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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل الذي جعل قلوب العلماء مسوات تتجلى فيها مشوس املعارف، ووسع دوائر 
أفهامهم فأوجلهم قباب املخدرات من عرائس املعاين واللطائف، وحباهم حبدائق العقول 
فتناولوا من مثراهتا فأصبحت آفاق قلوهبم مشرقة بسائر العلوم، ففاقوا من عداهم من الورى 
واستقروا على ذرى اجملد وحلوا منابر العز مبا سبق هلم يف الكتاب املرقوم، فتاهوا يف رحاب 

رصات الفهم على بساط حجج املعقول متبعني آاثر األصول طلبًا لتحقيق املنقول، العلم وع
 فأصبحوا على بصرية من الدين، ويف أهبج السبل سالكني؛ 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له الرب الكرمي الذي تقّدس وتعاىل عن أن 
اط رفيع جمده وعظيم جالله وكربايئه؛ وأشهد أن سيدان و  موالان وحبيبنا وشفيعنا وذخران ُيح

حممدًا عبده ورسوله قطب اجلمال واتج الكمال وديوان الشرف وبدر الرتف خامت رسله 
وأنبيائه وسيد أصفيائه وأزكى أوليائه صلى هللا عليه وآله وأصحابه صالة أرقى هبا مراقي 

 اإلخالص وأانل هبا غاية االختصاص. 
ماة ابلسلم املرونق يف علم املنطق وجاءت حبمد )أما بعد( فلما وضعت األرجوزة املس

هللا كافية، وملقاصد من فنها حاوية راودين بعض اإلخوان من الطلبة أكرمهم هللا املرة بعد املرة 
على أن أضع عليها شرحًا مفيدًا يبث ما انطوت عليه من املعاين ويشيد ما تقاصر فيها من 

 حسن التوفيق إىل مهايع التحقيق وإن كنت لست املباين فأجبته لذلك طالبًا من هللا تعاىل
أهاًل لذلك ولكين محلين عليه تفاؤيل ومل أضعه ملن هو أعلى مين بل ألمثايل من املبتدئني؛ 

وترك االعرتاض، املؤمن يلتمس العذر ألخيه املؤمن، وهللَا وهللاَ وهللَا هللَا اي أخي يف االعتذار 
 رمحة وابهلل التوفيق.يف العاء يل ولوالدّي ابملغفرة وال

 نَتائَـَج الَفْكَر أَلْرابَب احَلَجـا  احلَْمدح ّلِلََه الهذي َقْد َأْخَرجــا
قال احملققون احلمد هو الثناء ابلكالم على احملمود جبميل صفاته مطلقًا سواء كانت 

امه من ابب اإلحسان أو الكمال؛ والشكر هو الثناء ابلكالم وغريه على املنعم بسبب إنع
على الشاكر. فتبني من هذا أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه جيتمعان يف صورة ويتفرد  
كل قسم بصورة، فاحلمد أعم سببًا وأخص حمالًّ، والشكر ابلعكس. وإمنا عربان ابلكالم دون 



اللسان كما فعل بعض ليشمل احلمد احملامد األربعة، ويف كون أل يف احلمد جنسية أو 
واألصح أهنا جنسية واختار بعضهم العهدية حمتجًا مبا خيرجنا بسطه عن  عهدية اضطراب

 الغرض من اإلجياز واالختصار.
وملا كان اسم اجلاللة أعظم األمساء لكونه جامعًا للذات والصفات اقرتن به احلمد دون 

كان   إذ الرجز ابحلمد اقتداء ابلقرآن العظيم وابلنيب  . وإمنا افتتحنا هذاغريه من األمساء
يفعله يف خطبه وملا روي عليه الصالة والسالم أنه قال: "كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ابحلمد 
هلل فهو أبرت"، وبعضهم يكتفي ابلبسملة عن احلمد بناء على أن املراد ابحلمد يف احلديث 

 معناه أبي لفظ كان وبه أجيب عن مالك وغريه من املصنفني كابن احلاجب. 
استهالل ومعناها عند أهل البالغة أن يذكر املؤلف يف طالعة كتابه ما ويف البيت براعة 

     يشعر مبقصوده وتسمى ابإلملاع؛ واحلجا العقل، وابهلل التوفيق.  
 كحله َحَجاٍب َمْن َسحاَب اجلَْهـلَ   َوَحطه َعنـْهحْم َمْن مَسَاَء الَعْقــلَ 

على أرابب احلجا، ومسى  وحط معطوف على أخرج، والضمري يف عنهم معطوف يعود
العقل مساء جمازًا لكونه حمال لطلوع مشس املعارف املنرية كما أن السماء حمل لظهور مشس 

 احلسية. اإلشراق
ومسى اجلهل أيضًا سحااًب جمازًا لكونه ُيجب العقل عن اإلدراكات املعنوية كما أن 

لة بينهما. فإن قلت السحاب ُيجب الناظر عن مطالعة الشمس احلسية، هذا وجه املشاك
إن السحاب أمر وجودي واجلهل أمر عدمي إذ هو نفي العلم، وتشبيه الوجودي ابلعدمي 
غري سديد فال مشاكلة إذن بينهما. قلت سقوط هذا السؤال ال خيفى على كل ذي ابل إذ 
ال نسلم أن اجلهل أمر عدمي بل هو أمر وجودي بدليل أن اإلنسان أي الروح قبل حجبه 

وإمنا  الناشئ عن الرتاب كان مدركًا لدقائق املعاين وهو األصل يف نفوس األحياء ابحلجاب
عاقها عن ذلك وجود احلجب اجلسمانية والنفسانية اليت على عدد األطوار، ويدلك على 
إدراكه قبل احلجاب إقراره يف الظهور يوم ألست بربكم ابلوحدانية النتفاء احلجاب احلائل 

لك أن األرواح من العوامل امللكوتية واألبدان من العوامل امللكية فوضع بينه وبني الصواب، وذ
العامل الروحاين يف القالب اجلسماين ليتم الوعد الرابين فصارت أطوار البدن حجبًا للروح 
فنسيت ما أدركته بسبب تلك احلجب فخوطبت بعد الظهور مبا أقرت به يف الظهور فتبني 



هو الناشئ عن احلجاب احلائل بني الروح واملعاين الدقيقة من هذا أن اجلهل أمر وجودي و 
        حىت صارت ال تدركها إال ابلتفكر وخرق احلجب العادية ملن وفقه هللا تعاىل وبه أستعني.   

ْعرَفـهْ 
َ
َـدهراتَـها محْنَكَشَفــهْ   َحىت َبَدْت هَلحْم مشححوسح امل  رََأْوا ُمح

 فيه مثرة رفع احلجاب عن قلوب أويل األلباب، واملعىن هذا البيت من متام ما قبله بني
حط عنهم ذلك حىت انتهى هبم األمر إىل أن ظهرت هلم مشوس من األفهام واملعارف فنظروا 
ُمدرات عرائس املعاين واللطائف. وقولنا رأوا ُمدراهتا على حذف مضاف أي رأوا ُمدرات 

لذي يعرف بلزوم تقييده كجناح الذل؛ واخلدر عرائس املعرفة منكشفة؛ وهذا النوع من اجملاز ا
 السرت قال امرؤ القيس:

 فقالت لك الويالت إنك مرجلي  ويوم دخلت اخلدر خدر عنيزة
والضمري يف قوله رأوا عائد أيضا ألرابب احلجا؛ وهذا البيت نظري قولنا يف األرجوزة 

 املوسومة ابلزهرة السنية: 
 ربـهــا حمققـــه وجبالل  فأصبحت مشس القلوب مشرقه

  
 َنْعَمَة اإَلميـاَن َواإَلْســـالمَ بَ   ََنَْمدحهح َجله َعلى اإَلْنعـــامَ 

عرب ابملضارع يف َنمده دون املاضي إشعارًا منه بدوام احلمد واستمراره إذ هو مشعر  
مد ابلثبوت، واملاضي ابالنقطاع؛ وقوله على اإلنعام متعلق بنحمده، وجّل مبعىن عظم، واحل

هنا مقيد. وال شك أن من أجل النعم اليت جيب أن ُيمد عليها تبارك وتعاىل نعمة اإلميان 
واإلسالم، إذ هي حمل الفائدة وجناة العائده نسأله سبحانه أن خيتم لنا أبكمل حاالت اإلميان 

    واإلسالم وابهلل التوفيق.   
قاَمـاَت العحَلى َوَخرْيَ   َمْن َخصهنا َِبَرْيَ َمْن َقْد أَْرَسـال

َ
 َمْن َحاَز امل

هذا إقرار بنعمة أخرى من أعظم النعم اليت جيب علينا أن َنمد هللا تعاىل عليها وهي 
تسليماً   أن جعلنا من أمة سيد أهل السموات واألرض رئيس األشراف وسلطان املوقف 

 أمة أخرجت للناس كنتم خريكثريًا ألنه خرية املرسلني وأمته خري األمم، قال هللا تعاىل 
اآلية؛ ومن يف قولنا من خصنا موصولة خرب  وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  اآلية، وقال 

 ابمسه األعظم بقوله:  مبتدأ حمذوف أي هو الذي خصنا مث فسره 



ْصطَفــى  حمحَمهٍد َسيَّـَد كحـلَّ محْقتَـَفـى
ح
 الَعَريبَّ اهلَاَشـَميَّ امل

 البيت املتقدم، وسيد نعته، واملقتفى املتبع، واملراد به حممد بدل من لفظ خري يف
: "أان سيد ولد آدم وال فخر"، وقوله: "أان أشرف املرسلني لقوله  املرسلون وال شك أنه 

 .العاقب"
وتقدمي العريب يف البيت على اهلامشي من حسن الرتتيب العقلي ألن بين هاشم نوع من 

: ىل، مث قال املصطفى أي من بين هاشم إشارة إىل قوله العرب وتقدمي اجلنس على نوعه أو 
"إن هللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بين 

 هاشم واصطفاين من بين هاشم فأان خيار من خيار من خيار" وابهلل التوفيق.
عـاين جلَحجاخَيحوضح َمْن حبَْ   َصلهى َعَلْيَه اّلِلهح ما داَم احَلجــا

َ
 َر امل

وجب أن نصلي عليه ألن من ذكره أو ذحكر بني يف البيت املتقدم  ملا ذكران امسه 
يديه ومل يصل عليه ِبيل؛ والصالة على النيب واجبة على كل مسلم مرة يف عمره وتبقى بعد 

آمنوا صلوا  إن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيُّها الذينذلك مؤكدة قال هللا تعاىل: 
: : "أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علّي صالة"، وقال وفال  عليه وسلموا تسليماً 

"صلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم"، وقال عليه الصالة والسالم: "الصالة علي نور 
: "إن من أفضل يوم القيامة ونور يف القلب ونور يف القرب ونور على الصراط"، وقال 

مكم يوم اجلمعة فأكثروا علي من الصالة فيه:؛ واألحاديث يف فضلها مجة ال تنحصر أاي
وخصائصها ال تنضبط، فمن ذلك قضاء احلاجات وكشف الكرب املعضالت ونزول الرمحة 
يف مجيع األوقات، واتفق العلماء على أن مجيع األعمال منها مقبول ومردود إال الصالة عليه 

 ؛ وورد أن كل دعاء مفتتح وُمتتم هبا ال كراماً له عليه الصالة والسالمفإهنا مقطوع بقوهلا إ
 يرد، وانهيك هبذا شرفاً وكفى به تفضياًل. 

والصالة من هللا تعاىل زايدة تشريف وإكرام ورفع درجة وإنعام؛ ومن املالئكة تسبيح، 
 ومنا دعاء.

من  1خيوض احلجا وما من قولنا )ما دام احلجا( مصدرية ظرفية أي مدة دوام احلجا
حبر املعاين؛ واللجج مجع جلة وهي الربكة، ويف هذا تنبيه على أنه ال ُيتوي على مجيع املعاين 
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وفوق  اآلية، وقال  وال ُييطون بشيء من علمه إال مبا شاءإال هللا تعاىل كما قال تعاىل 
الرباعة  ؛ وهذا البيت من متاموقل رب زدين علماً ، وقال تعاىل كل ذي علم عليم

      املذكورة يف أّول بيت وابهلل تعاىل التوفيق.    
 َمْن شحبَّهحوا أبََجْنحٍم يف االْهتَــدا  وآلََه َوَصْحبَـه َذَوي اهلـحـَدى
فقال:  "أما السالم عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك"ورد يف احلديث أهنم قالوا: 

آل إبراهيم إنك صليت على إبراهيم وعلى  قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما"
محيد جميد، وابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

 فلذلك وجب أن نصلي عليه وعلى آله كما أمران.  محيد جميد".
واختلف يف معىن اآلل فقيل هم أهل بيته وعرتته، وقيل بنو هاشم وقيل بنو عبد 

اختلف يف إضافته إىل الضمري فمنعها الكسائي والنحاس وأجازها اجلمهور، وزعم املطلب؛ و 
 ؛ قال املرادي: والصحيح أهنا من كالم العرب.الزبيدي أن إضافته إىل الضمري من حلن العامة

واختلف يف الصالة على غريه عليه الصالة والسالم على أقوال اثلثها األصح جتوز 
 ابلتبعية.

ل من اجتمع معه مؤمنًا به، وعبارة من اجتمع أوىل من عبارة من وأما صحبه فهم ك
 رأى ليدخل مثل ابن أم مكتوم، ولفظ الصحب اسم مجع لصاحب.

: "أصحايب كالنجوم أبيهم وقولنا )من شبهوا أبجنم يف االهتدا( إشارة إىل قوله 
اجلر وهو من غري إعادة حرف اقتديتم اهتديتم"، ويف البيت العطف على الضمري اخلفض 

ممنوع عند مجهور البصريني وأجازه الكوفيون والشلوبني واألخفش وهو الصحيح عند احملققني  
ِبفض األرحام،  تساءلون به واألرحامكابن مالك، أما دليله عندهم نثرًا فقراءة محزة 

 وقوهلم ما فيها غريه وفرسه ِبفض فرسه، وأما نظماً فما أنشده سيبويه: 
 فاذهب فما بك واألايم من عجب  جوان وتشتمنافاليوم قد صرت هت

                  
ْنَطــقح لَْلَجـنَـانَ 

َ
 َنْسـبَـتـحهح َكالنهـْحَو لَلَّســانَ   َوبـَْعـدح فَامل

 َوَعْن َدقيَق الَفْهَم َيْكَشفح الَغطَـا  فـَيَـْعَصمح األفكاَر َعْن َغيَّ اخَلطـا



املنطق ومثرته وفيه خالف فمن قال إنه آلة عرّفه أبن  يف هذين البيتني إشارة إىل تعريف
 قال: املنطق آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف الفكر.

فقوهلم "مراعاهتا" تنبيه على أن املنطق نفسه ال يعصم الفكر بل بقيد املراعاة إذ قد 
 أيضاً.خيطئ املنطقي لذهوله عن املراعاة، كما أن النحوي قد يلحن لذهوله 

من أمور حاصلة يف الذهن  ومن قال إنه علم قال: املنطق علم يعرف به كيفية االنتقال
ألمور مستحصلة فيه؛ وهذا اخلالف حكاه يف املطالب وهو لفظي وابهلل سبحانه وتعاىل 

  التوفيق. 
 جَتَْمـعح َمْن فـحنحونَــَه َفوائَـدا  فَهاَك َمْن أحصحولَـَه َقواَعــدا

نَـْوَرقَ مَسهْيـتح 
ح
ْنَطــقَ   ـهح اَبلسُّلهـَم امل

َ
 يـحْرَقى َبَه مَساءح َعْلـَم امل

هاك مبعىن خذ، والقاعدة ما يبىن عليه الشيء، والفنون الفروع، والضمري يف مسيته عائد 
على التأليف املفهوم من السياق، والسلم املعراج وهو يف احلس ما له أدراج ليتوصل به إىل 

؛ وهو يف املعاين كل ما يتوصل به من قريب أو سحلهماً يف السماءتعاىل  سطح وشبهه، قال
إىل بعيد، وهو املراد هنا على أنه حقيقة يف احلس جماز يف املعاين، ووجه العالقة هنا أن هذا 

لصغر جرمه وقربه وسهولة فهمه ابلنسبة إىل غريه من مصنفات املنطق الصعبة املطولة التأليف 
 الذي يرقى به من أرض إىل مساء ألنه يعني على فهمها والدخول يف علمها.مبثابة السلم 
نطق منه وأيضا فإن امل ،املراد أن هذا الكتاب سلم لغريه من كتب املنطق كما مر قلت:

 سهل ومنه صعب، فاملعاين السهلة سلم للصعبة فال اعرتاض.
    واملرونق: املزين، قال الشاعر: 

 وهذا عليه رونق اخلط وامللـك  دهفهذا عليه رونق اخلط وحـ
 

 َلَوْجَهـَه الَكريـَم لَْيَس قاَلَصـا  َواللهـَه أَْرجحو َأْن َيكحوَن َخاَلَصا
حطَـوهالَت يـَْهتــدي  َوَأْن َيكوَن انَفعــاً لَْلمحْبتـدي

 بَـَه َإىل امل
 اسم اجلاللة منصوب على التعظيم أبرجو، والقالص: الناقص

ذا الكتاب سببًا إىل املطوالت وسلمًا يرقى به من هذا الفن درجات وابابً وملا كان ه
يدخل به من هذا الفن على املخدهرات قلت يف آخر البيت الثاين: )به إىل املطوالت 



ويضمن له يهتدي(، وال شكه أن من حفظه وفهمه يكون له سببًا يف الدخول يف هذا الفن 
 الته وابهلل التوفيق.جّل مهماته ويعينه على فهم مطوه 

 )َفْصٌل يف َجواَز االْشَتَغاَل بهَ (
 بَـَه َعـلى َثالثَـٍة أَْقــوالَ    َواخلحْلـفح يف َجـواَز االْشَتغالَ 

َبغـي َأْن يـحْعَلمــا   فَاْبنح الصهالَح َوالنهواوي َحرهمـا  َوقاَل قـَْوٌم يـَنـْ
َْشهحوَرةح الصهَحيحــهْ 

 َجَوازحهح َلكاَمـَل الَقريـَحــهْ    َوالَقْوَلةح امل
َاَرَس السُّنهــَة َوالَكتــابَ   لَيَـْهتَـدي بَـَه َإىل الصهـوابَ    ممح

هذا الفصل موضوع لذكر اخلالف املذكور يف جواز االشتغال بعلم املنطق ليكون 
نووي املبتدي على بصرية من مقصوده؛ وقد اختلف فيه على ثالثة أقوال كما ذكر، فمنعه ال

واستحبه الغزايل ومن تبعه قائاًل من ال يعرفه ال يوثق بعلمه؛ واملختار الصحيح  ،وابن الصالح
يؤول به إىل اتباع  جوازه لذكي القرُية صحيح الذهن سليم الطبع ممارس الكتاب والسنة لئال

لية بعض الطرق الومهية فيفسد املقدمات واألقيسة النظرية فتزل قدمه يف بعض الدركات السف
ومنه ضلت املعتزلة والقدرية وغريهم من الطوائف البدعية فخاضوا يف ذلك حىت بّدلوا وغريوا 

وامللة احملمدية فباؤوا بضاللة جلية وجهالة غبية، اللهم وفقنا التباع النبيني  يف السنة الشرعية
 وتوفنا مسلمني ال مبدلني وال مغريين اي رب العاملني وابهلل التوفيق.

