــــــــــــــــــــ ِ
ــــف ِ
ون َم لي ِن
صال لد َ
َ
ل

الثانية( ،)51والجقء
قأن اقأولى جقء من
الحملية ،أخذ يتكلّم على
القضية
أهول ل ّـما تكلّم على
ّ
ّ
ّ
ّ
الشرطيةّ ،
الشرطية ما ترّكبت من جقأين
القضية
مقدم على الك ّل ،بقوله (وان على التعليق فيها هد حكم) البيت .يعني أن
ّ
ّ
ّ

ربط أحدهما بامآخر بأداة شرط أو عناد(.)51

شرطية متّصلة،
تسمى
ّ
إما قوج أو فرد .فاقأولى ّ
كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود .والعدد ّ
يسمى تالياً.
تسمى
يسمى ّ
ّ
مقدماً ،والثاني ّ
شرطية منفصلة .و ّأو ُل ك ّل منهما ّ
والثانية ّ
ـمتقدم ،فإن طلوع
فالشرطية الـمتّصلة ما أوجبت تّلقم الجقأين ،بأن يكون أحدهما القمًا لآلخر ،كالـمثال ال ّ
ّ

القوجية في
الشرطية الـمنفصلة ما أوجبت أي دلّت على التنافر بينهما ،فإن
النهار .و
الشمس ملقوم لوجود ّ
ّ
ّ
للفردية .وهي ثّلثة أهسام
ـتقدم منافرة
الـمثال الـم ّ
ّ
جوقت الخلّو .كقولنا
صحة االجتماع بين ال ّ
 مانعة جمع وهي ما دلّت على عدم ّـمقدم والتالي ،وان ّ

السواد مـمتنع ،ويـجوق الخلّو عنهما بكونه أحمر مثّلً.
الجسم إما أبيض واما أسود .فإن الجمع بين البياض و ّ
الخلو من طرفيها ،وان ّجوقت االجتماع ،كقولنا قيد إما
خلو وهي ما دلّت على امتناع
ّ
 ومانعة ّفي البحر واما أن ال يغرق ،فإن الخلو عن الطرفين مـمتنع( .)60ويـجوق الجمع بأن يكون في نـحو مركب.

فالقوجية
الخلو ،كقولنا العدد إما قوج أو فرد.
ّ
وخلو وهي ما دلّت على امتناع الجمع و ّ
 ومانعة جمع ّالخلو
الخلو ،ومن مانعة
أخص من مانعة الجمع لـمنعها
الفردية ال يـجتمعان ،وال يـخلو العدد عنهما .وهي
و ّ
ّ
ّ
ّ
( )51نوضــح ذلك بمثال ،وهو القضــية الشــرطية [إذا كانت الش ــمس طالعة فالنهار موجود] ،فنّلحظ أن هذه

الشرطية مركبة من جقأين ٌّ
كل منهما هضية حملية وهما [الشمس طالعة] و[النهار موجود].

( )51أداة شرط أي أداة اتصال ،مثل إذا ،كلما .وأداة عناد أي أداة انفصال ،مثل (إما أو).

( )60الطرفــان همــا كونــه في البحر ،وكونــه ال يغرق ،والخلو عن الطرفين يتم برفعهمــا ،فنفي الطرف اقأول
هو كون قيد ليس في البحر ،ونفي الطرف الثاني هو كون قيد يغرق ،ونّلحظ أن اجتماع اقأخيرين مس ـ ـ ــتحيل ،أي
يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيــل أن يكون قيــد ليس في البحر ،وفي نفس الوهــت يغرق ،لــذلــك هي مــانعــة خلو ،قأن الــذي امتنع هو خلو

الطرفين ،أي نفيهما.
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أحق باسم
حقيقية( ،)69قأنـها
وتسمى
لـمنعها الجمع ،فبينها وبين ك ّل منهما العموم والخصوص الـمطلق.
ّ
ّ
ّ
االنفصال.
الحملية ،تقريباً للمبتدي،
الشرطية الـمتصلة والـمنفصلة ،وال أسوارها كما فعل في
ـمصنف أهسام
يبين ال ّ
ّ
ّ
ولم ّ

ـمطوالت.
وذلك في ال ّ

[فصل] في التناَض

ِ ِ
ِ
ـي
ض لخل ل
 .63تَــ َناَل َ
ف القَضييـــتــــَـــ لـين فــ ل
 .64فَِإ لن تَــــ لك لن َ ِ
ـه َـمـ َلـ لة
ش لخـصي ًة أ لَو لم ل
َ .65وِا لن

إن
َ .66ف ل
َ .67وِا لن

س ِ
ور
ورحً بـــــــِــــال و
تـَــ ـ لك لن َم لح ل
ص َ
ِ
ـــبـــــ ًة لكــــــــــلكـــــييـــــة
تَ لك لن لموجـــــــ َ
س ِالب ًة لكــــــــــــــــلكــــــــييــــــــة
تَ لك لن َ

اح ٍد أَمر َل ِ
قوِ
فوِ
َكــ ل ٍ
ــــــــف لي
ص لد ل
ــــــي َ
لَ
بــــــالــ َك لــي ِ
ضها ِ
َن تلــ َـب كد َل لـه
ف أل
فَــــــ َنــ لق ل
ِ
الم لذ لك ِ
س ِ
ور
فَا لنــــــقل ل
ض ِبــــــض كد ل
ورها َ
س ِال َب َة لجــ لــزِفــــــــــــييــــ لة
َنـــــَـــ ِق ل
يضــــــــها َ
يضـــها لموجـــــــِـــ َـبـ ـ َة لجـــــ لـزفـِــــــ َـيـ ـ لة
َنــ ِـق ل

ـمصنف لّلحتياج إليهما ،ومعنى التناهض في
أهول التناهض حكم من أحكام القضايا ،كالعكس ،ذكرهـما ال ّ
اقأصل ثبوت الشيء وسلبه .كقيد وال قيد .وقيد كاتب وقيد ليس بكاتب.
()62
السلب ،بـحيث تصدق إحداهما وتكذب اقأخرى(.)63
ومعناه هنا
اختّلف ّ
هضيتين باإليـجاب و ّ
الـمعبر عنه عندهم بالكيف
القضيتين اختّلف الـمفردين كقيد وال قيد .وبا يـجاب والسلب
فخرج باختالف
ّ
ّ

بالكلية والجق ّئية( ،)64ككل إنسان حيوان ،وبعض اإلنسان حيوان .وبـحيث
ـمعبر عنه عندهم
ُ
ّ
بالكم ،ال ّ
االختّلف ّ
الصدق.
تصدق إحداهما وتكذب األخر  ،هولُنا قيد فاضل وقيد ليس بفاسق ،التفاههما على ّ

أما هي،
ـمسورةّ ،
مثال ما انطبق عليه تعريف الـمصنف قيد عالم ،قيد ليس بعالم .وهذا بالنسبة لغير ال ّ
الكم أيضًا.
فّل ّ
بد من االختّلف في ّ
()65

ـمصنف
مثال التناهض في القضايا اقأربعة على ما ذهب إليه ال ّ
الشخصية قيد كاتب ،قيد ليس بكاتب.
في
ّ
وفي الـمهملة اإلنسان حيوان ،اإلنسان ليس بـحيوان.

الكلية ك ّل إنسان حيوان ،بعض اإلنسان ليس بـحيوان.
وفي ّ

( )69قأنها جمعت بين المنعين ،منع الخلو ومنع الجمع ،فكانت أحق باسم االنفصال.
( )62أي عند المناطقة.
( )63فيعلم من هذا أن المتناهضتين ال تصدهان معاً ،وال تك ُذبان معاً.

االختّلف
المعبر عنه عندهم بالكيف
( )64كان من حق هذه العبارة أن تكون بالنحو (وباإليجاب والسـ ـ ـ ـ ـ ــلب
ُ
ّ
بالكم) .قأن الكم معبِّر (بالبناء للفاعل) عن الكلية والجقئية ،ال العكس كما في
بـالكلّيـة والجقئّيـة
ّ
المعبر عنـه عندهم ّ
كّلم الشارح رحمه اهلل تعالى.
( )65هذه توطئة من الشارح للرد على المصنف.
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وفي الجق ّئية بعض اإلنسان حيوان ،ال شيء من اإلنسان بـحيوان.
الجزفية يوافق هول غيره من الـمحقّقين إن
َوح
ّ
ولكن الذي يد ّل عليه كّلمه امآتي من ّ
ّ
أن الـمهملة في ّ
كلية ،فنقيض اإلنسان حيوان ال شيء من اإلنسان بـحيوان ،فتكون الـمهملة داخلة في
نقيض الـمهملة سالبة ّ

ئي.
ال ّ
ـمسورة بالسور الجق ّ
القضيتين إال مع اتفاههما في وحدات ث ٍ
ـمطوالت(،)66
أن التناهض ال يتحقّق بين
ّ
واعلم ّ
ـمان مذكورة في ال ّ
الحكمية.
ترجع إلى َوحدة واحدة ،وهي اتـحاد النسبة
ّ

الشخصيتين تناهضهما يتحقّق باالختّلف في الكيف مع االتفاق في الوحدات ،وأن
القضيتين
فتلخص أن
ّ
ّ
ّ
الكم مع االتفاق فيما ذكر ،واهلل أعلم.
ـمسورتين يتحقّق تناهضهما باالختّلف في الكيف و ّ
ال ّ
[فصل] في العك
َي القَ ِ
ضــــي لة
ب لج لأز ِ
الع لك ل ََــــــــــــل ل
َ .68
َ .69وال َك كم ،إِالّ الم ِ
وج َب ال لكـــــــلكـــــــييـــــــ لة
ل
العــــ ـ لكــــ ـ ل ِ
الزَم لـِـ َ ــ لـي ِر َما لو ِج لد
َ .71و َ
ــــــــلبيــــ لة
 .71ومثلهــــا
المهملــــ لة السـ ّ
َ
العــــــــ لكــــــــ ل في لم َرتي ٍب ِبالطيــ لــبع
َ .72و َ

المستوي
ص لد ِ
ق َوال َكــــــــ لـيـــــ ِـفـ ـي لة
َم َع بـَـــــ ـقَا ِ ال ك
ضها الم ِ
وج َب لة الجـلـــــ لــزِفــــــــــــــــــــييــــ لة
فَ َع لو ل
ل
ســـتـــــــ لـي ِن فَاَلـــتَــ ِ
ِ
ِب ِه ل ِ
ـص لد
اجــــــتــ َـماعل الخ ي َ
ــــيـــــ لة
ّ
ــــجـــــزفـ ّ
ألنـــــهـــــا فـــــي َلـــــ ّوِح الـ ل
ضـــــــــ ِع
َولَ لي َ في لم َرتيـ ٍب ِبــ
ـــــــــــــــــالو ل
َ

أهول العكس في اللغة التحويل ،وفي االصطّلح ثّلثة أهسام عكس مستو ،وعكس نقيض موافق،

وعكس نقيض مخالف.

وعرفه
اقأول .فتقييد ال ّ
ـمصنف العكس بالـمستوي قيادة إيضاح للمبتديّ .
ومتى أطلق العكس فالـمراد به ّ
ال ،مع
ـمصنف بقوله (العكس) إلخ ،يعني أن العكس هو أن يصير الـمحمول موضوعًا ،والـموضوع محمو ً
ال ّ
الكم.
بقاء ّ
الصدق والكيف و ّ
فالقضية اقأولى موجبة جق ّئية صادهة،
مثال ذلك بعض اإلنسان حيوان ،عكسه بعض الحيوان إنسان.
ّ
الكلية ،فإن عكسها موجبة جق ّئية ،كقولنا ك ّل إنسان حيوان،
والثانية كذلك .ويستثنى من هذا الضابط الـموجبة ّ

عكسه بعض الحيوان إنسان.

( )66بحثها بحثاً مفصـ ـّلً القطب في ش ــرحه على الشـ ــمس ــية ،رحمه اهلل تعالى .وهي وحدة الموضـ ــوع ،وحدة

المحمول ،وحدة القمان ،وحدة المكان ،وحدة الكل والجقء ،وحدة القوة والفعل ،وحدة الشرط ،وحدة اإلضافة.
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السلب والجق ّئية( .)67فتخرج السالبة الجق ّئية والـمهملة
والعكس القم لك ّل ّ
خستان ،وهما ّ
هضية لم يـجتمع فيها ّ

الكلية كذلك ،والجق ّئية الـموجبة،
السلبية قأنـها في هوتـها ،ويبقى
الشخصية بقسميها ،أعني الـموجبة والسالبة ،و ّ
ّ
ّ
والـمهملة الـموجبة.
فالشخصية الـموجبة قيد كاتب ،عكسها بعض الكاتب قيد .والسالبة إن كان محمولـها جق ّئيًا انعكست
ّ
كلية ،نـحو قيد ليس
كلياً انعكست إلى سالبة ّ
كنفسها ،كقولنا قيد ليس بعمرو ،عكسه عمرو ليس بقيد ،وان كان ّ

بـحمار ،عكسه ال شيء من الحمار بقيد.

()61

الكلية الـموجبة عكسها جق ّئية موجبة ،نـحو ك ّل إنسان حيوان ،عكسه بعض الحيوان إنسان .والسالبة
و ّ
تنعكس كنفسها ،نـحو ال شيء من اإلنسان بـحجر ،عكسه ال شيء من الحجر بإنسان.

والجق ّئية الـموجبة تنعكس كنفسها ،نـحو بعض اإلنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان.
والـمهملة الـموجبة تنعكس كنفسها ،أو إلى الـموجبة الجق ّئية( ،)61نـحو اإلنسان حيوان ،عكسه الحيوان

إنسان ،أو بعض الحيوان إنسان.

وأما الجق ّئية السالبة نـحو بعض الحيوان ليس بإنسان .والـمهملة السالبة نـحو الحيوان ليس بإنسان .فّل
تقدم(.)70
عكس لـهما كما ّ
الشرطيات الـمتّصلة،
الحمليات و
الطبيعي( ،)79وهي
ثم إن العكس ال يكون إال في القضايا ذات الترتيب
ّ
ّ
ّ
ّ
()72
الشرطيات الـمنفصلة ،فّل عكس لـها .وهذا معنى هوله
ـحسب الوضع فقط  ،وهي
ّ
أما في القضايا الـمرتّبة ب َ
وّ
(والعكس في مرتّب) البيت.
ثم هال
انتهت مبادي التصديقات ،ويليه إن شاء اهلل باب في القياسّ .
[باب] في القيا
ِ
ِ
صـــــــــ كو ار
 .73إِ ين القيا َ م لن ََضـــــــــايا ل
ِ
ِ
ِ
ســـ َم ِ
ان
 .74ثلــــــــــــــــــــــ يم الق َيا ل ع لن َد له لم َ ل

مســــــــــــــــــــــــتَــــــــل ِزماً ِب ي
آخ ار
الذا ِ ََ لو ًال َ
ل ل
فَ ِم لنـــهل َمـــا ليـــ لدعى ِبـــاالَ ِلتــــــــــــــــــراني

( )67أي أن القضـ ــية إذا لم تجتمع فيها الخسـ ــتان ،فالعكس القم لها لقوماً ضـ ــرورياً هاطعاً ،لكن إذا اجتمعت

فيها الخستان فالعكس ليس بّلقم لها ،ومعنى ذلك أنه هد يكون لها عكس ،إال أنه ليس بّلقم.
( )61أي والكلية السالبة تنعكس كنفسها.
( )61بناء على أن المهملة في هوة الجقئية ،وهو الصحيح.

( )70الـذي تقـدم في كّلم المص ـ ـ ـ ـ ـ ــنف هو أن العكس لهمـا ليس بّلقم ،ال أنـه ليس لهمـا عكس بالمرة ،بل هد
يكون لهما عكس ،وهد ال يكون.

( )79المرتــب بــالطبع هو الــذي إذا غيرت ترتيبــه تغير معنــاه ،مثــال [اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حيوان] ،لو غيرنــا الترتيــب

تصبح [الحيوان إنسان] ،ونّلحظ أن المعنى تغير ،فالترتيب إذن في [اإلنسان حيوان] ترتيب طبيعي.

( )72المرتــب بــالوض ـ ـ ـ ـ ـ ــع هو الــذي ال يلقم من تغيير ترتيبــه أي تغيير في معنــاه .كقولــك [العــدد إمــا قوج أو

وهلت [العدد إما فرد أو قوج] فإن المعنى يبقى كما هو.
فرد] ،فلو هدمت فيه الثاني على اقأول
َ
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تيجـــــ ِة
َ .75و لهـ َو اليـــــذي َد يل عـلـى الـ َن َ
ــــــــــــــــبـــــ له فَ َرككبـــــا
َ .76فـــــِإ لن لتـ ِرلد لتركيــ
َ

ِ
الم َقدكما ِ َوا لنــــــــــــــــظل ار
َ .77وَرتكــــــــــــــــب ل
الزم الـــــــمـــــــ َقـــــــدكمـــــــا ِ
ِ
ل
َ .78فـــــــإ ين ِ َ
 .79ومــــا ِم َن الم َقــــدكمــــا ِ
صـــــــــ ل َر
ل
َ
ل
اهمـــا
صـــــــــ ل ر ل
َ .81وذا ل َحـــ هد أ ل
َصـــــــــ َ ٍر ل
اج
ذاك لذو لانـــــ ِدر ِ
َصـــــــــــــ َ ـــــَر َفـــــ َ
َ .81وأ ل

ــــلــــــييــ ِ
اختــــــــــــــــــ ي بالحمــــــــ ِ
ِ
ــــة
َل
بقليوحٍ َو ل َ
مــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــد ِ
كمـاتـ ِه َعلى َمـا َو َج َبـا
ل

ص ِحيحها ِم لن فَ ِ
ــــــــر
اس ٍد لم لخــــــــــتَــــــــــ ِبــ َا
َ ََ
ِبـــــحســــــــــــــ ِب الـــــمـــــقَـــــدكمـــــا ِ آ ِ
َ َ
ل
ِ
ــــــــــــــــبر
اجهـــا ِفي ال لكــ
ل
ب لانـــدر ل
فَ َي ِجـــ ل
ٍ
اهمــا
ــــــــــــــــبــ
َوذا ل َح ـ هد أَ لكــ
ــــــــــــــــر لك لبر ل
َ
ــــــــــــاج
ســـــطَ ليل َ ى َل َد ا ِ لنــــــــــــــتــ
ِ
َوَو َ

أهول هذا شروع في مقاصد التصديقات ،وهو القياس .ومعناه لغة تقدير شيء على مثال شيء آخر.

