
   
  
  

  شرح العالمة األخضري على سلمھ في علم المنطق
  
  
  
  

  )الشكلالضبط وفي آخر الشرح المنظومة كاملة مع (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبعة البابي الحلبي ـ باعتماد نقلھا الوھراني ـ
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

الحمد هللا الذي جعل قلوب العلماء سموات تتجلى فیھا شموس 
أفھامھم فأولجھم قباب المخدرات من عرائس المعارف، ووسع دوائر 

المعاني واللطائف، وحباھم بحدائق العقول فتناولوا من ثمراتھا فأصبحت 
آفاق قلوبھم مشرقة بسائر العلوم، ففاقوا من عداھم من الورى واستقروا 
على ذرى المجد وحلوا منابر العز بما سبق لھم في الكتاب المرقوم، فتاھوا 

رصات الفھم على بساط حجج المعقول متبعین آثار في رحاب العلم وع



األصول طلبًا لتحقیق المنقول، فأصبحوا على بصیرة من الدین، وفي أبھج 
  السبل سالكین؛ 

وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ الرب الكریم الذي تقّدس 
وتعالى عن أن ُیحاط رفیع مجده وعظیم جاللھ وكبریائھ؛ وأشھد أن سیدنا 

موالنا وحبیبنا وشفیعنا وذخرنا محمدًا عبده ورسولھ قطب الجمال وتاج و
الكمال ودیوان الشرف وبدر الترف خاتم رسلھ وأنبیائھ وسید أصفیائھ 
وأزكى أولیائھ صلى اهللا علیھ وآلھ وأصحابھ صالة أرقى بھا مراقي 

  . اإلخالص وأنال بھا غایة االختصاص
ماة بالسلم المرونق في علم فلما وضعت األرجوزة المس) أما بعد(

المنطق وجاءت بحمد اهللا كافیة، ولمقاصد من فنھا حاویة راودني بعض 
اإلخوان من الطلبة أكرمھم اهللا المرة بعد المرة على أن أضع علیھا شرحًا 
مفیدًا یبث ما انطوت علیھ من المعاني ویشید ما تقاصر فیھا من المباني 

ى حسن التوفیق إلى مھایع التحقیق وإن كنت فأجبتھ لذلك طالبًا من اهللا تعال
لست أھًال لذلك ولكني حملني علیھ تفاؤلي ولم أضعھ لمن ھو أعلى مني بل 

وترك االعتراض، ألمثالي من المبتدئین؛ واَهللا اَهللا یا أخي في االعتذار 
المؤمن یلتمس العذر ألخیھ المؤمن، واَهللا واَهللا في العاء لي ولوالدّي 

  .رحمة وباهللا التوفیقبالمغفرة وال
  َنتاِئـَج الِفْكِر َألْرباِب الِحَجـا    الَحْمُد ِللَِّھ الَّذي َقْد َأْخَرجــا

قال المحققون الحمد ھو الثناء بالكالم على المحمود بجمیل صفاتھ 
مطلقًا سواء كانت من باب اإلحسان أو الكمال؛ والشكر ھو الثناء بالكالم 

فتبین من ھذا أن بینھما . امھ على الشاكروغیره على المنعم بسبب إنع
عمومًا وخصوصًا من وجھ یجتمعان في صورة ویتفرد كل قسم بصورة، 

وإنما عبرنا بالكالم دون . فالحمد أعم سببًا وأخص محال، والشكر بالعكس
اللسان كما فعل بعض لیشمل الحمد المحامد األربعة، وفي كون أل في 

واألصح أنھا جنسیة واختار بعضھم  الحمد جنسیة أو عھدیة اضطراب
  .العھدیة محتجًا بما یخرجنا بسطھ عن الغرض من اإلیجاز واالختصار

ولما كان اسم الجاللة أعظم األسماء لكونھ جامعًا للذات والصفات 
الرجز بالحمد  وإنما افتتحنا ھذا. اقترن بھ الحمد دون غیره من األسماء

كان یفعلھ في خطبھ ولما روي علیھ  إذ اقتداء بالقرآن العظیم وبالنبي 
، "كل أمر ذي بال ال یبدأ فیھ بالحمد هللا فھو أبتر: "الصالة والسالم أنھ قال

وبعضھم یكتفي بالبسملة عن الحمد بناء على أن المراد بالحمد في الحدیث 
  . معناه بأي لفظ كان وبھ أجیب عن مالك وغیره من المصنفین كابن الحاجب



استھالل ومعناھا عند أھل البالغة أن یذكر المؤلف وفي البیت براعة 
في طالعة كتابھ ما یشعر بمقصوده وتسمى باإللماع؛ والحجا العقل، وباهللا 

      .  التوفیق
  ُكلَّ ِحَجاٍب ِمْن َسحاِب الَجْھـِل    َوَحطَّ َعْنُھْم ِمْن َسَماِء الَعْقــِل

على  وحط معطوف على أخرج، والضمیر في عنھم معطوف یعود
أرباب الحجا، وسمى العقل سماء مجازًا لكونھ محال لطلوع شمس المعارف 

  .الحسیة المنیرة كما أن السماء محل لظھور شمس اإلشراق
وسمى الجھل أیضًا سحابًا مجازًا لكونھ یحجب العقل عن اإلدراكات 
المعنویة كما أن السحاب یحجب الناظر عن مطالعة الشمس الحسیة، ھذا 

فإن قلت إن السحاب أمر وجودي والجھل أمر عدمي . لة بینھماوجھ المشاك
إذ ھو نفي العلم، وتشبیھ الوجودي بالعدمي غیر سدید فال مشاكلة إذن 

قلت سقوط ھذا السؤال ال یخفى على كل ذي بال إذ ال نسلم أن . بینھما
الجھل أمر عدمي بل ھو أمر وجودي بدلیل أن اإلنسان أي الروح قبل 

الناشئ عن التراب كان مدركًا لدقائق المعاني وھو األصل  حجبھ بالحجاب
وإنما عاقھا عن ذلك وجود الحجب الجسمانیة والنفسانیة  في نفوس األحیاء

التي على عدد األطوار، ویدلك على إدراكھ قبل الحجاب إقراره في الظھور 
یوم ألست بربكم بالوحدانیة النتفاء الحجاب الحائل بینھ وبین الصواب، 

لك أن األرواح من العوالم الملكوتیة واألبدان من العوالم الملكیة فوضع وذ
العالم الروحاني في القالب الجسماني لیتم الوعد الرباني فصارت أطوار 
البدن حجبًا للروح فنسیت ما أدركتھ بسبب تلك الحجب فخوطبت بعد 

ھو الظھور بما أقرت بھ في الظھور فتبین من ھذا أن الجھل أمر وجودي و
الناشئ عن الحجاب الحائل بین الروح والمعاني الدقیقة حتى صارت ال 

         .   تدركھا إال بالتفكر وخرق الحجب العادیة لمن وفقھ اهللا تعالى وبھ أستعین
  َرَأْوا ُمَخـدَّراِتـھا ُمْنَكِشَفــْھ    َحتى َبَدْت َلُھْم ُشُموُس الَمْعِرفـْھ

ن فیھ ثمرة رفع الحجاب عن قلوب أولي ھذا البیت من تمام ما قبلھ بی
األلباب، والمعنى حط عنھم ذلك حتى انتھى بھم األمر إلى أن ظھرت لھم 

. شموس من األفھام والمعارف فنظروا مخدرات عرائس المعاني واللطائف
وقولنا رأوا مخدراتھا على حذف مضاف أي رأوا مخدرات عرائس 

لذي یعرف بلزوم تقییده كجناح المعرفة منكشفة؛ وھذا النوع من المجاز ا
  :الذل؛ والخدر الستر قال امرؤ القیس
  فقالت لك الویالت إنك مرجلي    ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة

والضمیر في قولھ رأوا عائد أیضا ألرباب الحجا؛ وھذا البیت نظیر 
  : قولنا في األرجوزة الموسومة بالزھرة السنیة



فأصبحت شمس القلوب 
  مشرقھ

  ربـھــا محققـــھ وبجالل  

   
  ِنْعَمِة اِإلیمـاِن َواِإلْســـالِمِب    َنْحَمُدُه َجلَّ َعلى اِإلْنعـــاِم

عبر بالمضارع في نحمده دون الماضي إشعارًا منھ بدوام الحمد  
واستمراره إذ ھو مشعر بالثبوت، والماضي باالنقطاع؛ وقولھ على اإلنعام 

وال شك أن من أجل . حمد ھنا مقیدمتعلق بنحمده، وجّل بمعنى عظم، وال
النعم التي یجب أن یحمد علیھا تبارك وتعالى نعمة اإلیمان واإلسالم، إذ ھي 
محل الفائدة ونجاة العائده نسألھ سبحانھ أن یختم لنا بأكمل حاالت اإلیمان 

     .   واإلسالم وباهللا التوفیق
  َمْن َحاَز الَمقاَمـاِت الُعَلى َوَخْیِر    َمْن َخصَّنا ِبَخْیِر َمْن َقْد َأْرَسـال

ھذا إقرار بنعمة أخرى من أعظم النعم التي یجب علینا أن نحمد اهللا 
تعالى علیھا وھي أن جعلنا من أمة سید أھل السموات واألرض رئیس 

تسلیمًا كثیرًا ألنھ خیرة المرسلین وأمتھ خیر  األشراف وسلطان الموقف 
وكذلك  اآلیة، وقال  أمة أخرجت للناس كنتم خیراألمم، قال اهللا تعالى 