   
 )اعح الَعْلَم احلَاَدثَ أَْنو (

 َوَدْركح َنْسبَــٍة بََتْصديـٍق وحَسمْ   َإْدراكح محْفَرٍد َتَصــوُّراً عحلَـمْ 
 ألَنـههح محقهــدهٌم اَبلطـهـْبـعَ    َوقحدََّم اأَلوهلح َعْنـَد الَوْضــعَ 

 إخراج للعلم القدمي إذ ال يوصف بضرورة وال نظر. وصف العلم ابحلادث
اك: وصول النفس للمعىن بتمامه من نسبة أو غريها، وهو قسمان: إدراك مفرد واإلدر 

وإدراك نسبة، فاألول يسمى تصورًا وهو حصول الشيء يف الذهن كإدراكنا معىن العلم؛ 
  .والثاين يسمى تصديقاً 

وفيه خالف فذهب اإلمام أن التصديق إدراك املاهية مع احلكم عليها ابلنفي أو 
احلكماء أنه جمرد إدراك النسبة خاصة؛ والتصورات الثالثة عندهم شروط. اإلثبات، ومذهب 



هذا معىن قوهلم التصديق بسيط على مذهب احلكماء ومركب على مذهب اإلمام، فمذهب 
احلكماء أن التصديق من قولك العلم حادث جمرد إدراك نسبة احلدوث إىل العامل، ومذهب 

 بة وتصور العامل واحلدوث والنسبة. اإلمام أنه اجملموع من إدراك وقوع النس
 ، وغري جازم مث التصديق جازم

إن مل يقبل التغري فعلٌم كاحلكم أبن اجلبل حجر واإلنسان متحرك؛ وإن قبل  :فاألول
إن مل يطابق  فاعتقاد؛ إما صحيح إن طابق كتوحيد املقلدين من املسلمني؛ وإما فاسد 

 م العامل.كاعتقاد املعتزلة منع الرؤية والفالسفة قد
و]الثاين[: غري اجلازم ما قارنه احتمال إما ظن إن ترجح على مقابله أو وهم وهو 

 مقابله أو شك إن تساواي.
قال إمام احلرمني: ال يعّرف العلم ابحلقيقة لتعّذره بل ابلقسمة واملثال؛ وقال  تنبيه:

املعلوم فيشمل الرازي: هو ضروري يستحيل أن يكون غريه كاشفًا له، واختري أنه معرفة 
 املوجود واملعدوم، قيل وال يضر االشتقاق هنا حىت يلزم الدور. انتهى

قوله )وقدم األول عند الوضع( البيت هذا من الرتتيب العقلي يعين أنه جيب تقدمي 
التصور على التصديق وضعًا كما أنه مقدم عليه طبعاً، ألن كل تصديق ال بد معه من تصّور 

 رع عن تصّوره.إذ احلكم على الشيء ف
فإن قلت: ما ذكرته من منع تقدمي التصديق على التصّور قد نقله ابن احلاجب يف 

عن ذلك أبجوبة منها أن املطلوب  أتليفه الفرعي والشيخ ابن أيب زيد وغريمها. قلت: أجابوا
إمنا هو مطلق الشعور ال حتصيل كل املاهية، وذلك ُيصل ابحلكم، ومنها أن املطلوب 

             لذهين وقد حصل وابهلل التوفيق. التصّور ا
 َوَعْكسحـهح هحَو الضهروريُّ اجلَـلي  َوالنهظَـرْي ما اْحتاَج لَلتهـَأمُّـلَ 

أعين أن العلم احلادث قسمان ضروري ونظري، فالضروري ما يدرك بديهًة بال أتمل  
ابلنظر واالستدالل كالعلم  كالعلم أبن الواحد نصف االثنني والنار حمرقة، والنظري ما ُيصل

 أبن الواحد عشر عشر املائة وأبن العامل حادث.
يف العلوم مذاهب اثلثها أن بعضها ضروري وبعضها كسيب، وفصل يف املطالع تنبيه: 

 بني التصور فجعله ضرورايً وبني التصديق فجّوز فيه األمرين.



ليس مبعلوم. والياء يف قوله  والنهظر: ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إىل استعالم ما
 )والنظري( للنسبة وسكنت للضرورة وابهلل التوفيق.   

َتَهـلْ   َوما بَـَه َإىل َتَصـوٍُّر وحَصــلْ   يحْدَعى َبَقْوٍل َشـارٍَح فـَْلتَـبـْ
ال َوَما لََتْصَديـٍق  ـٍة يـحْعَرفح َعْنـَد العحَقال  بَـَه تـحوحصَّ  حَبحجه

التصّورات يدعى ابلقول الشارح كاحلّد والرسم واملثال وسيأيت بيانه اعلم أن املوصل إىل 
إىل التصديقات يسمى حجة كالقياس  يف فصل املعرّفات إن شاء هللا تعاىل، واملوصل

 واالستقراء والتمثيل وسيأيت أيضاً يف حمله إن شاء هللا.
ت األول يتعلق بوصل، وما يف البيتني موصولة عائدها الضمري اجملرور ابلباء، وبه يف البي

 ويف الثاين بتوصال، وهو بضم التاء والواو وكسر الصاد مبين للمفعول وابهلل التوفيق.  
 )أنَواعح الّداللَة الَوْضَعيهةَ (

حطابـََقــةْ    َداللةح اللهْفـَظ َعلى َمـا وافـََقـهْ 
اللَـَة امل َِ  َيْدعحوهَنـا َد

نـاً َوما َلزَمْ   فـَْهَو اْلتَـزَاٌم إْن َبَعْقـٍل التَـَزمْ   َوجحْزئَــَه تَـَضمُّ
هذا الفصل موضوع لذكر أنواع الداللة الوضعية وهي اليت تكون للوضع فيها مدخل 

 وهي ثالثة أنواع: 
ألن اللفظ إما أن يدل على مجيع املعىن املوضوع له فداللة املطابقة ملطابقة الدال على 

 املدلول؛
 من، مسيت بذلك لتضمن املعىن جلزء املدلول؛أو على جزء معناه فداللة التض
ذلك يف اخلارج أم ال فداللة االلتزام الستلزام املعىن  معأو على الزم معناه الذهين لزم 

 للمدلول،
كداللة والثاين   الناطق إذ هو موضوع لذلك املعىن؛ فاألول كداللة اإلنسان على احليوان

ان على قابل للعلم، وهذا الزم ذهنًا وخارجًا وال اإلنسان على احليوان؛ والثالث كداللة اإلنس
يشرتط فيه اللزوم اخلارجي حلصول الفهم بدونه كداللة العمى على البصر، وهذا الزم له يف 

 الذهن أي مهما ذكر ذكر معه فهو مناف له يف اخلارج.
 ضمن نقلية.وداللة املطابقة نقلية اتفاقاً ويف اآلخرين أقوال، اثلثها االلتزامية عقلية والت

 والتضمن واالستلزام يستلزمان املطابقة دون العكس خالفاً لإلمام.



وقولنا )داللة اللفظ( البيت أي داللة اللفظ على املعىن الذي وافقه لكونه موضوعًا له 
تدعى داللة املطابقة يف اصطالحهم. وقولنا )وجزئه تضمنا( جمرور معطوف على ما وافقه. 

املعىن املوضوع له تسمى تضمناً. وقولنا )وما لزم( معطوف أيضا  أي داللة اللفظ على جزء
أي وداللة اللفظ على ما لزم معناه تسمى التزاماً. وقولنا )إن بعقل التزم( أي يشرتط يف 
 الداللة االلتزامية أن يكون اللزوم ذهناً سواء لزم مع ذلك يف اخلارج كاألربعة للزوجية أو عقلياً 

أما إذا كان اللزوم خارجيًا فقط كالسواد للغراب فليس بداللة خاصة كما يف الضدين، 
 االلتزام.

            وترتيب هذه الدالالت يف القوة حبسب ترتيبها يف البداءة فاألوىل أقواها وهلم جرا.  
 

 )َفْصٌل يف مباَحَث األَلـــْفاظَ (
 مهـا محْفـَردح َإمهـا محرَكهـٌب َوإَ    محْستَـْعَملح األَْلفاَظ حيثح يوجـدح 

 جحزحَء َمْعنـاهح َبَعْكـَس ما تـال  َفَأوهٌل مـا َدله جحـْزؤحهح َعـلى
ْفَردا

ح
 َحْيثح وحَجـدا كحلَّـيٌّ َأْو جحْزَئيُّ   َوْهَو َعـلى َقْسَمنْيَ َأْعين امل

 َكـَأَسـٍد َوَعْكسحـهح اجلحْزئَـيُّ   َفمحْفَهـمح اْشتَـراٍك الكحـلَّـيُّ 
ِْ لَعـاَرٍض   الً لَلذهاَت َإْن فيهــا اْنَدرَجْ َوَأوه   َإذا َخرَجْ  فَاْنَسْبـهح َأْو

 هذا الفصل يف مباحث األلفاظ:
 كأمساء حروف اهلجاء،ومستعمل وهو قسمان: مهمل   :اعلم أن اللفظ قسمان

مركب وهو ما دل جزؤه على جزؤه معناه وهو تقييدي َنو احليوان الناطق وهو املفيد 
 كتساب التصور فهو يف قوة املفرد؛ وخربي يف َنو زيد قائم.يف ا 

ومفرد وهو عكس املركب أي ما ال يدل جزؤه على جزء معناه كزيد وقام وهل، وهي 
أقسام املفرد الثالثة ألنه إما أن ال يستقل ابملفهومية كاحلرف واألداة، وإال فإن دّل على زمان 

 معني فالفعل وإال فاالسم. 
فالكلي هو الذي ال مينع نفس تصور معناه من وقوع  :ا كلي أو جزئيمث املفرد إم

الشركة فيه سواء استحال وجوده يف اخلارج كاجتماع الضدين أو أمكن ومل يوجد كبحر من 



، أو  زئبق وجبل من ايقوت، أو وجد منه واحد مع إمكان غريه كالشمس أو استحالته كاإلله
 متناه كالعدد.كان كثرياً متناهياً كاإلنسان أو غري 

ما مينع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه ويسمى احلقيقي كزيد فإن ذاته  واجلزئي
 يستحيل جعلها لغريه.

 ومث الكلي إن كان مندرجًا يف حقيقة جزئياته مسي ذاتيًا كاحليوان ابلنسبة لزيد وعمر 
ي عرضيًا كالكاتب مسمثاًل إذ هو جزء حقيقتها؛ وإن مل يندرج بل كان خارجًا عن احلقيقة 

 مثالً فإنه ليس داخالً يف حقيقة زيد وعمرو.
وأما ما كان عبارة عن جمموع احلقيقة فال يسمى ذاتيًا وال عرضيًا بل واسطة ونوعاً  

 احليوانية والناطقية.كاإلنسان فإنه عبارة عن جمموع 
ين مبتدأ وسوغ وقولنا )مستعمل األلفاظ( البيت احرتازاً من املهمل. وأول يف البيت الثا

االبتداء ابلنكرة وقوعه يف معرض التفصيل. وقولنا )جحزحَء معناه( وهو بضم الزاي لغة يف اجلزء 
وهي سبعية. وقولنا )بعكس ما  مث اجعل على كل جبل منها جزءاوهبا قرئ قوله تعاىل 

لث تال( عائد ما حمذوف ألنه متصل منصوب بفعل؛ وتال أي تبع. و)جزئي( يف البيت الثا
حمذوف التنوين للضرورة. وقولنا يف البيت الرابع )فمفهم اشرتاك( خرب مقدم على الكلي. 
وقولنا )وعكسه اجلزئي( كذلك وُيتمل العكس. واألسد مثال للكثري املتناهي. وقولنا )وأوهالً 
للذات( البيت أوال منصوب على االشتغال وهو األرجح لكونه قبل فعل ذي طلب؛ واملعىن: 

ألول وهو الكلي للذات إن اندرج فيها أو للعرض إن مل يندرج فيها بل خرج، وابهلل أنسب ا
 التوفيق.    

 َجْنٌس َوَفْصٌل َعَرٌض نـَْوٌع َوخاصْ   َوالكحلَّيهاتح ََخَْسٌة دحوَن اْنَتقـاصْ 
 َجْنٌس َقريٌب َأْو بَعيٌد أَْو َوَسـطْ   َوَأوهٌل َثالثَــٌة َبال َشطَــطْ 

الكلي على َخسة أقسام: جنس وفصل وعروض ونوع وخاصة ألنه إما أن أعين أن 
 يكون متام ما حتته من اجلزئيات أو مندرجاً فيها أو خارجاً عنها.

 فاألول النوع: وهو املقول على كثريين ُمتلفني ابلعدد يف جواب ما هو؟
هو؟ يف حال والثاين اجلنس: إن كان مقواًل على كثريين ُمتلفني ابحلقيقة يف جواب ما 

 الشركة.



 والفصل: إن كان مقوالً على كثريين متفقني ابحلقيقة.
والثالث إن كان مقوال على كثريين متفقني ابحلقيقة يف جواب أي شيء هو يف ذاته 

 فاخلاصة؛ وإن كان مقوالً على كثريين ُمتلفني ابحلقيقة فالعرض العام.
لنوع كاإلنسان ابلنسبة إىل فمثال اجلنس احليوان لإلنسان، والفصل كالناطق، وا

وهو ثالثة أقسام: الزم كالتنفس  احليوان، واخلاصة كالضحك، والعرض العام كاملتحرك
 والتحرك لإلنسان وسريع الزوال كحمرة اخلجل وصفرة الوجل وبطيء كالشيب والشباب.

ال جنس فوقه كاجلوهر ويسمى اجلنس العايل وجنس  مث اجلنس على ثالثة أقسام: بعيد
جناس؛ وقريب ال جنس حتته وهو األسفل واألخري كاحليوان لإلنسان؛ ومتوسط وهو ما األ

 بينهما كاجلسم.
وقولنا الكليات َخسة بال نقص وال زايدة بدليل احلصر املتقدم. وجنس وما بعده خرب 
مبتدأ حمذوف أي وهو جنس إىل آخره. وحذف لفظ العام الذي هو نعت لعرض للعلم به. 

صة للرتخيم وإن مل تكن منادى إاّل أهنا تصلح للنداء فرَخت للضرورة كقول وحذفت اتء اخلا
 امرئ القيس:

 طريف بن مال ليلة اجلوع واحلصر  لنعم الفىت يعشو إىل ضوء انره
وأول يف البيت الثاين مبتدأ نكرة واملسوغ التفصيل. و"ال" يف قوله )بال شطط( زحلقت 

"هلا مهرها ال وكس وال شطط" أي ال نقص وال يث عن حملها، والشطط الزايدة كما يف حد
   زايدة. و"أو" للتقسيم؛ وابهلل التوفيق. 

 )َفْصٌل يف بَياَن َنْسَبَة األَْلفاَظ لَْلَمعاين(
 ََخَْسةح أَْقَسـاٍم بال نـحْقصــانَ   َوَنْسبَـةح األَْلفـاَظ لَْلَمعــاين
ادحفح َواالْشتَـر   َتواطـحٌؤ َتَشاكحـٌك ََتَالـحـفح   اكح َعْكسحـهح الرته

اعلم أن نسبة الكلي إىل معناه َخسة أقسام وهي التواطؤ والتشاكك والتخالف 
واالشرتاك والرتادف ألنه إما أن تستوي أفراده فيه كاإلنسان ابلنسبة إىل أفراده فمتواطئ 

 لتوافق أفراد معناه فيه. 



معناه يف الواجب قبله يف وإما أن يكون بعض معانيه أقدم من البعض كالوجود فإن 
اشرتاك جهة األفراد يف أصل املعىن أو كن فمشكك لتشكيكه الناظر أنه متواطئ نظراً إىل مامل

 غري متواطئ نظراً إىل جهة االختالف.
وإما أن يتعدد اللفظ واملعىن كاإلنسان والفرس فمتباين أي أحد اللفظني مباين لآلخر 

 لتباين معنامها.
ىن دون اللفظ كاإلنسان والبشر فمرتادف لرتادفهما أي لتواليهما على وإما أن يتحد املع

 معىن واحد.
 وإما أن يتحد اللفظ دون املعىن كالعني فمشرتك الشرتاك املعىن فيه.     