هضيتين فأكثر ،يلقم عنهما لذاتـهما هول آخر.
واصطّلحاً لفظ ترّكب من ّ
واقأول يسمى هياساً بسيطًا ،والثاني يسمى هياساً مرّكبًا( .)73وسيأتي في كّلمه وأنه يرجع إلى البسيط.

متغير حادث  ،يلقم عنه العالم حادث( .)74ومثال الثاني النباش آخذ
متغير ،وك ّل ّ
اقأول العالم ّ
مثال ّ
للمال خفية ،وك ّل آخذ للمال ُخفية سارق ،وكل سارق تقطع يده ،يلقم عنه النباش تقطع يده(.)75

القضية الواحدة .وخرج بالقول اآلخر ما إذا كان القول
َضيتين اللفظ الـمفرد ،و ّ
فخرج بقيد التركيب من ّ
ـمقدمتين ،كقولنا ك ّل إنسان ناطق ،وك ّل ناطق بشر ،فإن النتيجة ،وهي ك ّل إنسان بشر ،هي إحدى
أحد ال ّ

ـمقدمتين(.)76
ال ّ

( )73اقأول أي المركب من هضـ ــيتين ،فهذا يسـ ــمى بسـ ــيطاً ،والثاني المركب من أكثر من هضـ ــيتين ،ويسـ ــمى

مركباً.

( )74الحد اقأصغر هنا هو العالم ،واقأكبر حادث ،واقأوسط متغير.

( )75القياس المركب يمكن إرجاعه إلى البسـ ـ ــيط بأن نأخذ كل هضـ ـ ــيتين متتاليتين منه ،ففي المثال المذكور
يمكن أخذ القض ـ ـ ــية اقأولى مع الثانية ،فنحصـ ـ ـ ـل على هياس بس ـ ـ ــيط ،ثم نأخذ القض ـ ـ ــية التي هي نتيجة هذا القياس
البس ـ ــيط مع القض ـ ــية الثالثة ،فنحص ـ ــل على هياس بس ـ ــيط ثان ،وتكون نتيجته هي نتيجة القياس المركب المدروس.

ونمثل ذلك بالشكل
و[كل آخذ للمال ُخفية سارق] ينتج [النباش سارق].
[النباش آخذ للمال خفية]
ّ
ثم [النباش سارق] و[كل سارق تقطع يده] ينتج [النباش تقطع يده] وهي نتيجة القياس المركب الممثل به.
ويص ــح أيضـ ـاً أن نأخذ الثانية مع الثالثة على أنهما هياس بس ــيط ،ثم نأخذ اقأولى مع نتيجة الثانية مع الثالثة

على أنهما هياس بسيط ،فنحصل على نفس النتيجة.

( )76وهي بالتحديد المقدمة الثانية [كل ناطق بش ـ ـ ــر] ،قأن البش ـ ـ ــر مس ـ ـ ــاو للناطق ،حيث إن الناطق فص ـ ـ ــل

اإلنس ــان ،والفص ــل مس ــاو لتمام الماهية كما نعلم .فهذا القياس غير مفيد ،كالذي هالوا عنه وفس ــر الماء بعد الجهد
بالماء ،وهو القائل

[ كأننا والماء من حولنا  ...هوم جلوس حولنا ماء ]!
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القضيتين ،كقولنا قيد مساو لعمرو ،وعمرو مساو
وخرج بقولنا لذاته ما إذا كان القول امآخر ال لذات
ّ
أجنبية ،وهي (مساوي
مقدمة
ـمقدمتين ،بل بواسطة ّ
لبكر ،فالنتيجة وهي قيد مساو لبكر ،ليست القمة لذات ال ّ
ّ

الـمساوي لشيء مساو لذلك الشيء).

وشرطي .والثاني يأتي في هوله (ومنه ما يدعى باالستثنائي)
اني
ّ
ّ
ثم إن القياس ينقسم إلى هسمين اهتر ّ
بالقوة ،أي بالـمعنى ،بأن تكون النتيجة مذكورة فيه بـمادتـها ال صورتـها.
اقأول هو ما د ّل على النتيجة ّ
إلخ .و ّ
تقدم.
كالعالم حادث ،فيما ّ
الشرطي فإنه دال على النتيجة بالفعل ،أي ذكرت فيه النتيجة بـمادتـها وصورتـها.
وخرج بذلك القياس
ّ
ـمادتـها
كقولنا لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً ،لكنه إنسان ،ينتج فهو حيوان .وهذه النتيجة ذكرت في القياس ب ّ

()77
يصح أن يكون الّلقم
أن هذا بـحسب الظاهر ،قأن النتيجة القم القياس ،وال
ّ
وهيئتها .كذا هالوا  .والذي يظهر ّ
جقءاً من الـملقوم ،بل هو مغاير له ،فافهم.

بالحملية) فجري على الغالب.
اختص
الحمليات و
ويترّكب هذا القياس من
ّ
ّ
ّ
الشرطيات ،وأما هول الـمتن (و ّ
اني فرّكبه على الوجه الـمعتبر عندهم من اإلتيان بوصف جامع بين طرفي
فإن أردت تركيب القياس االهتر ّ

القضية التي جعلت جقء دليل،
مقدمة أي
الـمطلوب،
ـمقدمات _جمع ّ
ـمتقدم ،ومن ترتيب ال ّ
كالتغير في الـمثال ال ّ
ّ
ّ
ـمقدمة الصغرى على
تقدم ال ّ
مقدمة_ بأن ّ
تسمى ّ
سميت بذلك ّ
لتقدمها على الـمطلوب ،فإن لم تكن جقء دليل فّل ّ
ّ

الكبرى ،ومن تـمييق الصحيح من الفاسد ،قأن النتيجة القم ،والّلقم بـحسب ملقومه ،إن صحيحاً فصحيح ،وان
فاسدًا ففاسد( ،)71فالنتيجة صحيحة إن كان ٌّ
ـمقدمتين صحيحًا واال ففاسدة .ومن اندراج الصغرى في
كل من ال ّ
متغير في
ـمقدمة الصغرى الـمشتملة على ّ
الكبرى ،والـمراد بال ّ
الحد اقأصغر الذي هو موضوع النتيجة ،كالعالم ّ
ـمتكرر
ـمتقدم ،وبالكبرى الـمشتملة على ّ
الـمثال ال ّ
الحد اقأكبر الذي هو محمول النتيجة ،ككل ّ
متغير حادث ،وال ّ
تقدم .فقول
ـمتغير فيما ّ
يسمى ّ
بين ّ
حدًا أوسط ،وهو الذي يـحذف عند أخذ النتيجة كال ّ
الحد اقأصغر واقأكبر ّ
ثم هال
ـمصنف (وأصغر) إلخ يستغنى عنه بقوله (وما من ال ّ
ال ّ
ـمقدمات) البيتّ .
[فصل] في األشكال
الشـــــــــ لكـــــ لل ِع لنـــــ َد ه لال ِ ي
النـــــا ِ
 .82ي
َس ـو لار
ِ .83م لن َغ لي ِر أ ل
َن تل لعــــــــــتَــ َ
ــــــــب َر األ ل

ِ
ِ
ــــــــيا ِ
لي لطــــــــــلَــ ل
ــــــــق َع لن ََضييــــــــــتَ لي َــ َ
شـــــــــــــ لار
اك ِبـــــ ي
الضـــــــــــ لر ِب َلـــــ له لي َ
إِ لذ َذ َ

( )77هذه توطئة من الشارح لمخالفة هذا القول.
( )71إذا كان الملقوم صـ ــحيحاً فّل بد أن يكون الّلقم صـ ــحيحاً ،هذا الكّلم صـ ــحيح ،لكن هول الشـ ــارح (وان

فاسـداً ففاسـد) فالحق أن فسـاد الملقوم ال يلقم منه شيء ،أي فالملقوم الفاسد هد ُينتج القماً صحيحاً ،وهد ينتج القم ًا
فاسداً.
وعليه فقوله رحمه اهلل تعالى (فالنتيجة ص ــحيحة إن كان ٌّ
المقدمتين ص ــحيحاً واال ففاس ــدة) فالحق أنه
كل من ّ
ال يلقم من فس ــاد المقدمتين ش ــيء ،فقد تكون إحدى المقدمتين فاس ــدة والنتيجة ص ــحيحة ،بل هد تكون كل المقدمات

فاسدة والنتيجة صحيحة.
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شـــــــــ َكـــا َل َفـــ َقــــــ لط
َ .84وِللـــــ لـمـــ َقـ ـدكما ِ أَ ل
ضـــــــــ لعـ له ِب لك لب َر
صـــــــــ ل َر َو ل
َ .85ح لمـ َل ِب ل
ف
َ .86و َح لملــــ له ِفي ال لكــــ كل ثَــــ ِانيــــاً لع ِر ل
َشـــــــــ َكـــــ ِ
ال َع لك ل األ يَو ِل
َ .87وَرِابـعل األ ل
ظــــ ِام لي لعــــ َد لل
ث َع لن هــــذا ال كن َ
 .88فَ َح ليــــ ل

ســ ِ
ســـــــــــــــ لط
ـــب ا َ
الو َ
لحــــــــــ كد َ
ـــعـــــ َة ِب َح َ
أ لَرَبــ َ
شـــــــــــــ لكـــــ ٍل أ يَو ٍل َوليـــــ لد َر
ليـــــ لد َعـــــى ِب َ
ف
ضـــــــــ لعـــــ له ِفي ال لكـــــ كل ثَـــــ ِالثَـــــاً أِلل ل
َوَو ل
َو لهي َعلى التيلرِتيـ ِ
ــب ِفي التيــــــــــــــــــ َك ومـــ ِل
َ
َفــــ َفـــــ ِ
اســـــــــــــ لد الـ ك
َمـــــا األ يَو لل
ـــنــــ َ
ظـــــامِ أ ي

أهول لفظ فصل ساهط في بعض النسخ ،والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء ،ومعناه عند الـمناطقة

هضيتي
هضيتي هياس .فعن في كّلم ال ّ
ـمصنف بـمعنى على ،وهناك مضاف مـحذوف ،أي يطلق على هيئة ّ
هيئة ّ

()71
تسمى أنواع القياس ضروبًا.
السور ،إذ ّ
هياس من حيث اهتران الحدود فيه  ،ال من حيث ّ
بالنظر لذلك ّ
الحد الوسط:
وأنواع الشكل أربعة ألن ّ

متغير ،وك ّل
اقأول ،كقولنا العالم ّ
 إن كان محموالً في الصغرى ،موضوعاً في الكبرى فهو الشكل ّمتغير حادث.
ّ
()10
ـمتغير .
 وان كان محموالً فيمتغير وال شيء من القديـم ب ّ
القضيتين ،فهو الثاني ،كقولنا العالم ّ
ّ
 -وان كان موضوعاً فيهما فهو الشكل الثالث ،كقولنا العالم متغير ،العالم حادث.

الصغرى محموالً في الكبرى فهو الرابع،
اقأول بأن كان ّ
الحد الوسط موضوعاً في ّ
 وان كان عكس ّمتغير.
ـمتغير حادث ،العالم ّ
كقولنا ال ّ
اقأول كل ب
قأول من الشكل ّ
واعلم أن الـمؤلفين جرت عادتـهم بالتمثيل بالحروف كقولـهم في الضرب ا ّ
ج وك ّل ب أ .مكان ك ّل إنسان حيوان ،وك ّل حيوان حساس .هصداً لّلختصار .وهد أعرضت عن ذلك ،ومثّلت
النية .لّلهتصار.
بالـمراد لإليضاح ،وان كان اقأوضح منه التمثيل بنحو ك ّل صّلة عبادة ،وك ّل عبادة تفتقر إلى ّ
وهذه اقأشكال في الكمال على هذا الترتيب ،فاقأول أكملها ،ويليه الثاني ..إلخ ،فإن وجد هياس ليس على

هيئة من هذه الـهيئات اقأربع فنظمه فاسد ،كقولنا كل إنسان حيوان ،وكل فرس صهال ،فقوله فيما يأتي

(والثاني كالخروج عن أشكاله) تَكرار مع هذه ،لقيادة اإليضاح للمبتدي.
يتصور فيه ستّة عشر ضرباً ،قأن لكل من مقدمتيه ،باعتبار
ثم إن ك ّل شكل من هذه اقأشكال اقأربعة
ّ
ّ

الكلية والجقئية واإليـجاب والسلب ،أربعة أحوال ،وك ّل حالة من حاالت اقأولى تؤخذ مع أربع حاالت الثانية،
ّ
اقأول)
وليست كلها منتجة ،بل الـمنتج منها ما وجد فيها الشروط التي ذكرها الـمصنف بقوله (أما ّ

( )71أي من حيث موضع الحد الوسط ،فاقأشكال اقأربعة ناتجة من تغير موضع الحد الوسط.

( )10إذا اعتبرنا الّلم في العالم لّلســتغراق وهو الظاهر ،تكون المقدمة اقأولى [العالم متغير] كلية ال مهملة.
ونتيجة القياس السابق [ال شيء من العالم بقديم].

26

شـــــــــرطل ـ له ا ِ ليج ـ ِ
صـــــــــ ل َار ل
َ ل
اب في ل
َ .89ف َ ل
َن ي لخــتَ ِــلفا ِفي ال َك لــيــ ِ
َ .91والثي ِ
ـف َم لع
ان أ ل َ
ث ا ِ ليجـ ِ
اه َمـا
َ .91والثيـ ِالـ ل
صـــــــــ ل َر ل
َ ل
اب في ل
 .92ورِابـع عـــــ َدم جـمـ ِع ِ
ســـــــــ َتـ لي لن
الـخ ي
ََ َ َ ل َ ل
اهـمـــــا مـ ِ
وجـ َبـــــ َة لجـ لزِفيـــــ لة
 .93ل
صـــــــــ ل ـ َر ل َ ل

َوأ ل
َن تلَر لكــــــــــــــــلكــــــــــــــــييــــــــــــــــ ًة لك لب َار ل
لكـــــــــــــلكــــــــــــــي ِ
شـــــ لرطَ َوََ لع
ية ال لك لب َر لَ له َ
اه َما
َن تلَر لكـــــــــــــلكـــــــــــــييـــــــــــــ ًة إِ لح َد ل
َوأ ل
ِ
ســـــــــتَـبــيـ لـن
ورٍح َفـفـيــهـــــا َي ل
إِالّ ِب ل
صـــــــــ َ
ســــــ ِال َب َة لكــــــــــــــلكــــــــــــــييــــــــــــــ لة
لك لب َر ل
اه َما َ

أهول يشترط إلنتاج الشكل اقأول شرطان

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

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

كلية ،كقولنا كل إنسان حيوان ،وكل حيوان حساس،
الضرب األول موجبتان ،وكلّيتان ،والنتيجة موجبة ّ
ينتج كل إنسان حساس.

كلية ،كقولنا كل إنسان حيوان ،وال شيء من
الضرب الثاني :كلّيتان ،والكبرى سالبة ،والنتيجة سالبة ّ
الحيوان بـحجر ،ينتج ال شيء من اإلنسان بـحجر.
كلية( ،)19والنتيجة موجبة جقئية ،كقولنا بعض اإلنسان حيوان ،وكل
الضرب الثالث :موجبتان ،والكبرى ّ

حيوان حساس ،ينتج بعض اإلنسان حساس.

كلية ،والنتيجة سالبة جقئية ،كقولنا بعض اإلنسان
الضرب الرابع :صغرى موجبة جقئية ،وكبرى سالبة ّ
حيوان ،وال شيء من الحيوان بـحجر ،ينتج بعض اإلنسان ليس بـحجر(.)12
فقد أنتج هذا الشكل الـمطالب اقأربعة( ،)13وبـهذا كان أفضل اقأشكال(.)14

ويشترط إلنتاج الشكل الثاني شرطان

األول :أن يـختلف الـمقدمتان في الكيف ،بأن تكون إحداهـما موجبة ،واقأخرى سالبة(.)15
كلية.
الثاني :أن تكون الكبرى ّ

( )19فالصغرى إذن جقئية.
( )12ويمكن التعبير عن هذه النتيجة أيضـ ـاً بقولنا [ليس بعض اإلنس ــان بحجر] ،أو بقولنا [ليس كل اإلنس ــان

بحجر].