اآلیة؛ ومن في قولنا من خصنا موصولة خبر مبتدأ جعلناكم أمة وسطًا
  : باسمھ األعظم بقولھ محذوف أي ھو الذي خصنا ثم فسره 

  الَعَرِبيِّ الَھاِشـِميِّ الُمْصَطفــى    ُمَحمٍَّد َسیِّـِد ُكـلِّ ُمْقَتـَفـى
ي البیت المتقدم، وسید نعتھ، والمقتفى المتبع، محمد بدل من لفظ خیر ف

أنا سید ولد : "أشرف المرسلین لقولھ  والمراد بھ المرسلون وال شك أنھ 
  ."أنا العاقب: "، وقولھ"آدم وال فخر

وتقدیم العربي في البیت على الھاشمي من حسن الترتیب العقلي ألن 
لى، ثم قال المصطفى بني ھاشم نوع من العرب وتقدیم الجنس على نوعھ أو

إن اهللا اصطفى كنانة من ولد : "أي من بني ھاشم إشارة إلى قولھ 
إسماعیل واصطفى قریشًا من كنانة واصطفى من قریش بني ھاشم 

  .وباهللا التوفیق" واصطفاني من بني ھاشم فأنا خیار من خیار من خیار
  ْحِر الَمعـاني ُلَججاَیُخوُض ِمْن َب    َصلَّى َعَلْیِھ اللَُّھ ما داَم الِحجــا

وجب أن نصلي علیھ ألن من ذكره في البیت المتقدم  لما ذكرنا اسمھ 
أو ُذكر بین یدیھ ولم یصل علیھ بخیل؛ والصالة على النبي واجبة على كل 

إن اهللا ومالئكتھ : مسلم مرة في عمره وتبقى بعد ذلك مؤكدة قال اهللا تعالى
: وفال  آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیمًا یصلون على النبي یا أیُّھا الذین

صلوا علي فإن : "، وقال "أولى الناس بي یوم القیامة أكثرھم علّي صالة"



الصالة علي نور : "، وقال علیھ الصالة والسالم"صالتكم تبلغني حیث كنتم
: ، وقال "یوم القیامة ونور في القلب ونور في القبر ونور على الصراط

؛ واألحادیث :امكم یوم الجمعة فأكثروا علي من الصالة فیھإن من أفضل أی"
في فضلھا جمة ال تنحصر وخصائصھا ال تنضبط، فمن ذلك قضاء 
الحاجات وكشف الكرب المعضالت ونزول الرحمة في جمیع األوقات، 
واتفق العلماء على أن جمیع األعمال منھا مقبول ومردود إال الصالة علیھ 

 ؛ وورد أن كل دعاء كرامًا لھ علیھ الصالة والسالمفإنھا مقطوع بقولھا إ
  . مفتتح ومختتم بھا ال یرد، وناھیك بھذا شرفًا وكفى بھ تفضیًال

والصالة من اهللا تعالى زیادة تشریف وإكرام ورفع درجة وإنعام؛ ومن 
  .المالئكة تسبیح، ومنا دعاء

 مصدریة ظرفیة أي مدة دوام الحجا) ما دام الحجا(وما من قولنا 
من بحر المعاني؛ واللجج جمع لجة وھي البركة، وفي ھذا  ١یخوض الحجا

وال تنبیھ على أنھ ال یحتوي على جمیع المعاني إال اهللا تعالى كما قال تعالى 
وفوق كل ذي علم اآلیة، وقال  یحیطون بشيء من علمھ إال بما شاء

البراعة  ؛ وھذا البیت من تماموقل رب زدني علمًا، وقال تعالى علیم
       .    المذكورة في أّول بیت وباهللا تعالى التوفیق

  َمْن ُشبُِّھوا َبَأْنُجٍم في االْھِتــدا    وآِلِھ َوَصْحِبـھ َذِوي الُھــَدى
أما السالم علیك فقد عرفناه فكیف نصلي ": ورد في الحدیث أنھم قالوا

صلیت على  قولوا اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما": فقال "علیك
آل إبراھیم إنك حمید مجید، وبارك على محمد وعلى آل إبراھیم وعلى 

فلذلك  ".محمد كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجید
  . وجب أن نصلي علیھ وعلى آلھ كما أمرنا

واختلف في معنى اآلل فقیل ھم أھل بیتھ وعترتھ، وقیل بنو ھاشم وقیل 
اختلف في إضافتھ إلى الضمیر فمنعھا الكسائي والنحاس بنو عبد المطلب؛ و

؛ وأجازھا الجمھور، وزعم الزبیدي أن إضافتھ إلى الضمیر من لحن العامة
  .والصحیح أنھا من كالم العرب: قال المرادي

واختلف في الصالة على غیره علیھ الصالة والسالم على أقوال ثالثھا 
  .األصح تجوز بالتبعیة

ل من اجتمع معھ مؤمنًا بھ، وعبارة من اجتمع أولى وأما صحبھ فھم ك
من عبارة من رأى لیدخل مثل ابن أم مكتوم، ولفظ الصحب اسم جمع 

  .لصاحب

                                               
  ).اللجج(لعلھا   ١



أصحابي : "إشارة إلى قولھ ) من شبھوا بأنجم في االھتدا(وقولنا 
من ، وفي البیت العطف على الضمیر الخفض "كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم

الجر وھو ممنوع عند جمھور البصریین وأجازه غیر إعادة حرف 
الكوفیون والشلوبین واألخفش وھو الصحیح عند المحققین كابن مالك، أما 

بخفض األرحام،  تساءلون بھ واألرحامدلیلھ عندھم نثرًا فقراءة حمزة 
  : وقولھم ما فیھا غیره وفرسھ بخفض فرسھ، وأما نظمًا فما أنشده سیبویھ

جونا فالیوم قد صرت تھ
  وتشتمنا

  فاذھب فما بك واألیام من عجب  

                   
  ِنْسـَبُتـُھ َكالنَّـْحِو ِللِّســاِن    َوَبْعـُد َفالَمْنِطــُق ِلْلَجـَنـاِن

َفَیْعِصُم األفكاَر َعْن َغيِّ 
  الَخطـا

  َوَعْن َدقیِق الَفْھِم َیْكِشُف الِغَطـا  

المنطق وثمرتھ وفیھ خالف فمن  في ھذین البیتین إشارة إلى تعریف
المنطق آلة قانونیة تعصم مراعاتھا الذھن عن : قال إنھ آلة عّرفھ بأن قال

  .الخطأ في الفكر
تنبیھ على أن المنطق نفسھ ال یعصم الفكر بل بقید " مراعاتھا"فقولھم 

المراعاة إذ قد یخطئ المنطقي لذھولھ عن المراعاة، كما أن النحوي قد 
  .أیضًایلحن لذھولھ 

من أمور  المنطق علم یعرف بھ كیفیة االنتقال: ومن قال إنھ علم قال
حاصلة في الذھن ألمور مستحصلة فیھ؛ وھذا الخالف حكاه في المطالب 

   . وھو لفظي وباهللا سبحانھ وتعالى التوفیق
  َتْجَمـُع ِمْن ُفُنوِنــِھ َفواِئـدا    فَھاَك ِمْن ُأُصوِلـِھ َقواِعــدا

  ُیْرَقى ِبِھ َسماُء ِعْلـِم الَمْنِطــِق    ـُھ ِبالسُّلَّـِم الُمَنـْوَرِقَسمَّْیـُت
ھاك بمعنى خذ، والقاعدة ما یبنى علیھ الشيء، والفنون الفروع، 
والضمیر في سمیتھ عائد على التألیف المفھوم من السیاق، والسلم المعراج 

أو تعالى  وھو في الحس ما لھ أدراج لیتوصل بھ إلى سطح وشبھھ، قال
؛ وھو في المعاني كل ما یتوصل بھ من قریب إلى بعید، ُسلَّمًا في السماء

وھو المراد ھنا على أنھ حقیقة في الحس مجاز في المعاني، ووجھ العالقة 
لصغر جرمھ وقربھ وسھولة فھمھ بالنسبة إلى غیره من ھنا أن ھذا التألیف 

الذي یرقى بھ من أرض إلى مصنفات المنطق الصعبة المطولة بمثابة السلم 
  .سماء ألنھ یعین على فھمھا والدخول في علمھا



وأیضا  ،المراد أن ھذا الكتاب سلم لغیره من كتب المنطق كما مر :قلت
منطق منھ سھل ومنھ صعب، فالمعاني السھلة سلم للصعبة فال فإن ال

  .اعتراض
     : المزین، قال الشاعر: والمرونق

  وھذا علیھ رونق الخط والملـك    دهفھذا علیھ رونق الخط وحـ
  

  ِلَوْجِھـِھ الَكریـِم َلْیَس قاِلَصـا    َواللَّـَھ َأْرُجو َأْن َیُكوَن َخاِلَصا
  ِبـِھ ِإلى الُمَطـوَّالِت َیْھتــدي    َوَأْن َیكوَن ناِفعــًا ِلْلُمْبتـدي

  الناقص: اسم الجاللة منصوب على التعظیم بأرجو، والقالص
ذا الكتاب سببًا إلى المطوالت وسلمًا یرقى بھ من ھذا الفن ولما كان ھ