 َوَأوهٌل َثالثَــٌة َسـتحْذَكــرح   َواللهْفظح َإمها طَلَـٌب َأْو َخبَــرح 
 َويف التهسـاَوي فَاْلَتماٌس َوَقعـا   دحعاأَْمـٌر َمَع اْسَتْعـال َوَعْكسحهح 

طلب وخرب، والطلب إن كان فعاًل كان مع االستعالء  أعين أن اللفظ املركب قسمان
أمرًا ومع اخلضوع دعاء ومع التساوي التماساً؛ وإال فإن مل ُيتمل صدقًا وال كذاًب كان تنبيهاً 

ن الصدق والكذب ال يعرضان له ومدار وكل ذلك إنشاء؛ وال كالم للمناطقة يف اإلنشاء أل
                                                                                                                                                                                               فنهم عليهما؛ واخلرب ُيتمل الكذب والصدق لذاته وسيأيت إن شاء هللا.    

 )َفْصٌل يف بَياَن الكحلَّ والكحلَّيهَة َواجلحْزَء َواجلحْزئَيهةَ (
ْجمحـوعَ 

َ
 َككحـلَّ ذاَك لَْيـَس ذا وحقـحوعَ   الكحلُّ ححْكمحنـا َعلى امل

ـلَّـيهـٌة قَـْد عحَلمــا  َوَحْيـثحمـا َلكحلَّ فـَْرٍد ححَكمـا  فََإنههح كح
 َواجلحْزءح َمْعرَفـَتـحـــهح َجَليهـهْ   َواحلحْكمح لَْلبَـْعَض هحَو اجلحْزئَيّـَـهْ 

قد تقدم بيان الكلي واجلزئي ونتكلم هنا على اصطالحهم يف الكل والكلية واجلزء 
 واجلزئية:

فالكل: هو احلكم على اجملموع كقولنا كل بين متيم ُيملون الصخرة، وكقوله تعاىل 
 ربك فوقهم يومئذ مثانيةوُيمل عرش. 

 والكلية: هي احلكم على كل فرد، ككل بين متيم أيكل الرغيف.
 واجلزئية: هي احلكم على بعض األفراد.

 واجلزء: ما تركب منه ومن غريه كل.



وقولنا )ككل ذاك ليس ذا وقوع( إشارة إىل ما تؤّول به حديث ذي اليدين "أقصرت 
كل ذلك مل يقع" أي جمموعه وإال فبعضه وقع، ويروى الصالة أم نسيت اي رسول هللا، قال  

 أن الراوي قال: "بل بعضه وقع".
وحيثما حكمنا على كل فرد فذلك الكلية.  على أي. والالم يف قولنا )لكل فرد( مبعىن

 والالم يف )للبعض( كذلك أيضاً.
ردي إن ويف البيت األول نقل احلديث ابملعىن واجلمهور على جوازه للعارف، وقال املاو 

نسي اللفظ جاز وإال فال، وقيل جبوازه بلفظ مرادف، وقيل جبوازه إن كان موجبه علماً، وقيل 
 ابملنع مطلقاً؛ وهللا اهلادي للصواب.               

َعرَّفاتَ (
ح
 )َفْصٌل يف امل

ملا فرغ من الكالم على مبادئ التصورات وما يتعلق هبا شرع اآلن يتكلم على مقاصد 
ملا كان التصديق مسبوقًا ابلتصور طبعاً بدأ مببادئ التصورات ومقاصدها وضعاً، التصورات؛ و 

 وسيأيت الكالم على التصديقات إن شاء هللا.
واعلم أن مدار هذا الفن على العلم، إذ العلم تصور أو تصديق معه تصور، وال يتوصل 

تصديق إال ابحلجة وهي إىل التصور إال ابلقول الشارح وهو احلدود؛ كما أنه ال يتوصل إىل ال
 الرباهني.

مث تلك احلدود والرباهني هلا صورة ومادة وغاية؛ فمادهتا معرفة الكليات اخلمس وما 
 يتعلق هبا وتقدم الكالم عليها، وغايتها معرفة احملدود.

  .وها َنن نتكلم على صورته وكيفية تركيبه يف هذا الفصل
 احملدود أو خالفه، وجعله القرايف لفظياً هل احلد عني وذكر الغزايل يف املستصفى قولني

عرَّف للشيء هو الذي يلزم من 
ح
قائاًل هو غريه إن أريد به اللفظ وعينه إن أريد به املعىن، وامل

تصوره تصوره أو امتيازه عن غريه، قال وال جيوز أن يكون نفس املاهية ألن املعرف موجود 
لقصوره عن إفادة التعريف، وال أخص  قبل املعرف، والشيء ال يعرف قبل نفسه وال أعم

 لكونه أخفى، فهو مساويه يف العموم واخلصوص. انتهى كالم القرايف.
ـيٌّ َوَلْفَظـيٌّ عحَلمْ   محَعرٌَّف على َثالثَــٍة قحَســمْ   َحـدٌّ َوَرمسَْ

 ـٍة َمعـاَوالرهْسمح اَبجلَْنَس َوخاصَ   فَاحلَدُّ اَبجلَْنَس َوَفْصٍل َوَقعــا



 َجْنـٍس بَعيـٍد ال َقريٍب َوَقعـا  انَقصح احلَدَّ َبَفْصٍل َأْو َمعــاوَ 
 َأْو َمَع َجْنٍس أَبـَْعـٍد َقَد اْرتـَبَـطْ   ـٍة فـََقـطْ َوانَقصح الرهْسَم َِبَاصَ 

 تـَْبديـلح َلْفٍظ َبَرديـٍف َأْشهـَرا  َوَمـا بََلْفَظـيٍّ َلَدْيَهم شحَهـرا
ثة أقسام: حقيقي ورمسي ولفظي؛ فاحلقيقي قسمان: اتم اعلم أم املعرف على ثال

وانقص. فالتام ذكر اجلنس القريب والفصل كاحليوان الناطق لإلنسان؛ والناقص ذكر الفصل 
ألنه مشتمل على األوصاف الذاتية اليت  فقط أو مع جنس بعيد، ومسي هذا النوع حقيقياً 

 تركبت منها احلقيقة فنسب للحقيقة هلذا املعىن.
الرسم قسمان: اتم وانقص؛ فالتام ذكر اجلنس القريب واخلاصة كاحليوان الضاحك و 

 لإلنسان. والناقص ذكر اخلاصة وحدها أو مع جنس بعيد كالضاحك ابلقابلية ال ابلفعل.
واخلاصة معىن كلي يلزم الشيء وال يوحد يف غريه، وهي خارجية ِبالف الفصل 

 ذلك بوضع اللغة وفرض العقل.واجلنس فإهنما ذاتيان كما تقدم، ويعرف 
واللفظي تبديل لفظ ابلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع كالقمح للرب، والتقييد 

 ابلسامع زاده العراقي لعروض انعكاس الشهرة يف الغة.
     احلد لغة املنع، والرسم العالمة؛ ومنه قول مجيل بن معمر:       تنبيه:

 ضي احلياة من جللــهكدت أق  رسم دار وقفـت يف طللــه
 أي عالمتها وآاثرها من رماد وَنوه.

ومسي احلد التام اتماًّ لكونه ابلذاتيات؛ والناقص منه أي من احلد ما كان ببعض 
 األجزاء، ومسي انقصاً لنقص بعضها، فالتام هو الكاشف للحقيقة كلَّها.
احلقيقة ال كاشفة هلا؛ والرسم إمنا هو ابللوازم اخلارجية ومسي بذلك لكوهنا عالمة على 

 ويف هذا احملل كالم وحبث يطول تتبعه فليطالع يف حمّله من املطوالت.
أل للضرورة. وقولنا )انقص احلد(  وقولنا )معرف( يف البيت األول مبتدأ وحذفت منه

و)انقص الرسم( دليل على أن املراد يف البيت الثاين احلد التام والرسم التام، وهذا من احلذف 
تضعيف الصاد من اخلاصة وائل لداللة األواخر وهو واقع يف العربية كعكسه. وأزلنا من األ

 للضرورة كقول ابن البناء:
 مهما تر يف مادة املوضوع



خفف دال املادة للضرورة. وقولنا )مع جنس أبعد( صرف أبعد للضرورة. وارتبط معناه 
شهر؛ وفصل بني الصلة واملوصول اقرتن. وقولنا )وما بلفظي( البيت ما موصولة مبتدأ صلتها 

ابلظرف واجملرور ألن العرب توسعت يف الظروف واجملرورات ما مل تتوسع يف غريها، واخلرب 
تبديل اخل. ورديف صفة ملوصوف حمذوف أي بلفظ رديف. وأشهرا صفة لرديف، وحذف 

تبديل لفظ منه للعلم به، وتقدير البيت: واملعرف الذي اشتهر يف اصطالحهم ابللفظي هو 
 لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه.

ما ذكران من التعريف ابلفصل وحده أو اخلاصة وحدها مبين على القول جبواز  تنبيه:
  التعريف ابملفرد؛ وقال الزركشي واألصح خالفه، ولذلك عدوا التعريف من األقوال املؤلفة.

والعوائد واإلمجاع  قيل أربعة ال يقام عليها برهان وال تطلب بدليل وهي احلدود فائدة:
واالعتقادات الكامنة يف النفوس، فال يقال ما الدليل على صحتها يف نفس األمر، وال يقال 

              ما الدليل على صحة هذا احلد، وإمنا يرد ابلنقض واملعارضة وهللا املوفق للصواب.  
َعَكسـاً َوظاَهـراً   َوَشْرطح كحلٍّ َأْن يحرى محطـهـرداً   ال أَبـَْعـدامحنـْ

 َبال َقرَيْـنَـٍة هَبـا حتحـحـّرَزا  َوال محساَويــاً َوال جتحـحـّوَزا
 محْشتـــَـَرٍك َمَن الَقريَنَة َخال  َوال مبا يحْدَرى مبَْحــدحوٍد َوال
ْردودَ 

َ
ْـلَـَة امل  َأْن تَـْدخحَل اأَلْحكامح يف احلحدحودَ   َوَعْنَدهحم َمْن مجح

 َوَجائٌَز يف الرهْسـَم فَاْدَر ما َرَوْوا   يف احلحدحوَد ذَْكرح َأوْ َوال يَـجحوزح 
 أنه يشرتط يف كل واحد من املعرفات: اعلم 

 ـ أن يكون جامعاً ألفراد احملدود وهو معىن مطرداً، 
ـ ومانعًا من دخول غريه يف احلد وهو معىن منعكساً،  هذا معناه عند القرايف. وقال 

 اجب املطرد املانع واملنعكس اجلامع  وهو اجلاري على ألسنة الفقهاء.الغزايل وابن احل
ـ وأن يكون أظهر من احملدود ال أخفى منه وال مساواًي له؛ فاخلفي كقولنا ما هو الرب 

 فتقول احلنطة، واملساوي كقولنا املتحرك ما ليس بساكن.
ل ما فيه إمجال؛ قال الغزايل إال ـ وُيتنب فيها أيضاً األلفاظ الغريبة واملشرتكة واجملازية وك

 إذا كانت قرينة تدل على تفصيله فيجوز.



ـ وال جيوز أيضا مبا تتوقف معرفته على معرفة احملدود للزوم الدور؛ قالوا كالعلم ال يقال 
، فيه معرفة املعلوم ألن املعلوم مشتق من العلم، واملشتق ال يعرف إال بعد معرفة املشتق منه

إذن تتوقف على معرفة على معرفة العلم، والعلم على معرفة املعلوم فجاء فمعرفة املعلوم 
الدور. وقال الزركشي ال يلزم الدور من االشتقاق يعين الختالف جهة التوقف أو لكونه معية 

 وذلك خيرج عن الدور.
ـ وجيتنب أيضا يف احلدود دخول احلكم ألن التصديق فرع التصور، والتصور فرع احلد 

 ور.فيلزم الد
ـ وال جيوز أيضًا دخول "أو" يف احلقيقي، قال األصبهاين لئال يلزم أن يكون للنوع 

 الواحد فصالن على البدل وذلك حمال، وأما يف الرسم فجائز.
لنا )وشرط كل( البيت شرطح: مبتدأ. وتنوين كلٍّ للعوض عن اسم. وأْن وَصَلتحها: وقو 

 كذلك.   من ضمري يرى. ومنعكساً  ومطهرَداً: حال خرب.
وقولنا )ال أبعدا( أي ال أبعدا منه يف الفهم لكونه أخفى، وتقدمي األبعد أوىل من تقدمي 
مساواًي ألنه إذا كان يتحرز من فيه من التحديد ابملساوي فألن يتحرز فيه من األخفى 

                 أحرى.     
على صيغة  وقولنا )وال جتوزا( أي وال بلفظ جتوز فهو على حذف مضاف. وحترز

يف حمل ( اجملهول نعت لقرينة. ويدرى أي يعرف. وقولنا )أن تدخل األحكام يف احلدود
 املبتدأ، ومن مجلة خرب مقدم.

 وقولنا )وجائز يف الرسم( خرب مبتدأ حمذوف أي وذكر "أو" جائز.
 وقولنا )فادر ما رووا( أي فاعلم ما رووه من التعليل.

ما تقدم من أن النوع الواحد ال يكون له فصالن، والفرق بني احلقيقي والرمسي وهو 
ويكون له خواص كثرية فيجوز يف قولنا احليوان الضاحك أو الكاتب ال يف احليوان الناطق، 

       له كالعشرة َخسة وَخسة وابهلل التوفيق.وال جيوز أيضاً جعل جزء احملدود جنساً 
 )اَبٌب يف الَقضااي َوَأْحكاَمها(

م على مبادئ التصورات ومقاصدها وهو اجلزء األول طفق اآلن يتكلم ملا فرغ من الكال
 على مبادئ التصديقات وسيأيت الكالم على مقاصدها إن شاء هللا تعاىل.



واعلم أنه ال يتوصل إىل التصديق إال ابحلجة كما مّر، وهلا أيضًا مادة وصورة وغاية، 
ا أن القول الشارح يفيد معرفة فغايتها أهنا تفيد معرفة صحيح التصديق من سقيمه؛ كم

صحيح التصّور من سقيمه، وسيأيت الكالم إن شاء هللا تعاىل على صور احلجج ولنتكلم اآلن 
 على مباديها وابهلل التوفيق.

ْدَق َلذاتََه َجرى  بـَْيـنَـهحمح َقَضيهــًة َوَخـبَـرا   ما اْحـَتَمَل الصَّ
، وقد قدمنا الكالم على الطلب؛ وها قد تقدم أن اللفظ املركب قسمان: طلب وخرب 

 َنن نتكلم على اخلرب:
اعلم رمحك هللا تعاىل أن ما ُيتمل الصدق والكذب لذاته يسمى يف االصطالح قضية 
وخرب؛ وإمنا قلنا لذاته ليدخل َنو السماء حتتنا واألرض فوقنا فإن هذا ابلنظر إىل تركيبه 

    وهللا تعاىل املوفق للصواب.نقيضه  ، وإمنا جزمنا بكذبه ملشاهدةُيتملهما
 َشْرَطيهـٌة مَحَْليــهـٌة َوالثـهاين  ثـحمه الَقَضااي َعْنَدهحم َقْسمـانَ 

ـلَّـيهـٌة َشْخَصيهـٌة َواأَلوهلح   َإمها محَسـوهٌر َوَإمهـا محْهَمـــلح   كح
 ـهح َحْيثح َجــرىَوأَْرَبٌع أَْقَسامح   َوالسُّورح كحلَّـيًـّا َوجحْزئَياًّ يـحَرى

 َشْيَء َولَْيَس بـَْعٌض اَْو َشْبـٍه َجال  َإمها َبكحلٍّ َأْو بَبَـْعـٍض َأْو بــال
 فـَْهَي َإذْن َإىل الَثماَن آيـَـبَـهْ   وَكحـلُّها محوَجبَـٌة أَْو سالَـبَـهْ 

  ين أن القضية فسمان شرطية ومحلية:يع
كوم عليه فيها جزئيًا معينًا كزيد كاتب، وإما واحلملية إما شخصية وهي اليت يكون احمل

أن تتميز جزئيته بذكر السور كبعض اإلنسان كاتب فهي حمصورة اجلزئية أو تتميز كليته بذكره  
ككل إنسان حيوان فاحملصورة الكلية. وإما أن تكون مهملة كإنسان كاتب وهي يف قوة 

 سالبة فصارت مثانية. اجلزئية لتحققها فيها فتلك أربع، وكلها إما موجبة أو
واعلم أن السور هو اللفظ الدال على كمية األفراد وهو أربعة أقسام سور إجياب كلي  
ككل إنسان حيوان، وسور إجياب جزئي كبعض اإلنسان حيوان، وسور سلب كلي كال 

هي شيء من اإلنسان حبجر، وسور سلب جزئي كليس بعض اإلنسان حبجر. فهذه األربع 
ولذلك قال ب التعبري ابللفظ املذكور، وجيوز التعبري بغريه مع حفظ معناه معاين السور وغل



)أو شبه جال( أي ظهر معناه فيه. وقوله )مث القضااي( البيت مث للرتتيب الذكرى خاصة. 
       ومحلية معطوف على شرطية وحذف العاطف ضرورة.    

قسمان أيضًا كلية )والثاين( أي والقسم الثاين من قسمي القضااي وهو احلملية 
وشخصية، وحذف العاطف أيضًا للضرورة؛ واألول أي القسم األول من قسمي احلملي وهو 

سور  الكلي قسمان أيضاً: إما مسور أي تقدمه سور كلي أو جزئي، وإما مهمل أي مل يسبقه 
 كلي وال جزئي.