( )13وهي الموجبة الكلية ،السالبة الكلية ،الموجبة الجقئية ،السالبة الجقئية.
( )14وقأنه أيضاً ضروري وأهرب اقأشكال إلى الطبع.

( )15أي دون مراعاة للترتيب ،فلو كانت الصـ ــغرى سـ ــالبة والكبرى موجبة صـ ــح ،ولو كانت الصـ ــغرى موجبة
والكبرى سالبة صح.
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كلية
كلية أو جق ّئية ،وان كانت الكبرى سالبة ،فالصغرى موجبة ّ
فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة ّ
أو جق ّئية.
والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى أربعة ،وهي الضروب الـمنتجة من هذا الشكل،

كالشكل الذي هبله.

األول :كلّيتان والكبرى سالبة( ،)16كقولنا ك ّل إنسان حيوان ،وال شيء من الحجر بـحيوان ،ينتج
الضرب ّ
ال شيء من اإلنسان بـحجر.
الضرب الثاني :كلّيتان والكبرى موجبة( ،)17كقولنا ال شيء من الحجر بـحيوان ،وك ّل إنسان حيوان ،ينتج

كلية.
الضربين سالبة ّ
ال شيء من الحجر بإنسان .فالنتيجة في هذين ّ
كلية كبرى ،كقولنا بعض اإلنسان حيوان ،وال شيء من
الضرب الثالث :موجبة جق ّئية صغرى ،وسالبة ّ
الحجر بـحيوان ،ينتج بعض اإلنسان ليس بـحجر.

كلية كبرى ،كقولنا بعض الحجر ليس بـحيوان ،وكل إنسان
الضرب الرابع :سالبة جق ّئية صغرى ،وموجبة ّ

حيوان ،ينتج بعض الحجر ليس بإنسان .فالنتيجة في هذين الضربين سالبة جق ّئية.

السلب فقط( )11كلّياً في الضربين اقأولين ،وجق ّئياً في اقأخيرين.
فقد أنتج هذا الشكل ّ
ويشترط إلنتاج الشكل الثالث شرطان

األول :أن تكون الصغرى موجبة.
ّ
كلية.
الثاني :أن تكون إحدى ال ّ
ـمقدمتين ّ
الكلية
كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالـها اقأربعة ،وان كانت جق ّئية أنتجت مع الكبرى ّ
فالصغرى إن كانت ّ
موجبة وسالبة ،فالحاصل ستّة أضرب ،هي الـمنتجة من هذا الشكل.
األول :كلّيتان موجبتان ،كقولنا ك ّل إنسان حيوان ،وك ّل إنسان ناطق ،ينتج بعض الحيوان ناطق.
ّ
الضرب ّ

كلية ،كقولنا بعض اإلنسان حيوان ،وك ّل إنسان ناطق ،ينتج بعض
ّ
الضرب الثاني :موجبتان ،والكبرى ّ
الحيوان ناطق.

كلية ،كقولنا ك ّل إنسان حيوان ،وبعض اإلنسان ناطق ،ينتج بعض
ّ
الضرب الثالث :موجبتان والصغرى ّ
()11
الحيوان ناطق .فهذه اقأضرب الثّلثة فيها النتيجة موجبة جق ّئية .
كليتان ،والكبرى سالبة ،والنتيجة سالبة ،كقولنا ك ّل إنسان حيوان ،وال شيء من اإلنسان
ّ
الضرب الرابعّ :
بـحجر ،ينتج بعض الحيوان ليس بـحجر.

( )16فالصغرى موجبة.
( )17فالصغرى سالبة.

( )11ويعبر عن هذا بقولنا هذا الشكل أنتج خصوص السلب.

( )11فنّلحظ هنـا أن النتيجـة لم تتبع اقأخس ،وهذه أول الحاالت التي اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنيت من هاعدة أن النتيجة تتبع
اقأخس.
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كلية ،كقولنا بعض اإلنسان حيوان ،وال شيء من
الضرب الخام  :صغرى موجبة جق ّئية ،وكبرى سالبة ّ
اإلنسان بـحجر ،ينتج بعض الحيوان ليس بـحجر.
كلية صغرى ،وسالبة جق ّئية صغرى ،ك ّل إنسان حيوان ،وبعض اإلنسان ليس
ّ
الضرب الساد  :موجبة ّ
بـحجر ،بعض الحيوان ليس بـحجر .فالنتيجة في هذه اقأضرب الثّلثة سالبة جق ّئية.
اقأول ،وسالبة في الثّلثة بعدها.
فعلم أن هذا الشكل ال ينتج إال الجق ّئية ،موجبةً في الثّلثة ّ
الخستين( ،)10إال في صورة واحدة ،والـمراد
ويشترط إلنتاج الشكل الرابع شرط واحد ،وهو عدم اجتماع
ّ

بالخستين السلب والجق ّئية.
ّ
الخستين ،صادق بأربعة أضرب ،ويقاد على ذلك الصورة الـمستثناة ،فاقأضرب الـمنتجة من
وعدم اجتماع
ّ

هذا الشكل خمسة
ناطق.

األول :كلّيتان موجبتان ،كقولنا ك ّل إنسان حيوان ،وك ّل ناطق إنسان ،ينتج بعض الحيوان
الضرب ّ

الناطق إنسان ،ينتج
ّ
كلية ،كقولنا ك ّل إنسان حيوان ،وبعض ّ
الصغرى ّ
الضرب الثاني :موجبتان ،و ّ
الضربين موجبة جق ّئية.
بعض الحيوان ناطق .فالنتيجة في هذين ّ

كليتان والكبرى موجبة( ،)19كقولنا ال شيء من اإلنسان بـحجر ،وك ّل ناطق إنسان،
ّ
الضرب الثالثّ :
ينتج ال شيء من الحجر بناطق.

كليتان ،والكبرى سالبة( ،)12كقولنا ك ّل إنسان حيوان ،وال شيء من الحجر بإنسان،
الضرب الرابعّ :
بعض الحيوان ليس بـحجر.
ـمصنف ،كقولنا بعض اإلنسان
كلية كبرى ،كما ذكر ال ّ
الضرب الخام  :موجبة جق ّئية صغرى ،وسالبة ّ

حيوان ،وال شيء من الحجر بإنسان ،بعض الحيوان ليس بـحجر.

السلب
ئي ،وفي الثالث ّ
وان النتيجة في الضربين ّ
ئي ،وفي اقأخيرين السلب الجق ّ
اقأولين اإليـجاب الجق ّ
الكلي.
ّ
خصوص الجق ّئية ،وانتاج الرابع ما
ئي( ،)13وانتاج الثالث
ودليل إنتاج الشكل الثاني
خصوص ّ
َ
َ
السلب الجق ّ
ـمطوالت .ثم هال
ّ
تقدم ،في ال ّ

( )10يص ــدق اجتماع الخس ــتين سـ ـواء كانتا من جنس واحد ،كس ــالبة وس ــالبة ،وجقئية وجقئية ،أو من جنس ــين

مختلفين ،كسالبة وجقئية ،وجقئية وسالبة .سواء في هضية واحدة أو في هضيتين.
( )19فالصغرى سالبة.

( )12أي الصغرى موجبة كلية ،والكبرى سالبة كلية.
النسَّاخ.
( )13الشكل الثاني ينتج خصوص السلب ،فالصواب حذف (الجقئي) ،ولعله خطأ من ُ
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ِ
ــــــعــــــــ َة
َ .94ف لم لنتــ َ
ــــــر من يأو ٍل أ لَرَبــ َ
ســـــ ٍة ََ لد أَ لنــــــــــــــتَ َجا
َ .95وَارِبعَ ِب َخ لم َ

َكالثي ِ
ث َف ِســــــــــــــــــــــــــــــــتيــــــــ َة
ان ثليم ثَ ِال َ

و َغ لير ما َذ َكرتل له لَم يـــــــــــــــ لنــ ِ
ـــــــــــــتجا
َ ل َ ل ل ل

يبين ما ترّكب
أهول هذا نتيجة ما ّ
غني عن ال ّشرح ،غير أن ال ّ
ـمصنف لم ّ
تقدم من الشروط وهو ظاهر ّ
الضروب الـمنتجة من اقأشكال اقأربعة ،وهد ّبينتها في الشرح .وهد كنت نظمت ذلك في أبيات فلنذكرها
منه هذه ّ
هنا لتسهيل اإلحاطة بـحفظها ،وهي هذه

ــــر مـــــن ّأول األشـــــــــــــكـ ِ
ــــال
ومـــــنـــــتـ َ
ل
مـــــنـــــتـــــر كـــــالً وان
كـــــ ّل فـــــكـــــ ّل
َ
ـض فــكـــــ ّل نــتــجـــــه بــعــض ومـــــا
بــعـ َ

والــــثـ ِ
ــــان أيضـــــــــــــاً أربــــعَ كـــــ زل فــــال
بـــعـــض فـــال ولـــيـــ

كـــــ ّل لـــهـــمـــــا

ــــل
وهـــي كـــــ ّل فـــكـ ل
وثـــــالـــــث ســـــــــ ّ
ل
ـــض فــــال كـــــ َل َــــفــــي
كـــــ ّل فــــال بــــعـ َ
ـــي كـــــ ّل فــــكـــــ ّل
ورابــــع خــــمــــ وهـ ل
ال كـــــ ول ال والـعـكـ لـيـ بعض ال

أربـــــعـــــ َة خـــــذهـــــا عـــــلـــــى الـــــتيـــــوالـــــي
يـلـيـــــه ال شـــــــــي َ فــال شـــــــــي َ ِمن
ـض فــال يــنــتــر لــي ـ
بــعـ َ

فـــــاعــلــمـــــا

وعــكســـــــــــــه نـــتــجـــهــمـــــا ال فـــــاعـــقـــال

لــي ـ

نــتــيــجـــــ َة فــكــن مســـــــــتــفــهــمـــــا

بـعـض فـكـــــ ّل عـكســـــــــــــه بعض فقـــــل
َ
بـلـيـ

فـيـهـــــا الـ ونـتـر لـيـ

فـــــاَـتـفــي

ـض لن ـتــر ال تل ـ ِحـــــ لل
ـض بــعـ ل
كـــــ ّل فــبــعـ َ
يـنـتـر لي

وحصـــــــــال() 94
فـــــافهمن
ّ

الكلية
وهد اهتصرت في اقأبيات على (ال) من (ال شيء) ،و(ليس) من (ليس بعض) ،وأشرت للموجبة ّ
هدمته في ال ّشرح فهم معنى هذه اقأبيات.
بك ّل ،وللجق ّئية ببعض .ومن فهم ما ّ

منتج كّلً) أي موجبة كلية ص ـ ـ ـ ـ ــغرى مع موجبة كلية كبرى ينتج
( )14معنى اقأبيات باختص ـ ـ ـ ـ ــار
(كل ّ
ّ
فكل ٌ
موجبة كلية( .وان يليه ال شيء فّل شيء هَ ِمن) أي موجبة كلية صغرى مع سالبة كلية كبرى ،ينتج سالبة كلية.

بعض
بعض ّ
فكل نتجه بعض) أي موجبة جقئية صـ ـ ـ ـ ـ ــغرى مع موجبة كلية كبرى ،ينتج موجبة جقئية( .وما ٌ
( ٌ
فّل ينتج ليس ) أي موجبة جقئية ص ـ ـ ـ ــغرى مع س ـ ـ ـ ــالبة كلية كبرى ينتج س ـ ـ ـ ــالبة جقئية .فليس أي ليس بعض ،أو
بعض ليس.

(والثاني أيضـاً أربع ٌّ
كل فّل) أي موجبة كلية صـغرى مع ســالبة كلية كبرى( ،وعكسـه) أي سـالبة كلية صــغرى
ٌ
مع موجبة كلية كبرى( ،نتجهما) أي نتج كل واحد منهما (ال) أي ســالبة كلية .إلى هنا وصــل الشــارح في التســجيل.

وتجد شرحاً كامّلً لألبيات في حاشية الشارح الشيخ بّلل على الدمنهوري.

30

تتصور في ك ّل
الضروب التي
أن ما عداها من ّ
وبفهمك الضروب الـمنتجة من اقأشكال اقأربعة تفهم ّ
ّ
()15
ـمطوالت يعرف منه العقيم من غيره ،واللبيب يقدر على استخراج
شكل ٌ
عقيم  ،وهد وضعوا لذلك جدوالً في ال ّ
ثم هال
ذلك الجدول من فهمه ما ّ
تقدم .واهلل أعلمّ .
.96
.97
.98
.99

ِ
َخ ي ِم لن
يج لة األ َ
ـــــبعل ال ينـــــــت َ
َوتَــــــتلــ َ
وهـ ِ
ـح لمِل كي
ــــذ ِ األ ل
َشـــــــــكـــــا لل ِبـــــالـ َ
َ
ض الم َقـــدكمـــا ِ
الحـــذ ل
َو َ
لف في َب لع ِ ل
ورٍح ِل َما
َوتَـــــــــــ لنـــــــــــتَهي إِلى َ
ضـــ لر َ

ِت ـلـــــ َك الـ لـم ـ َقـــــدكمـــــا ِ هـ َـكـــــذا لزِك ـ لن
صـــــــــــــــ َة َوَل لي َ ِب ي
الشـــ لر ِط كي
لم لخـــــــــــتَ ي
أَو ال ينــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــج ِة ِل ِعلٍم آ ِ
َ
ل
ِ
ســـــــــ ٍل ََـ لد َل ِزَم ـا
ســـــــــل ل
م لن َد لو ٍر اَ لو تَ َ

خسة فالنتيجة
أهول
الكلية .فإذا اشتملت ّ
الخسة السلب والجق ّئية .والشرف اإليـجاب و ّ
مقدمات القياس على ّ
ّ

تابعة لذلك.

ـمقدمة الثانية ،ولذلك كانت النتيجة سالبة
السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل اقأول في ال ّ
فخسة ّ
ـمقدمة اقأولى ،ولذلك كانت النتيجة موجبة جق ّئية .واجتمع
وخسة الجق ّئية في الضرب الثالث منه في ال ّ
ّ
كليةّ .
السلب في الثانية ،ولذلك كانت النتيجة سالبة
الخستان في الضرب الرابع منه ،الجق ّئيةُ في الـمقدمة اقأولى ،و ُ
ّ
ِ
جق ّئية .وهوله (قكن) بـمعنى ُعلم.
الحملية ،وال تكون في
أي ما ترّكب من القضايا
خاصة بالقياس
ثم إن هذه اقأشكال اقأربعة
ّ
الحمليّ ،
ّ
ّ
ّ

ـمصنف تبعًا لبعض الـمناطقة .والذي
القياس
الشرطي ،أي ما ترّكب من القضايا الشرطية ،على ما ذهب إليه ال ّ
ّ
عليه الـمحققون منهم أنه يكون في الـمركب من القضايا الشرطية أيضاً ،نـحو إن كان هذا إنساناً فهو حيوان،
وكلَّما كان حيوانًا فهو حساس ،فينتج إن كان إنساناً فهو حساس.

ـمقدمتين اقأولى ،أو الثانية ،أو النتيجة للعلم بالـمحذوف( .)16فمن حذف
ثم إنه
يصح حذف إحدى ال ّ
ّ
ّ
ـالنباش
النباش آخذ للمال ُخفية ،وك ّل آخذ للمال خفية سارق ،وك ّل سارق تقطع يده ،ف
ال ّ
ُ
ـمقدمة اقأولى هولك ّ
تقطع يده ،فقولنا (وك ّل سارق) إلخ كبرى لصغرى محذوفة( ،)17وهي النباش سارق.
ومن حذف الثانية هولك اإلنسان ناطق ،فهو حيوان( ،)11فالـمحذوف وك ّل ناطق حيوان.

الدليل على حدوث العالم.
متغير حادث ،في جواب ما ّ
متغير ،وك ّل ّ
ومن حذف النتيجة العالم ّ

( )15في الحقيقة ليس كل ما تركه المصنف ال ينتج ،بل بعضه ينتج ،وتفصيل ذلك في المطوالت.
( )16والقرآن الكريم مليء بــالقيـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي يـذكر فيهــا إمـا المقــدمـة اقأولى فقط ،أو الثـانيــة فقط ،أو النتيجــة

فقط ،وهذا هو المناسب لبّلغة القرآن العقيق.

و[كل آخذ للمال خفية سارق] ،فَ ـ ـ ـ ـ ـ [النباش
[النباش آخذ للمال ُخفية]،
ّ
( )17فصورة هذا القياس مع ما حذف ّ
و[كل سارق تقطع يده] ،فـَـ[النباش تقطع يده].
سارق]
ّ
( )11فصورة هذا القياس مع ما حذف [اإلنسان ناطق] و[كل ناطق حيوان] ،فَـ[اإلنسان حيوان].
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ِ
ـمقدمة والنتيجة معًا ،كما في هوله تعالىَ (( :لو َك َ ِ
س َدتَا)) امآية .إذ
وهد تـحذف ال ّ
ل
ان في ِه َما آل َ
ـه َة إِيال اللي له َل َف َ
التقدير لكنهما لم تفسدا فلم يكن فيها آلـهة غير اهلل تعالى.