درجات وبابًا یدخل بھ من ھذا الفن على المخدَّرات قلت في آخر البیت 
، وال شكَّ أن من حفظھ وفھمھ یكون لھ )بھ إلى المطوالت یھتدي: (الثاني

ویضمن لھ جّل مھماتھ ویعینھ على فھم سببًا في الدخول في ھذا الفن 
  .التھ وباهللا التوفیقمطوَّ

  )َفْصٌل في َجواِز االْشِتَغاِل بِھ(
  ِبـِھ َعـلى َثالَثـٍة َأْقــواِل      َوالُخْلـُف في َجـواِز االْشِتغاِل

  َوقاَل َقْوٌم َیْنَبغـي َأْن ُیْعَلمــا      َفاْبُن الصَّالِح َوالنَّواوي َحرَّمـا
  َجَواُزُه ِلكاِمـِل الَقریـَحــْھ      َوالَقْوَلُة الَمْشُھوَرُة الصَِّحیحــْھ

  ِلَیْھَتـدي ِبـِھ ِإلى الصَّـواِب      ُمَماِرِس السُّنَّــِة َوالِكتــاِب
ھذا الفصل موضوع لذكر الخالف المذكور في جواز االشتغال بعلم 
المنطق لیكون المبتدي على بصیرة من مقصوده؛ وقد اختلف فیھ على ثالثة 

واستحبھ الغزالي ومن تبعھ  ،نووي وابن الصالحأقوال كما ذكر، فمنعھ ال
قائًال من ال یعرفھ ال یوثق بعلمھ؛ والمختار الصحیح جوازه لذكي القریحة 

یؤول بھ إلى اتباع  صحیح الذھن سلیم الطبع ممارس الكتاب والسنة لئال
بعض الطرق الوھمیة فیفسد المقدمات واألقیسة النظریة فتزل قدمھ في 

لیة ومنھ ضلت المعتزلة والقدریة وغیرھم من الطوائف بعض الدركات السف
والملة  البدعیة فخاضوا في ذلك حتى بّدلوا وغیروا في السنة الشرعیة

المحمدیة فباؤوا بضاللة جلیة وجھالة غبیة، اللھم وفقنا التباع النبیین وتوفنا 
  .مسلمین ال مبدلین وال مغیرین یا رب العالمین وباهللا التوفیق

    
  )اُع الِعْلِم الَحاِدِثَأْنو(

  َوَدْرُك ِنْسَبــٍة ِبَتْصدیـٍق ُوِسْم    ِإْدراُك ُمْفَرٍد َتَصــوُّرًا ُعِلـْم
  َألنَّـُھ ُمقَّــدٌَّم ِبالطَّــْبـِع      َوُقدَِّم اَألوَُّل ِعْنـَد الَوْضــِع



إخراج للعلم القدیم إذ ال یوصف بضرورة وال  وصف العلم بالحادث
  .نظر

وصول النفس للمعنى بتمامھ من نسبة أو غیرھا، وھو : اكواإلدر
إدراك مفرد وإدراك نسبة، فاألول یسمى تصورًا وھو حصول : قسمان

   .الشيء في الذھن كإدراكنا معنى العلم؛ والثاني یسمى تصدیقًا
وفیھ خالف فذھب اإلمام أن التصدیق إدراك الماھیة مع الحكم علیھا 

الحكماء أنھ مجرد إدراك النسبة خاصة؛ بالنفي أو اإلثبات، ومذھب 
ھذا معنى قولھم التصدیق بسیط على . والتصورات الثالثة عندھم شروط

مذھب الحكماء ومركب على مذھب اإلمام، فمذھب الحكماء أن التصدیق 
من قولك العلم حادث مجرد إدراك نسبة الحدوث إلى العالم، ومذھب اإلمام 

  . بة وتصور العالم والحدوث والنسبةأنھ المجموع من إدراك وقوع النس
  ، وغیر جازم ثم التصدیق جازم

إن لم یقبل التغیر فعلٌم كالحكم بأن الجبل حجر واإلنسان  :فاألول
متحرك؛ وإن قبل فاعتقاد؛ إما صحیح إن طابق كتوحید المقلدین من 

إن لم یطابق كاعتقاد المعتزلة منع الرؤیة والفالسفة المسلمین؛ وإما فاسد 
  .م العالمقد

غیر الجازم ما قارنھ احتمال إما ظن إن ترجح على مقابلھ ]: الثاني[و
  .أو وھم وھو مقابلھ أو شك إن تساویا

ال یعّرف العلم بالحقیقة لتعّذره بل بالقسمة : قال إمام الحرمین :تنبیھ
ھو ضروري یستحیل أن یكون غیره كاشفًا لھ، : والمثال؛ وقال الرازي

المعلوم فیشمل الموجود والمعدوم، قیل وال یضر واختیر أنھ معرفة 
  انتھى. االشتقاق ھنا حتى یلزم الدور

البیت ھذا من الترتیب العقلي یعني أنھ ) وقدم األول عند الوضع(قولھ 
یجب تقدیم التصور على التصدیق وضعًا كما أنھ مقدم علیھ طبعًا، ألن كل 

  .رع عن تصّورهتصدیق ال بد معھ من تصّور إذ الحكم على الشيء ف
ما ذكرتھ من منع تقدیم التصدیق على التصّور قد نقلھ ابن : فإن قلت

عن  أجابوا: قلت. الحاجب في تألیفھ الفرعي والشیخ ابن أبي زید وغیرھما
ذلك بأجوبة منھا أن المطلوب إنما ھو مطلق الشعور ال تحصیل كل 

لذھني وقد الماھیة، وذلك یحصل بالحكم، ومنھا أن المطلوب التصّور ا
              . حصل وباهللا التوفیق

  َوَعْكُسـُھ ُھَو الضَّروريُّ الَجـلي    َوالنََّظـرْي ما اْحتاَج ِللتَّـَأمُّـِل
أعني أن العلم الحادث قسمان ضروري ونظري، فالضروري ما 
یدرك بدیھًة بال تأمل كالعلم بأن الواحد نصف االثنین والنار محرقة، 



بالنظر واالستدالل كالعلم بأن الواحد عشر عشر المائة  والنظري ما یحصل
  .وبأن العالم حادث

في العلوم مذاھب ثالثھا أن بعضھا ضروري وبعضھا كسبي، : تنبیھ
وفصل في المطالع بین التصور فجعلھ ضروریًا وبین التصدیق فجّوز فیھ 

  .األمرین
لیس  ترتیب أمور معلومة على وجھ یؤدي إلى استعالم ما: والنَّظر

  .   للنسبة وسكنت للضرورة وباهللا التوفیق) والنظري(والیاء في قولھ . بمعلوم
  ُیْدَعى ِبَقْوٍل َشـاِرٍح َفْلَتْبَتِھـْل    َوما ِبـِھ ِإلى َتَصـوٍُّر ُوِصــْل

  ِبُحجَّـٍة ُیـْعَرُف ِعْنـَد الُعَقال    ِبـِھ ُتـُوصِّال َوَما ِلَتْصِدیـٍق 
التصّورات یدعى بالقول الشارح كالحّد والرسم اعلم أن الموصل إلى 

إلى  والمثال وسیأتي بیانھ في فصل المعّرفات إن شاء اهللا تعالى، والموصل
التصدیقات یسمى حجة كالقیاس واالستقراء والتمثیل وسیأتي أیضًا في 

  .محلھ إن شاء اهللا
وما في البیتین موصولة عائدھا الضمیر المجرور بالباء، وبھ في 

ت األول یتعلق بوصل، وفي الثاني بتوصال، وھو بضم التاء والواو البی
  .  وكسر الصاد مبني للمفعول وباهللا التوفیق

  )أنَواُع الّداللِة الَوْضِعیَِّة(
  َیْدُعوَنھـا دَِالَلـَة الُمطاَبَقــْة      َداللُة اللَّْفـِظ َعلى َمـا واَفَقـْھ
  َفْھَو اْلِتـَزاٌم إْن ِبَعْقـٍل الَتـَزْم    َوُجْزِئــِھ َتـَضمُّنـًا َوما َلِزْم

ھذا الفصل موضوع لذكر أنواع الداللة الوضعیة وھي التي تكون 
  : للوضع فیھا مدخل وھي ثالثة أنواع

ألن اللفظ إما أن یدل على جمیع المعنى الموضوع لھ فداللة المطابقة 
  لمطابقة الدال على المدلول؛

من، سمیت بذلك لتضمن المعنى لجزء أو على جزء معناه فداللة التض
  المدلول؛

ذلك في الخارج أم ال فداللة االلتزام  معأو على الزم معناه الذھني لزم 
  الستلزام المعنى للمدلول،

الناطق إذ ھو موضوع لذلك  فاألول كداللة اإلنسان على الحیوان
ان على كداللة اإلنسان على الحیوان؛ والثالث كداللة اإلنسوالثاني  المعنى؛

قابل للعلم، وھذا الزم ذھنًا وخارجًا وال یشترط فیھ اللزوم الخارجي 
لحصول الفھم بدونھ كداللة العمى على البصر، وھذا الزم لھ في الذھن أي 

  .مھما ذكر ذكر معھ فھو مناف لھ في الخارج



وداللة المطابقة نقلیة اتفاقًا وفي اآلخرین أقوال، ثالثھا االلتزامیة عقلیة 
  .ضمن نقلیةوالت