أقسام السور وقولنا )وأربع( حذفت التاء من أربع وإن كان املعدود مذكراً للضرورة أي و 
أربعة حيث وجد. وقولنا )وكلها( البيت أي وكل تلك القضااي األربع إما موجبة أو سالبة 

 صارت مثانية من ضرب اثنني يف أربعة. وآيبة أي راجعة.
 واآلخرح احملمولح ابلسهويـهـــهْ   واأَلوهلح املوضوعح يف احلَمَليهــهْ 

ى تسمية جزئها، ويعين أن املناطقة اصطلحوا احلملية أخذ يتكلم عل ملا فرغ من تقسيم
على تسمية احملكوم عليه وهو اجلزء األول موضوعاً، واحملكوم به وهو اجلزء اآلخر حمموالً؛ 
وهذا معىن قولنا )واألوهلح املوضوع( البيت أي واجلزء األول وهو احملكوم عليه يسمى موضوعاً 

 واجلزء اآلخر وهو احملكوم به يسمى حمموالً.
فإن قلت: فلم مسي هذا أول وهذا آخر مع أان قد جند احملكوم به مقدمًا كقام زيد. 

 فاجلواب: أنه وإن كان متقدماً وضعاً فهو متأخر طبعاً.
ينحل طرفاها إىل مفردين، وهي مثانية كما تقدم. والشرطية هي احلملية هي اليت  تنبيه:

 اليت ينحل طرفاها إىل مجلتني وإليه أشار بقوله:
ا َشْرَطيهٌة َو تَــْنـَقَسـمْ   َإْن َعلى التـهْعليَق فيها َقْد ححَكمْ وَ   فََإهنه

 َوَمثْـلحهـا َشْرَطيهـٌة محـْنـَفَصلهْ   أَْيضاً َإىل َشْرَطيهـٍة محتــهَصلَـهْ 
 أَمهـا بـَيَـانح ذاَت االتَّصــالَ   جحزءامهـا محَقــدهٌم واتلَــي

 َوذاتح االنـَفصاَل دحوَن َمْيــنَ    اجلحْزأَيْــنَ ما َأْوَجَبْت تَـالزحمَ 
 أَْقسامحها َثالثَـٌة فـَْلتـحْعـَلمــا  ما َأْوَجَبْت تَـَنافحراً بـَْيـنَـهحمـا
َــا  َوْهَو احلََقيَقيُّ اأَلَخصُّ فَاْعـلَـما  ماَنعح مَجٍْع أَْو خحلحوٍّ أَْو مهح



التعليق أي وجود إحدى قضيتيها معلق على القضية الشرطية هي اليت ُيكم فيها على 
متصلة ومنفصلة، واجلزء األول منمها وجود األخرى أو على نفيها؛ وهي على قسمان: 

 يسمى مقدماً والثاين اتلياً.
فاملتصلة هي اليت ُيكم فيها بلزوم قضية ألخرى أو ال لزومها وهي اليت توجب التالزم 

ال هللا لفسدات، وكقولنا: إن كانت الشمس طالعة بني جزءيها، َنو: لو كان فيهما آهلة إ
 فالنهار موجود؛ فجزآمها متالزمان.

هي اليت ُيكم فيها ابمتناع اجتماع قضيتني فأكثر يف الصدق، وهي اليت  صلةواملنف
جزءاها متعاندان َنو: العامل إما قدمي أو حديث، وزيد إما حي أو ميت، وهي على ثالثة 

 أقسام:
: هذا العدد إما مساو لذلك أو أكثر فيمتنع اجتماعهما، وميكن مانعة اجلمع، َنو

 اخللو عنهما أبن يكون أقل.
ومانعة اخللو، َنو: إما أن يكون زيد يف البحر وإما أن ال يغرق، فيمكن اجلمع بينهما 

 أبن يكون يف البحر وال يغرق، وميتنع خلوه عنهما أبن ال يكون يف البحر ويغرق.
ما زوج أو فرد فيمتنع اجتماع الزوج والفرد يف عدد واحد وميتنع ومانعتهما كالعدد إ

خلوه عنهما؛ وهذا القسم هو احلقيقي وهو أخص من قسميه ألنه مهما حكم فيه ابلتنافر 
يف مثال مانع اجلمع لصدقه عليه، ومانع الرفع لصدقه  بني طرفيه وضعًا ورفعًا فإنه يشاركه

 ثاله فهما أعم وهو أخص منهما.عليه، ويبقى كل قسم منهما ُمتصاً مب
وقولنا )وإن على التعليق( البيت إن شرطية، و)ححَكم( شرطها، واجلواب )فإهنا( ولذلك 
قرن ابلفاء وجوابً ألنه ال يصلح ألن يكون شرطاً. و)أيضاً( منصوب على املصدرية من آض 

 يئيض أيضاً إذا رجع.
ما أوجبت تالزم(، وحذفت الفاء وقولنا )أما بيان ذات االتصال( البيت جواب أما: )

: "أما بعد ما ابل رجال"، من جواهبا وذلك واقع نثراً ونظماً؛ أما نثراً فكما وقع يف خطبته 
 وأما نظماً فكقول الشاعر:

 ولكن سرياً يف عراض املواكب  فأما القتال ال قتال لديكم
 فحذفت الفاء من قوله ال قتال وهو جواب أما.



 أي ومانعتهما أي مانعة اجلمع واخللو وهللا أعلم.وقولنا )أو مها( 
                   

 )َفْصٌل يف التــهناقحضَ (
ملا فرغ من القضااي وأقسامها طفق يتكلم على أحكامها، فمن ذلك التناقض وهو 
اختالف قضيتني ابإلجياب والسلب حبيث يقتضي لذاته أن تكون إحدامها صادقة واألخرى  

 . كاذبة وهللا أعلم
 ْيٍف َوَصْدقح واَحٍد أَْمٌر قـحَفيْ كَ   تـََناقحٌض خحْلـفح الَقَضيـهتَـنْيَ يفْ 

 فـَنَـْقضحها اَبْلَكْيَف َأْن تـحَبدَّلَـهْ   فََإْن َتكحْن َشْخـَصيهًة َأْو محْهَملَـهْ 
َْذكحورَ فَ   َوَإْن تَـكحْن حَمْصحوَرًة بَـالسُّورَ 

 انـْقحْض بَـَضدَّ سحورَها امل
ـبَـًة كحلَّيهـةْ فَ  َِ  نََقيضحـها َسالََبٌة جحْزئَـيهـــةْ   َإْن َتكحْن محوجـَ

ــلَّــيهـةْ   نَقيضحها موَجبَــٌة جحْزئَيهـــةْ   َوَإْن َتكحْن َسالَبًة كح
وهو اإلجياب  ، والكيفيعين أن التناقض عبارة عن اختالف قضيتني يف الصدق

إلجياب والسلب، والبد أن تكون إحدى القضيتني ، فشرطه أن ال خيتلفا إال ابوالسلب
 صادقة واألخرى كاذبة.

فقولنا )تناقض( مبتدأ وسوغه ابلنكرة التفصيل. وقولنا )فإن تكن شخصية..( هذه 
قاعدة تعني يف كيفية التناقض على ما اشتهر تقريره وصعب حتصيله وهي أن القضية إما أن 

ة كان نقيضها موجبة كزيد قائم ليس بقائم أو تكون عارية عن السور فهذه إن كانت سالب
اإلنسان حيوان ليس حبيوان، وهذا معىن قولنا )فنقضها ابلكيف( البيت أي فإن كانت 
القضية شخصية أو مهملة فتناقضها حبسب الكيف وهو اإلجياب والسلب أبن تبدله فإن  

وإليه اإلشارة بقولنا  كان إجيااًب فتناقضها بضد سورها أبن تعّوض عن سورها سورًا يناقضه،
)وإن تكن حمصورة( البيت أي وإن كانت القضية حمصورة أبت تقدمها سور فتناقضها بذكر 

 نقيض سورها.
وأقسام السور أربعة كما تقدم، فاملسّورات أربع موجبة كلية ككل إنسان حيوان 

سان حبجر فنقيضها سالبة جزئية كليس بعض اإلنسان حبيوان، وسالبة كلية كال شيء من اإلن
 فنقيضها موجبة جزئية َنو بعض اإلنسان حجر.



وإن يف البيتني شرطية وجواهبا نقيضها فحذفت الفاء من جواهبا للضرورة كقول حسان 
: 

 والشّر ابلشّر ع عند هللا سيان  من يفعل احلسنات هللا يشكرها
 كما يف ( لكن حذف الفاء للضرورة، وورد حذفها نثراً فاهلل)فكان من حقه أن يقول 

 الصحيح "فإن جاء صاحبها وإال استمتع هبا" أي فاستمتع.
ْستَــوي(

ح
 )َفْصٌل يف الَعْكَس امل

أحكام القضااي وهو العكس املستوي، فالعكس  تكلم يف هذا الفصل على حكم من
عبارة عن حتويل جزأي القضية مع بقاء الصدق والكيف والكم إال اإلجياب الكلي  املستوي

 إلجياب اجلزئي، وإىل هذا املعىن أشران بقولنا:فيعّوض عنه ا
ْدَق َوالَكْيَفـيههْ   الَعْكسح قَـْلبح جحْزَأَي الَقَضيهـهْ   َمَع بَــَقاَء الصَّ

ـلَّـيهـهْ  وَجَب الكح
ح
وَجَبةح اجلحْزئَيهـــهْ فَـ   َوالَكمَّ َإالّ امل

ح
 َعْوضحها امل

 َبَه اْجَتَماعح اخَلسهَتنْيَ فَاْقـتَـَصدْ   َوالَعْكسح الزٌَم لـَغَـرْيَ َما وحَجدْ 
ْهَملَـةح السهـلبيهــهْ 

ح
 ألنـهَهـا يف قـحوهَة اجلحزئيهــهْ   َومثلحها امل

 َو لَْيَس يف محَر تهٍب بَـالَوْضــعَ   َوالَعْكـسح يف محَر تهٍب اَبلطـهْبع
ال ما يتفق يف بعض  اعلم أن املقصود من العكس ما كان الزمًا من جهة الرتتيب

وإن مل يلزم يف القانون الكلي؛ وكل قضية يلزمها العكس فعكسها حتويل طرفيها  األمور
خاصة من غري تغيري كيف وال كم إال املوجبة الكلية فتنعكس موجبة جزئية، ألان لو 

 عكسناها مثل نفسها مل تصدق.
دق فتقول يف عكس كل واملقصود من هذا الفصل إمنا هو ما كان الزماً على جهة الص

إنسان حيوان بعض احليوان إنسان فلو عكستها مثل نفسها فقلت كل حيوان إنسان مل 
إال اليت جتتمع فيها اخلستان ومها تصدق. مث إن العكس الزم لكل قضية طبيعية الرتتيب 

السالبة واجلزئية كليس بعض احليوان إنسااًن فال يصدق عكسها وتلحق هبا املهملة السالبة 
 ألهنا يف قّوهتا حتقيقاً فيها كما مضى.

والسالبة الكلية تنعكس صادقة مثل نفسها كال شيء من اإلنسان حبجر وال شيء من 
احلجر إبنسان؛ واملوجبة الكلية تنعكس صادقة موجبة جزئية كما تقدم؛ واملوجبة اجلزئية 



ن؛ واملوجبة تنعكس صادقة مثل نفسها أيضًا كبعض احليوان إنسان وبعض اإلنسان حيوا
 املهملة كاجلزئية املوجبة تنعكس مثل نفسها كاإلنسان كاتب، والكاتب إنسان.

واعلم أن العكس ال يكون إال يف القضااي ذات الرتتيب الطبيعي وإليه اإلشارة بقولنا 
)والعكس يف مرتب ابلطبع( احرتازاً من املنفصالت فإن حتويل طرفيها ليس عكساً، ألن كال 

حل ألن يكون مقدمًا واتليًا فال يتعني ترتيبها إال ابلوضع ِبالف احلملية من طرفيها صا
واملتصلة فإن ترتيبها طبيعي، وإن انعكس طرفاها فهي مرتبة ابلقوة؛ واحرتز ابملستوى من 

       عكس النقيض.     
 )ابٌب يف القــََياسَ (

نا على مقاصد ملا فرغ من الكالم على ما يتعلق مببادئ التصديقات شرع يتكلم ه
 التصديقات وهي القياس وما يتعلق به.

فالقياس: قول مؤلف من قضااي مستلزم ابلذات لقول آخر، وهو قسمان: األول ما 
يشتمل على النتيجة أو على نقيضها ابلقوة ويسمى اقرتانيًا ومحلياً؛ والثاين ما يشتمل على 

   ل ويسمى استثنائياً وشرطياً.النتيجة أو نقيضها ابلفع
 محْسـتَـْلزَماً اَبلذهاَت قـَْوالً آَخـرا  َإنه الَقياَس َمْن َقضااي صحــّوَرا
 َفَمْنهح َما يحْدعـى اَبالْقتَـــراين  ثـحـمه الَقَياسح َعْنَدهحْم َقْسَمـانَ 

 َبقحوهةٍ َواْخَتصه ابحلَْمــلَـيهـةَ   َوْهَو الهذي َدله على الَنتيَجــةَ 
عند املناطقة هو املركب من قضااي يستلزم لذاته قواًل آخر؛ واالقرتاين منه أي أن القياس 

ما كان مشتماًل على النتيجة أو نقيضها ابلقوة، َنو: العامل متغري وكل متغري حادث وهو 
خاص ابلقضااي احلملية فلهذا مسي محلياً. و)مستلزماً( حال من ضمري )صورا(. و)قوالً( 

 معمول احلال.   
 محـَقـدَّماتََه َعلى َما َوَجبَــا  تحرَْد ترْكيـبَـهح فـَرَكَّبــافََإْن 

َقدَّماَت َوانْـظـحرا
ح
 َصَحيَحَها َمْن فَاَسٍد ُمحْتَـبَـرا  َوَر تَّـَب امل

َقــدَّمـــاتَ 
ح
َقدَّمـــاَت آتَ   فََإنه الزََم امل

ح
 حَبََسـَب امل



ركب مقدماته على ما جيب من اندراج أي إذا أردت أن تعلم كيفية تركيب القياس ف
الصغرى حتت الكربى كما سيأيت من داللتها على النتيجة وأتمل تلك املقدمات هل هي 

 صحيحة أم ال لئال يفسد القياس فإن الالزم حبسب ملزومه.
واعلم أنه البد أن يشتمل على مقدمتني صغرى وكربى، والصغرى مندرجة يف الكربى 

 ا املعىن أشران بقولنا:أي داخلة فيها وإىل هذ
َقدَّمــاَت صحْغـَرى

ح
ـْبـرى  َوما َمَن امل  فـََيَجبح اْنَدراجحها يف اْلكح

ا ـا  َوذاتح َحـدٍّ َأْصغَـٍر صحْغرامهح  َوذاتح َحدٍّ َأْكـبَـٍر كحرْبامهح
 َوَوَسٌط يـحْلَغى َلَدى اإَلنْـتــاجَ   َوَأْصَغٌر فَـذاَك ذحو انْــَدراجَ 

وإال مل ُيصل اللزوم إذ يلزم من احلكم على ن تكون الكربى أعم الصغرى أي البد أ
 األعم احلكم على األخص ال العكس. 

، والكربى مث اعلم أن الصغرى هي املشتملة على موضوع النتيجة املسمى ابحلد األصغر
حلد هي املشتملة على حمموهلا املسمى ابحلد األكرب، والطرف املكرر املشرتك بينهما يسمى ا

األوسط وهو اجلامع بينهما، واحلد األصغر مندرج يف األكرب؛ وعند االنتاج يلغى احلد 
 األوسط ويبقى األصغر واألكرب.