تأمل ،قأنـها لو كانت
ـمقدمات ال ّ
ثم إن ال ّ
بد أن تنتهي إلى الضرورة بـحيث ال يـحتاج في فهم معناها إلى ّ
ّ
نظرّية يتوهّف العلم بـها على غيرها ،وذلك الغير يـحتاج للنظر فيه ،فيتوهّف العلم به على غيره  ...إلخ ،للقم

ـمقدمات
فيتعين أن تكون ال ّ
على ذلك ّ
اقأول أو ذهبنا ال إلى نـهايةّ ،
الدور أو التسلسل ،إن رجعنا للمتوهّف عليه ّ
ضرورّية ،أو تنتهي إلى ضرورية(.)11
اقأول اقأربعة تنقسم بـمتساويين ،وك ّل منقسم بـمتساويين قوج ،ينتج اقأربعة قوج.
مثال ّ
ومثال الثاني ما إذا أردنا االستدالل على وجوب وجوده تعالى فنقول مستدلين بالقياس االستثنائي لو لم

جائقه ،ولو كان جائقه ،لكان حادثًا ،ولو كان حادثًا الفتقر إلى محدث ،ولو
يكن سبحانه واجب الوجود ،لكان َ
تعدد اإلله لفسدت السماوات واقأرض ،لكن فسادهما منتف ،فانتفى ما ّأدى
لتعدد اإلله ،ولو ّ
افتقر إلى محدثّ ،

تعدد
مقدمة ضرورّية وهو لو ّ
إليه من جواق الوجود وما يترتب عليه ،فثبت وجوب وجوده تعالى ،فانتهينا إلى ّ
ثم هال
اإلله لفسدت السماواتّ .
ص َل] في االستثنافي
[فَ ل

االس ِتـــــثلـــــنافي
َ .111و ِم لن له َما لي لد َعى ِب ل
 .111و لهو اليِذي َد يل ع َلى ال ينــ ِ
ــــي َج ِة
ــــتــ ل
َ
َ َ
 .112فَِإ لن ي لك ي ِ
صــــــ ِ
ال
َ
الشــــــ لرط وي َذا اتك َ
َ .113ورلفـــــعل تَـــــ ٍ
ال َرلفـــــ َع أ يَو ٍل َوال
َ

الشـــــــــــر ِط ِبـــال امـــ ِتـــ ار ِ
ليـــ لعـــ َر ل
ف ِبـــــ ي ل
ل َ
ضــــــــــــدكهــــا ِبــــ ِ
أَو ِ
الف لعــــ ِل ال ِبــــالقليوِح
ل
أَ لنتَ َر
َيل َزلم

ضـــــــــ َع التيـــ ِالي
ضـــــــــعل َذ َ
اك َو ل
َو ل
ِفي َع لك ِســـــــــ ِه َمـــــا ِل َمـــــا ا لن َج َلى

ـمسمى
أهول الترجمة ساهطة في بعض النسخ .وهذا شروع في القسم الثاني من هسمي القياس االستثنائي ال ّ

ـمسماة
بالشرطي باعتبار اشتمال
أيضاً
ّ
ـمسماة بالكبرى على شرط ،وباعتبار اشتمال الثانية ال ّ
القضية اقأولى ال ّ
ّ
بالصغرى على حرف االستثناء وهو لكن.
تقدم كما أشرت إليه هناك.
فقوله (ومنه) معطوف على هوله (فمنه ما يدعى باالهتراني) فيما ّ
ضدها بالفعل ،بأن ُذ ِك َرت فيه النتيجة بـمادتـها وهيئتها على
ـمصنف بأنه ما د ّل على النتيجة أو ّ
وعرفه ال ّ
ّ
تقدم.
بالقوة كما ّ
ما ّ
تقدم .فخرج القياس االهتراني فإنه دا ّل على النتيجة ّ
مثال ما د ّل على النتيجة هولنا في االستدالل على حيوا ّنية الشيء لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً ،لكنه

الشرطية.
إنسان ،ينتج فهو حيوان ،فهذه النتيجة هي تالي
ّ

انية أيضاً لو لم يكن حيواناً
ومثال ما د ّل على ّ
ضد النتيجة ،أي نقيضها ،هولنا في االستدالل على الحيو ّ
الشرطية.
مقدم
لم يكن إنسانًا ،لكنه إنسان ،ينتج فهو حيوان .فنقيض هذه النتيجة مذكور في القياس ،وهو ّ
ّ
( )11أي ال بد أن تكون المقدمات ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورية ،أو أن تكون نظرية لكن بشـ ـ ـ ـ ـ ــرط إمكان ردها أي إنهائها إلى
نهاء النظريات إلى ضروريات يتم بالبرهان.
الضروري .وا ُ
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ثم إن كان مركبًا من القضايا الشرطية الـمتّصلة أنتج منه ضربان ،وهما استثناء عين الـمقدم ،ونقيض
ـمقدم فّل ينتجان شيئاً.
التالي .وأما استثناء عين التالي أو نقيض ال ّ
ـمقدم وهو إنسان ينتج عين التالي وهو حيوان.
مثال ذلك لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً ،فاستثناء عين ال ّ

ـمقدم وهو إنسان.
واستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض ال ّ
وأما استثناء عين التالي وهو حيوان فّل ينتج شيئاً ،قأنه القم ،وال يلقم من ثبوت الّلقم ثبوت الـملقوم.

ـمقدم ال ينتج شيئًا ،قأنه ملقوم ،ونفي الـملقوم ال يقتضي نفي الّلقم .بـخّلفه في الضربين
وكذلك نقيض ال ّ
ـمقدم
ـمقدم ،وثبوت الـملقوم الذي هو ال ّ
اقأولين ،فإن نفي الّلقم الذي هو التالي يقتضي نفي الـملقوم الذي هو ال ّ
ّ
ـمصنف ِ
(لـما انـجلى) أي اتّضح عندهم من أن نفي
يقتضي ثبوت الّلقم الذي هو التالي .هذا معنى هول ال ّ

الّلقم يقتضي نفي الـملقوم ،وثبوت الـملقوم يقتضي ثبوت الّلقم.
ـمصنف (أنتج وضع ذاك) أي ال ِّ
وبالرفع
فقول ال ّ
ـمقدم ،بدليل ذكر التالي بعده .والـمراد بالوضع الثبوتّ ،
فالضروب أربعة اثنان منتجان ،واثنان عقيمان.
قدم.
النفي ،وبالعكس استثناء عين التالي ،أو نقيض الـم ّ
ّ
ّ
ثم هال
ّ
 .114وِا لن ي لك لن م لنفَ ِ
ضـــــــــعل ذا
صـــــــــالً فَ َو ل
َ َ ل
َخ ـ ك ثلـ يم إِ لن َي ـ لك ـ لن
اك ِفـ لي األ َ
َ .115وَذ َ
ون َعـــــ لكـــــ ٍ َوِا َذا
.رلفـــــعَ ِلـــــ َذ َ
اك لد َ
َ 116

ِ
الع لك ل َكذا
لع َذ َ
ليـــــــ لنـــــــتــ ل
ـــــر َرف َ
اك َو َ
ضــــــــــعِ َذا لزِكـــ لن
َمـــــ ِانـــ َع َجـــ لمـــ ٍع َفـــ ِبـــ َو ل
()111

ان َف ـ له ـ َو َع ـ لك ـ ل َذا
َمـــــ ِان ـ َع َرلف ـ ٍع َكـــــ َ

الخلو( ،)111أو من
أهول القياس الـمرّكب من
ّ
الشرطيات الـمنفصلة ،إما أن يكون مرّكبًا من مانعة الجمع و ّ

الخلو فقط.
مانعة الجمع فقط ،أو من مانعة
ّ
فإن كان مرّكباً من اقأول ،فأضربه الـمنتجة أربعة اثنان من جانب الوضع ،واثنان من جانب الرفع.

مثال ذلك العدد إما قوج واما فرد ،فاستثناء قوج منتج لنقيض فرد( ،)112واستثناء فرد منتج لنقيض قوج،

واستثناء نقيض ك ّل منهما منتج لعين امآخر.
وان كان مركبًا من مانعة الجمع ،فالـمنتج منه ضربان ،وهما استثناء عين ك ّل من الطرفين ليحصل
نقيض امآخر.
وأما استثناء النقيض فّل ينتج شيئاً .مثال ذلك إما أن يكون هذا الشيء أبيض واما أن يكون أسود،

فاستثناء أبيض منتج لنقيض أسود ،واستثناء أسود منتج لنقيض أبيض .وأما استثناء ك ّل منهما ،فّل ينتج شيئًا.

(( )900فوضع ذا) أي استثناء عين المقدم (ينتج رفع ذاك) أي التالي.
(والعكس كذا) أي واستثناء نقيض المقدم ينتج عين التالي.

( )909وهو المقصود بقول الناظم "وذاك في اقأخص".
( )902وهو (ليس بفرد).
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الخلو ،أنتج منه ضربان ،وهما استثناء نقيض ك ّل من الطرفين ليحصل عين
وان كان مرّكباً من مانعة
ّ
امآخر.
وأما استثناء العين فّل ينتج شيئاً ،عكس الـمرّكب من مانعة الجمع .ومثال ذلك قيد إما في البحر واما
أن ال يغرق .فاستثناء نقيض في البحر منتج قأن ال يغرق ،واستثناء نقيض ال يغرق منتج ِلِفي البحر .فنقول

ثم هال
لكنه ليس في البحر فّل يغرق ،ولكنه يغرق فهو في البحرّ .
ق ِ
[لَو ِ
الق َيا ِ ]
اح ل
ونـــــ له لمــــ َريكــــ َبـــــا
َ .117و ِمــــ لنـــــ له َمـــــا َيـــــ لد لعــــ َ
ـــــه
ـــــمــ ل
ـــــبـــــــ لنـــــــهل إِ لن تل ِرلد أ ل
 .118فَ َرككــ َ
َن تَ لعـــــــلَــ َ
لخ َر
َ .119يل َزلم ِم لن تَلرِك ليــــــــــــــــــ ِبــ
ــــــــــــــــه ـا ِب ـ ل
َ
ِ
 .111متي ِ
ــــــــــــافرِ اليِذي َح َو
صـــــ َل ال ينــــــــــــــتَــ
ل

ــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا
ِل َك لوِنـــ ِه ِم لن لح َج ٍر ََـــ لد لرككــ
َ
ِ
ــــــــــب َنــ ِ
واَلــ ِ
كم لة
ــــــــــتــ ل
ــــــــــلــ ل
َ
ــــــــــي َج ًة ِبه لمقَد َ
َنــ ِ
ــــــــجــــــــــ َة إِلَى َهــــــــــلَــــــــــ يم َجيار
ــــــــتــ ل
ــــــــيــ َ
ســـــ َوا
َي لك ل
صـــــوَلـــــــــــــها لك زل َ
ون أ لَو َم لف ل

()113

متغير حادث .وان ترّكب
متغير ،ك ّل ّ
هضيتين س ّمي هياسًا بسيطًا ،نـحو العالم ّ
أهول القياس إن ترّكب من ّ

النباش آخذ للمال خفية ،وك ّل آخذ للمال خفية سارق ،وك ّل
من أكثر من
سمي هياساً مرّكباً ،نـحو ّ
ّ
هضيتين ّ
النباش تقطع يده .وهذا القياس ينقسم إلى
سارق تقطع يده ،والنتيجة ّ
مقدمة كبرى ،وأخذت النتيجة
مقدمة صغرى ،ورّكبت مع ّ
متّصل النتافر :إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت ّ
ـمصنف .كقولنا النباش آخذ للمال خفية ،وك ّل آخذ للمال خفية سارق،
وهلم ّاً
جر ،كما هال ال ّ
منه وجعلت كذلكّ ،
ينتج النباش سارق .وتقول النباش سارق ،وكل سارق تقطع يده ،ينتج النباش تقطع يده .إلى آخر ما تريد.

والى مفصولـها :وهو ما لم تذكر فيه النتائج كالـمثال هبل هذا.

والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط ،قأنه أهيسة طويت نتائجها في ال ّذكر ،وهي مرادةٌ في الـمعنى.
ثم هال
اقأول متّصل النتائج التصال نتائجه ب ّ
ّ
ـمقدماته ،بـخّلف الثانيّ .
وسمي ّ
اســــــتلِد لل
َ .111وِا لن ِب لج لزِف هي َع َلى لكـــــــــــــــلك لي ل
ِ
الم لن ِط ِق لي
َ .112و َع لك ل
ســـــــــهل لي ـ لد َعى الق َي ـا َ َ
ث لج لزِف زي َع َلى لج لزِف لي لح ِمـــــ لل
َ .113و َحـ ليـــــ ل
ــقـــ لطـــ َع ِبـــــالـــــدِيلـــ ليـــــ ِل
َ .114وال ليـــ ِفـــ ليـــــ لد الـ َ

االســـــــــ ِتـ لق َار ِ ِع لنـــــ َد له لم لع ِقـــــ لل
َفـــــ َذا ِبـــــ ل
ِ
يمـــــــــــتلـــــــــــهل فَ َحـــــــــــقكـــــــــــ ِ
ق
َو له َو اليذ ل
ي ََد ل
ِلـجـــــ ِ
اك تَـ لمـ ِث ليـــــ َل
امـ ٍع َفـــــ َذ َ
َ

()114

لج ِعـــــ لل

ِ
االســــــــــ ِتـــ لقـــ َار ِ َوالـــتيـــ لمـــ ِثـــ ليـــــ ِل
ل
َـــ َيـــــا ل

( )903أي القياس الذي حوى النتيجة يكون متص ــل النتيجة ،والذي لم يحوها يكون منفص ــل النتائج .وهما في

االستدالل سواء.

( )904وهو نفس القياس المبحوث في أصول الفقه ،والجامع أي العلة.
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التصديقي ثّلثة أهسام استقراء ،وهياس ،وتـمثيل.
أهول الـمفيد للمطلوب
ّ
ـحرك ف ّكه اقأسفل ،بدليل أن الفرس
ئي ،كقولنا ك ّل حيوان ي ّ
فاألول :هو االستدالل على الكلّ ّي بالجق ّ
واإلنسان والحمار مثّلً كذلك.

ئي بالكلّ ّي ،عكس االستقراء ،كقولنا العالم حادث ،والدليل على ذلك ّأنه
والثاني :هو االستدالل على الجق ّ

تقدم ذلك بأشكاله.
متغير حادث ،وهد ّ
ـمتغير ،وك ّل ّ
من أفراد ال ّ
النبيذ بـحرمة الخمر للجامع بينهما وهو
ئي ،كاالستدالل على حرمة ّ
ئي بـجق ّ
والثالث :االستدالل على الجق ّ
اإلسكار ،وهما جق ّئيان من مطلق الـمسكر.
()115

الحتمال أن يكون هناك

والـمفيد للقطع من هذه الثّلثة القياس .وأما االستقراء والتمثيل فّل يفيدانه
ِ
ثم هال
فرد لم يستق أر كالتمساح ،و ّ
ئي الـمحمولّ .
ئي الـمحمول عليه غي ُر العلّة في الجق ّ
أن العلّة في الجق ّ
[أََسام الحج ِ
ية]
ل ل
ــــلــــــييــــــ َة عــــــ لقــ ِ
 .115وح يج َة َنــــــ لقــ ِ
ــــلــــــييــــــ لة
َ
َل
ان َجـــ َد لل
ِ .116خ َ
طـــ َابـــ َة ِشـــــــــ لعَر َولب لرَهـــ َ

أََلســـام َه ِذي َخمســـ َة جــ ِ
ـــــــــلـــــــــــييـــــــــــ لة
ل َ َ
َ ل
ام ســـــــــ لفســـــــــ َ ِ
ِ
َمـــ لل
َ
َو َخـــ َ َ
طـــ َة نلـــ َ األ َ

مادة القياس وصورته ليعرف
أهول الـمراد بالحجة القياس .ول ّـما كان الواجب على ال
ـمنطقي أن ينظر في ّ
ّ

مادته ،فذكر أن القياس
ـمصنف (وخطأ البرهان) البيت ،احتاج لبيان ّ
الخطأ في القياس ،كما يأتي في هول ال ّ
هسمان
السنة واإلجماع.
نقلي :وهو ما كانت ّ
مادته مأخوذة من الكتاب و ّ
وعقلي :وأهسامه خمسة
ّ
ـمصنف.
أولـها :البرهان ،وسيأتي في كّلم ال ّ

وثانيها :الجدل وهو ما ترّكب من هضايا مشهورة ،نـحو العدل حسن ،والظلم هبيح .أو مسلّ ٍ
مة بين

الخصمين سواء كانت صادهة أم كاذبة ،ليبنى عليها الكّلم في دفع ك ّل من الخصمين صاحبه ،والـمقصود منه
ههر الخصم ،واهناع من ال هدرة له على فهم البرهان.
مقدمات مقبولة أو مظنونة .فاقأولى كالصادرة من شخص تعتقد
ثالثها :الخطابة وهو ما ترّكب من ّ
الظن مع تـجويق النقيض .نـحو هذا ال يـخالط الناس ،وك ّل
صّلحه ،والثانية هي التي يـحكم بـها العقل بواسطة ّ

متكبر .والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى.
من ال يـخالط الناس متكبر ،فهذا ّ
سيالة،
رابعها :الشعر ،وهو ما تألّف من هضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض ،نـحو الخمر ياهوتة ّ
النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه.
مقيئة .والغرض منه انفعال ّ
مهوعة أو ّ
والعسل ُم ّرة ّ
( )905كون هياس االس ـ ـ ــتقراء غير ٍ
مفيد القطع ،هذا في الغالب اقأعم .لكن التحقيق أنه يمكن الوص ـ ـ ــول إلى

نتيجة هاطعة من االستقراء ،وذلك إذا كان استقراء تاماً في نظام مغلق.