  .والتضمن واالستلزام یستلزمان المطابقة دون العكس خالفًا لإلمام
البیت أي داللة اللفظ على المعنى الذي وافقھ لكونھ ) داللة اللفظ(وقولنا 

) وجزئھ تضمنا(وقولنا . موضوعًا لھ تدعى داللة المطابقة في اصطالحھم
المعنى الموضوع  أي داللة اللفظ على جزء. مجرور معطوف على ما وافقھ

معطوف أیضا أي وداللة اللفظ على ما ) وما لزم(وقولنا . لھ تسمى تضمنًا
أي یشترط في الداللة ) إن بعقل التزم(وقولنا . لزم معناه تسمى التزامًا

االلتزامیة أن یكون اللزوم ذھنًا سواء لزم مع ذلك في الخارج كاألربعة 
أما إذا كان اللزوم خارجیًا فقط خاصة كما في الضدین،  للزوجیة أو عقلیًا

  .كالسواد للغراب فلیس بداللة االلتزام
وترتیب ھذه الدالالت في القوة بحسب ترتیبھا في البداءة فاألولى 

             .  أقواھا وھلم جرا
  

  )َفْصٌل في مباِحِث اَأللـــْفاِظ(
  مَّـا ُمْفـَرُدِإمَّـا ُمَركَّـٌب َوِإ      ُمْسَتْعَمُل اَألْلفاِظ حیُث یوجـُد

  ُجُزِء َمْعنـاُه ِبَعْكـِس ما تـال    َفَأوٌَّل مـا َدلَّ ُجـْزُؤُه َعـلى
َوْھَو َعـلى ِقْسَمْیِن َأْعني 

  الُمْفَردا
  َُّحْیُث ُوِجـدا ُكلِّـيٌّ َأْو ُجْزِئي  

  َكـَأَسـٍد َوَعْكُسـُھ الُجْزِئـيُّ    َفُمْفِھـُم اْشِتـراٍك الُكـلِّـيُّ
  ِإذا َخَرْج َفاْنِسْبـُھ َأوْْ ِلعـاِرٍض     ًال ِللذَّاِت ِإْن فیھــا اْنَدَرْجَوَأوَّ

  :ھذا الفصل في مباحث األلفاظ
كأسماء حروف الھجاء،ومستعمل وھو مھمل  :اعلم أن اللفظ قسمان

  : قسمان
مركب وھو ما دل جزؤه على جزؤه معناه وھو تقییدي نحو الحیوان 

كتساب التصور فھو في قوة المفرد؛ وخبري في الناطق وھو المفید في ا
  .نحو زید قائم

ومفرد وھو عكس المركب أي ما ال یدل جزؤه على جزء معناه كزید 
وقام وھل، وھي أقسام المفرد الثالثة ألنھ إما أن ال یستقل بالمفھومیة 

  . كالحرف واألداة، وإال فإن دّل على زمان معین فالفعل وإال فاالسم
فالكلي ھو الذي ال یمنع نفس تصور معناه  :ا كلي أو جزئيثم المفرد إم

من وقوع الشركة فیھ سواء استحال وجوده في الخارج كاجتماع الضدین أو 
أمكن ولم یوجد كبحر من زئبق وجبل من یاقوت، أو وجد منھ واحد مع 



، أو كان كثیرًا متناھیًا كاإلنسان أو إمكان غیره كالشمس أو استحالتھ كاإللھ
  .متناه كالعددغیر 

ما یمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فیھ ویسمى  والجزئي
  .الحقیقي كزید فإن ذاتھ یستحیل جعلھا لغیره

ثم الكلي إن كان مندرجًا في حقیقة جزئیاتھ سمي ذاتیًا كالحیوان 
مثًال إذ ھو جزء حقیقتھا؛ وإن لم یندرج بل كان خارجًا  وبالنسبة لزید وعمر

مي عرضیًا كالكاتب مثًال فإنھ لیس داخًال في حقیقة زید سعن الحقیقة 
  .وعمرو

وأما ما كان عبارة عن مجموع الحقیقة فال یسمى ذاتیًا وال عرضیًا بل 
  .الحیوانیة والناطقیةواسطة ونوعًا كاإلنسان فإنھ عبارة عن مجموع 

وأول في البیت . البیت احترازًا من المھمل) مستعمل األلفاظ(وقولنا 
وقولنا . ني مبتدأ وسوغ االبتداء بالنكرة وقوعھ في معرض التفصیلالثا

ثم وھو بضم الزاي لغة في الجزء وبھا قرئ قولھ تعالى ) ُجُزِء معناه(
عائد ما ) بعكس ما تال(وقولنا . وھي سبعیة اجعل على كل جبل منھا جزءا

في البیت ) جزئي(و. محذوف ألنھ متصل منصوب بفعل؛ وتال أي تبع
) فمفھم اشتراك(وقولنا في البیت الرابع . لث محذوف التنوین للضرورةالثا

. كذلك ویحتمل العكس) وعكسھ الجزئي(وقولنا . خبر مقدم على الكلي
البیت أوال منصوب على ) وأوًَّال للذات(وقولنا . واألسد مثال للكثیر المتناھي

ألول أنسب ا: االشتغال وھو األرجح لكونھ قبل فعل ذي طلب؛ والمعنى
وھو الكلي للذات إن اندرج فیھا أو للعرض إن لم یندرج فیھا بل خرج، 

  .    وباهللا التوفیق
ِجْنٌس َوَفْصٌل َعَرٌض َنْوٌع     َوالُكلِّیَّاُت َخْمَسٌة ُدوَن اْنِتقـاصْ

  َوخاصْ
  ِجْنٌس َقریٌب َأْو َبعیٌد َأْو َوَسـْط    َوَأوٌَّل َثالَثــٌة ِبال َشَطــْط

جنس وفصل وعروض ونوع : الكلي على خمسة أقسامأعني أن 
وخاصة ألنھ إما أن یكون تمام ما تحتھ من الجزئیات أو مندرجًا فیھا أو 

  .خارجًا عنھا
وھو المقول على كثیرین مختلفین بالعدد في جواب ما : فاألول النوع

  ھو؟
إن كان مقوًال على كثیرین مختلفین بالحقیقة في جواب : والثاني الجنس

  .ھو؟ في حال الشركةما 
  .إن كان مقوًال على كثیرین متفقین بالحقیقة: والفصل



والثالث إن كان مقوال على كثیرین متفقین بالحقیقة في جواب أي شيء 
ھو في ذاتھ فالخاصة؛ وإن كان مقوًال على كثیرین مختلفین بالحقیقة 

  .فالعرض العام
لنوع كاإلنسان فمثال الجنس الحیوان لإلنسان، والفصل كالناطق، وا

وھو  بالنسبة إلى الحیوان، والخاصة كالضحك، والعرض العام كالمتحرك
الزم كالتنفس والتحرك لإلنسان وسریع الزوال كحمرة الخجل : ثالثة أقسام

  .وصفرة الوجل وبطيء كالشیب والشباب
ال جنس فوقھ كالجوھر ویسمى  بعید: ثم الجنس على ثالثة أقسام

جناس؛ وقریب ال جنس تحتھ وھو األسفل واألخیر الجنس العالي وجنس األ
  .كالحیوان لإلنسان؛ ومتوسط وھو ما بینھما كالجسم

وجنس . وقولنا الكلیات خمسة بال نقص وال زیادة بدلیل الحصر المتقدم
وحذف لفظ العام . وما بعده خبر مبتدأ محذوف أي وھو جنس إلى آخره

صة للترخیم وإن لم تكن وحذفت تاء الخا. الذي ھو نعت لعرض للعلم بھ
  :منادى إّال أنھا تصلح للنداء فرخمت للضرورة كقول امرئ القیس

لنعم الفتى یعشو إلى ضوء 
  ناره

   طریف بن مال لیلة الجوع
  والحصر

في قولھ " ال"و. وأول في البیت الثاني مبتدأ نكرة والمسوغ التفصیل
لھا مھرھا "یث زحلقت عن محلھا، والشطط الزیادة كما في حد) بال شطط(

    . للتقسیم؛ وباهللا التوفیق" أو"و. أي ال نقص وال زیادة" ال وكس وال شطط
  )َفْصٌل في َبیاِن ِنْسَبِة اَألْلفاِظ ِلْلَمعاني(

  َخْمَسُة َأْقَسـاٍم بال ُنْقصــاِن    َوِنْسَبـُة اَألْلفـاِظ ِلْلَمعــاني
  اُك َعْكُسـُھ التَّراُدُفَواالْشِتـر    َتواُطـٌؤ َتَشاُكـٌك َتَخاُلــُف

اعلم أن نسبة الكلي إلى معناه خمسة أقسام وھي التواطؤ والتشاكك 
والتخالف واالشتراك والترادف ألنھ إما أن تستوي أفراده فیھ كاإلنسان 

  . بالنسبة إلى أفراده فمتواطئ لتوافق أفراد معناه فیھ
معناه في وإما أن یكون بعض معانیھ أقدم من البعض كالوجود فإن 

كن فمشكك لتشكیكھ الناظر أنھ متواطئ نظرًا إلى مالواجب قبلھ في الم
اشتراك جھة األفراد في أصل المعنى أو غیر متواطئ نظرًا إلى جھة 

  .االختالف
وإما أن یتعدد اللفظ والمعنى كاإلنسان والفرس فمتباین أي أحد اللفظین 

  .مباین لآلخر لتباین معناھما
نى دون اللفظ كاإلنسان والبشر فمترادف لترادفھما وإما أن یتحد المع