هذا مضمون األبيات، فقولنا )وما من املقدمات( البيت ما موصولة مبتدأ وخربها 
 ق.)فيجب( وصغرامها خرب مبتدأ حمذوف. وتنوين أصغر وأكرب للضرورة، وهللا املوف

 
 )َفْصٌل يف اأَلْشكالَ (

 يحطْـلَـقح َعْن َقَضيهـيَتْ َقيَـاسَ   الشهْكلح َعْنَد هؤحالَء النهـــاسَ 
 َإْذ َذاَك اَبلضهْرَب لَـهح يحَشــارح   َمْن َغرْيَ َأْن تـحْعـتَـرَبَ اأَلْسـوارح 

ار شكاًل، يعين أن املناطقة اصطلحوا على تسمية قضييت القياس من غري اعتبار األسو 
بدل أو ومع اعتبارها ضرابً أي نوعاً من أنواع الشكل. وقوله )عند هؤالء الناس( البيت الناس 

نعت أو عطف بيان على الوجوه يف احمللى أبل بعد اسم اإلشارة. وعن مبعىن على. وقولنا )إذ 
 .أي يشار جملموع القضيتني ابلضرب فيسمى ضرابً أي وقت اعتبار األسوار ذاك( البيت 

  مث اعلم أن األشكال أربعة ابعتبار األوسط، وبعضها أقوى من بعض، بينتها بقويل:  



 أْربـََعٌة حَبََسـَب احلَـدَّ الَوَسطْ   وللمحقدَّماَت َأْشكـاٌل فَـَقــطْ 
 يحْدَعـى َبَشْكـٍل َأوهٍل َويـحْدَرى  مَحٌْل َبصحْغَرى َوْضعحهح َبكحْبـَرى

 َوَوْضعحـهح يف اْلكحلَّ اَثلَثـاً أحَلفْ   اَثنَيـاً عحـَرفْ َومَحْلحهح يف اْلكحلَّ 
ْتَيَب يف التهـَكمُّلَ   َورَاَبعح اأَلْشَكاَل َعْكـسح اأَلوهلَ   َوْهَي َعلى الرته

 يعين أن األشكال حبسب احلد املكرر أربعة أقسام: 
ن حيوان واحليوان ألنه إما أن يكون موضوعًا يف الكربى حممواًل يف الصغرى كاإلنسا

  .حادث فهو الشكل األول املسمى ابلنطم الكامل ألنه أقواها وهي ترجع إليه يف احلقيقة
الفرس حيوان فهو الشكل الثاين القريب من  ،وإن كان حممواًل فيهما كاإلنسان حيوان

 ألنه وافقه يف طرف احلمل الذي هو أقوى من طرف الوضع.األّول 
اإلنسان حادث فهو الشكل الثالث  ،هما كاإلنسان حيوانوإما أن يكون موضوعًا في

 ملوافقته من طرف الوضع.
وإما أن يكون موضوعًا يف الصغرى حممواًل يف الكربى وهو عكس األول كاإلنسان 

فهو الشكل الرابع وهو أضعفها لبعده عن األول لكونه مل يوافقه ال  الكاتب إنسان ،حيوان
 قولنا )وهي على الرتتيب( البيت، وأربعة نعت ألشكال يف احلمل وال يف وضع، وهذا معىن

  وقد قدم فقط للضرورة. 
 فـََفاَسدح النَّظَــامَ أَمهــا اأَلوهلح   َفَحْيثح َعْن هذا النَّظَاَم يـحْعــَدلح 

ـلَّـيهـــًة كحرْبَاهح   َفَشْرطحهح اإَلجْيَابح يف صحْغــرَاهح   َوَأْن تـحَرى كح
ـلَّـيهَة اْلكحرْبَى َلهح َشْرٌط َوَقعْ   خَيَْتَلفا يف اْلَكْيَف َمعْ َوالثهاَن َأْن   كح

َا َا  َوالثهاَلثح اإَلجْيَابح يف صحْغرَامهح ـلَّـيهـًة َإْحَدامهح  َوَأْن تـحَرى كح
 َإالّ َبصحـوَرٍة َفَفيهـا َيْسَتبيـنْ   َورَاَبٌع َعَدمح مَجْـَع اخَلسهتَـْيــنْ 

َا  ـلَّـيهــ  هْ محوَجبَــٌة جحْزئَيهــصحْغرَامهح َا َسالَبَـٌة كح  هْ كحرْبَامهح
أي إذا عدل عن هذه األشكال وعن هذا الرتتيب فذلك فاسد كما سيأيت إن شاء هللا 

 تعاىل، مث ذكر شرط إنتاج كل شكل واستغىن عن ذكر ضروبه بذكر شروطه الستلزامه لتلك.
ب األسوار عليه، وها َنن نذكر ضروب  والضرب عبارة عن نوع الشكل حبسب تعاق

 كل شكل أعين املنتجة منها ليبدو لك ما كان حاصالً ابلقوة حاصالً ابلفعل.



 فشرط إنتاج الشكل األول إجياب الصغرى وكلية الكربى فضروبه املنتجة إذن أربعة: 
 األول: موجبتان كليتان ككل )ج ب( وكل )ب ا( ينتج كل )ج ا(.

ن الصغرى موجبة ككل )ج ب( وال شيء من )ب ا( ينتج ال الضرب الثاين: كليتا
 شيء من )ج ا(.

ينتج بعض )ج الضرب الثالث: موجبتان والصغرى جزئية كبعض )ج ب( وكل )ب ا( 
 ا(.

كبعض )ج ب( وال شيء من )ب   والكربى سالبة كليةالضرب الرابع: الصغرى موجبة 
 ا( ينتج ليس بعض )ج ا( .

ألول كل والثاين ال شيء والثالث بعض والرابع ليس بعض وإمنا كانت نتيجة الضرب ا
 ألن النتيجة تتبع أخس املقدمتني كما سيأيت.

وشرط إنتاج الشكل الثاين اختالف مقدمتيه ابإلجياب والسلب مع كلية الكربى 
 فضروبه املنتجة أيضاً أربع:

 وال شيء من )ا ب(. الضرب األول:كليتان صغرامها موجبة ككل )جب( 
 كليتان وصغرامها سالبة كال شيء من )ج ب( وكل )ا ب(.:الثاين الضرب

 فالنتيجة يف هذين الضربني كلية سالبة وهي ال شيء من )ج ا(.
الضرب الثالث: صغرى موجبة جزئية وكربى سالبة كلية كبعض )ج ب( وال شيء من 

 )ا ب(.
كل )ا صغرى سالبة جزئية وكربى موجبة كلية كليس بعض )ج ب( و الضرب الرابع: 

 ب(.
 فالنتيجة يف هذين األخريين سالبة جزئية وهي ليس بعض )ج ب(.

وشرط إنتاج الشكل الثالث إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني فضروبه املنتجة إذن 
           ستة :   

 الضرب األول: كليتان موجبتان ككل )ب ج( وكل )ب ا(.
 ج( وكل )ب ا(.الضرب الثاين: موجبتان صغرامها جزئية كبعض )ب 

 موجبتان صغرامها كلية ككل )ب ج( وبعض )ب ا(.الضرب الثالث: 



 فالنتيجة يف هذه الثالث موجبة جزئية وهي بعض )ج ا(.
 الضرب الرابع:كليتان صغرامها موجبة ككل )ب ج( وال شيء من )ب ا(.

الضرب اخلامس: موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كربى كبعض )ب ج( وال شيء من 
 ا(.)ب 

الضرب السادس: موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كربى ككل )ب ج( وبعض )ب 
 ا(.

 والنتيجة يف هذه الثالث األخرية سالبة جزئية وهي ليس بعض )ج ا(.
وشرط انتاج الشكل الرابع عدم اجتماع اخلستني فيه ولو يف مقدمة واحدة إال يف صورة 

ئية فيجب فيها حينئذ أن تكون الكربى واحدة من ضروبه وهي أن تكون الصعرى موجبة جز 
موجبة جزئية مل ينتج لعد داللة املقدمتني على النتيجة، فضروب سالبة كلية إذ لو جعلناها 

 الرابع املنتجة إذن َخسة:
 الضرب األول: كليتان موجبتان ككل )ب ج( وكل )ا ب(.

 الضرب الثاين: موجبتان صغرامها كلية ككل )ب ج( وبعض )ا ب(.
 جة يف هذين الضربني موجبة جزئية وهي بعض )ج ا(.والنتي

والنتيجة  الضرب الثالث: كليتان صغرامها سالبة َنو ال شيء من )ب ج( وكل )ا ب(.
 سالبة كلية وهي ال شيء من )ج ا(.

 الضرب الرابع:كليتان صغرامها موجبة ككل )ب ج( وال شيء من )ا ب(.
كلية كبعض ) ب ج( وال شيء من   الضرب اخلامس:صغرى موجبة جزئية وكربى سالبة

 )ا ب(. 
 ونتيجة هذين الضربني سالبة جزئية وهي ليس بعض )ج ا(.

األول: هذه احلروف املذكورة قد اشتهر اصطالح املناطقة على التعبري هبا  )تنبيهات(
 لالختصار فمعىن كل )ج ب( مثالً كل إنسان حيوان.

ع هو األول منها بعينه قدمت فيه الثاين: زعم بعضهم أن األشكال ثالثة وأن الراب
الكربى ملوافقته له يف الصورة، وليس كذلك: إذ األشكال تتغري ابعتبار موضوع النتيجة 
وحمموهلا وال يتغري ذلك إال بتغري النتيجة ولو كان هو األول الحتدت نتائجها ونتائج هذا 



و جعلناه من ول عكس األول ألن املطلوب يف قولنا كل )ج ب( وكل )ا ج( بعض )اب(
 األول لنتج كل )ا ب(.

وقولنا )والثان أن خيتلفا( البيت حذفت الياء من لفظ الثاين للوزن وذلك جائز حىت 
. والثاين مبتدأ وَأْن وَصَلتحها مبتدأ اثن وله شرط خربه. وقولنا الكبري املتعالنثراً كقوله تعاىل 

خلستني أي السلب واجلزئية إال يف صورة )إال يف صورة( البيت أي شرط الرابع انتفاء اجتماع ا
ففيها تستبني اخلستان أي تظهر فيها لزوماً. وقولنا )صغرامها موجبة( البيت أي وتلك الصورة 

 أن تكون صغرامها كذا اخل وهللا املوفق للصواب.     
ـْنـتَـٌج أَلَوهٍل أَْربَـَعــةٌ   َكالثـهاَن مثحه اَثَلٌث َفَسـتهــةٌ   َفمح

 َوَغرْيح َمـا ذََكْرتحهح ملَْ يـحْنـَتجا  اَبٌع َِبَْمَسٍة َقْد أَنْـَتَجــاَورَ 
َقدَّمـاَت هَكـذا زحَكنْ   َوتَـْتـَبعح النهـَتيَجةح اأَلَخسه َمنْ 

ح
 تَْلَك امل

 ُمحْـَتصهــٌة َولَْيَس اَبلشهْرَطيَّ   َوهَذَه اأَلْشكـالح اَبحلَْمــَليَّ 
َقدَّمــاتَ َواحلَْذفح يف بـَعْ 

ح
 َأْو النهـتـيـَجَة لََعْلــٍم آتَ   َض امل

يعين أن ضروب الشكل األول املنتجة أربعة كما تقدم، والضروب املنتجة للثاين أربعة  
 أيضاً، وهذا معىن قولنا )كالثاين( أي كعدد ضروب الثاين فهو على حذف مضافني.

 فثحمه للرتتيب الذكرى. مث قال )فستة( أي مث الشكل الثالث ضروبه املنتجة
مث قال )ورابع( البيت أي والشكل الرابع منتج خلمسة ضروب، فرابع مبتدأ نكرة 

 واملسوّغ التفصيل.
وقوله )وغري ما ذكرته..( أي هذا الذي ذكرته من ضروب األشكال إمنا هو املنتج، 

سورة وإال فضروب كل شكل منتجها وعقيمها ستة عشر ألن كل مقدمة البد أن تكون م
إبحدى األسوار األربعة مث تتعاقب األسوار فيقع بعضها يف حمل اآلخر أربع تعاقبات وأربعة 
يف أربعة بستة عشر، لكن ما فصلناه منها منتج وغريه عقيم، وليس هذا املختصر حمالً 

؛ وأيضًا فهذا املختصر إمنا وضعناه يف معظم أوقات العجلة والضيق، وذلك الستيفاء عقيمها
هـ، وقد وضع أهل هذا الفن لتفصيل املنتج من العقيم جداول 941الشتاء سنة  يف وسط

 فلتطالع من حملها، وغرضنا االختصار.
 وقولنا )وتتبع النتيجة األخس( البيت هو السلبية واجلزئية. و)زكن( أي علم.



 مث اعلم أن األشكال ُمتصة ابلقياس احلملي وإليه أشار بقوله )وهذه األشكال( البيت.
 اعلم أنه جيوز حذف بعض املقدمات للعلم هبا وهكذا النتيجة، وإليه اإلشارة بقولنا مث

)واحلذف( البيت، واحلذف مبتدأ وخربه آت. فمثال حذف الصغرى هذا ُيد ألن كل زان 
ُيد؛ ومثال حذف الكربى هذا ُيد ألنه زان. ومثال حذف النتيجة هذا زان وكل زان ُيد، 

 القيء. وهذا رمان وكل رمان ُيبس
 َمْن َدْوٍر َأْو َتَسْلسحٍل َقْد َلزََمــا  َوتَـْنـَتهي َإىل َضرحوَرٍة َلَمــا

يعين أن املقدمات البد أن تنتهي إىل ضرورة قاطعة للدور والتسلسل الالزمني لذلك، 
ومها مستحيالن. والدور: توقف كل واحد من الشيئني على اآلخر. والتسلسل: توقف 

. والالم يف قولنا مل للتعليل. ومن لبيان اجلنس وهو مصدوق غري متناهيةالشيء على أشياء 
 ما.

 
 )َفْصٌل يف االستثنائي(

هذا هو القسم الثاين من قسمي القياس وهو القياس الشرطي املسمى ابالستثنائي، 
وهو قسمان أيضًا متصل ومنفصل. فاملتصل هو الذي ُيكم فيه بلزوم قضية أخرى أوال 

؛ وتسمى لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسداتلذي يكون فيه حرف شرط َنو للزومها وهو ا
املقدمة املشتملة على الشرط شرطية وال جيوز أن يكون املقدم أعم من التايل كما ال يكون 

 املوضوع أعم من احملمول إذ يلزم من احلكم على األعم احلكم على األخص ال العكس. 
 يـحْعَرفح اَبلشهـْرَط َبال اْمتَــرَاءَ   تَـْثنـائيَ َوَمْنهح َما يحْدَعى اَبالسْ 

 َأْو َضدَّها اَبلَفْعَل ال اَبلقحــوهةَ    َوْهَو الهَذي َدله َعَلى النهـتَـْيَجةَ 
أي من القياس قسم يسمى ابلقياس االستثنائي وهو املعروف ابلشرطي لكونه مركباً من 

أو نقيضها ابلفعل، َنو لو كان النهار موجوداً قضااي شرطية وهو املشتمل على النتيجة 
لكانت الشمس طالعة ولو مل يكن النهار موجودًا ملا كانت الشمس طالعة، والنتيجة يف 

 األخري ونقيضها يف األول مذكوران ابلفعل.
)منه( وقولنا )ابلقوة( احرتازًا من االقرتاين وقد تقدم. وقولنا )ومنه( معطوف على 

 املتقدم.



 أن املتصل إما أن يستثىن عني مقدمه أو نقيضه أو نقيض التايل أو عينه:  مث اعلم
فاستثناء عني مقدمه ينتج عني اتليه َنو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود 

 لكن الشمس طالعة فالنهار موجود.
 اآلية،  لو كان فيهما آهلةواستثناء نقيض اتليه يستلزم نقيض مقدمه َنو 

ني الصورتني ومها استثناء نقيض املقدم أو عني التايل فال يلزم فيهما وأما عكس هات
إنتاج الحتمال أن يكون التايل أعم من مقدمه إذ يلزم من ثبوت األخص ثبوت األعم ومن 
نفي األعم نفي األخص ِبالف العكس، فإذا قلت: مهما كان هذا إنسااًن فهو حيوان فال 

وإىل هذا أشران  .لكنه ليس إبنسان فليس حبيوان ملا تقدميلزم منه لكنه حيوان فهو إنسان أو 
        بقولنا:

 أَنـْتَـَج َوْضعح َذاَك َوْضَع التهـايل   فََإْن َيكح الشهْرَطيُّ َذا اتََّصــالَ 
 يـَْلَزمح يف َعْكَسَهَمـا َلَما اجْنََلى  َوَرْفعح تَــاٍل َرْفــَع َأوهٍل َوال

تصاًل أنتج وضع مقدمه أي ثبوته وضع اتليه. وقولنا )وضع يعين إن كان الشرطي م
ذاك( إشارة إىل املقدم بدليل ذكر التايل؛ ورفع اتليه ينتج رفع مقدمه ِبالف العكس فال يلزم 

 فيهما إنتاج وتقدمت األمثلة.
وقولنا )ملا اجنلى( إشارة إىل الفرق بينهما وهو التعليل املذكور قبل، فالالم للتعليل، 

مل يكن التايل أعم بل تساواي لزم من ثبوت هذا ثبوت هذا والعكس، وإمنا كان كذلك وحيث 
 خلصوص املادة ال خلصوص صورة الدليل.

حيث يستثىن عني املقدم فأكثر ما يستعمل يف الشرطية بلفظ "إن" فإهنا  تنبيه:
" فإهنا موضوعة لتعليق الوجود ابلوجود؛ وحيث يستثىن نقيض التايل فأكثر ما يؤتى بـ"لو

  .وضعت لتعليق العدم ابلعدم وهذا يسمى بقياس اخللف وهو إثبات املطلوب إببطال نقيضه
املنفصل ما كان مؤلفًا من قضااي منفصلة وهي املتعاندة وهي ثالثة قياس المث اعلم أن 

 أقسام: مانع اجلمع والرفع وهو احلقيقي؛ ومانع مجع؛ ومانع رفع. 
مع والرفع َنو العدد إما زوج أو فرد أنتج وضع كّل من فإن كان حقيقيًا وهو مانع اجل

 طرفيه رفع اآلخر المتناع اجلمع والعكس المتناع اخللو. 



وإن كان مانع مجع أنتج وضع أحد الطرفني رفع اآلخر المتناع اجلمع ِبالف العكس 
 إلمكان اخللو.

خللو ال العكس وإن كان مانع اخللو فعكسه أن ينتج رفع أحدمها وضع اآلخر المتناع ا
      إلمكان اجلمع وإليه أشران بقولنا:

 يـحْنـتَـجح َرْفَع َذاَك َوالَعْكسح َكذا  َوَإْن َيكحْن محنـَْفَصالً فـََوْضــعح ذا
 َماَنَع مَجْـٍع فََبَوْضـعَ َذا زحَكنْ   َوَذاَك يفْ اأَلَخصَّ مثحه َإْن َيكحـنْ 

 َمانَـَع َرْفٍع َكاَن فـَْهَو َعْكسح َذا  َرْفٌع لَـَذاَك دحوَن َعْكـٍس َوَإَذا
أي وإن يكن القياس الشرطي منفصاًل فوضع كل من طرفيه ينتج رفع اآلخر والعكس  

إن كان حقيقياً، هذا معىن قوله )وذاك يف األخص(؛ وإن يكن مانع مجع فوضع كل يوجب 
كان مانع رفع   دون عكس أي ال يوجب رفع كل وضع اآلخر جلواز اخللو، وإنرفع اآلخر 

 فهو عكس مانع اجلمع كما تقدم.
وقوله )فبوضع...( جواب إن يكن. و)رفٌع( انئب فاعل زكن. و)مانَع( خرب كان 

 مقدم. )فهو عكس( جواب إذا.   
 )لَـَواَحقح الَقَياسَ (

ملا فرغ من القياس أي املفرد شرع فيما يلحق به فمن ذلك القياس املركب، وهو    
 ج بعضها نتيجة يلزم منها ومن مقدم أخرى نتيجة أخرى إاى هلم جرها.تركيب مقدمات ينت

ومسي مركباً لكونه مركباً من حجج متعددة َنو قولك: كل )ج ب(، وكل )ب ا(، وكل 
 )ا د(، وكل )د ط(، فكل )ج ط(.