اليقين.
وكذلك القياس التمثيلي ،فهناك بعض حاالت خاصة يكون فيها مفيداً
َ
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بالحق ،كقولنا في صورة فرس في
مقدمات باطلة ،شبيهة
ّ
خامسها :السفسطة ،وهي ما تألف من ّ
حائط هذا فرس ،وك ّل فرس صهّال ،فهذا صهّال .والغرض منها اإليقاع في الشكوك وال ّشبه الكاذبة ،ويقال لـها
الخارجية ،وهي أن َي ْش َغ َل
مغالطة ،ومشاغبة .واستعمالـها حرام بـجميع أنواعها ،ومن أهبح تلك اقأنواع الـمغالطة
ّ
ِ
يشوش عليه ،ككّلم هبيح ليظهر للناس أنه غلبه ويستر
انقياد
فهم له وال
ّ
َ
فهم خصمه بـما ّ
للحق َ
الـمناظ ُر الذي ال َ
بذلك جهله ،وهو كثير في قماننا ،بل هو الواهع ،فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتّقى ال ليستعمل ،إال
الحجة
لضرورة له كدفع كافر معاند،
كالسم ال يستعمل إال في اقأمراض الخبيثة ،ولم يرتّب ال ّ
ـمصنف بين أهسام ّ
ّ

النظم ،وترتيبها على ما ذكرته .ثم هال
العقلية ،بل ذكرها على ما سـمح به ّ
ّ
ف ِم لن
ان َما أللك َ
ــــــب لرَه ل
ــــــها الــ ل
 .117أ َ
َجــــــــلوــ َ
اهـــــ َدا ِ
ِ .118مـــــ لن أ يَوِلـــــيـــــا ٍ لم َ
شـــــــــــــ َ
 .119وح ـ َد ِســـــــــي ـا ٍ وم لحســـــــــوســـــــــا ِ
ََ
َ
ََ ل

م َقد ٍ
ــــــــــــي ِن تَــــــــــــــ لقــــــــــــــتَ ِر لن
الي ِقــ ل
كما ِب َ
ل َ
مـــــــــجـــــــــيربـــــــــا ٍ مـــــــــتَـــــــــو ِاتـــــــــ ار ِ
ل َ َ
َ
َ
ل
ــــــــنــــــــييــــــــا ِ
ــــــي ِ
ِ
الي ِقــ ل
فَتل َك لج لمــــــــ َلــــــــ لة َ

يقينية بأن يكون اعتقادها جاقماً مطابقاً ثابتاً
أهول أعظم هذه الخمسة البرهان ،وهو ما تألف من ّ
مقدمات ّ

اليقينيات على ما ذكر الـمصنّف ستّة
يتغير .و ّ
ال ّ
تأمل،
األوليا أي
األولى
ّ
ّ
لي ،وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوهّف على ّ
البديهيات ،جمع ّأو ّ
كالسماء فوهنا ،واقأرض تـحتنا.
الوجدانيات ،وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توهّف على عقل ،كجوع
وتسمى
الثاني الـمشاهدا :
ّ
ّ

اإلنسان وعطشه ول ّذاته وألـمه.
مسكر.

التكرر( ،)116كقولنا السقمونيا مسهّلة ،والخمر
والثالث
الـمجربا  :وهي ما حكم به العقل و ّ
الحس مع ّ
ّ

الشافعي ،بسبب كثرة الـمخبرين
بغقة و
حاسة السمع ،كعلمنا ّ
الرابع الـمتوات ار  :وهي ما حكم بـها العقل مع ّ
ّ

بذلك الذي يؤمن تواطؤهم على الكذب.

تكرر ،كالعلم بأن نور القمر
الخام
ّ
الحدسيا  :وهي ما حكم بـها العقل و ّ
الحس من غير توهّف على ّ
ظناً هوياً.
الظن بذلك ّ
مستفاد من نور الشمس ،أي ّ

الشم
الساد الـمحسوسا  :وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر و ّ
بقية البدن.
والذوق واللمس ،وكلّها في الرأس
خاصة به إال اللمس ،فإنه ّ
يتعدى إلى ّ
ّ

اليقينيات
فعد
وبعضهم أدخل الـمحسوسات في الـمشاهدات بـجعلها شاملة لـما يدرك بالحواس الظاهرةّ ،
ّ
خمسة.

اقأوليات ،أو ال يـحتاج إليه فهو
اليقينيات في الستّة أن الـمعنى إما أن يستق ّل العقل به فهو
ووجه حصر
ّ
ّ
ِ
الحدسيات.
التجربِّيات والـمتواترات و
الوجدانيات والـمحسوسات ،أو يـحتاج له ولغيره فهو
ّ
ّ
( )906والحكم بمّلحظة التكرر يسمى حكماً عادياً.
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حجة على الغير بسبب أنه هد ال تكون له تـجربة وال تواتر وال
والعلم الحاصل من الثّلثة الـمتأخرة ال يقوم ّ
َّ
ثم هال
حدس ،لعدم مشاركته في ذلك للـمستدل ،هاله بعضهمّ .
الف آ ِ
ِ
ع َلى ال ينــ ِ
ـــــــــــــي َجــ
ـــــــــــــتــ
ـــــــــــــة ِخ َ
ل
َ
أ لَو َو ِ
ـــــــــد
المــــــــــــــــــ َ ييـــــــــ ل
اج َ
ـــــــــب َواأل يَو لل ل

اللـــــ ِة الـــــمـــــ َقـــــدكمـــــا ِ
َ .121وِفـــــ لي َد َ
َ
ل
ي لاو تَـــــــــــــــَـــــــــــــولو لد
َ .121ع لقِل زي لاو َع ِاد ز
أهول في إفادة النظر الصحيح للنتيجة أربعة مذاهب

ـمقدمتين امتنع أن ال
أن من علم ال ّ
األول :أن النتيجة القمة للنظر لقوماً ّ
عقلياً ال تنفك عنه ،بـمعنى ّ
ّ
ئي ،وهو مذهب إمام الحرمين.
يعلم النتيجة ،فالعلم بالنتيجة القم ّ
للمقدمتين كلقوم الرؤية للمر ّ

النظر مـخلوق هلل تعالى ،والعلم بالنتيجة
أن العلم بالنتيجة
عادي يـمكن تـخلّفه عن النظر ،قأن ّ
الثانيّ :
ّ
ي.
يوجد عنده ال به ،وهذا مذهب الشيخ اقأشعر ّ
النظر مقدو اًر للناظر مباشرة ،فالنتيجة متولّدة عنه
النظر ،بـجعل ّ
الثالث :أن العلم بالنتيجة متولّد عن ّ

كتولّد حركة الخاتـم عن حركة اإلصبع ،وهذا مذهب الـمعتقلة البانين له على أصل مهدوم وهو أن العبد يـخلق

أفعال نفسه.

للنظر ،وهو علّة ،وهذا مذهب الفّلسفة القائلين بتأثير العلّة وهو باطل ،قأن
الرابع :أن النتيجة معلول ّ
ّ
ثم هال
النظر ال يـجامع النتيجة ،قأنه ّ
العلّة ال تفارق معلولـها ،و ّ
ضد العلم فّل يـجامعهّ .
اتمةَ]
َ
[خ َ

ــــــــــــــــب لرَه ـ ِ
ث لو ِج ـ َدا
ط ـ ل الــ
َ .122و َخ َ
ان َح لي ـ ل
ل
اشـــــــــ ِتر ٍ
ِ ي ِ
اك لاو َك َج لع ِل َذا
 .123ف لي الل لفظ َك ل َ
ِ
الكــ ِاذ َبــ لة
الم َع ـ ِان لي َكــال ِت َب ـا ِ َ
َ .124وف لي َ
َ .125ك ِم لث ـ ِل جع ـ ِل العر ِ
ضـــــــــ لي َك ـالـ يـذ ِات لي
َل
ََ
ـحـ لكـِم ِلـلـ ِج ـ لنـ ِ ِبـ لحـ لكـِم الـ يـن ـ لوِع
َ .126والـ ل
َ .127والثيـ ِ
َشـــــــــ َك ـ ِال ـ ِه
ان َك ـال لخ لر ِ
وج َع لن أ ل

ٍ
ِ
صــــــ َ ٍ
ـــــــــــــدا
الم لبـــــــــــــــتَــ
َ
ف لي َماديح أ لَو ل
ورح فَ ل
ــــرِد ليـــــ ِ
لخـــــ َذا
تَـــــ َبـــــايلـــــ ٍن ِمـــــ لثـــــ َل الـ ي
ف َمـــــ َ
ِبــــ َذا ِ ِ
ق َفــــاف ِ
صـــــــــــــ لد ٍ
ط َبــــ لة
الم َخــــا َ
َ
لهم ل

الزٍم إِ لحـــــــ َد الـــــــمـــــــقَـــــــدكمـــــــا ِ
أ لَو ِ
َ
ل
ــــــــــــــــي َغ لي َر ال َق لط ِع لي
َو َج لعـــــ ِل َكـــــال َق لط ِعــ
ك
ـــــــــر ِم لن إِ لك َم ِال ِه
ش ـ لر ِط ال ينــــــــــــــــــــــتلــ ِ
َوتَلرِك َ

مادة القياس،
صحة النتيجة االحتراق عن الخطأ في القياس .والخطأ تارة يكون من جهة ّ
أهول الواجب في ّ

اقأول إما من جهة اللفظ ،أو من جهة الـمعنى.
وتارة من جهة صورته .و ّ
فيشبه الـمراد بغيره ،كقولك هذه عين ،أي
أما من جهة اللفظ ،فكاستعمال اللفظ الـمشترك في القياسّ ،
ّ

الحد الوسط ،إذ محمول
سيالة ،ينتج هذه سيالة ،وهو باطل لعدم تكرار ّ
شمس ،وك ّل عين ،أي تنبع الـماءّ ،
الصغرى غير موضوع الكبرى .أو استعمال الـمباين كالـمرادف ،كقولك هذا سيف ،وك ّل سيف صارم ،ينتج هذا
ّ
السيف بقيد كونه هاطعاً مرادفاً للسيف الذي هو امآلة الـمعلومة
صارم ،وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو ّ

ال بـهذا القيد ،وهو مباين له.

37

يتحرك ،وك ّل
هضية كاذبة
ّ
وأما من جهة الـمعنى فبأن تلتبس ّ
بقضية صادهة كقولنا الجالس في ّ
السفينة ّ
السفينة ال يثبت في موضع ،والنتيجة باطلة من جهة جعل
متحرك ال يثبت في موضع ،ينتج الجالس في ّ
ّ
القضية اقأولى ،كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية.
العرضية هي محمول
الحركة
ّ
ّ
ـمقدمتين بتغييرها ،كقولنا هذه نقلة ،وك ّل نقلة حركة ،ينتج هذه حركة.
أو من جهة جعل النتيجة إحدى ال ّ
ويسمى ذلك مصادرة عن الـمطلوب .وهو مردود من جهة أن النتيجة ليست
ـمقدمتين،
وهذه النتيجة إحدى ال ّ
ّ
للمقدمتين ،فلم يـحصل علم قائد عليها.
مغايرة ّ
النوع ،كقولنا الفرس حيوان ،وك ّل حيوان ناطق ،ينتج الفرس
أو من جهة الحكم على الجنس بـحكم ّ
ناطق ،وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بـحكم اإلنسان الذي هو نوع.

كالقطعي ،كقولك في رجل يـخبط في البحث وهو بعيد عن
القطعي
الوهمي غير
أو من جهة جعل اقأمر
ّ
ّ
ّ
الفهم هذا يتكلّم بألفاظ العلم ،وك ّل من يتكلّم بألفاظ العلم عالم ،ينتج هذا عالم .وبطّلن النتيجة من جهة جعل
ـميته كالـمقطوع بـها.
ّ
توهم عال ّ
وأما الخطأ في القياس من جهة صورته ،فبأن ال يكون على هيئة شكل من اقأشكال اقأربعة ،كقولنا كل

أن هذا تكرار لقيادة اإليضاح للمبتدي.
إنسان حيوان ،وك ّل حجر جماد .وهد ّ
تقدم التنبيه على ّ
اقأول الـمشترط
أو يكون فاهد شرط من شروط اإلنتاج ال ّ
ـمتقدمة لألشكال اقأربعة ،كأن تكون صغرى الشكل ّ

كليتها جق ّئية ،كقولنا في اقأولى ال شيء من اإلنسان بـحجر ،وك ّل
إيـجابـها سالبة ،أو تكون كبراه الـمشترط ّ
حجر جسم ،ينتج ال شيء من اإلنسان بـجسم .وهو باطل لفقد الشرط وهو إيـجاب الصغرى .وفي الثانية ك ّل
كلية الكبرى،
إنسان حيوان ،وبعض الحيوان فرس ،ينتج بعض اإلنسان فرس ،وهو باطل ،لفقد الشرط وهو ّ
ثم هال
وهس على ذلك فقد ّ
أي شرط من شروط اقأشكال الباهيةّ .
صـــــــــ ِ
ام ال َ َر ِ
ود
الم لق ل
ض َ
َ .128هــــذا تَ َمــــ ل
ِ
ب الفَــــــ َلــــــ ِ
ق
ــــهى ِب َح لم ِد َر ك
ََ .129د ا لنــــــتَــ َ
ظمهل الع لب لد ي
الذِل لي لل المــــــــ لفــــــــتَــ ِ
ــــــق لر
َ .131ن َ َ َ
ل
ي َعـــــ ِابـــــ لد الـــير لحـــمـ ِ
ــن
ضــــــــــ ِر و
 .131األ ل
َخ َ
 .132مــــ ل ــــ ِفــــرحً تلــــ ِحــــيــــطل بـ ِ
ــــالـ و
ــــذ لنــــ ِ
وب
ل
َ
َ
ِ
ـــى
َ .133وأ ل
َن لي ِثــ ل
ـــيــ َ
ـــبـــــ َنـــــا ِب َجـــــ ينـــــة ل
العـــــلَــ ل

ِ
ِ
ق الــم ـ لح ـم ـ ِ
ود
ِم ـ لن أ ي
لم ـ َهـــــا الـ َـم ـ لن ـط ـ ِ َ ل
ما رمـــــــــــتلــ ل ِ
ِِ
الم لن ِط ِ
ق
َ لل
ـــــــــه م لن فَ كن علم َ
ِلر لحم ِة المولَى الع ِظ ليِم الم لقــــــــــتَــ ِ
ــــــــد لر
َ َ َل
َ
ل
ِ
ِ ِ
المــــــــــــ ينــ ِ
ــــــــــان
الم لرتَج لي م لن َركبــــــــــــه َ
ل
ِ
ـــــــــــوب
طا َع ِن القلـــــــــــــلــ
ف ال ِ َ
َوتَ لك ِشــــ ل
ضــــــــــــــال
َفـــــِإ ينـــــ له أ لَكـــــ َرلم َمـــــ لن تَـــــفَ ي

وتقدم مرادفة اقأصل للقاعدة .والـمحمود الخالص من كّلم
أهول اقأمهات جمع أم ،و ّأم ك ّل شيء أصلهّ .
النظم ،هو الكّلم الـمقفّى الـموقون هصدًا ،وهذا
الفّلسفة والعقائد الـمنابذة للشريعة .والفلق الصبح .و(نظمه) من ّ
بالعبودية ،وهي غاية التّذلل والخضوع،
ست مرات .والعبد الـمتّصف
الر َجق ،وأجقاؤه مستفعلن ّ
ّ
ّ
النظم من بـحر ّ
وليس للعبد وصف أشرف منها ،ولـهذا هُ ِّدم موصوفها على غيره .ورحمة اهلل إحسانه ،أو إرادة إحسانه ،فهي من
اقأول ،ومن صفات الـمعاني على الثّاني.
صفات اقأفعال على ّ
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النعم ،وهو محمود من اهلل مذموم من الخلق.
ـمن ،وهو تعداد ّ
ـمؤمل .وال ّ
فعال من ال ّ
ـمنان ّ
والـمرتـجي ال ّ
الران
والـمغفرة ّ
الستر ،ومعنى إحاطتها بال ّذنوب ستر جميعها .وكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن قوال ّ
عنها .والثواب جقاء العمل ،والعمل قأجل الثواب غير مذموم ،وان كان العمل لذات اهلل تعالى تعظيماً له أكمل
منه.