  .أي لتوالیھما على معنى واحد



  .     وإما أن یتحد اللفظ دون المعنى كالعین فمشترك الشتراك المعنى فیھ
  َوَأوٌَّل َثالَثــٌة َسـُتْذَكــُر    َواللَّْفُظ ِإمَّا َطَلـٌب َأْو َخَبــُر
  َوفي التَّسـاِوي َفاْلِتماٌس َوَقعـا    ُدعا َأْمـٌر َمَع اْسِتْعـال َوَعْكُسُھ

طلب وخبر، والطلب إن كان فعًال كان  أعني أن اللفظ المركب قسمان
مع االستعالء أمرًا ومع الخضوع دعاء ومع التساوي التماسًا؛ وإال فإن لم 
یحتمل صدقًا وال كذبًا كان تنبیھًا وكل ذلك إنشاء؛ وال كالم للمناطقة في 

ن الصدق والكذب ال یعرضان لھ ومدار فنھم علیھما؛ والخبر اإلنشاء أل
                                                                                                                             .    یحتمل الكذب والصدق لذاتھ وسیأتي إن شاء اهللا

  )َفْصٌل في َبیاِن الُكلِّ والُكلِّیَِّة َوالُجْزِء َوالُجْزِئیَِّة(
  َكُكـلِّ ذاَك َلْیـَس ذا ُوُقـوِع    الُكلُّ ُحْكُمنـا َعلى الَمْجُمـوِع

  َفِإنَُّھ ُكـلِّـیَّـٌة َقـْد ُعِلمــا    َوَحْیـُثمـا ِلُكلِّ َفْرٍد ُحِكمـا
  َوالُجْزُء َمْعِرَفُتــــُھ َجِلیَّـْھ    َوالُحْكُم ِلْلَبْعِض ُھَو الُجْزِئّیـَـْھ

قد تقدم بیان الكلي والجزئي ونتكلم ھنا على اصطالحھم في الكل 
  :والكلیة والجزء والجزئیة

ھو الحكم على المجموع كقولنا كل بني تمیم یحملون الصخرة، : فالكل
  .ربك فوقھم یومئذ ثمانیةویحمل عرش وكقولھ تعالى 

  .ھي الحكم على كل فرد، ككل بني تمیم یأكل الرغیف: والكلیة
  .ھي الحكم على بعض األفراد: والجزئیة
  .ما تركب منھ ومن غیره كل: والجزء
إشارة إلى ما تؤّول بھ حدیث ذي ) ككل ذاك لیس ذا وقوع(وقولنا 

أي " كل ذلك لم یقعأقصرت الصالة أم نسیت یا رسول اهللا، قال "الیدین 
  ".بل بعضھ وقع: "مجموعھ وإال فبعضھ وقع، ویروى أن الراوي قال

وحیثما حكمنا على كل فرد  .على أي بمعنى) لكل فرد(والالم في قولنا 
  .كذلك أیضًا) للبعض(والالم في . فذلك الكلیة

وفي البیت األول نقل الحدیث بالمعنى والجمھور على جوازه للعارف، 
ردي إن نسي اللفظ جاز وإال فال، وقیل بجوازه بلفظ مرادف، وقال الماو

وقیل بجوازه إن كان موجبھ علمًا، وقیل بالمنع مطلقًا؛ واهللا الھادي 
  .               للصواب

  )َفْصٌل في الُمَعرِّفاِت(
لما فرغ من الكالم على مبادئ التصورات وما یتعلق بھا شرع اآلن 

لما كان التصدیق مسبوقًا بالتصور طبعًا یتكلم على مقاصد التصورات؛ و
بدأ بمبادئ التصورات ومقاصدھا وضعًا، وسیأتي الكالم على التصدیقات 

  .إن شاء اهللا



واعلم أن مدار ھذا الفن على العلم، إذ العلم تصور أو تصدیق معھ 
تصور، وال یتوصل إلى التصور إال بالقول الشارح وھو الحدود؛ كما أنھ ال 

  .تصدیق إال بالحجة وھي البراھینیتوصل إلى ال
ثم تلك الحدود والبراھین لھا صورة ومادة وغایة؛ فمادتھا معرفة 

  .الكلیات الخمس وما یتعلق بھا وتقدم الكالم علیھا، وغایتھا معرفة المحدود
   .وھا نحن نتكلم على صورتھ وكیفیة تركیبھ في ھذا الفصل

ن المحدود أو خالفھ، ھل الحد عی وذكر الغزالي في المستصفى قولین
وجعلھ القرافي لفظیًا قائًال ھو غیره إن أرید بھ اللفظ وعینھ إن أرید بھ 
المعنى، والُمعرِّف للشيء ھو الذي یلزم من تصوره تصوره أو امتیازه عن 
غیره، قال وال یجوز أن یكون نفس الماھیة ألن المعرف موجود قبل 

لقصوره عن إفادة التعریف،  المعرف، والشيء ال یعرف قبل نفسھ وال أعم
انتھى كالم . وال أخص لكونھ أخفى، فھو مساویھ في العموم والخصوص

  .القرافي
  َحـدٌّ َوَرْسِمـيٌّ َوَلْفِظـيٌّ ُعِلْم    ُمَعرٌِّف على َثالَثــٍة ُقِســْم

  ـٍة َمعـاَوالرَّْسُم ِبالِجْنِس َوخاَص    َفالَحدُّ ِبالِجْنِس َوَفْصٍل َوَقعــا
  ِجْنـٍس َبعیـٍد ال َقریٍب َوَقعـا    ناِقُص الَحدِّ ِبَفْصٍل َأْو َمعــاَو

  َأْو َمَع ِجْنٍس َأْبَعـٍد َقِد اْرَتَبـْط    ـٍة َفَقـْطَوناِقُص الرَّْسِم ِبَخاَص
  َتْبدیـُل َلْفٍظ ِبَردیـٍف َأْشھـَرا    َوَمـا ِبَلْفِظـيٍّ َلَدْیِھم ُشِھـرا
حقیقي ورسمي ولفظي؛ فالحقیقي : ثة أقساماعلم أم المعرف على ثال

فالتام ذكر الجنس القریب والفصل كالحیوان الناطق . تام وناقص: قسمان
لإلنسان؛ والناقص ذكر الفصل فقط أو مع جنس بعید، وسمي ھذا النوع 

ألنھ مشتمل على األوصاف الذاتیة التي تركبت منھا الحقیقة فنسب  حقیقیًا
  .للحقیقة لھذا المعنى

تام وناقص؛ فالتام ذكر الجنس القریب والخاصة : الرسم قسمانو
والناقص ذكر الخاصة وحدھا أو مع جنس بعید . كالحیوان الضاحك لإلنسان
  .كالضاحك بالقابلیة ال بالفعل

والخاصة معنى كلي یلزم الشيء وال یوحد في غیره، وھي خارجیة 
ذلك بوضع اللغة بخالف الفصل والجنس فإنھما ذاتیان كما تقدم، ویعرف 

  .وفرض العقل
واللفظي تبدیل لفظ بالفظ مرادف لھ أشھر منھ عند السامع كالقمح للبر، 

  .والتقیید بالسامع زاده العراقي لعروض انعكاس الشھرة في الغة
      :      الحد لغة المنع، والرسم العالمة؛ ومنھ قول جمیل بن معمر :تنبیھ

  ضي الحیاة من جللــھكدت أق    رسم دار وقفـت في طللــھ



  .أي عالمتھا وآثارھا من رماد ونحوه
وسمي الحد التام تاما لكونھ بالذاتیات؛ والناقص منھ أي من الحد ما 
كان ببعض األجزاء، وسمي ناقصًا لنقص بعضھا، فالتام ھو الكاشف 

  .للحقیقة كلِّھا
والرسم إنما ھو باللوازم الخارجیة وسمي بذلك لكونھا عالمة على 
الحقیقة ال كاشفة لھا؛ وفي ھذا المحل كالم وبحث یطول تتبعھ فلیطالع في 

  .محّلھ من المطوالت
. أل للضرورة في البیت األول مبتدأ وحذفت منھ) معرف(وقولنا 

دلیل على أن المراد في البیت الثاني ) ناقص الرسم(و) ناقص الحد(وقولنا 
وائل لداللة األواخر وھو الحد التام والرسم التام، وھذا من الحذف من األ

تضعیف الصاد من الخاصة للضرورة وأزلنا . واقع في العربیة كعكسھ
  :كقول ابن البناء

  مھما تر في مادة الموضوع
صرف أبعد ) مع جنس أبعد(وقولنا . خفف دال المادة للضرورة

البیت ما موصولة ) وما بلفظي(وقولنا . وارتبط معناه اقترن. للضرورة
شھر؛ وفصل بین الصلة والموصول بالظرف والمجرور ألن مبتدأ صلتھا 

العرب توسعت في الظروف والمجرورات ما لم تتوسع في غیرھا، والخبر 
وأشھرا صفة . وردیف صفة لموصوف محذوف أي بلفظ ردیف. تبدیل الخ

والمعرف الذي اشتھر في : لردیف، وحذف لفظ منھ للعلم بھ، وتقدیر البیت
  .تبدیل لفظ بلفظ مرادف لھ أشھر منھاصطالحھم باللفظي ھو 

ما ذكرنا من التعریف بالفصل وحده أو الخاصة وحدھا مبني  :تنبیھ
على القول بجواز التعریف بالمفرد؛ وقال الزركشي واألصح خالفھ، ولذلك 