وهو قسمان: متصل النتائج وهو ما تذكر فيه النتائج؛ ومنفصلها وهو ما مل تذكر 
 نتائجها.  
بَـــاَوَمنْ   َلَكْونَـَه َمْن ححَجٍج َقْد رحكَّـبَـا  هح َما َيْدعحونَـهح محرَكه

 َواْقـلَـْب نَـتَـْيَجًة َبَه محَقدََّمهْ   فـَرَكَّبَـْنهح َإْن تحرَْد َأْن تـَْعـلَـَمـهْ 
 نَتَـْيـَجـٌة َإىَل َهـلـحمه َجرها  يـَْلَزمح َمْن تـَرَْكْيـبَـَها أَبحْخـَرى

 َيكحونح َأْو َمْفصحولَـها كحلٌّ َسـَوا  َل النهـتَـاَئجَ الهَذي َحَوىمحتهصَ 



أي ومن القياس قسم يسمى ابلقياس املركب مسي بذلك لرتكبه من حجج متعددة. 
و)منه( خرب )ما( مقدم. و)ما( موصولة مبتدأ. والالم للتعليل. وإن شرطية شرطها )تحرَد(. 

وهو قولنا )فركبنه(؛ هذا مذهب مجهور البصريني  بله عليهوجواهبا حمذوف لداللة ما تقدم ق
 ومذهب الكوفيني واملربد وأيب زيد من البصريني أنه إذا تقدم هو اجلواب نفسه، واألول أصح.

وقوله )واقلب( البيت، نتيجة مفعول أول القلب والثاين مقدمه. ويلزم نعتها. ومتصل 
      فق للصواب.  خرب يكون. وحوى أي اشتمل عليها؛ وهللا املو 

 َفَذا اَبالْسَتْقرَاَء َعْنَدهحْم عحَقــلْ   َوَإْن جَبحْزَئيٍّ َعَلى كحـلَّْي اْستحَدلْ 
ْنَطَقـيْ  هح يحْدَعى الَقَياسَ َوَعْكسح 

َ
ْمـتـحهح َفَحـقَّـقَ   امل  َوْهَو الهَذْي َقده

لْ    مَتَْثْيـٌل جحعَـلْ جَلَاَمـٍع َفَذاكَ   َوَحْيثح جحْزَئيٌّ َعَلى جحْزَئْي محَح
لَْيــلَ   َقيَـاسح االْسَتْقـرَاَء َوالتهْمَثْيـلَ   َوال يحَفْيـدح الَقطْـَع اَبلده

 نبه يف هذه األبيات على نوعني مما يلحق القياس ومها االستقراء والتمثيل. 
ه فاالستقراء: هو احلكم على كلي لوجوده يف أكثر جزئياته، كقولنا كل حيوان ُيرك فكه 

األسفل عند املضغ ألن اإلنسان والبهائم والسباع كذلك، وهذا ال يفيد القطع الحتمال عدم 
 العموم كهذا املثال خلروج التمساح من احليوان.

وهو القياس املنطقي وعكس االستقراء هو االستدالل ابلكلي على اجلزئي املفيد للقطع 
 املراد من هذا الفن وقد تقدم ذكره.

بات حكم يف جزئي لوجوده يف جزئي ملعىن مشرتك بينهما، وهو ضعيف والتمثيل: إث
أيضًا ألن الدليل إذا قام يف املستدل عليه أغىن عن النظر يف جزئي غريه لكن يصلح لتطبيب 

 النفس وحتصيل االعتقاد.
وإىل هذا كله أشران بقولنا: )وإن جبزئي...( أي وإن استدل جبزئي على كلي فهو 

 الستقراء.املعروف عندهم اب
وقوله )وحيث..( البيت أي وإن محل جزئي على جزئي لعلة جامعة بينهما فهو 

 التمثيل.
وهو واالستقراء ال يصلحان إال لبحث الفقهاء، وال يفيدان إال الظن، وإىل هذا أشران 

 بقولنا )وال يفيد القطع( البيت وهللا املوفق للصواب.



              
 )أَقــْسامح احلحجهةَ (

 ر يف هذا الفصل تقسيم احلجة ابعتبار مادهتا فإن احلجة قسمان نقلية وعقلية. ذك
واحلجة العقلية َخسة أقسام برهانية وجدلية وخطابية وشعرية وسفسطائية وتسمى 

 املغالطة، وإىل هذا أشار بقوله:
 هْ أَْقَسامح َهَذي ََخَْسٌة َجـلَـيهـ  هْ َوححجهٌة نـَْقَليهـٌة َعـْقـلَـيهـ

 َوَخاَمٌس َسْفَسطَــٌة نَْلَت اأَلَملْ   طَابٌَة َشْعٌر َوبـحْرَهاٌن َجــَدلْ خَ 
فاخلطابة ما أتلف من مقدمات مقبولة وهي قضااي تؤخذ ممن يعتقد فيه الصدق وليس 
بنيب أو لصفة مجيلة كزايدة علم أو زهد؛ أو من مقدمات مظنونة َنو هذا يدور يف الليل 

 .ابلسالح فهو لص فهذا لص
 والغرض من اخلطابة ترغيب السامع فيما ينفعه.

والشعر ما أتلف من مقدمات متخيلة لرتغيب السامع يف شيء أو تنفريه عنه َنو 
 اخلمر ايقوتة سيالة والعسل مرة مهوعة.
 والغرض من الشعر اتثر النفس.

وهي ما اعرتف هبا اجلمهور ملصلحة عامة أو واجلدل ما أتلف من مقدمات مشهورة 
ب رقة أو محية، َنو: هذا ظلم وكل ظلم قبيح فهذا قبيح، وهذا كاشف عورته كل  بسب

 كاشف عورته مذموم فهذا مذموم.
 والغرض من اجلدل إما إقناع قاصر عن الربهان أو إلزام اخلصم ودفعه.

والسفسطة ما أتلف من مقدمات شبيهة ابحلق وليست به، وتسمى مغالطة كقولنا يف 
املشهورة  فرس وكل فرس صهال فهذا صهال؛ أو شبيه ابملقدمات صورة فرس يف حائط هذا

وتسمى مشاغبة كقولنا يف شخص خيبط يف البحث هذا يكلم العلماء أبلفاظ العلم وكل من  
 أو من مقدمات ومهية كاذبة َنو هذا ميت وكل ميت مجاد. كان كذلك فهو عامل فهذا عامل؛

وهو املفيد للعلم اليقيين كما تقدم وإليه فهذه أربعة من أقسام احلجة واخلامس الربهان 
 أشران إىل قولنا:  

َْهانح َما أحلََّف َمنْ   محَقدََّمـاٍت اَبلَيَقـنْيَ تَـْقـرَتَنْ   َأَجلُّـَها الْـربح



 جمحَرهبَـــاٍت محتَـَواتَــرَاتَ   َمْن َأوهلَيهـاٍت محَشاَهـــَداتَ 
 ْلَك مجحْلَـةح الَيَقـْيـنَـيهـاتَ فَتَ   َوَحَدَسيهــاٍت َوحَمْسحوَسـاتَ 

 أي أجل احلجج اخلمس الربهان وهو ما تركب من مقدمات يقينية.
 مث ذكر أن اليقينيات ستة.

أوهلا: األوليات وتسمى البديهيات وهو ما جيزم به العقل مبجرد تصور طرفيه َنو 
 الواحد نصف االثنني، والكل أعظم من جزأيه.

وهو ما ال يفتقر إىل عقل كجوع اإلنسان وعطشه وأمله،  اطنةالب اثنيها: املشاهدات
 فإن البهائم تدركه.

اثلثها: التجريبات وهي ما ُيصل من العادات كقولنا الرمان ُيبس القيء والناخناه 
هتضم الشبع والتبخري يبزر البصل يسقط سوس األضراس، وقد يعم كعلم العامة أبن اخلمر 

 سهال املسهالت.مسكر، وقد خيص كعلم الطبيب إب
رابعها: املتواترات وهي ما ُيصل بنفس األخبار تواتراً كالعلم بوجود مكة وبغداد ملن مل 

 يرمها.
خامسها: احلدسيات وهي ما جيزم به لعقل الرتتيب دون ترتيب التجريبات مع القرائن  

 كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس.
الظاهر أعين ابملشاهدة كالنار حارة سادسها: احملسوسات وهي ما حتصل ابحلس 

 والشمس مضيئة.
 فهذه مجلة اليقينيات اليت يتألف الربهان منها.

 فقوله )من أوليات( من لبيان اجلنس وهو اليقني.
مث اعلم أن املتكلمني اختلفوا يف الربط بني الدليل والنتيجة على أربعة أقوال أشران إليها 

 بقولنا:     
َقدََّمـــاتَ َويفْ َداللَــَة ا

ح
 َعَلى النهـتَـْيَجـَة َخالٌف آتَ   مل

حــَؤيـهدح   َعْقَليٌّ َأْو َعاَديٌّ َأْو تَــَولُـّدح 
 َأْو َواَجٌب َواأَلوهلح امل

وإليه أشرت بقويل )واألول مذهب إمام احلرمني وهو الصحيح فال ميكن َتلفه  :األول
 املؤيد( أي املقوى. 



 ه، والقوالن للقاضي أيضاً. قال عادي ميكن َتلف مذهب األشعري والثاين:
والثالث: للمعتزلة قالوا ابلتولد مبعىن أن القدرة احلادثة أثرت يف وجود النتيجة بواسطة 

 أتثرها ابلنظر.
 والرابع: للحكماء.

 وإمنا ذكرت هذا اخلالف تتميماً للفائدة.   
 

 )َخاتــــــََمةٌ (
هذا الفصل آخر املوضوع قلت فيه خامتة، وملا كان  خامتة الشيء ما خيتم به، وملا كان

اخلطأ كثرياً ما يعرض للربهان الختالل شرط من شروطها أو حكم من أحكامها جعل للتنبيه 
 على ذلك فصل خيصه.

واعلم أن اخلطأ قسمان، اترة يكون ِبطأ مادته واترة يكون ِبطأ صورته؛ واألول إما 
 من جهة اللفظ أو املعىن.

، وكاستعمال املتباينة كاملرتادفة َنو السيف والصارم فكاالشرتاك َنو هذا عني أما اللفظ
 فيغفل الذهن عما به االفرتاق فيجري اللفظني جمرى واحد فيظن أن الوسط متحد .

وأما املعىن فكالتباس الصادقة ابلكاذبة أيضاً، وذلك َنو احلكم على اجلنس حبكم 
لون سواد فهذا سواد، وهذا سيال أصفر والسيال األصفر النوع املندرج حتته َنو هذا لون وال

مرة فهذا مرة؛ ويسمى مثله إيهام العكس ألنه ملا رأى كل مرة سيااًل أصفر ظن أن كل سيال 
 أصفرمرة. 

ومنه احلكم على املطلق حبكم املقيد حبال أو وقت َنو هذه رقبة وكل رقبة مؤمنة؛ ويف 
 ل.األعشى هذا مبصر واملبصر مبصر ابللي

 ومنه إجراء غري القطعي كالومهيات وغريها مما ليس قطعياً جمرى القطعي.
 وَنو جعل العرضي كالذايت َنو هذا إنسان واإلنسان كاتب. 

بتغيريها ويسمى مصادرة عن املطلوب كهذا وَنو جعل النتيجة إحدى مقدميت الربهان 
 نقلة وكل نقلة حركة فهذا حركة.



يكون خطؤه يف صورته، وذلك كاخلروج عن األشكال  والقسم الثاين من قسمي اخلطأ
األربعة أبن ال يكون على أتليفها ال فعاًل وال قوًة. وكانتفاء شرط من شروط اإلنتاج كما 

           تقدم، وإىل هذا أشران بقولنا:   
َْهاَن َحْيثح وحَجـَدا ْبـتَـَدا  َوَخطَأح الْـربح

ح
 يفْ َمـادهٍة َأْو صحوَرٍة فَامل

 تـََبايحٍن َمْثَل الرهَدْيَف َمْأَخـــَذا  يفْ اللهْفَظ َكاْشرتَاٍك َأْو َكَجْعَل َذا
َعاينْ الْلَتَباَس الَكاَذبَـهْ 

َ
َخاطَبَـةْ   َويفْ امل

ح
 َبَذاَت َصـْدٍق فَافـَْهَم امل

اتَـيْ  َقدََّمـ َأْو انَتٍج   َكَمْثَل َجْعَل الَعَرَضْي َكالذه
ح
 ــاتَ َإْحَدى امل

 َوَجْعَل َكالَقْطعَـيَّ َغرْيَ الَقْطَعيْ   َواحلحْكَم لَْلَجْنَس حَبحْكَم النهـْوعَ 
 َوتـَْرَك َشْرَط النُّـْتـَج َمْن َإْكَمالَهَ   َوالثهاَن َكاخلحرحوَج َعْن َأْشَكالَـهَ 

قد تقدم مجيع ذلك مستوىف، وقوله )كجعل ذا( على لغة القصر يف األمساء الستة. 
 و)مأخذا( متييز ملثل. والالم يف )للجنس( مبعىن على. 

وقوله )كالقطعي غري القطعي( فيه فصل مضاف شبيه ابلفعل مبعمول اجملرور وهو واقع 
 : "هل أنتم اتركوا يل صاحيب"، وأما نظماً فكقول الشاعر:نظماً ونثراً أما نثراً فكقوله 

 عاداك نرياان يصلى هبا كل من  ألنت تعتاد يف اهليجا مصابرة
 والضمري يف قولنا )من إكماله( يعود إىل القسم الثاين وهو خطأ يف الصورة والسالم.

آخر ما قصدان مجعه من أمهات املسائل املنطقية، فاحلمد هلل على ما أنعم وأهلم  وهذا
على إكمال هذا املوضوع على اهليئة املرضية، نسأله سبحانه وتعاىل أن جيعله خالصًا لوجهه 
الكرمي، وسبباً يف نيل الثواب اجلسيم، ومن األعمال اليت ال تنقطع ابالضطجاع حتت الرتاب، 
وأن جيعله من األعمال اليت تكون سبباً يف صرف العذاب ومناقشة احلساب. إنه رؤوف رحيم 

        تواب، وهو املوفق للصواب وعنده حسن املآب.   
ْقصحـــودَ 

َ
ْحمحـودَ   َهذا مَتَامح الَغَرَض امل

َ
ْنَطَق امل

َ
 َمْن أحمهَهــاَت امل

أمهات املنطق أصول مسائله، وأم الشيء أصله، ولذلك قيل ملكة أم القرى ألهنا أم 
 األرض ومنها نشأت.



وكان هذا الفن حممودًا ألنه يصون الفكر عن اخلطأ، ومييز صحيح العلم النظري من 
ا يكون من الشرف واحملمدة وهللا املوفق سقيمه، وال جرم أن ما كان هبذه الصفة يف غاية م

 للصواب.    
ْنَطقَ   َقَد انـْتَـَهى حَبَْمَد َربَّ الَفـلَـقَ 

َ
 َما رحْمـتـحهح َمْن َفنَّ َعْلَم امل

وأرضاه وجعل اجلنة مثواه ومن عذاب  هذا البيت لوالدان سيدي الصغري بن حممد 
د أن أخربته هبذا املوضوع فأمرين إبدخاله فيه ووقاه، أخربين أبنه قاله يف منامه بعالنار صانه 

فأدخلته رجاء بركته طالبًا من هللا حصول امللكة متوساًل إليه ِبري من على سبيل اهلدى 
  سلكه. 

ـْفـتَـَقر
ح
لَْيلح امل ْقـتَـَدرْ   َنَظَمهح الَعْبدح الذه

ح
ْوىَل الَعَظْيَم امل

َ
 لََرمْحََة امل

ـنهـانَ   مْحــنَ اأَلْخَضرَيُّ َعابَـدح الره 
َ
ْرجتََـْي َمْن َربَّـَه امل

ح
 امل

نـحـوبَ  ْيــطح اَبلذُّ  َوَتْكَشفح الَغطَا َعَن القحـلـحوبَ   َمْغَفَرًة حتَح
بَـَنا جَبَنهـَة العحـلَـىْ   فََإنـههح َأْكــَرمح َمْن تـََفضهــال  َوَأْن يحثَـيـْ

على الطلب، واألخضري نعت لعبد وهو املفتقر ابلتاء أبلغ من الفقري لداللة التاء 
تعريف لنسبنا على ما اشتهر يف ألسنة الناس وليس كذلك بل املتواتر عن أعايل أسالفنا أن 

 نسبنا للعباس بن مرداس السلمي الذي قال منشداً:
 رعـه واألقــد بني عييني  ــي وهنب العبيـأجتعل هنب

 مــعيفوقان مرداس يف جم  فما كان حصن وال حابـس
 ومن خيفض اليوم ال يرفـع  وما كنت دون امرئ منهما

 فلم أعط شيئاً ومل أمنــع  لقد كنت يف احلرب ذا أدرع
وقولنا )وتكسف الغطا( البيت أي تزيل حجب رين الذنوب، احملدقة أبنوار القلوب، 
احلائلة بني القلب وبني عالم الغيوب؛ فكم من قلب بذلك حمجوب، فاَنصر يف سجن 
الدائرة اجلسمانية، لعزوبه وجهله ابلدائرة الروحانية، واحلقائق النورانية، والفتوحات الرابنية، 

للشهوات النفسانية، فسلك املسالك الشيطانية، فبقي مغمورًا يف ظلمات فصار مملوكًا 
جهله، مكباًل يف سجن هواه وقبيح فعله، حمجواًب عن لطائف عقله، إال من وفقه هللا وغفر 

واتب عليه جبوده وفضله، نسأله سبحانه وتعاىل وهو خري مسؤول، وخري مأمول، أن يزيل له، 



عنا بفضله ظلمات بصائران اليت عاقتنا عن إصالح بواطننا، وشغلتنا بظواهران، وأن يقذف يف 
      قلوبنا نوراً يهدينا به عند تراكم اهلوى إىل صراط مستقيم. إنه غفور رحيم.     