أملت منه هذه اقأمور قأنه أكرم
وهوله (فإنه أكرم) إلخ ،علّة لقوله (الـمرتـجي من رّبه) إلى هنا ،أي إنـما ّ

تفضل بـها ،وأفعل التفضيل ليس على بابه ،إذ الكرم حقيقة ليس إال له سبحانه .وال يـخفى ما في طلب
من ّ
الـمغفرة ّأوالً وطلب الثواب ثانياً من التخلية والتّحلية .ثم هال
ـــــــــبـــــــــــتَِدي مســـ ِ
 .134و لك لن أ ِ
ام َحا
َخ لي ِلل لمــ ل
ل ل َ
َ
ِ
َمـ ِل
اد ِبـالتيــــــــــــــــــ و
ســـــــــ َ
َ .135وأ ل
َصـــــــــل ِا الفَ َ
.136
.137
.138
.139

ٍ
ِ
صـــــــــ ِحـ لي َحـــــاً
إِ لذ َـ ليـــــ َل َكـ لم لمـ َزكيـف َ
ــــــص ل ِ ِ ِ
ولَ لل ِلم لن َلم ي لنــــــــتَــ ِ
ي
َ ل َ
ف ل َم لقصد ل
َ
ِ
س ـــــــــــ َنــــــــــ لة
إح َد َو ِع ل
ني ل
ش ـ ِرلي َن َ
َول َب ل
ال ِســـــــــييمـــا ِفي عـــ ِ
اشـــــــــ ِر القللر ِ
ون
ل َ
َ

الح الفَســـــــــ ِاد َنـ ِ
اصـــــــــ َحـا
صـــــــــ ِ
َو لك لن ِ ل
َ
ــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــد ِ
كل
َوِا لن َبــــ ِد لي َهــــ ًة فَال تلــ
َ

َجـــــ ِل َكـــــ لو ِن َفـــــ لهـــــ ِمـــــ ِه ََـــــ ِبـــــ ليـــــ َحـــــا
أل ل
ِ
ق َو ِ
العذ للر َح ز
ي
ب ِلل لمــ
ل
اج َ
ــــــــــــــــبــــــــــــــــــتَد ل
ل
ِ
ســـــ َنـــــ لة
ســـــــــــــــتَــ ل
َم لعذ َرحَ َم لقــ ل
ـــبولَـــــ َة لم ل
ـــح َ
ِ
ِ
ـــــــــــون
ســــ ِاد َوالفلـــــــــــــتلــ
ي َ
ذل
الج له ِل َوال َف َ

طفاً مـمن نظر في كتابه أن يسامـحه من قلل وهع فيه ،وأن ينصح في إصّلحه،
ـمصنف متع ّ
أهول طلب ال ّ

يتأمل في ذلك وال يعجل ،قأن الغالب على الـمستعجل عدم اإلصابة ،وتقييف الصحيح لقبح فهمه ،إذ لو
وأن ّ
كان فهمه حسنًا لـما استعجل.

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

فإن هلت (وكن إلصّلح الفساد) إلخ يغني عن هوله (وأصلح الفساد) فما فائدة ذكره بعد؟

السرعة،
التأمل ال مع ّ
اقأول أمر بإصّلح الفساد ،والثاني أمر بإصّلحه مع ّ
هلت إنه ال يغني عنه ،قأن ّ
ثم هال
فمفاد اقأ ّول غير مفاد الثانيّ .
 .141و َكـــــ َ ِ
ِ ِ
ــــمـــــ َحـــــيرِم
َ
ان فـــــ لي أ ََوافـــــل الـ ل
ِ .141م لن ســــــــــــــــــــ َنــ ِ
ــــــــة إِ لح َد َوأ لَرَب ِع لي َن
َ
ســــــــ لرَم َدا
الصــــــــالحل َو ي
 .142ثليم ي
الم َ
الســــــــ ل
ــــــــــــــــقــــا ِ
ِ ِ
صـــــــــ لح ِبـــ ِه الثكــ
َ
َ .143وآلــــه َو َ
شـــــــــ لم ل ال ين َهـ ِ
ار أ لَب لر َجـا
َ .144مـا ََ َ
ط َعـ ل َ

الر َج ِز المــــــــــ َنــــــــــظيــ ِ
ــــــــم
ــــــــف َهذا ي
تَ ِلل ليــ ل
ل
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ــــــــــــــــن
الم ِف ليــ
َ
م لن َب لعـــد ت ل
ســـــــــ َعـــة م َن َ
ســـــــــ ِ
ول الليــــ ِه َخ لي ِر َم لن َهــــ َد
َعلَى َر ل
الســـــــــــــ ِالـــ ِكـــ ليـــ َن ســـــــــــبـــــ َل الـ يــنـــجـــــ ِ
اح
ي
َ
ل ل
ِ
وجى
َو َ
الم ِنــ ل
ـــــــــــر ف لي الد َ
طلَ َع َ
ـــــــــــيــ ل
الب لد لر ل
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ِ
وتسعمائة من الـهجرة
ـمحرم سنة إحدى وأربعين
أهول أخبر ال ّ
الرجق كان في ّأول ال ّ
ـمصنف أن تأليف هذا ّ
النبوية على صاحبها أفضل الصّلة والسّلم.
ّ
وتقدم معنى الصّلة .والسّلم اقأمان من النقائص .والسرمد الدائم.
ّ
الصحب.
الصحبّ ،
ّ
وتقدم وجه تقديم امآل على ّ
وتقدم معنى امآل و ّ
تقدم
أن هوله فيما ّ
وهوله (ما هطعت شـمس النهار) إلخ ،الـمقصود منه التعميم في جميع اقأوهات ،كما ّ
(ما دام الحجا) إلخ .واقأبرج جمع برج ،وهو اسم لجقء من اثني عشر جقءًا من الفلك الثامن ،وهو مقسوم
يسمى درجة ،وال ّشمس تقطع في ك ّل يوم درجة ،فتقطع الفلك في ثّلثـمائة وستين يوماً،
ثّلثين جقءاً ،ك ّل جقء ّ
جية وهي
بي ،و ّ
وهي عدد ّ
الدجى جمع ُد َ
السنة الشمسية .والبدر اسم للقمر ليلة أربعة عشر يوماً من الشهر العر ّ

الظلمة.

سيدنا
وهذا آخر ما أردنا كتابته ،ونسأل َمن وفّقنا له أن ينفع به ّإنه على ذلك هدير ،وصلّى اهلل على ّ
محمد وآله وصحبه وسلّم.
ّ

انتهى الكتاب
ويليه الفوافد والتعليقا المستخلصة من التسجيل والتي لم أضعها في الحواشي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
فوافد وتعليقا من الشرح الصوتي المسجل للشيخ بالل النجار حفظه اهلل تعالى على هذا الكتاب المبارك
***********************************************
الدر

األول

 .9الذي يُستخدم إلثبات القطعيات هو الدليل ،وللترجيح في الظنيات هو اقأمارة.
 .2هناك ما يسمى (توهف الشاك) ،وهناك توهف يشبهه وهو التوهف بسبب الجهل البسيط.
 .3المنطقي ال يسمي الجهل البسيط وال الشك علمًا ،قأنه ليس أي منهما إدراكًا ،بخّلف الجهل المركب،

والوهم والظن ،فإنه يسمى علماً عند المنطقي.

 .4فالعلم 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 وهد تكون حسية.

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

وهي تحصل بالضرورة ،والحواس ال تعطي أحكاماً ،بل العقل.

 .7أهل ما يستفاد من الحواس الخمس ،أنك تعلم أنك رأيت ما هد رأيت ،أو سمعت ما هد سمعت ،وهكذا،

حتى لو كانت الصورة للمرئي والمسموع شبحية ،غير متميقة.

 .1التصديق (بمعناه المصدري) عند جمهور المناطقة هو الحكم الذي هو إثبات أمر قأمر أو نفيه عنه،

أو (إيقاع أو انتقاع) ،أو (وضع أو رفع).

 .1المعنى المصدري هو نفس الفعل ،نفس الحدث ،والمعنى االسمي هو الناشئ عن هذا الفعل أو هذا

الحدث ،أي هو الحاصل بالمصدر.

 --مثال الكتابة بالمعنى المصدري أن تكتب ،أي فعلك للكتابة ،وبالمعنى االسمي هو الحاصل من

الكتابة ،أي هو المكتوب.

 .90النفس لها عدة هوى ،منها العقل ،والعقل هو فعل للنفس ،فعل للروح ،ليس جوه ًار (أي ليس شيئاً

جسمانياً) كما يقول الفّلسفة ،والعقل هسم منه انفعالي وهسم فعلي.
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 --واالعتقاد كيف للروح أو النفس ،تتكيف به ،كيفيةٌ نفسانية لها ،وكذلك العلم هو أيضًا من باب

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

أبداً بصيغة االسم.

 .99التصديق عند اإلمام الراقي عبارة عن مجموع التصورات اقأربعة ،وكل واحد من التصورات اقأربعة

هو عبارة عن جقء له.

يمرون على مخالفات اإلمام الراقي (إن في اقأصلين أو المنطق) مرور الكرام ،قأن
 .92العلماء ال ّ
مخالفاته دائماً لها وجوه ،وفي غاية القوة.
 .93هراءة سير العلماء ترفع الهمم ،اإلمام العضد طرد السعد التفتاقاني من مجلسه ،وهال لوالده انظروا

له صنعة ،هذا الولد ال يمكنه أن يتعلم .قأن السعد كان بليداً جداً ،لكن اهلل سبحانه وتعالى فتح عليه بفتوح،
وهال عنه العلماء أنه عجيبة من عجائب القمان.
ِ
سيبويه كان يقول له الخليل اسكت يا أعجمي .قأنه لم يكن يقدر على النطق بالعربية ،ثم صار إمام

الدنيا في العربية.

 .94التصور شرط للتصديق أو شطر له ،وعلى كلتا الحالتين يجب أن يكون التصور متقدماً على

التصديق.

 .95هدف المنطقي أن يقف على أسباب العلم ،أن ُيحكم الطرق المؤدية إلى العلم بقسميه التصور
والتصديق.
 .96المنطق كامّلً ،بقسميه التصوري والتصديقي ،هائم على بحث الدالالت.
 .97هولنا [العالم متغير ،وكل متغير حادث] ،هذا هياس ،وهولنا [العالم حادث] ،هذا نتيجة لذلك القياس،

ونّلحظ أن النتيجة موجودة بالقوة في القياس ،أي أن مادة النتيجة (وهي "العالم" و"حادث") موجودة في القياس،

وليست موجودة بالفعل أو بالصورة.

 .91يوجد عند المسلمين علم اسمه علم الوضع ،والشيخ محمد يوسف إدريس جمع رسائل كثيرة جدًا في

علم الوضع في كتاب واحد.
له.

 .91الوضع جعل لفظ من اقألفاظ بإقاء معنى من المعاني ،بقصد استعماله في ذلك المعنى الموضوع
 .20اقألفاظ أحد أكبر أسباب الخطأ في الفهم ،لذلك احتاج المناطقة إلى ضبطها ،وبودهم لو تمكنوا من

االستغناء عنها.
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 .29القسمة والتقسيم إما من هسمة الكلي إلى جقئياته ،أو من هسمة الكل إلى أجقائه .واذا دارت القسمة

على النفي واإلثبات ،تدعى هسمة حاصرة.

 .22الّلقم إما أن يكون بينًا ،أو غير بين.

 --والّلقم البين ينقسم إلى هسمين ،القم بين بالمعنى اقأخص ،والقم بين بالمعنى اقأعم.

 --فالّلقم البين بالمعنى اقأخص هو الذي يكفي فيه حضور الملقوم إلى الذهن لكي يحضر الّلقم ،أي

بمجرد حضور الملقوم إلى الذهن يحضر الّلقم .ومثاله كل ملكة فهي القمة لعدمها لقوماً بيناً بالمعنى

اقأخص ،كالبصر للعمى ،فالبصر القم ّبين بالمعنى اقأخص للعمى ،والعمى يسمى ملقوماً.

 --واللقوم البين بالمعنى اقأعم هو الذي ال يكفي فيه حضور الملقوم إلى الذهن حتى يحضر الّلقم،

بل ال بد من جمع الّلقم والملقوم في الذهن ليحكم العقل بالمّلقمة بينهما .وهذا النوع من اللقوم اعتبره اإلمام

الراقي ،وهو من مخالفاته.

 --الّلقم غير البين هو الذي ال يكفي فيه حضور الّلقم والملقوم معاً إلى الذهن ،بل ال بد من إهامة

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

*********************************
الدر

الثاني

 .23هناك هسمة أخرى للّقوم ،غير التي ذكرناها في الدرس الماضي
 --الّلقم إما القم في الخارج فقط ،واما القم في الذهن.

 --اقأول ال عبرة به عند المناطقة ،والثاني ينقسم إلى هسمين فإما أن يكون القماً في الذهن فقط ،أو

في الذهن والخارج معاً ،وكّلهما معتبر عند المناطقة.
ال.

 .24إذن فالمعتبر عند المناطقة هو اللقوم الذهني ،بغض النظر عن التّلقم الخارجي هل هو واهع أم
ونعني بالتّلقم الذهني ،أي عدم هبول االنفكاك في الذهن ،سواء كان منفكاً في الخارج أم ال.

فالمناطقة لم يعتبروا ما كان القمًا في الخارج فقط ،قأنه يقبل االنفكاك في الذهن.
 .25هنا ندرس الداللة الوضعية بغض النظر عن من هو واضع اللغة.

 . 26المحققون من المتكلمين على وجود الجوهر الفرد ،وهم لم يتكلموا عنه من حيث المصاديق ،بل

تكلموا عليه من حيث إنه هل من الممكن تجقئة الجسم ما إلى ما ال نهاية له من اقأجقاء ،أم تصل في التجقئة

إلى درجة ال يمكن بعدها أن ت ْقسمه؟

بعض العلماء اختاروا االحتمال اقأول ،وبعضهم الثاني .ومن اختار الثاني هال هذا الشيء الذي ال يمكن

تجقئته هو ما يسمى بالجوهر الفرد.

 --والجوهر الفرد ليس هو الذرة وليس االلكترون وليس الكوارك ،إذ هذه كلها منقسمة.
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أيضا.
 .27ليس المفرد فقط هو الذي ينقسم إلى كلي وجقئي ،بل المركب ينقسم ً
ضوء غيره فهو إما الكوكب،
 .21الشمس نجم وليست كوكباً .والنجم هو المضيء بذاته ،أما الذي يعكس َ

واما الذي يدور حول الكوكب ،وهو القمر.

 . 21الماالنهاية لها معنيان ،اقأول الماالنهاية بالفعل ،وهي ما ال يمكن عده ،وهي بهذا المعنى ليست

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

والمعنى امآخر للماالنهاية ،هي الكمية التي كلّما تصورت منها عددًا ،تصورت شيئًا قائدًا عليه ،وهكذا ال

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

 .30ماهية الشيء ما به الشيء هو هو .مثال الطاولة لها أرجل ولها سطح ،ويمكننا تصور الطاولة

بّل أرجل ،كأن تكون معلقة بسّلسل من فوهها ،إذن اقأرجل ليست جقءاً من ماهية الطاولة ،بخّلف السطح،
فإنه ال يمكن تصور طاولة بّل سطح ،أي فالسطح ال تكون الطاولة طاولة إال به ،إذن السطح هو ماهية

الطاولة.

 .39ذاتي الذاتي لشيء ،هو ذاتي لذلك الشيء .مثال الحيوان وصف ذاتي لإلنسان ،والجسمية وصف

ذاتي لذاتي اإلنسان.
ذاتي للحيوان ،إذن الجسمية وصف ذاتي لإلنسان .فالجسمية ذاتي لإلنسان ،قأنه ٌ

 . 32أول 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.

 .33الوصف إما أن يكون خارجًا عن الماهية أو ال ،فإن كان خارجًا عنها سمي عرضيًا ،وان لم يكن

خارجاً عنها سمي ذاتياً .فيدخل في الثاني ما إذا كان الوصف داخّلً في الماهية ،وما إذا كان تمامها.
 .34الجمع ثّلثة فأكثر ،أما المتكثر أو الكثير فأكثر من واحد.

 .35اإلمام مالك رضي اهلل عنه سمى كتابه "الموطأ" ،قأنه عرضه على العلماء فتواطؤوا على صحة ما

فيه ،أي اتفقوا.

 .36جهات التشكيك هي

 -9التفاوت في الشدة والضعف ،مثل النور -2 .اقأولية ،مثل الوجود القديم هبل الوجود الحادث-3 .

اقأولوية ،مثل الوجود الواجب أولى من الوجود الممكن.

 .37يكون الكليان متساويين إذا كان كل ما صدق عليه اقأول صدق عليه الثاني.

 --أي إذا كان (أ) و(ب) كليين ،نقول إن (أ) يساوي (ب) إذا كان كل (أ) (ب) وكل (ب) (أ).

 -مثال الحادث هو الكائن بعد أن لم يكن ،والمخلوق هو الموجود بعد العدم ،فالحادث ٍمساو للمخلوق،

قأن كل مخلوق حادث ،وكل حادث مخلوق.

 --والترادف داخلة في عّلهة التساوي.
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 .31مفهوم العموم والخصوص المطلق من المفاهيم الهامة جدًا.

 --إذا كان (أ) و(ب) كليين ،فإن (ب) أعم مطلقاً من (أ) ،و(أ) أخص مطلقاً من (ب) إذا وفقط إذا

كان كل (أ) (ب) ،وبعض (ب) ليس (أ).

 --مثاله كل نبي إنسان ،وليس كل إنسان نبيًا ،أي دائرة اإلنسانية أوسع من دائرة النبوة ،فاإلنسان أعم

مطلقاً من النبي.

 .31العموم والخصوص الوجهي ،أو يقال العموم والخصوص من وجه

 -إذا كان (أ) َو (ب) كليين ،فإن (أ) أعم من (ب) من وجه ،وأخص منها من وجه ،وفي نفس الوهت(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) ،قأن الحقئية السالبة ال تنعكس.

 --مثال بعض العربي مسلم ،وبعض المسلم عربي ،ويختص العربي عن المسلم بكونه يهوديًا أو

مسيحياً مثّلُ ،ويختص المسلم عن العربي بكونه أمريكياً أو تركياً مثّلً ،فالعربي والمسلم يجتمعان في بعض
الصور ،وتنفرد كل منها في بعض الصور ،فبين العربي والمسلم عموم وخصوص وجهي.