   .عدوا التعریف من األقوال المؤلفة
 قیل أربعة ال یقام علیھا برھان وال تطلب بدلیل وھي الحدود :فائدة

والعوائد واإلجماع واالعتقادات الكامنة في النفوس، فال یقال ما الدلیل على 
صحتھا في نفس األمر، وال یقال ما الدلیل على صحة ھذا الحد، وإنما یرد 

               .  بالنقض والمعارضة واهللا الموفق للصواب
  ال َأْبَعـداُمْنَعِكسـًا َوظاِھـرًا     َوَشْرُط ُكلٍّ َأْن ُیرى ُمطَّــردًا

  ِبال َقِرْیـَنـٍة ِبھـا ُتُحــرِّزا    َوال ُمساِویــًا َوال ُتُجــوِّزا
  ُمْشتـــَـَرٍك ِمَن الَقریَنِة َخال    َوال ِبما ُیْدَرى ِبَمْحــُدوٍد َوال
  َأْن َتـْدُخَل اَألْحكاُم في الُحُدوِد    َوِعْنَدُھم ِمْن ُجْمـَلـِة الَمْردوِد

َوَجاِئٌز في الرَّْسـِم َفاْدِر ما     في الُحُدوِد ِذْكُر َأْو َوال َیـُجوُز
  َرَوْوا



  : أنھ یشترط في كل واحد من المعرفاتاعلم 
  ـ أن یكون جامعًا ألفراد المحدود وھو معنى مطردًا، 

ـ ومانعًا من دخول غیره في الحد وھو معنى منعكسًا،  ھذا معناه عند 
حاجب المطرد المانع والمنعكس الجامع  وھو وقال الغزالي وابن ال. القرافي

  .الجاري على ألسنة الفقھاء
ـ وأن یكون أظھر من المحدود ال أخفى منھ وال مساویًا لھ؛ فالخفي 

  .كقولنا ما ھو البر فتقول الحنطة، والمساوي كقولنا المتحرك ما لیس بساكن
ل ما فیھ ـ ویحتنب فیھا أیضًا األلفاظ الغریبة والمشتركة والمجازیة وك

  .إجمال؛ قال الغزالي إال إذا كانت قرینة تدل على تفصیلھ فیجوز
ـ وال یجوز أیضا بما تتوقف معرفتھ على معرفة المحدود للزوم 
الدور؛ قالوا كالعلم ال یقال فیھ معرفة المعلوم ألن المعلوم مشتق من العلم، 

إذن تتوقف ، فمعرفة المعلوم والمشتق ال یعرف إال بعد معرفة المشتق منھ
وقال . على معرفة على معرفة العلم، والعلم على معرفة المعلوم فجاء الدور

الزركشي ال یلزم الدور من االشتقاق یعني الختالف جھة التوقف أو لكونھ 
  .معیة وذلك یخرج عن الدور

ـ ویجتنب أیضا في الحدود دخول الحكم ألن التصدیق فرع التصور، 
  .وروالتصور فرع الحد فیلزم الد

في الحقیقي، قال األصبھاني لئال یلزم " أو"ـ وال یجوز أیضًا دخول 
أن یكون للنوع الواحد فصالن على البدل وذلك محال، وأما في الرسم 

  .فجائز
. وتنوین كلٍّ للعوض عن اسم. مبتدأ: البیت شرُط) وشرط كل(لنا وقو

  . كذلك ومنعكسًا. من ضمیر یرى حال: ومطَِّردًا .خبر: وأْن وِصَلُتھا
أي ال أبعدا منھ في الفھم لكونھ أخفى، وتقدیم األبعد ) ال أبعدا(وقولنا 

أولى من تقدیم مساویًا ألنھ إذا كان یتحرز من فیھ من التحدید بالمساوي 
                  .     فألن یتحرز فیھ من األخفى أحرى

. أي وال بلفظ تجوز فھو على حذف مضاف) وال تجوزا(وقولنا 
أن (وقولنا . ویدرى أي یعرف. على صیغة المجھول نعت لقرینة وتحرز

  .في محل المبتدأ، ومن جملة خبر مقدم) تدخل األحكام في الحدود
  .جائز" أو"خبر مبتدأ محذوف أي وذكر ) وجائز في الرسم(وقولنا 
  .أي فاعلم ما رووه من التعلیل) فادر ما رووا(وقولنا 

ما تقدم من أن النوع الواحد ال والفرق بین الحقیقي والرسمي وھو 
یكون لھ فصالن، ویكون لھ خواص كثیرة فیجوز في قولنا الحیوان 



الضاحك أو الكاتب ال في الحیوان الناطق، وال یجوز أیضًا جعل جزء 
        .لھ كالعشرة خمسة وخمسة وباهللا التوفیقالمحدود جنسًا 

  )َباٌب في الَقضایا َوَأْحكاِمھا(
م على مبادئ التصورات ومقاصدھا وھو الجزء لما فرغ من الكال

األول طفق اآلن یتكلم على مبادئ التصدیقات وسیأتي الكالم على مقاصدھا 
  .إن شاء اهللا تعالى

واعلم أنھ ال یتوصل إلى التصدیق إال بالحجة كما مّر، ولھا أیضًا مادة 
ا أن وصورة وغایة، فغایتھا أنھا تفید معرفة صحیح التصدیق من سقیمھ؛ كم

القول الشارح یفید معرفة صحیح التصّور من سقیمھ، وسیأتي الكالم إن 
  .شاء اهللا تعالى على صور الحجج ولنتكلم اآلن على مبادیھا وباهللا التوفیق

  َبْیـَنُھُم َقِضیَّــًة َوَخـَبـرا      ما اْحـَتَمَل الصِّْدَق ِلذاِتِھ َجرى
، وقد قدمنا الكالم على طلب وخبر: قد تقدم أن اللفظ المركب قسمان 

  :الطلب؛ وھا نحن نتكلم على الخبر
اعلم رحمك اهللا تعالى أن ما یحتمل الصدق والكذب لذاتھ یسمى في 
االصطالح قضیة وخبر؛ وإنما قلنا لذاتھ لیدخل نحو السماء تحتنا واألرض 

 ، وإنما جزمنا بكذبھ لمشاھدةفوقنا فإن ھذا بالنظر إلى تركیبھ یحتملھما
     .واهللا تعالى الموفق للصوابنقیضھ 

  َشْرِطیَّـٌة َحْمِلیـَّــٌة َوالثَّـاني  ُثـمَّ الَقَضایا ِعْنَدُھم ِقْسمـاِن
  ِإمَّا ُمَسـوٌَّر َوِإمَّـا ُمْھَمـــُل    ُكـلِّـیَّـٌة َشْخِصیَّـٌة َواَألوَُّل

  ـُھ َحْیُث َجــرىَوَأْرَبٌع َأْقَساُم    َوالسُّوُر ُكلِّـیـا َوُجْزِئیا ُیـَرى
  َشْيَء َوَلْیَس َبْعٌض َاْو ِشْبـٍھ َجال    ِإمَّا ِبُكلٍّ َأْو ِبَبْعـٍض َأْو بــال

  َفْھَي ِإذْن ِإلى الَثماِن آیـِـَبـْھ    َوُكـلُّھا ُموَجَبـٌة َأْو ساِلـَبـْھ
   :ني أن القضیة فسمان شرطیة وحملیةیع

حكوم علیھ فیھا جزئیًا معینًا والحملیة إما شخصیة وھي التي یكون الم
كزید كاتب، وإما أن تتمیز جزئیتھ بذكر السور كبعض اإلنسان كاتب فھي 
محصورة الجزئیة أو تتمیز كلیتھ بذكره ككل إنسان حیوان فالمحصورة 

وإما أن تكون مھملة كإنسان كاتب وھي في قوة الجزئیة لتحققھا فیھا . الكلیة
  .سالبة فصارت ثمانیة فتلك أربع، وكلھا إما موجبة أو

واعلم أن السور ھو اللفظ الدال على كمیة األفراد وھو أربعة أقسام 
سور إیجاب كلي ككل إنسان حیوان، وسور إیجاب جزئي كبعض اإلنسان 
حیوان، وسور سلب كلي كال شيء من اإلنسان بحجر، وسور سلب جزئي 

ب التعبیر ھي معاني السور وغلفھذه األربع . كلیس بعض اإلنسان بحجر
أو شبھ (ولذلك قال باللفظ المذكور، ویجوز التعبیر بغیره مع حفظ معناه 



البیت ثم للترتیب الذكرى ) ثم القضایا(وقولھ . أي ظھر معناه فیھ) جال
        .    وحملیة معطوف على شرطیة وحذف العاطف ضرورة. خاصة
قسمان أي والقسم الثاني من قسمي القضایا وھو الحملیة ) والثاني(

أیضًا كلیة وشخصیة، وحذف العاطف أیضًا للضرورة؛ واألول أي القسم 
إما مسور أي تقدمھ سور : األول من قسمي الحملي وھو الكلي قسمان أیضًا

  .سور كلي وال جزئيكلي أو جزئي، وإما مھمل أي لم یسبقھ 
حذفت التاء من أربع وإن كان المعدود مذكرًا ) وأربع(وقولنا 

البیت أي ) وكلھا(وقولنا . أقسام السور أربعة حیث وجدللضرورة أي و
وكل تلك القضایا األربع إما موجبة أو سالبة صارت ثمانیة من ضرب اثنین 