ْبـَتَدْي محَساحَمَا وَكحْن َأَخيْ   وَكحْن إَلْصـالَح الَفَساَد اَنَصَحا  لَْلمح
 َوَإْن َبَديـَْهًة فَـال تـحبَـــدَّلَ   َوَأْصَلَح الَفَسـاَد اَبلتهـَأمُّــلَ 

 أَلْجـَل َكـْوَن فـَْهَمـَه قََبْيَحـا  َإْذ َقْيَل َكْم محَزيٍَّف َصَحْيَحــا
َتصَ  ـْبـَتَديْ   ْف َلَمْقَصَديْ َوقحْل َلَمْن ملَْ يـَنـْ  العحْذرح َحقٌّ َواَجٌب لَْلمح

 هْ َمْعَذَرٌة َمْقبحوَلٌة محْستَـْحَسـنَـ  هْ َولََبيْن َإْحَدى َوَعْشرَْيَن َسـنَـ
 َذْي اجلَْهَل َوالَفَساَد َوالفحـتـحونَ   ال َسيهَما يفْ َعاَشـَر القحــرحونَ 

َحـ
ح
ـنَـظـهمَ   ـرهمَ وََكاَن يفْ َأَوائَــَل امل

ح
 أَتْلَْيـفح َهذا الرهَجَز امل

َئْيــنْ   َمْن َســنَـَة َإْحَدى َوأَْربََعنْيْ 
َ
 َمْن بـَْعَد َتْسَعــٍة َمَن امل

ال شك أن مساحمة املبتدي واالعتذار له مما ينبغي لكل عاقل، وذلك لقصور مهته 
رأى هذا املوضوع فوجد فيه خلاًل أن وعدم كمال عقله وتوغله يف العلم، وأان أذنت لكل من 

 يصلحه إن كان أهالً لذلك بعد أن يتأمل وإال فقد قيل: 
 وآفته من الفهم السقيــم  كم من مزيف قوالً صحيحـاَ 

فاعذرين اي أخي، وانظره بعني الرضا؛ وإمنا ذكرت هذا تنبيهاً على شياطني الطلبة الذين 
إال لعدم إنصافهم وقلة تقواهم وعدم مراقبتهم ك ميرضون الصحيح ويصححون السقيم، وما ذا

 للجليل الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ويعلم خائنة األعني.
واملؤمن يلتمس العذر ألخيه، وقد قال عليه الصالة والسالم: "حسب املؤمن من الشر 

رف ابلرجال، واملؤمن أن ُيقر أخاه املسلم"، ويقال من ضاق صدره اتسع لسانه، واحلق ال يع
 يقبل احلق ولو من الرعاة فضالً عن غريهم.

وإذا كان العذر من حق املبتدئ يف الزمن املتقدم فكيف يف هذا الزمان الصعب الذي 
انقرض فيه أكابر العلماء ومل يبق فيه إال حثالة احلثالة، وغلبت العجمة على قلوب األانم 

 حىت كاد العلم ينقرض ابنقراض أهله.
ن قلت: إذا كان األمر كما ذكرت فلم جتاسرت وجتارأت على شيء ال تقدر عليه. فإ

 قلت: محلين على ذلك تفاؤيل ورجائي من هللا عز وجّل حصول املأمول من الفنون.



قيل لكل عقد قوله )عاشر القرون( يعين من سين اهلجرة. ويف القرن أحد عشر قواًل 
وال، وقيل مائة وإايه أعين، وقيل مائة وعشرة، وقيل من من العشرة إىل الثمانني فتلك مثانية أق

 إىل مائة وعشرين.
وعاشر القرون هو قرننا هذا الذي ظهرت فيه الفنت واشتد فيه البأس وقوي فيه 
النحس، واشتد فيه طغيان الكافرين وانتشر فيه ظلم الظاملني وكثرت فيه شرار اخلالئق ومل يبق 

ساهون مهطعون حلطام الدنيا معرضون عن الدرجات العليا إال آاثر الطرائق، والناس فيه 
مسابقون فيه إىل هواهم ليوقعهم يف أهوى املهاوي وأسوأ املساوي، وليس هلم تفكر يف هاذم 
اللذات وال أتهب فيما بعد املمات، كأهنم يف الدنيا ُملدون وهم للفناء مشاهدون خيدم 

منفعة ساعة ويضيع منفعة األبد، فما خيدم الواحد منهم طول عمره على  الواحد منهم
 أشغلها من إضاعة!. 

فلو استيقظ هذا النائم ونظر بعني قلبه وفّكر يف مآل أمره لسارع للطاعة، واشتغل 
ابلسنة واجلماعة، لكن كثر ذنبه وقسا قلبه وظهر عيبه فخذله ربه فلم تنفع فيه موعظة وال 

ة األواثن فأهل هذا الزمان عبدة صار من أهل اليقظة. إن كان قبل هذا الزمان عبد
 الشيطان، شاع الشر وانتشر لقرب هجوم اآلايت الكرب.

اللهم وفقنا ملا حتبه وترضاه وال جتعلنا ممن اَتذ إهله هواه واحشران يف زمرة أوليائك ومجلة 
أصفيائك يوم ال يستغىن إال بك، يوم ال ملجأ منك إال إليك، يوم ال خري إال لديك، وأعنا 

ذا الزمان الصعب الذي كسفت فيه مشوس احلق وشاع فيه ظالم الباطل بني اخللق، على ه
 وسّد األفق دخان اهلوى وانتشر يف األقاليم واستوى فال حرص وال حزن إال على الدنيا.

ترى الواحد إذا ضيع من الدنيا مثقال حبة أتسف عليه وحترّي، وتكّدر قلبه وتغرّي، 
؛ وما ذلك إال بالله ذلك بسبة للدنيا حبذافريها منه فال خيطر ويضيع من خري اآلخرة ما ال ن

من عالمة اخلذالن والضالل، ومن عالمات اخلسران والنكال وال حول وال قوة إال ابهلل العلي 
 العظيم.

زماننا هذا هو الذي قال فيه عليه الصالة والسالم: "ال يبقى من اإلسالم إال امسه وال 
 من القرآن إال رمسه"



هم وفقنا التباع السنة اي ذا الفضل واملنة، وأسعدان بلقائك بال حمنة، وصلى هللا الل
                        وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه.    

 َعَلى َرسحـوَل اّلِلَه َخرْيَ َمْن َهَدى  مثحه الصهالةح َوالسهالمح َسْرَمــَدا
 السهاَلَكنْيَ سحبـحـَل النهَجــاةَ   َقـــاتَ َوآلََه َوَصْحبَـَه الثَّـ

حنَـْيـرح يفْ الدَُّجى  َما َقطََعْت مَشْسح النـهَهاَر أَبـْرحَجـا
 َوطََلَع الَبْدرح امل

 .قد تقدم يف اخلطبة الكالم على ما يتعلق ابلصالة عليه 
راد الكثرة ألهنا وقولنا )ما قطعت( البيت، ما مصدرية ظرفية. ولفظ أبرج مجع قلة وامل

اثنا عشر برجاً، يف كل برج ثالثون درجة تقطع الشمس كل يوم درجة، وتقطع الفلك يف 
سنة، ويكون طول امللوين وقصرمها حبسب امليل الشمايل واجلنويب التساع القوس وضيقه يف 

ك يف اآلفاق املاثلة اليت هلا عرض، وأما القمر فيقيم يف كل برج ليلتني وثلثاً، ويقطع الفل
 شهر.فسبحان مكون األكوان.

مت حبمد هللا وكفى والصالة والسالم على موالان حممد املصطفى وال حول وال قوة إال 
 ابهلل العلي العظيم؛ وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 

      
 
 

 
 َبْسَم اّلِلَه الرهمْحَن الرهحيمَ 

 
 )محَقدََّمةٌ (

 اـَج الَفْكَر أَلْرابَب احَلجَ ـنَتائَ   اــَأْخَرج احلَْمدح ّلِلََه الهذي َقدْ 
 لَ ـكحله َحَجاٍب َمْن َسحاَب اجلَهْ   لَ ــَوَحطه َعنـْهحْم َمْن مَسَاَء الَعقْ 

ْعرَف
َ
 هْ ــدهراتَـها محْنَكَشفَ ـرََأْوا ُمحَ   هْ ـَحىت َبَدْت هَلحْم مشححوسح امل



 المَ ـــاَن َواإَلسْ ـْعَمَة اإَلمينَ بَ   امَ ـــََنَْمدحهح َجله َعلى اإَلْنع
قامَ   الـَمْن َخصهنا َِبَرْيَ َمْن َقْد أَْرسَ 

َ
 اَت العحَلىـَوَخرْيَ َمْن َحاَز امل

ْصطَفـالَعَريبَّ اهلَاشَ   ىــفَ ـلَّ محْقتَ َد كح ـحمحَمهٍد َسيَّ 
ح
 ىــَميَّ امل

عخَيحوضح َمنْ   اــَصلهى َعَلْيَه اّلِلهح ما داَم احَلج
َ
 اين جلَحجاـ حَبَْر امل

 داــَمْن شحبَّهحوا أبََجْنحٍم يف االْهتَ   َدىــه َذَوي اهلح ـوآلََه َوَصْحبَ 
ْنطَ ـَوبـَعْ 

َ
 انَ ــْحَو لَلَّسـهح َكالنه ـبَـتح ـَنسْ   قح لَْلَجـنَـانَ ــدح فَامل

 اـ الَغطَ َوَعْن َدقيَق الَفْهَم َيْكَشفح   اـفـَيَـْعَصمح األفكاَر َعْن َغيَّ اخَلط
 داـَه َفوائَ ــعح َمْن فـحنحونَ ـجَتْمَ   داــَه َقواعَ ـفَهاَك َمْن أحصحولَ 

نَ ـمَسهْيـتـحهح اَبلسُّله 
ح
ْنطَ ـيـحْرَقى َبَه مَساءح َعلْ   ْوَرقَ ـَم امل

َ
 قَ ــَم امل

 اـَم لَْيَس قاَلصَ ـَه الَكريـَلَوْجهَ   َواللهـَه أَْرجحو َأْن َيكحوَن َخاَلَصا
ْبتــَأْن َيكوَن انَفعوَ  طَ ـبَ   ديـاً لَْلمح

ح
 ديــوهالَت يـَْهتـَه َإىل امل

 )َفْصٌل يف َجواَز االْشَتَغاَل بهَ (

 والَ ــٍة أَقْ ـلى َثالثَ ـَه عَ ـبَ    واَز االْشَتغالَ ـفح يف جَ ـَواخلحلْ 
َبغ   اـفَاْبنح الصهالَح َوالنهواوي َحرهم  اــْعَلمي َأْن يـح ـَوقاَل قـَْوٌم يـَنـْ
َْشهحوَرةح الصهَحيح

 هْ ــحَ ـ الَقريلَ ـَجَوازحهح َلكامَ    هْ ــَوالَقْوَلةح امل
َاَرَس السُّنه   وابَ ـَه َإىل الصه ـدي بَ ـلَيَـْهتَ    ابَ ــَة َوالَكتــممح

 )أَْنواعح الَعْلَم احلَاَدثَ (

 ٍق وحَسمْ ـَتْصديٍة بَ ــَوَدْركح َنْسبَ   مْ ـوُّراً عحلَ ــَإْدراكح محْفَرٍد َتصَ 
 عَ ـدهٌم اَبلطـهـبْ ــهح محقه ـألَنه    عَ ــَد الَوضْ ـَوقحدََّم اأَلوهلح َعنْ 

 ليـهح هحَو الضهروريُّ اجلَ ـَوَعْكسح   لَ ـرْي ما اْحتاَج لَلتهـَأمُّ ـَوالنهظَ 
َتهَ ـيحْدَعى َبَقْوٍل شَ   لْ ــوحصَ وٍُّر ـَإىل َتصَ بَـَه َوما   لْ ـارٍَح فـَْلتَـبـْ

الـبَ  ٍق ـَوَما لََتْصَدي  َد العحَقالـٍة يـحْعَرفح َعنْ ـحَبحجه   َه تـحوحصَّ
 )أنَواعح الّداللَة الَوْضَعيهةَ (

حطابـَقَ ـا َداللَ ـَيْدعحوهنَ    هْ ـا وافـَقَ ـَظ َعلى مَ ـَداللةح اللهفْ 
 ةْ ــَة امل

 َزمْ ـٍل التَ ـٌم إْن َبَعقْ زَاـفـَْهَو اْلتَ   اً َوما َلزَمْ ـَوجحْزئَــَه تَـَضمُّن



 )َفْصٌل يف مباَحَث األَلـــْفاظَ (

 َردح ـا محفْ ـٌب َوَإمه ـا محرَكه ـَإمه    دح ـمحْستَـْعَملح األَْلفاَظ حيثح يوج
 الـَس ما تـاهح َبَعكْ ـجحزحَء َمْعن  لىـْزؤحهح عَ ـا َدله جح ـَفَأوهٌل م
ْفَردـَوْهَو عَ 

ح
 داـَحْيثح وحجَ  ـيٌّ َأْو جحْزَئيُّ كحلَّ   الى َقْسَمنْيَ َأْعين امل

 يُّ ـهح اجلحْزئَ ـٍد َوَعْكسح ـَكـَأسَ   يُّ ـراٍك الكحـلَّ ـمح اْشتَ ـَفمحْفهَ 
ِْ لَعـفَاْنَسبْ   ا اْنَدرَجْ ــَوَأوهالً لَلذهاَت َإْن فيه  َإذا َخرَجْ  اَرٍض ـهح َأْو

 ٌس َوَفْصٌل َعَرٌض نـَْوٌع َوخاصْ َجنْ   اصْ ـَوالكحلَّيهاتح ََخَْسٌة دحوَن اْنَتق
 طْ ـَجْنٌس َقريٌب َأْو بَعيٌد أَْو َوسَ   طْ ــٌة َبال َشطَ ــَوَأوهٌل َثالثَ 

 )َفْصٌل يف بَياَن َنْسَبَة األَْلفاَظ لَْلَمعاين(

 انَ ــاٍم بال نـحْقصـََخَْسةح أَْقسَ   اينــاَظ لَْلَمعـةح األَْلفـَوَنْسبَ 
ادحفح ـراكح َعْكسح ـَواالْشتَ   فح ــ ََتَالح كٌ ـٌؤ َتَشاكح ـَتواطح   هح الرته

 رح ــتحْذكَ ـٌة سَ ــَوَأوهٌل َثالثَ   رح ــٌب َأْو َخبَ ـَواللهْفظح َإمها طَلَ 
 اـاَوي فَاْلَتماٌس َوَقعـَويف التهس  ال َوَعْكسحهح دحعاـٌر َمَع اْسَتعْ ـأَمْ 

 )جلحْزَء َواجلحْزئَيهةَ َفْصٌل يف بَياَن الكحلَّ والكحلَّيهَة َوا(

ْجمح ـالكحلُّ ححْكمحن
َ
 وعَ ـَس ذا وحقح ـلَّ ذاَك لَيْ ـَككح   وعَ ـا َعلى امل

ـلَّـيهـٌة قَ   اـا َلكحلَّ فـَْرٍد ححَكمـَوَحْيـثحم  اــْد عحَلمـفََإنههح كح
 ةْ ـَواجلحْزءح َمْعرَفَتــحــحهح َجَليه   ةْ َــ َواحلحْكمح لَْلبَـْعَض هحَو اجلحْزئَيّ 

َعرَّفاتَ (
ح
 )َفْصٌل يف امل

 يٌّ عحَلمْ ـيٌّ َوَلْفظَ ـدٌّ َوَرمسَْ ـحَ   مْ ــٍة قحسَ ــلى َثالثَ محَعرٌَّف ع
 اـٍة َمعـْنَس َوخاصَ َوالرهْسمح اَبجلَ   اــفَاحلَدُّ اَبجلَْنَس َوَفْصٍل َوَقع
 اـ َوَقعٍد ال َقريبٍ ـٍس بَعيـَجنْ   اــَوانَقصح احلَدَّ َبَفْصٍل َأْو َمع

 طْ ـَقَد اْرتـَبَ  دٍ ـَأْو َمَع َجْنٍس أَبـْعَ   طْ ـٍة فـَقَ ـَوانَقصح الرهْسَم َِبَاصَ 
 راَـ ٍف َأْشهـلح َلْفٍظ َبَرديـْبديتَـ   راـيٍّ َلَدْيَهم شحهَ ـا بََلْفظَ ـَومَ 

 داـراً ال أَبـْعَ ـاً َوظاهَ ـمحنـَْعَكس  رداً ــَوَشْرطح كحلٍّ َأْن يحرى محطه 
 زارَّ ــا حتحح ـٍة هبَ ـَبال َقرَيْـنَ   زاوَّ ــاً َوال جتحح ــساَويَوال مح 