 . 40مفهوم التباين يعبر عنه في المنطق الشي من (ب) (أ) وال شيء من (أ) (ب) .فعّلهة التباين

تناهض عّلهة التساوي.
تباين.

 -مثالها ال شيء من اإلنسان بحجر ،وال شيء من الحجر بإنسان ،فالعّلهة بين الحجر واإلنسان -وعّلهة التخالف داخلة في التباين. .49النقيض في اللغة يكون للمفردات وللمركبات ،أما في المنطق فللقضايا فقط.

َح ٌد)) ،ال شيء مثله ،ال ثاني له ال في ذاته وال في
 .42ال نسبة بين الخالق والمخلوقُ (( ،ه ْل ُه َو اهللُ أ َ
صفاته وال في أفعاله ،هذا االسم (اقأحد) كاف لوحده في إثبات مخالفة اهلل تعالى للحوادث.
 .43مصحح إطّلق اقألفاظ المشتركة بين الخالق والمخلوق ،هو االشتراك في اللواقم.

 -مثاله العلم من لواقمه االنكشاف ،وعلم اهلل سبحانه وتعالى كاشف لجميع اقأشياء ،وعلم المخلوهاتكاشف نوع كشف ،فصح إطّلق لفظ ِ
العالم على اهلل تعالى وعلى المخلوق ،لكن شتان بين االنكشافين ،وشتان
بين حقيقة هذا العلم وحقيقة هذا العلم ،فّل اشتراك إذن في الحقائق ،وانما هو اشتراك في اللواقم ،وهو مصحح

اإلطّلق .وهذه اقأمور تدرس في كتب العقيدة والتفسير والبّلغة.

 .44اصطّلح النحويين في الجنس ،هو اصطّلح المناطقة في النوع .واصطّلح اقأصوليين في الجنس،

هو اصطّلح المناطقة في النوع.
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 .45االختّلف في الذاتيات ينشئ أهسامًا ،وفي اقأمور العرضية ينشئ أصنافاً ،يقال أصناف البشر،

واالختّلف فيهما معاً يسمى أنواعاً ،ذكر ذلك اإلمام اقأصفهاني في شرحه لمطالع البيضاوي ،رحمهما اهلل

تعالى.

 --فالنوع أخص من الصنف وأخص من القسم.

 --مما يفيد في هذا الباب كتاب "التعريفات" للجرجاني ،و"كشاف اصطّلحات الفنون" للتهانوي" وهو

رائع جدًا ،وهناك كتاب "الكليات" قأبي البقاء الكفوي ،وهو كتاب عظيم ،تضمن في ثناياه كتاب التعريفات،
وهناك كتاب صغير للشيخ قكريا اقأنصاري ،اسمه "الحدود اقأنيقة والتعريفات الدهيقة".

 .46الحواس الظاهرة خمس ،وهناك حواس أخرى باطنية أثبتها الفّلسفة وبعض اإلسّلميين .وبعض

اإلسّلميين هالوا لم تثبت عندنا ،ودليل الفّلسفة عليها ليس دليّلً هاطعاً.

 --أول الحواس الباطنة التي أثبتها الفّلسفة هي هوة اسمها "الحس المشترك" ،وهي هوة تستطيع االحتفاظ

بالصور التي أخذتها من الحواس ،تحتفظ بها إلى فترة معين حتى تأتي صور أخرى تحل محلها ،وتخقن في

هوة اسمها الخيال ،فالخيال خقانة الحس المشترك.

 --وهناك هوة أخرى اسمها "الوهم" ،وهي عبارة عن هوة للنفس تدرك بها النفس المعاني الجقئية المتعلقة

بالمحسوسات.

 --مثالها رأيت رجّل صالحاً فأحببته ،فمحبتك له أمر له وجدان عندك ،فأنت أدركت محبة هذا الرجل،

معنى جقئياً ،وهو متعلق بالرجل الصالح الذي هو معنى محسوس،
ال مطلق المحبة ،لذلك كانت محبتك له
ً
فالقوة في النفس التي تدرك هذه المحبة وأمثالها من المعاني تسمى هوة الوهم ،وله خقانة تسمى الذاكرة.
 --القوة الخامسة هي القوة المفكرة ،وتسمى بالقوة المتصرفة ،موهعها كما يقول الفّلسفة في مقدم الدماغ،

هذه القوة المتصرفة تستطيع أن تتصرف في المحسوسات المختقنة ،أي تركب وتحلل ،وتسمى تخييّلً ،أو القوة

المخيلة ،وهنا الذي استخدمها هو الوهم.

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

 -فالتخيل حركة النفس في المحسوسات ،والتفكير حركتها في اقأمور المعقولة.

 --واإلسّلميون ال ينكرون هذه المعاني ،بل يقولون نعم هناك هوى للنفس هذه هي ،لكن لماذا ال تكون

النفس الواحدة من حيث إدراكها للمعاني الجقئية المتعلقة بالمحسوس نسميها النفس المتوهمة ،ومن حيث إدراكها

لكذا نسميها النفس الـ  ،..وهكذا.

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

باطنة؟

 .47يقولون اليوم إن نقل القلب يؤدي إلى اختّلف مشاعر اإلنسان ،وطريقة تفكيره ،وهناك عالمة غربية

كتبت بحثاً طويّلً جداً سمته "القلب يتحدث" ( ،)The heart talksتدرس عّلهة القلب بالتفكير وسيرورة حياة

اإلنسان.
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وهذا أشار إليه علماؤنا المتقدمون ،والخّلف معروف بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة في محل العقل،

هل هو في القلب أم في الدماغ.

************************************************
الدر

الثالث

 .41إذا وضعنا الكأس على الطاولة ،فقلنا [الكأس على الطاولة] ،فنسبة الكأس للطاولة هي الفوهية،

وهي نسبة واهعية ،أي متحققة في الواهع ،أي لها تحقق في نفس اقأمر ،وهذه النسبة اسمها (نسبة واهعية) أو

(نسبة خارجية) ،أي خارج اقأذهان ،أي في الواهع.

 --أنا حين نظرت إلى الطاولة فوجدت الكأس فوهها ،أدركت هذه النسبة ،ومعنى ذلك أن هذه النسبة

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

 --لو سألتني أين الكأس؟ وأردت أن أعبر عن هذه النسبة الواهعية ،فأعبر عنها بالكّلم ،فأهول [الكأس

على الطاولة] ،وهنا تسمى (نسبة كّلمية).

 --النسبة الكّلمية نسبتان نسبة طلبية إنشائية ،ونسبة خبرية ،وهيدنا اإلنشائية بالطلبية قأن اإلنشائية

أعم من الطلبية.

 .41ضابط الخبر أن يصح أن يقال لقائله (أنت صادق) أو (أنت كاذب).

 --الخبر أداء للنسبة الواهعية بالنسبة الكّلمية ،أي أداء بالكّلم ،أي تعبير بالكّلم ،ولذلك يصح أن يقال

لك إنك صادق ،أو كاذب ،قأن الصدق ما طابقه الواهع.

 --اإلنشاء ال تكون نسبته متحققة في الخارج ،وانما أنت بالكّلم طلبت إنشاء هذه النسبة في الواهع .أما

في الخبر ،فتكون النسبة موجودة ،وأنا أعبر عنها ،أي أؤديها بالكّلم فقط.

 .50هال العّلمة السعد الحق ما طابق الواهع ،والصدق ما طابقه الواهع .فالحق والواهع شيء واحد

تقريبًا ،لكن يفرق بينهما في أيهما بدأت النظر.

ِ
ين((.
س لج َد ِل َما َخلَ لق ل ِب َي َد ي
 .59في هوله تعالى ))ََ َ
َستَ لك َب لر َ أَ لم لكن َ ِم َن ال َع ِال َ
يأ ل
ال َيا إِ لبلي ل َما َم َن َع َك أَن تَ ل
ٍ
مستعل؟
أي هل أنت عال في نفس اقأمر ،أم أنت
 .52لدينا هسمتان ،هسمة الكل إلى أجقائه ،وهسمة الكلي إلى جقئياته.

 -ونبدأ باقأولى ،الدار تنقسم إلى جدران وسقف ،والدار نسميها م ِقسماً ،والجدران والسقف يسمى كل
َ

منهما هسماً ،نّلحظ أننا ال نستطيع حمل المقسم على القسم ،أي ال نستطيع اإلخبار بالمقسم عن القسم ،قأننا

نّلحظ أن السقف ليس دا ًار ،والجدران ليست دا ًار.
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أجقاء.

إذن فالقسمة هنا هي هسمة الكل إلى أجقائه ،وعّلمة الكل عدم صحة حمله على أهسامه التي تسمى

 --الثانية مثالها (الكلمة اسم وفعل وحرف) ،ونّلحظ أنه باإلمكان حمل الكلمة (التي هي المقسم هنا)

على أهسامها وهي االسم والفعل والحرف ،أي نستطيع اإلخبار بالمقسم عن الكل واحد من اقأهسام ،قأنه يصح
أن نقول االسم كلمة ،والفعل كلمة ،والحرف كلمة.

إذن فالقسمة هنا هي هسمة الكلي إلى جقئياته ،وعّلمة الكلي صحة حمله على أهسامه التي تسمى

جقئيات.

 .53الكلي ينقسم إلى جقئيات ،وتسمى أفرادًا ،أو ماصدهات ،أو مصاديق.

 -نقول (الكلي يصدق على جقئياته) أو (الكلي ُيقال على جقئياته) ،ومعنى (يقال) هنا أي يطلقإطّلهًا حقيقيًا.
 .54الكلي ال يوجد في الخارج بنفسه ،وانما الذي يوجد هو مصاديقه.

 --أما الكل فقد يكون مادياً أو حسيًا ،وحينها توجد أجقاؤه في الخارج ،وهد يكون ذهنياً ،أي معنويًا،

فتكون أجقاؤه ذهنية ال وجود لها في الخارج.

 .55القضية الشخصية هي هضية جقئية عدد أفرادها واحد.

 -والقضية الكلية تساوي هضايا شخصية عددها بعدد أفراد موضوعها. .56الشيعة يقولون ال يجوق السهو والنسيان على اقأنبياء وال على المعصومين.

 -والقرآن أثبت النسيان لسيدنا آدم عليه الصّلة والسّلم في طه ،وكذلك لسيدنا موسى في الكهف. .57هول الرسول عليه الصّلة والسّلم للصحابة رضي اهلل عنهم "أصدق ذو اليدين؟" ،قأن خبر ذي

خبر واحد.
اليدين ُ

 . 51عندما نق أر لإلمام الجويني في غير ورهاته ،نجد أن له فيها تقريرات وتحقيقات يخالف فيها ما هرره

في الورهات أصّلً ،وذلك أن العلماء يضعون المتون للتعليم ،فتقداد الفائدة بمدارسة وبحث ما فيها من مسائل
هد تكون ضعيفة.

 .51هناك 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.
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 --وهناك تعريف بالمثال ،كقولك في تعريف اسم العلم (اسم العلم مثل قيد) ،فقيد مثال على اسم العلم

في الحقيقة ،فنحن هنا عرفنا اسم العلم بذكر مثال عليه ،دون الدخول في تفاصيل اسم العلم.
المعرف.
 -والتعريف بالمثال يعطيك تصو اًر ما ،أي نوع تصور عنَّ

 .60بعض المناطقة لم ُيجق التعريف بالمفرد ،بل ال يجوق إال بالمركب.
 --من أجاق التعريف بالمفرد (أي بكلمة فقط) هال هناك حد ناهص ،ويكون بالفصل فقط ،كتعريف

اإلنسان بالناطق ،وهال أيضاً هناك رسم ناهص ،ويكون بالخاصة فقط ،كتعريف اإلنسان بالضاحك.
 .69أكبر مشكلة تواجهنا في التعريفات هي التمييق بين الذاتيات والعرضيات.

 --ونحن ال نعرف حقائق اقأشياء إال بقدر الطاهة البشرية ،فنحن نحاول أن نصل إلى تصورات ولو من

وجه ما وبحسب وسعنا عن اقأشياء.

نعرف شيئاً ،أن نجمع صفات هذا الشيء الذي نريد تعريفه ،بالقدر
 .62أول ما نفعله عندما نريد أن ّ
الذي نستطيع جمعه ،ثانيًا نحاول التمييق بين الذاتي والعرضي ،ونستفيد من ضوابط الذاتي والعرضي ،ثالثاً
نطرح ما يستغنى عنه منه ،ونبقي ما ينوب عنه.

 --مثال من صفات الخمر أنه شراب ،وأنه سائل ،ونّلحظ أنه يمكن أن نطرح وصف السائل ،ونبقي

وصف الشراب ،قأن وصف الشراب ينوب عن وصف السائل ،إذ كل شراب فّل بد أن يكون سائّلً.
رابعاً بعد أن بقي لدينا ما ال يستغنى عنه ،نرتب هذا الباهي من اقأعم إلى اقأخص.

 .63طريقة اإلستراباذي في شرح الكافية طريقة المناطقة ،فيمكن أن يستفاد منه مجموعة كبيرة من

التعريفات والحدود النحوية.

*************************************
الدر

الرابع

 .64في الحد المؤلف من جنس وفصل ،إذا احتجنا لتعيين الماهية إلى أكثر من فصل ،فالفصول اقأخرى

التي أضفناها ال بد أن يكون كل فصل منها أخص من الفصل الذي هبله.

 .65أو التي للتنويع (أي التي تفيد البدلية) يجوق أن تدخل في الرسم دون الحد .قأن الفصل الواهع في

الحد يكون مساوياً لماهيته ،فلو أدخلنا في الحد "أو" التنويعية ،للقم أن يكون الفصل مساوياً لماهيته وأخص
منها.
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قأن الفصل المذكور في الماهية مساو لها هطعًا ،فحيث ذكر فصل آخر يقوم مقامه (أي توجد معه

الماهية) ،لقم أن يكون أحدهما أخص من امآخر ،فيلقم أن تكون الماهية أعم من الفصل الذي هو أخص من

امآخر ،لكونها مساوية لألعم منه ،ومن جهة أخرى يلقم مساواتها له ،لما هدمنا أن الفصل ال بد أن يكون مساوياً

للماهية .وكون الشيء مساوياً لآلخر وأخص منه محال قأنه تناهض.

 --مثال على مساواة الفصل للماهية [اإلنسان حيوان ناطق] ،فناطق فصل لإلنسان ،ونّلحظ أن كل

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

[هلت (محمد سليمان) البرهان السابق على امتناع دخول أو في الحد ،فيه هضية لم أعرف برهانها ،وهي

هوله أننا إذا أدخلنا في الحد فصلين لقم أن يكون أحدهما أخص من امآخر .لذلك سلمت بصحتها لكي أبني

على هذا التسليم فهم ما بعدها ،قأن هذا اقأسلوب نصح به الشيخ اقأستاذ حفظه اهلل تعالى في دروس الخريدة،
ونبه هناك إلى أنه ال يلقم أن كل ما يقال يجب أن يفهم ،بل الّلقم أن ما لم يفهم فيجب أن يحفظ ويسلم به

لتفكر به (ال فيه).

ومنه ،بحثت لها عن برهان ،مع
ثم بعد أن سلمت صحتها ،وفهمت ما بعدها بفضل اهلل سبحانه وتعالى ّ
أنني لست مجب اًر على ذلك ،قأن شيخنا البّلل أشار إلى أنه سيمر التفصيل في مستويات أعلى .وحاصل
البرهان كما نتج عندي واهلل تعالى أعلم أن الحد يكون فيه فصل واحد على اللقوم والكفاية ،فلو أدخلنا في الحد

فصّلً آخر ،فهذا الفصل امآخر إما أن يكون مساوياً لألول ،أو أخص منه ،أو أعم منه ،هذه القسمة .لكن

آخر ،بل يسمى عندها
الفرض أنه فصل آخر ،وهذا يمنع من كونه مساويًا له( ،إذ لو كان مساويًا له لما سمي َ
مرادفاً لألول) ،واذا امتنعت المساواة لقم ثبوت الباهي من القسمة الثّلثية ،وهو كونه أخص أو أعم منه ،وهو
المطلوب .واهلل تعالى أعلم.

وهذا ك ان هبل أن أتابع استماع التسجيل قأصل إلى هول سيدي الشيخ بّلل قأن الفصل امآخر لو كان

مساوياً له لكان مرادفاً له ،وعندها ال داعي له .وهذا موافق لما انطلقت منه بحمد اهلل تعالى.

ففكر معي يا أخي المبتدئ ،قأن أهل ما يستفيده المبتدي من أمثالي وأمثالك من التفكير شحذ الفكر ،وألفة

هذه المباحث ،ويا لهما من فائدتين عظيمتين .وهيئ نفسك لتقبل كون ما نتج عندك خطأً ،ووطن نفسك على

تنسى أن
ذلك ،قأن ال تحدث عندك نفرة من العلم أو فتور همة لمجرد مّلحظتك خطأ نفسك في الفكر .وال
ْ
تدعو للمشايخ اقأفاضل حفظهم اهلل تعالى وقادهم من نعيمه ونفعنا بهم ،إذ لهم علينا فضل كبير ال يجقيهم به

إال اهلل سبحانه وتعالى].

 .66الحد يفيد وهوفاً على حقيقة الماهية ،بالوهوف على الذاتيات ،لكن الرسم يفيدك تميي اًق للماهية ،أي

تقريباً لها.