  .وآیبة أي راجعة. في أربعة
واَألوَُّل الموضوُع في 

  الَحمِلیَّــْھ
  واآلخُر المحموُل بالسَّویَّــــْھ  

ى تسمیة جزئھا، ویعني أن الحملیة أخذ یتكلم عل لما فرغ من تقسیم
المناطقة اصطلحوا على تسمیة المحكوم علیھ وھو الجزء األول موضوعًا، 

واألوَُّل (والمحكوم بھ وھو الجزء اآلخر محموًال؛ وھذا معنى قولنا 
البیت أي والجزء األول وھو المحكوم علیھ یسمى موضوعًا ) الموضوع

  .والجزء اآلخر وھو المحكوم بھ یسمى محموًال
فلم سمي ھذا أول وھذا آخر مع أنا قد نجد المحكوم بھ مقدمًا : فإن قلت

  .أنھ وإن كان متقدمًا وضعًا فھو متأخر طبعًا: فالجواب. كقام زید
ینحل طرفاھا إلى مفردین، وھي ثمانیة كما الحملیة ھي التي  :تنبیھ

  :والشرطیة ھي التي ینحل طرفاھا إلى جملتین وإلیھ أشار بقولھ. تقدم
  َفِإنَّھا َشْرِطیٌَّة َو َتــْنـَقِسـْم    ِإْن َعلى التَّْعلیِق فیھا َقْد ُحِكْمَو

  َوِمْثُلھـا َشْرِطیَّـٌة ُمـْنـَفِصلْھ    َأْیضًا ِإلى َشْرِطیَّـٍة ُمتــَِّصَلـْھ
  َأمَّـا َبَیـاُن ذاِت االتِّصــاِل    ُجزءاھمـا ُمَقــدٌَّم وتاِلــي

  َوذاُت االنـِفصاِل ُدوَن َمْیــِن    الُجْزَأْیــِن ما َأْوَجَبْت َتـالُزَم
  َأْقساُمھا َثالَثـٌة َفْلُتـْعـَلمــا    ما َأْوَجَبْت َتـَناُفرًا َبْیـَنُھمـا

  َوْھَو الَحِقیِقيُّ اَألَخصُّ َفاْعـَلـما    ماِنُع َجْمٍع َأْو ُخُلوٍّ َأْو ُھَمــا
التعلیق أي وجود إحدى القضیة الشرطیة ھي التي یحكم فیھا على 

متصلة : قضیتیھا معلق على وجود األخرى أو على نفیھا؛ وھي على قسمان
  .ومنفصلة، والجزء األول منمھا یسمى مقدمًا والثاني تالیًا

فالمتصلة ھي التي یحكم فیھا بلزوم قضیة ألخرى أو ال لزومھا وھي 
ال اهللا لفسدتا، لو كان فیھما آلھة إ: التي توجب التالزم بین جزءیھا، نحو

  .إن كانت الشمس طالعة فالنھار موجود؛ فجزآھما متالزمان: وكقولنا



ھي التي یحكم فیھا بامتناع اجتماع قضیتین فأكثر في  صلةوالمنف
العالم إما قدیم أو حدیث، وزید : الصدق، وھي التي جزءاھا متعاندان نحو

  :إما حي أو میت، وھي على ثالثة أقسام
ھذا العدد إما مساو لذلك أو أكثر فیمتنع : مانعة الجمع، نحو

  .اجتماعھما، ویمكن الخلو عنھما بأن یكون أقل
إما أن یكون زید في البحر وإما أن ال یغرق، : ومانعة الخلو، نحو

فیمكن الجمع بینھما بأن یكون في البحر وال یغرق، ویمتنع خلوه عنھما بأن 
  .ال یكون في البحر ویغرق
ما زوج أو فرد فیمتنع اجتماع الزوج والفرد في ومانعتھما كالعدد إ

عدد واحد ویمتنع خلوه عنھما؛ وھذا القسم ھو الحقیقي وھو أخص من 
في  قسمیھ ألنھ مھما حكم فیھ بالتنافر بین طرفیھ وضعًا ورفعًا فإنھ یشاركھ

مثال مانع الجمع لصدقھ علیھ، ومانع الرفع لصدقھ علیھ، ویبقى كل قسم 
  .ثالھ فھما أعم وھو أخص منھمامنھما مختصًا بم

شرطھا، ) ُحِكم(البیت إن شرطیة، و) وإن على التعلیق(وقولنا 
. ولذلك قرن بالفاء وجوبًا ألنھ ال یصلح ألن یكون شرطًا) فإنھا(والجواب 

  .منصوب على المصدریة من آض یئیض أیضًا إذا رجع) أیضًا(و
، )ما أوجبت تالزم: (البیت جواب أما) أما بیان ذات االتصال(وقولنا 

وحذفت الفاء من جوابھا وذلك واقع نثرًا ونظمًا؛ أما نثرًا فكما وقع في 
  :، وأما نظمًا فكقول الشاعر"أما بعد ما بال رجال: "خطبتھ 

ولكن سیرًا في عراض     فأما القتال ال قتال لدیكم
  المواكب

  .فحذفت الفاء من قولھ ال قتال وھو جواب أما
  .أي ومانعتھما أي مانعة الجمع والخلو واهللا أعلم) أو ھما(وقولنا 

                    
  )َفْصٌل في التــَّناُقِض(

لما فرغ من القضایا وأقسامھا طفق یتكلم على أحكامھا، فمن ذلك 
التناقض وھو اختالف قضیتین باإلیجاب والسلب بحیث یقتضي لذاتھ أن 

  . تكون إحداھما صادقة واألخرى كاذبة واهللا أعلم
  ْیٍف َوِصْدُق واِحٍد َأْمٌر ُقـِفْيَك    َتَناُقٌض ُخْلـُف الَقِضیََّتـْیِن ِفْي
  َفَنـْقُضھا ِباْلَكْیِف َأْن ُتـَبدَِّلـْھ    َفِإْن َتُكْن َشْخـِصیًَّة َأْو ُمْھَمَلـْھ
  اْنُقْض ِبـِضدِّ ُسوِرھا الَمْذُكوِرَف    َوِإْن َتـُكْن َمْحُصوَرًة ِبـالسُّوِر

  َنِقیُضـھا َساِلَبٌة ُجْزِئـیَّـــْة    ِإْن َتُكْن ُموجِـِـَبـًة ُكلِّیَّـْةَف
  َنقیُضھا موِجَبــٌة ُجْزِئیَّـــْة    َوِإْن َتُكْن َساِلبًة ُكــلِّــیَّـْة



 ، والكیفیعني أن التناقض عبارة عن اختالف قضیتین في الصدق
اإلیجاب والسلب، والبد أن ، فشرطھ أن ال یختلفا إال بوھو اإلیجاب والسلب

  .تكون إحدى القضیتین صادقة واألخرى كاذبة
فإن تكن (وقولنا . مبتدأ وسوغھ بالنكرة التفصیل) تناقض(فقولنا 

ھذه قاعدة تعین في كیفیة التناقض على ما اشتھر تقریره ..) شخصیة
وصعب تحصیلھ وھي أن القضیة إما أن تكون عاریة عن السور فھذه إن 

ة كان نقیضھا موجبة كزید قائم لیس بقائم أو اإلنسان حیوان لیس كانت سالب
البیت أي فإن كانت القضیة ) فنقضھا بالكیف(بحیوان، وھذا معنى قولنا 

شخصیة أو مھملة فتناقضھا بحسب الكیف وھو اإلیجاب والسلب بأن تبدلھ 
فإن كان إیجابًا فتناقضھا بضد سورھا بأن تعّوض عن سورھا سورًا 

البیت أي وإن كانت ) وإن تكن محصورة(وإلیھ اإلشارة بقولنا  یناقضھ،
  .القضیة محصورة بأت تقدمھا سور فتناقضھا بذكر نقیض سورھا

وأقسام السور أربعة كما تقدم، فالمسّورات أربع موجبة كلیة ككل 
إنسان حیوان فنقیضھا سالبة جزئیة كلیس بعض اإلنسان بحیوان، وسالبة 

سان بحجر فنقیضھا موجبة جزئیة نحو بعض اإلنسان كلیة كال شيء من اإلن
  .حجر

وإن في البیتین شرطیة وجوابھا نقیضھا فحذفت الفاء من جوابھا 
  :للضرورة كقول حسان 

  والشّر بالشّر ع عند اهللا سیان    من یفعل الحسنات اهللا یشكرھا
لكن حذف الفاء للضرورة، وورد حذفھا ) فاهللا(فكان من حقھ أن یقول 

  .أي فاستمتع" فإن جاء صاحبھا وإال استمتع بھا"كما في الصحیح  نثرًا
  )َفْصٌل في الَعْكِس الُمْسَتــوي(

أحكام القضایا وھو العكس  تكلم في ھذا الفصل على حكم من
عبارة عن تحویل جزأي القضیة مع بقاء  المستوي، فالعكس المستوي

إلیجاب الجزئي، الصدق والكیف والكم إال اإلیجاب الكلي فیعّوض عنھ ا
  :وإلى ھذا المعنى أشرنا بقولنا

  َمَع َبــَقاِء الصِّْدِق َوالَكْیِفـیَّْھ    الَعْكُس َقـْلُب ُجْزَأِي الَقِضیَّـْھ
  َعْوُضھا الُموِجَبُة الُجْزِئیَّـــْھَف    َوالَكمِّ ِإّال الُموِجَب الُكـلِّـیَّـْھ