 ٍك َمَن الَقريَنَة َخالمحْشتـــَـرَ   دحوٍد َوالــَوال مبا يحْدَرى مبَحْ 
ْردودَ 

َ
ْـلَـَة امل  َأْن تَـْدخحَل اأَلْحكامح يف احلحدحودَ   َوَعْنَدهحم َمْن مجح

 َم فَاْدَر ما َرَوْواـَوَجائٌَز يف الرهسْ    َأوْ َوال يَـجحوزح يف احلحدحوَد ذَْكرح 
 )اَبٌب يف الَقضااي َوَأْحكاَمها(

ْدَق َلذاتََه َجرى  ًة َوَخـبَـراــبـَْيـنَـهحمح َقَضيه    ما اْحـَتَمَل الصَّ
 َشْرَطيهـٌة مَحَْليــهـٌة َوالثـهاين  ثـحمه الَقَضااي َعْنَدهحم َقْسمـانَ 

ـلَّـيهـةٌ   لح ـــا محْهمَ ـوهٌر َوَإمه ـَإمها محسَ    َشْخَصيهـٌة َواأَلوهلح كح
 رىــهح َحْيثح جَ ـَوأَْرَبٌع أَْقَسامح   َرىـَوالسُّورح كحلَّـيًـّا َوجحْزئَياًّ يح 

 ـٍه َجالْيَء َولَْيَس بـَْعٌض اَْو َشبْ شَ   الــٍض َأْو بـَإمها َبكحلٍّ َأْو بَبَـعْ 
 فـَْهَي َإذْن َإىل الَثماَن آيـَـبَـهْ   سالَـبَـهْ أَْو ـٌة وَكحـلُّها محوَجبَ 

 واآلخرح احملمولح ابلسهويـهـــهْ   واأَلوهلح املوضوعح يف احلمَليهــهْ 
ا َشْرَطيهٌة َو تَــْنـَقَسـمْ   َوَإْن َعلى التـهْعليَق فيها َقْد ححَكمْ   فََإهنه

 َوَمثْـلحهـا َشْرَطيهـٌة محـْنـَفَصلهْ   ـهْ أَْيضاً َإىل َشْرَطيهـٍة محتــهَصلَ 
ٌم َوتـالـيْ  ا محَقــده  أمها بـَيَــانح ذاَت االتَّـَصـالَ   جحْز آمهح

 َوذاتح االنـَفصاَل دحوَن َمْيــنَ   ما َأْوَجَبْت تَـالزحَم اجلحْزأَيْــنَ 
 فـَْلتـحْعـَلمــاأَْقسامحها َثالثَـٌة   ما َأْوَجَبْت تَـَنافحراً بـَْيـنَـهحمـا
َــا  َوْهَو احلََقيَقيُّ اأَلَخصُّ فَاْعـلَـما  ماَنعح مَجٍْع أَْو خحلحوٍّ أَْو مهح

 )َفْصٌل يف التــهناقحضَ (
 ْيٍف َوَصْدقح واَحٍد أَْمٌر قـحَفيْ كَ   تـََناقحٌض خحْلـفح الَقَضيـهتَـنْيَ يفْ 
 فـَنَـْقضحها اَبْلَكْيَف َأْن تـحَبدَّلَـهْ   لَـهْ فََإْن َتكحْن َشْخـَصيهًة َأْو محْهمَ 
َْذكحورَ فَ   َوَإْن تَـكحْن حَمْصحوَرًة بَـالسُّورَ 

 انـْقحْض بَـَضدَّ سحورَها امل
ـبَـًة كحلَّيهـةْ  َِ  نََقيضحـها َسالََبٌة جحْزئَـيهـــةْ   فََإْن َتكحْن محوجـَ

ــلَّــيهـةْ   بَــٌة جحْزئَيهـــةْ موجَ نَقيضحها   َوَإْن َتكحْن َسالَبًة كح
ْستــَويْ (

ح
 )َفْصٌل يف الَعْكَس امل

ْدَق َوالَكيْ   هْ الَعْكسح قَـْلبح جحْزَأَي الَقَضيهـ  َفـيههْ َمَع بَــَقاَء الصَّ



ـلَّـيهـهْ َوالَكمَّ  وَجَب الكح
ح
وجضح َعوْ فَـ    َإالّ امل

ح
 ةْ ـاجلحْزئَيهـــ ةح بَ ها امل

 َبَه اْجَتَماعح اخَلسهَتنْيَ فَاْقـتَـَصدْ   رْيَ َما وحَجدْ َوالَعْكسح الزٌَم لـَغَـ
ْهَملَـةح السهـلبيهــهْ 

ح
 ألنـهَهـا يف قـحوهَة اجلحزئيهــهْ   َومثلحها امل

 َو لَْيَس يف محَر تهٍب بَـالَوْضــعَ   َوالَعْكـسح يف محَر تهٍب اَبلطـهْبع
 )ابٌب يف القــََياسَ (

 محْسـتَـْلزَماً اَبلذهاَت قـَْوالً آَخـرا  َس َمْن َقضااي صحــّوَراَإنه الَقيا
 َفَمْنهح َما يحْدعـى اَبالْقتَـــراين  ثـحـمه الَقَياسح َعْنَدهحْم َقْسَمـانَ 

 َبقحوهةٍ َواْخَتصه ابحلَْمــلَـيهـةَ   َوْهَو الهذي َدله على الَنتيَجــةَ 
 محـَقـدَّماتََه َعلى َما َوَجبَــا  فـَرَكَّبــافََإْن تحرَْد ترْكيـبَـهح 

َقدَّماَت َوانْـظـحرا
ح
 َصَحيَحَها َمْن فَاَسٍد ُمحْتَـبَـرا  َوَر تَّـَب امل

َقــدَّمـــاتَ 
ح
َقدَّمـــاَت آتَ   فََإنه الزََم امل

ح
 حَبََسـَب امل

َقدَّمــاَت صحْغـَرى
ح
ـْبـرىفـََيَجبح اْنَدراجحها يف   َوما َمَن امل   اْلكح

ا ـا  َوذاتح َحـدٍّ َأْصغَـٍر صحْغرامهح  َوذاتح َحدٍّ َأْكـبَـٍر كحرْبامهح
 َوَوَسٌط يـحْلَغى َلَدى اإَلنْـتــاجَ   َوَأْصَغٌر فَـذاَك ذحو انْــَدراجَ 

 )َفْصٌل يف اأَلْشكالَ (
 َقيَـاسَ يحطْـلَـقح َعْن َقَضيهـيَتْ   الشهْكلح َعْنَد هؤحالَء النهـــاسَ 
 َإْذ َذاَك اَبلضهْرَب لَـهح يحَشــارح   َمْن َغرْيَ َأْن تـحْعـتَـرَبَ اأَلْسـوارح 
 أْربـََعٌة حَبََسـَب احلَـدَّ الَوَسطْ   وللمحقدَّماَت َأْشكـاٌل فَـَقــطْ 
 يحْدَعـى َبَشْكـٍل َأوهٍل َويـحْدَرى  مَحٌْل َبصحْغَرى َوْضعحهح َبكحْبـَرى

 َوَوْضعحـهح يف اْلكحلَّ اَثلَثـاً أحَلفْ   يف اْلكحلَّ اَثنَيـاً عحـَرفْ  َومَحْلحهح 
ْتَيَب يف التهـَكمُّلَ   َورَاَبعح اأَلْشَكاَل َعْكـسح اأَلوهلَ   َوْهَي َعلى الرته
 فـََفاَسدح النَّظَــامَ أَمهــا اأَلوهلح   َفَحْيثح َعْن هذا النَّظَاَم يـحْعــَدلح 

ـلَّـيهـــًة كحرْبَاهح   هح اإَلجْيَابح يف صحْغــرَاهح َفَشْرطح   َوَأْن تـحَرى كح
ـلَّـيهَة اْلكحرْبَى َلهح َشْرٌط َوَقعْ   َوالثهاَن َأْن خَيَْتَلفا يف اْلَكْيَف َمعْ   كح

َا َا  َوالثهاَلثح اإَلجْيَابح يف صحْغرَامهح ـلَّـيهـًة َإْحَدامهح  َوَأْن تـحَرى كح



 َإالّ َبصحـوَرٍة َفَفيهـا َيْسَتبيـنْ   ٌع َعَدمح مَجْـَع اخَلسهتَـْيــنْ َورَابَ 
َا محوَجبَــٌة جحْزئَيهــةْ  ـلَّـيهــةْ   صحْغرَامهح َا َسالَبَـٌة كح  كحرْبَامهح

ـْنـتَـٌج أَلَوهٍل أَْربَـَعــةٌ   َكالثـهاَن مثحه اَثَلٌث َفَسـتهــةٌ   َفمح
 َوَغرْيح َمـا ذََكْرتحهح ملَْ يـحْنـَتجا   َقْد أَنْـَتَجــاَورَاَبٌع َِبَْمَسةٍ 

َقدَّمـاَت هَكـذا زحَكنْ   َمنْ  ـْتـَبعح النهـَتيَجةح اأَلَخسه َوتَ 
ح
 تَْلَك امل

 ُمحْـَتصهــٌة َولَْيَس اَبلشهْرَطيَّ   َوهَذَه اأَلْشكـالح اَبحلَْمــَليَّ 
َقدَّمــ

ح
 َأْو النهـتـيـَجَة لََعْلــٍم آتَ   اتَ َواحلَْذفح يف بـَْعَض امل

 َمْن َدْوٍر َأْو َتَسْلسحٍل َقْد َلزََمــا  َوتَـْنـَتهي َإىل َضرحوَرٍة َلَمــا
 )َفْصٌل يف االستثنائي(

 يـحْعَرفح اَبلشهـْرَط َبال اْمتَــرَاءَ   َوَمْنهح َما يحْدَعى اَبالْستَـثْـنـاءَ 
 َأْو َضدَّها اَبلَفْعَل ال اَبلقحــوهةَ    ى النهـتَـْيَجةَ َوْهَو الهَذي َدله َعلَ 

 أَنـْتَـَج َوْضعح َذاَك َوْضَع التهـايل   فََإْن َيكح الشهْرَطيُّ َذا اتََّصــالَ 
 يـَْلَزمح يف َعْكَسَهَمـا َلَما اجْنََلى  َوَرْفعح تَــاٍل َرْفــَع َأوهٍل َوال

 يـحْنـتَـجح َرْفَع َذاَك َوالَعْكسح َكذا  فـََوْضــعح ذا َوَإْن َيكحْن محنـَْفَصالً 
 َماَنَع مَجْـٍع فََبَوْضـعَ َذا زحَكنْ   َوَذاَك يفْ اأَلَخصَّ مثحه َإْن َيكحـنْ 

 َمانَـَع َرْفٍع َكاَن فـَْهَو َعْكسح َذا  َرْفٌع لَـَذاَك دحوَن َعْكـٍس َوَإَذا
 )لَـَواَحقح الَقَياسَ (

بَـــاَوَمْنهح   َلَكْونَـَه َمْن ححَجٍج َقْد رحكَّـبَـا  َما َيْدعحونَـهح محرَكه
 َواْقـلَـْب نَـتَـْيَجًة َبَه محَقدََّمةْ   فـَرَكَّبَـْنهح َإْن تحرَْد َأْن تـَْعـلَـَمـهْ 
 ـمه َجرهاتَـْيـَجـٌة َإىَل َهـلح نَ   يـَْلَزمح َمْن تـَرَْكْيـبَـَها أَبحْخـَرى

 َيكحونح َأْو َمْفصحولَـها كحلٌّ َسـَوا  لنهـتَـاَئجَ الهَذي َحَوىمحتهَصَل ا
 َفَذا اَبالْسَتْقرَاَء َعْنَدهحْم عحَقــلْ   َوَإْن جَبحْزَئيٍّ َعَلى كحـلَّْي اْستحَدلْ 

ْنَطَقـيْ  َوَعْكسحهح يحْدَعى الَقَياسَ 
َ
ْمـتـحهح َفَحـقَّـقَ   امل  َوْهَو الهَذْي َقده

لْ  َوَحْيثح   جَلَاَمـٍع َفَذاَك مَتَْثْيـٌل جحعَـلْ   جحْزَئيٌّ َعَلى جحْزَئْي محَح
لَْيــلَ   َقيَـاسح االْسَتْقـرَاَء َوالتهْمَثْيـلَ   َوال يحَفْيـدح الَقطْـَع اَبلده



 )أَقــْسامح احلحجهةَ (
 ـيهـةْ أَْقَسامح َهَذي ََخَْسٌة َجـلَ   َوححجهٌة نـَْقَليهـٌة َعـْقـلَـيهـةْ 

 َوَخاَمٌس َسْفَسطَــٌة نَْلَت اأَلَملْ   طَابٌَة َشْعٌر َوبـحْرَهاٌن َجــَدلْ َِ خَ 
َْهانح َما أحلََّف َمنْ   محَقدََّمـاٍت اَبلَيَقـنْيَ تَـْقـرَتَنْ   َأَجلُّـَها الْـربح

 جمحَرهبَـــاٍت محتَـَواتَــرَاتَ   َمْن َأوهلَيهـاٍت محَشاَهـــَداتَ 
 فََتْلَك مجحْلَـةح الَيَقـْيـنَـيهـاتَ   يهــاٍت َوحَمْسحوَسـاتَ َوَحَدسَ 

َقدََّمـــاتَ 
ح
 َعَلى النهـتَـْيَجـَة َخالٌف آتَ   َويفْ َداللَــَة امل

حــَؤيـهدح   َعْقَليٌّ َأْو َعاَديٌّ َأْو تَــَولُـّدح 
 َأْو َواَجٌب َواأَلوهلح امل

 )َخاتــــــََمةٌ (
َْهاَن َحْيثح وحَجـَداَوَخطَأح ا ْبـتَـَدا  لْـربح

ح
 يفْ َمـادهٍة َأْو صحوَرٍة فَامل

 تـََبايحٍن َمْثَل الرهَدْيَف َمْأَخـــَذا  يفْ اللهْفَظ َكاْشرتَاٍك َأْو َكَجْعَل َذا
َعاينْ ال

َ
َخاطَبَـ  هْ ْلَتَباَس الَكاَذبَـَويفْ امل

ح
 هْ َبَذاَت َصـْدٍق فَافـَْهَم امل

اتَـيْ كَ  َقدََّمـــاتَ   َأْو انتجٍ   َمْثَل َجْعَل الَعَرَضْي َكالذه
ح
 َإْحَدى امل

 َوَجْعَل َكالَقْطعَـيَّ َغرْيَ الَقْطَعيْ   َواحلحْكَم لَْلَجْنَس حَبحْكَم النهـْوعَ 
 ـْتـَج َمْن َإْكَمالَهَ َوتـَْرَك َشْرَط النُّ   َوالثهاَن َكاخلحرحوَج َعْن َأْشَكالَـهَ 

ْقصحـــودَ 
َ
ْحمحـودَ   َهذا مَتَامح الَغَرَض امل

َ
ْنَطَق امل

َ
 َمْن أحمهَهــاَت امل

ْنَطقَ   َقَد انـْتَـَهى حَبَْمَد َربَّ الَفـلَـقَ 
َ
 َما رحْمـتـحهح َمْن َفنَّ َعْلَم امل

ـْفـتَـَقر
ح
لَْيلح امل ْقـ  َنَظَمهح الَعْبدح الذه

ح
ْوىَل الَعَظْيَم امل

َ
 تَـَدرْ لََرمْحََة امل

ـنهـانَ   اأَلْخَضرَيُّ َعابَـدح الرهمْحــنَ 
َ
ْرجتََـْي َمْن َربَّـَه امل

ح
 امل

نـحـوبَ  ْيــطح اَبلذُّ  َوَتْكَشفح الَغطَا َعَن القحـلـحوبَ   َمْغَفَرًة حتَح
بَـَنا جَبَنهـَة العحـلَـىْ   فََإنـههح َأْكــَرمح َمْن تـََفضهــال  َوَأْن يحثَـيـْ

ْبـَتَدْي محَساحَمَاوَكحْن   وَكحْن إَلْصـالَح الَفَساَد اَنَصَحا  َأَخْي لَْلمح
 َوَإْن َبَديـَْهًة فَـال تـحبَـــدَّلَ   َوَأْصَلَح الَفَسـاَد اَبلتهـَأمُّــلَ 

 أَلْجـَل َكـْوَن فـَْهَمـَه قََبْيَحـا  َإْذ َقْيَل َكْم محَزيٍَّف َصَحْيَحــا
َتَصْف َلَمْقَصَديْ َوقحْل َلَمْن ملَْ يَـ  ـْبـَتَديْ   نـْ  العحْذرح َحقٌّ َواَجٌب لَْلمح



 َمْعَذَرٌة َمْقبحوَلٌة محْستَـْحَسـنَـةْ   َولََبيْن َإْحَدى َوَعْشرَْيَن َسـنَـةْ 
 َذْي اجلَْهَل َوالَفَساَد َوالفحـتـحونَ   ال َسيهَما يفْ َعاَشـَر القحــرحونَ 

حَحــرهمَ وََكاَن يفْ َأَوائَــَل ا
ـنَـظـهمَ   مل

ح
 أَتْلَْيـفح َهذا الرهَجَز امل

َئْيــنْ   َمْن َســنَـَة َإْحَدى َوأَْربََعنْيْ 
َ
 َمْن بـَْعَد َتْسَعــٍة َمَن امل

 َعَلى َرسحـوَل اّلِلَه َخرْيَ َمْن َهَدى  مثحه الصهالةح َوالسهالمح َسْرَمــَدا
 السهاَلَكنْيَ سحبـحـَل النهَجــاةَ   تَ َوآلََه َوَصْحبَـَه الثَّـَقـــا

حنَـْيـرح يفْ الدَُّجى  َما َقطََعْت مَشْسح النـهَهاَر أَبـْرحَجـا
 َوطََلَع الَبْدرح امل

 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 

 