 -وهولنا "يفيدك الوهوف على حقيقة الماهية" أي الحقيقة بالمعنى المنطقي. .67عند الكّلم على القضية الموجبة ،فيصح في الجيم الفتح والكسر ،وهذا راجع إلى اعتبارين.

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

50

 واذا نظرنا إليها من حيث ما هي هد أوجبت ،أي أُثبتت ،فهي موجبة بالبناء للمفعول.[ .61اإلنسان حيوان] هضية ،الموضوع فيها هو اإلنسان ،والمحمول هو الحيوان .فاإلنسان وضع ليحمل

عليه معنى الحيوانية.

" .61ليس كل" هي للسور الجقئي السالب ،وليست للسور الكلي ،قأنها من هبيل نفي العموم ،ونفي العموم

ال يلقم منه عموم النفي ،أي ال يلقم الكليةُ.

 --مثال [كل (أ) (ب)] ،هذه هضية 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 الجقئي.

إذن فالسلب الكلي ليس القماً ،وانما الّلقم واحد منهما.

 -وعليه يكون عموم النفي أعم من نفي العموم. .70اصطّلحات علماء المنطق في اإلثبات والنفي هي اإلثبات والنفي ،اإليجاب والسلب ،الوضع

والرفع ،اإليقاع واالنتقاع.

المستيقن ،ونترك
 .79المنطق ال ينظر إلى المظنونات أبدًا ،بل في المنطق نأخذ بالمقطوع به أي
َ
المشكوك فيه .وهذه من القواعد المهمة جداً.
 .72العموم قيادة في عدد اقأفراد ونقص في المعنى ،والخصوص نقص في عدد اقأفراد وقيادة في

المعنى ،أي قيادة هيود.

 --بعبارة أخرى العموم معناه هليل فتكون أفراده كثيرة ،والخصوص معناه كثير فتكون أفراده هليلة.

 --النبي هو إنسان مع قيادة معنى ،أي قيادة هيود ،فلما قاد المعنى هلت اقأفراد .فمن حيث المعنى

يكون النبي أعم من اإلنسان.

 .73إذا صدهت الموجبة الكلية صدهت الموجبة الجقئية ،باللقوم العقلي ،قأنه إذا صدق اقأخص صدق

اقأعم .ونقول كل موجبة كلية تستلقم موجبة جقئية.

 --مثال إذا صدهت [كل إنسان حيوان] ،فتصدق [بعض اإلنسان حيوان] ،قأن [كل إنسان حيوان] أخص

من [بعض اإلنسان حيوان] ،فإذا صدق اقأخص صدق اقأعم.

 --مثال آخر إذا صدق أنه نبي ،صدق أنه إنسان ،وال يشترط صدق [كل إنسان نبي] ،قأنه إذا صدق

اقأعم فّل يشترط صدق اقأخص.
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 .74إذا انتفى اقأعم انتفى اقأخص .مثاله إذا انتفى كونه إنسانًا ،انتفى كونه نبيًا ،واذا انتفى كونه نبياً

فّل يشترط انتفاء كونه إنسانا ،قأنه إذا انتفى اقأخص فّل يشترط انتفاء اقأعم.
 .75إذا ثبتت السالبة الكلية ثبتت السالبة الجقئية.

 .76في مستويات أعلى سنعرف بإذن اهلل تعالى أن الشرطية المتصلة تنقسم إلى لقومية واتفاهية،

والمنفصلة تنقسم إلى عنادية واتفاهية.

 .77الثبوت أعم من الوجود ،قأن الثبوت يتكلم عن أمر ذهني ،ويدخل في الثبوت الحال عند من يقول

به .فيقال الحال ثابت ،وال يقال الحال موجود.

 --التحقيق عند أهل السنة أنه ال حال ،أي ليس هناك شيء بين الوجود والعدم .وممن هال بالحال من

الباهّلني والجويني ،رحمهما اهلل تعالى.
أهل السنة اإلمامان
ّ

ويعرفونه بأنه عدد قوجي ،لكن في فلسفة الرياضيات
 .71في الرياضيات المعاصرة ي ّ
عدون الصفر عددًاّ ،
ليس عدداً ،قأنه ليس كماًّ.
***************************************************
الدر

الخام

وهو الساد

في التسجيل

 .71التناهض يقدم على العكس ،قأن التناهض يستخدم في إثبات العكس .وهما يقدمان على القياس

قأنهما ُيحتاج إليهما في إثبات القياس ،ما عدا الشكل اقأول منه ،قأنه من الضروريات ،والضروريات ال يبرهن
عليها ،لكن هد يحتاج إلى التنبيه عليها لمن هو غافل عنها.
 .10كل هضية مهملة فهي في هوة الجقئية ،أي أن أهل ما تفيده المهملة هو ما يستفاد من الجقئية.

ومعنى (أهل ما تفيده المهملة) أي المقطوع به منها.

 .19يخطئ البعض فيقولون القمان والمكان كّلهما من المقوالت العشر ،والصواب أن الذي هو من

المقوالت العشر هو الحصول في القمان والحصول في المكان ،واقأول يسمى مقولة المتى ،والثاني يسمى مقولة

اقأين.
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 .12في كل هضية يكون الموضوع فيها أعم من المحمول تكذب الكليتان الموجبة والسالبة معًا ،فهما

ليستا متناهضتين.

 .13المنطق آلة لجميع العلوم ،والرياضات كلها هامت على بعض مبادئ المنطق.

هره هو أول من وضع أسس التفاضل والتكامل ،هبل نيوتن وليبنق .وكان يقول يمكن حساب
 --ثابت بن ّ

حجوم ومساحات قأشكال هندسية غير منتظمة عن طريق هياس نسبة إلى نسبة .وهناك كتاب لثابت بن هره

اسمه الكشكول ،إذا وجدتموه فاشتروه.

 --وثابت هو أول من صنع رجّلً آلياً ،هدمه للخليفة في اقأندلس ،كان يتحرك على سكة وينحني أمام

الخليفة ويقدم له الفاكهة.

 .14المسلمون عرفوا أن القمان والمكان أمور نسبية ،هبل أكثر من ألف سنة ،أي هبل أن يخلق أنشتاين،

ونصوا على ذلك.

 -وعرفوا أيضاً المخططات التي تسمى اليوم بمخططات ِ(فن) واستعملوها هبل أكثر من ألف عام.

 --نحن ال ننكر أي فضل قأحد ،لكن في الحقيقة عيب كبير أن يأتي عالم مثل ديكارت ويسرق كتاباً

لإلمام الغقالي ال يغير فيه شيئاً أبداً إال االسم وينشره.

 .15القضية هبل العكس تسمى (اقأصل) ،ثم تعكس ويسمى عكسها (العكس).

 --إذا كانت اقأصل صادهة ،فعكسها صادق ،قأن العكس القم للقضية .وهذا فرع عن هضية منطقية

وهي إذا صدق الملقوم وجب صدق الّلقم.

 -القضية إن كان لها القم كان لها عكس ،وان لم يكن لم يكن. .16هلنا إذا ثبت صدق الملقوم وجب صدق الّلقم ،لكن ال يلقم إذا صدق الّلقم أن يصدق الملقوم.

ونعبر عن ذلك بقولنا إذا صدق الّلقم لم يلقم شيء .أي لم يلقم ال صدق وال كذب الملقوم .فقد يكون الملقوم
صادهًا وهد يكون كاذبًا.

 -بخّلف كذب الّلقم ،فإنه يلقم منه كذب الملقوم. .17عندما تق أر في عقائد المخالفين للحق ،كن على ثقة من أنك ستجد فيها الكثير الكثير من المغالطات

والثغرات.

بعيدا عن اقأمثلة ،والعلماء يقولون البحث في اقأمثلة ليس من دأب
 .11التفكير يقوى بالتجريد ،أي ً
المحصلين .قأن المثال فقط للتوضيح .والتقريب.
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 .11القضايا الشخصية ليس لها أهمية كبيرة ،قأن العلوم تبنى على القضايا الكلية.
*********************************************
الدر

الساد

وهو السابع في التسجيل

 .10الحد الوسط يلغى دوماً في القياس .هذه هاعدة مطردة ،مهما كان شكل القياس.
 --النتيجة دائماً تتبع اقأخس .هذه هاعدة عامة أيضاً.

 .19ذكرنا في فوائد الدرس الماضي (إذا ثبت صدق الملقوم وجب صدق الّلقم) .ونقيد (لكن إذا كذب

الملقوم فّل يلقم شيء ،أي ال يلقم ال صدق وال كذب الّلقم) ،أي هد يكذب الملقوم ويأتي القمه كاذبًا ،وهد
يكذب الملقوم ويأتي القمه صادهاً.
 .12نعيد بشكل ملخص

 -إذا صدق الملقوم وجب صدق الّلقم ،واذا صدق الّلقم لم يلقم شيء. --إذا كذب الّلقم وجب كذب الملقوم ،واذا كذب الملقوم لم يلقم شيء.

 -فالذي له القم أمران صدق الملقوم ،وكذب الّلقم .وما سواهما ال يلقم منه شيء. .13الطريقة الوحيدة التي تؤدي إلى فساد ِ
نظام أي شكل القياس هي عدم تكرر الحد الوسط.
 .14اقأشكال الثّلثة التي تلي الشكل اقأول يبرهن عليها بردها إليه.
 .15عندما نقول هذا الضرب منتج .أي منتج بالضرورة ،أي دائماً.

 --وعندما نقول إن هذا الضرب عقيم .فمعنى ذلك أنه ليس ضروري اإلنتاج ،وليس معناه أنه ال ينتج

أبداً ،بل المعنى أنه ال ينتج دائماً.

 .16شرط إنتاج الشكل الرابع إن لم تكن الصغرى موجبة جقئية فيشترط عدم جمع الخستين.
 --وان كانت الصغرى موجبة جقئية فشرطه أن تكون الكبرى سالبة جقئية.

هذا الشرط أضبط من شرط المتن الذي هو عدم اجتماع الخستين ،قأنا إذا طبقنا شرط المتن نتج عندنا

حالة قائدة ال نستطيع التعامل معها ،ذكرها المصنف في بيت مستقل .وكّلم الناظم مناسب لهذا المستوى من

الطلب.
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**************************************************
الدر

السابع وهو الثامن في التسجيل

 .17القاعدة الكلية يتم إبطالها باإلتيان بمثال واحد فقط يخترمها ،بينما إثبات الكلية ال يتم إال بالبرهان.
 .11إذا كان العكس باطّلً فاقأصل باطل مثله.
 .11المتكلمون استنبطوا هواعد علم الكّلم من الكتاب والسنة ،لكن لما عبروا عنه بمصطلحاتهم صار

الجهلة يقولون عنهم مبتدعة وفّلسفة وقنادهة ..إلخ.

 .900معظم الناس في الغرب ليسوا يهود وال نصارى ،بل هم ملحدون ،ولذلك ال يجوق القواج منهم.

 -والقواج بالكتابية مشروط بشرطين ،اقأول أن تكون ملتقمة بدينها ،والثاني أن ال تكون متخذة أخداناً. .909الذين ينفون وجود اهلل تعالى هم يقولون بقدم العالم ،فلو ثبت عندهم حدوث العالم الضطُروا

اضط ار ًار إلى القول بوجود اهلل.

 -فطريقة المتكلمين كانت البرهنة على أن هذا العالم حادث بكل ما فيه. .902على اإلنسان أن يبذل جهده في الدعوة ،والمسلمون اليوم مقصرون جدًا ،وال ينبغي أن يستهين

المؤمن بأي جهد يبذل.

 -المسلمون في مكة كانوا يقولون يؤمن حمار الخطاب وال يؤمن عمر!! ولكنه آمن وصار من الكبار. . 903من يتعلم المنطق ويتقنه هد يحدث في نفسه شعور أنه يفهم أكثر من غيره ،فإياكم والتعالي على

الناس .واقأصل أن اإلنسان كلما اقداد علمًا اقداد تواضعًا.

ونشر العلم نوع من صدهته ،واهلل تعالى يقيد العلم بهذه الصدهة،
 .904شكر نعمة العلم بتعليمه للناسُ ،
جرب.
واسألوا من ّ
 .905التحقيق أن أول حرف من حروف العربية هو الهمقة.
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ِ
 .906في هوله تعالى (( َلو َك َ ِ
س َدتَا)) هذا هياس استثنائي ،ذكر اهلل سبحانه
ل
ان في ِه َما آل َه َة إِيال اللي له َل َف َ
وتعالى فيه فقط المقدمة اقأولى ،وترك الصغرى والنتيجة ،نجري هذا القياس بأن نستثني نقيض التالي ،فنقول

[ولكنهما لم تفسدا] ينتج نقيض المقدم وهو [ليس فيهما آلهة إال اهلل].

 -وال يجوق أن يستثنى نقيض المقدم فيقال [ولكن امآلهة ليست متعددة] ،قأن هذا عين المتناقع فيه. --وال يجوق أيضاً أن نستثني عين التالي فنقول [لكنهما فسدتا] .قأنه ال يلقم منه شيء.

[هلت (محمد سليمان) أي لو فرضنا وهوع الفساد ،فّل يلقم وحدة اإلله ،وال يلقم كذلك تعدد اإلله ،هذا

معنى ال يلقم منه شيء.

أما أنه ال يلقم منه وحدة اإلله ،فلجواق أن يكون الفساد ناتجاً عن تعدد امآلهة ،وأما أنه ال يلقم تعدد اإلله،

فلجواق أن تفسدا بإرادة الفاعل المختار الواحد ،بل هذا سيقع بالفعل يوم القيامة كما بين سيدي الشيخ بّلل

حفظه اهلل تعالى.

فهذا معنى أنه ال يلقم شيء من فسادهما.

والحظ أن ما فعلناه ليس أكثر من تطبيق الشق الثاني من البند اقأول في الفائدة ( )12وهو هولنا (واذا

صدق الّلقم لم يلقم شيء)] اهـ.

 --فّل بد أن نستثني شيئًا متفقًا عليه ،وهو عدم الفساد ،فالجميع متفقون على أن هذا الكون يسير على

نظام دهيق أدق من الساعة ،وليس فيه فساد.

 .907هناك ضدان لهما حكم النقيضين ،كالحركة والسكون.

 --التعريف المشهور للحركة كونان في مكانين في قمانين .والمشهور للسكون كونان في مكان واحد

في قمانين.

 --ويّلحظ أن الحركة والسكون ال يحصل أي منهما إال بعد مرور آن غير آن الوجود .لذلك فالجسم

لحظة خلقه ال يكون ساكنًا وال يكون متحركًا ،إذن فقد ارتفع عنه الحركة والسكون لحظة خلقه ،لذلك فالحركة
والسكون ضدان لهما حكم النقيضين ،قأنه بعد مرور آن واحد بعد آن الخلق فإن الجسم إما أن يكون متحركاً

أو ساكناً.

********************************************
الدر

الثامن وهو األخير والتاسع في التسجيل

 .901في االستقراء هناك ما يعرف بالنظام المغلق وهناك النظام المفتوح.

 --في النظام المغلق يمكننا إحصاء جميع اقأفراد.

اء كلياً ،وهذا االستقراء الكلي يفيد حكماً
 -إن حصل هذا اإلحصاء لجميع اقأفراد بالفعل سمي استقر ًيقينيًا هطعيًا.
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 --وان لم يحصل االستقراء لجميع اقأفراد ،فهو يفيد عندها الظن ال اليقين .وكلما اقداد عدد اقأفراد

المحصين اقدادت هوة هذا الظن.
َ

 . 901تعريف القانون (أو القاعدة) هضية كلية تنطبق على جميع جقئيات موضوعها .أو نقول هضية

كلية ُيتعرف بها جميعُ جقئيات موضوعها.

 .990القياس المنطقي يعطينا هواعد كلية.

أي جقئي من جقئيات موضوع هذه القضايا (أو موضوع هذه النتائج) في القياس الشمولي يكون
ّ -انطباق الحكم الوارد في هذه النتيجة عليه انطباهًا هطعيًا ويقينيًا.

 --فإذا توصلنا إلى نتيجة [كل إنسان يموت] ،فقيد يموت هطعاً وعمرو يموت هطعاً ،قأن كّلً من قيد

وعمرو من أفراد اإلنسان.

 .999علم البّلغة (والبيان والمعاني) يكمل علم النحو.
 .992اإلجماع يفيد القطع إال في حالة واحدة ،وهي أن ينقل آحاداً بعد أن يقع .وفي هذه الحالة يجوق

خّلفه.

 .993من القواعد التي يذكرها دائماً المشايخ وينبغي أن تحفظ (إذا كنت ناهّلً فالصحة ،واذا كنت مدعياً

فالدليل).

 .994الخطابة والشعر والبرهان والجدل والسفسطة ،هذه يسمونها الصناعات الخمس .وكلها أنواع من

القياس.

 .995معنى (مسلّمة) أي مفروضة الصحة ،سواء كانت في نفسها باطلة أو صحيحة.
 --فقد يكون التسليم جدلياً قأجل النِظار ،وذلك عند عدم اعتقاد صحة المسلمة ،وهد يكون التسليم مع

اعتقاد صحة المسلمة.

 -نقول للفيلسوف مثّلً سلمنا لك جدالً أن العالم هديم ،فيلقم كذا وكذا. .996إذا كانت أخّلهك فاسدة فّل يمكن أن يقبل أحد منك هوالً.

والحمد هلل رب العالمين