  ِبِھ اْجِتَماُع الِخسََّتْیِن َفاْقـَتـِصْد    َوالَعْكُس الِزٌم لـَِغـْیِر َما ُوِجْد
  ألنَّـَھـا في ُقـوَِّة الُجزئیَّــْھ    َومثُلھا الُمْھَمَلـُة السَّـلبیَّــْھ

  َو َلْیَس في ُمَر تٍَّب ِبـالَوْضــِع    َوالَعْكـُس في ُمَر تٍَّب ِبالطَّـْبع
ال ما یتفق  اعلم أن المقصود من العكس ما كان الزمًا من جھة الترتیب

وإن لم یلزم في القانون الكلي؛ وكل قضیة یلزمھا العكس  في بعض األمور



فعكسھا تحویل طرفیھا خاصة من غیر تغییر كیف وال كم إال الموجبة الكلیة 
  .فتنعكس موجبة جزئیة، ألنا لو عكسناھا مثل نفسھا لم تصدق

دق والمقصود من ھذا الفصل إنما ھو ما كان الزمًا على جھة الص
فتقول في عكس كل إنسان حیوان بعض الحیوان إنسان فلو عكستھا مثل 

ثم إن العكس الزم لكل قضیة . نفسھا فقلت كل حیوان إنسان لم تصدق
إال التي تجتمع فیھا الخستان وھما السالبة والجزئیة كلیس طبیعیة الترتیب 

ألنھا في بعض الحیوان إنسانًا فال یصدق عكسھا وتلحق بھا المھملة السالبة 
  .قّوتھا تحقیقًا فیھا كما مضى

والسالبة الكلیة تنعكس صادقة مثل نفسھا كال شيء من اإلنسان بحجر 
وال شيء من الحجر بإنسان؛ والموجبة الكلیة تنعكس صادقة موجبة جزئیة 
كما تقدم؛ والموجبة الجزئیة تنعكس صادقة مثل نفسھا أیضًا كبعض 

ن؛ والموجبة المھملة كالجزئیة الموجبة الحیوان إنسان وبعض اإلنسان حیوا
  .تنعكس مثل نفسھا كاإلنسان كاتب، والكاتب إنسان

واعلم أن العكس ال یكون إال في القضایا ذات الترتیب الطبیعي وإلیھ 
احترازًا من المنفصالت فإن ) والعكس في مرتب بالطبع(اإلشارة بقولنا 

لح ألن یكون مقدمًا تحویل طرفیھا لیس عكسًا، ألن كال من طرفیھا صا
وتالیًا فال یتعین ترتیبھا إال بالوضع بخالف الحملیة والمتصلة فإن ترتیبھا 
طبیعي، وإن انعكس طرفاھا فھي مرتبة بالقوة؛ واحترز بالمستوى من 

        .     عكس النقیض
  )باٌب في القــَِیاِس(

نا لما فرغ من الكالم على ما یتعلق بمبادئ التصدیقات شرع یتكلم ھ
  .على مقاصد التصدیقات وھي القیاس وما یتعلق بھ

: قول مؤلف من قضایا مستلزم بالذات لقول آخر، وھو قسمان: فالقیاس
األول ما یشتمل على النتیجة أو على نقیضھا بالقوة ویسمى اقترانیًا وحملیًا؛ 

    .ل ویسمى استثنائیًا وشرطیًاوالثاني ما یشتمل على النتیجة أو نقیضھا بالفع
  ُمْسـَتْلِزمًا ِبالذَّاِت َقْوًال آَخـرا    ِإنَّ الِقیاَس ِمْن َقضایا ُصــوِّرا

  َفِمْنُھ َما ُیْدعـى ِباالْقِتـــراني    ُثــمَّ الِقَیاُس ِعْنَدُھْم ِقْسَمـاِن
  ِبُقوَّةٍ َواْخَتصَّ بالَحْمــِلـیَّـِة    َوْھَو الَّذي َدلَّ على الَنتیَجــِة

عند المناطقة ھو المركب من قضایا یستلزم لذاتھ قوًال أي أن القیاس 
: آخر؛ واالقتراني منھ ما كان مشتمًال على النتیجة أو نقیضھا بالقوة، نحو

العالم متغیر وكل متغیر حادث وھو خاص بالقضایا الحملیة فلھذا سمي 
  .   معمول الحال) قوًال(و). صورا(حال من ضمیر ) مستلزمًا(و. حملیًا

  ُمـَقـدِّماِتِھ َعلى َما َوَجَبــا    ُتِرْد تْركیـَبـُھ َفَركِّبــاَفِإْن 



  َصِحیَحَھا ِمْن َفاِسٍد ُمْخَتـِبـرا    َوَر تِّـِب الُمَقدِّماِت َواْنـُظـرا
  ِبَحَسـِب الُمَقدِّمـــاِت آِت    َفِإنَّ الِزَم الُمَقــدِّمـــاِت

ركب مقدماتھ على ما یجب أي إذا أردت أن تعلم كیفیة تركیب القیاس ف
من اندراج الصغرى تحت الكبرى كما سیأتي من داللتھا على النتیجة 
وتأمل تلك المقدمات ھل ھي صحیحة أم ال لئال یفسد القیاس فإن الالزم 

  .بحسب ملزومھ
واعلم أنھ البد أن یشتمل على مقدمتین صغرى وكبرى، والصغرى 

  :ا المعنى أشرنا بقولنامندرجة في الكبرى أي داخلة فیھا وإلى ھذ
  َفَیِجُب اْنِدراُجھا ِفي اْلُكـْبـرى    َوما ِمَن الُمَقدِّمــاِت ُصْغـَرى
  َوذاُت َحدٍّ َأْكـَبـٍر ُكْبراُھمـا    َوذاُت َحـدٍّ َأْصَغـٍر ُصْغراُھما

  َوَوَسٌط ُیْلَغى َلَدى اِإلْنـتــاِج    َوَأْصَغٌر َفـذاَك ُذو اْنــِدراِج
وإال لم یحصل اللزوم إذ یلزم ن تكون الكبرى أعم الصغرى أي البد أ

  . من الحكم على األعم الحكم على األخص ال العكس
ثم اعلم أن الصغرى ھي المشتملة على موضوع النتیجة المسمى بالحد 

، والكبرى ھي المشتملة على محمولھا المسمى بالحد األكبر، األصغر
لحد األوسط وھو الجامع بینھما، والطرف المكرر المشترك بینھما یسمى ا

والحد األصغر مندرج في األكبر؛ وعند االنتاج یلغى الحد األوسط ویبقى 
  .األصغر واألكبر

البیت ما موصولة ) وما من المقدمات(ھذا مضمون األبیات، فقولنا 
وتنوین أصغر . وصغراھما خبر مبتدأ محذوف) فیجب(مبتدأ وخبرھا 

  .قوأكبر للضرورة، واهللا الموف
  

  )َفْصٌل في اَألْشكاِل(
  ُیْطـَلـُق َعْن َقِضیَّـَتْي ِقَیـاِس    الشَّْكُل ِعْنَد ھُؤالِء النَّـــاِس

  ِإْذ َذاَك ِبالضَّْرِب َلـُھ ُیَشــاُر    ِمْن َغْیِر َأْن ُتْعـَتـَبَر اَألْسـواُر
یعني أن المناطقة اصطلحوا على تسمیة قضیتي القیاس من غیر 

. ار شكًال، ومع اعتبارھا ضربًا أي نوعًا من أنواع الشكلاعتبار األسو
بدل أو نعت أو عطف بیان على البیت الناس ) عند ھؤالء الناس(وقولھ 

) إذ ذاك(وقولنا . وعن بمعنى على. الوجوه في المحلى بأل بعد اسم اإلشارة
أي یشار لمجموع القضیتین بالضرب أي وقت اعتبار األسوار البیت 

  .فیسمى ضربًا
ثم اعلم أن األشكال أربعة باعتبار األوسط، وبعضھا أقوى من بعض، 

   :  بینتھا بقولي



  أْرَبَعٌة ِبَحَسـِب الَحـدِّ الَوَسْط    وللُمقدِّماِت َأْشكـاٌل َفَقــْط
  ُیْدَعـى ِبَشْكـٍل َأوٍَّل َوُیـْدَرى    َحْمٌل ِبُصْغَرى َوْضُعُھ ِبُكْبـَرى

  َوَوْضُعـُھ ِفي اْلُكلِّ َثاِلثـًا ُأِلْف    َثاِنیـًا ُعـِرْفَوَحْمُلُھ ِفي اْلُكلِّ 
  َوْھَي َعلى التَّْرِتیِب ِفي التَّـَكمُِّل    َوَراِبُع اَألْشَكاِل َعْكـُس اَألوَِّل

  : یعني أن األشكال بحسب الحد المكرر أربعة أقسام
ن ألنھ إما أن یكون موضوعًا في الكبرى محموًال في الصغرى كاإلنسا

حیوان والحیوان حادث فھو الشكل األول المسمى بالنطم الكامل ألنھ أقواھا 
   .وھي ترجع إلیھ في الحقیقة

الفرس حیوان فھو الشكل  ،وإن كان محموًال فیھما كاإلنسان حیوان
ألنھ وافقھ في طرف الحمل الذي ھو أقوى من الثاني القریب من األّول 

  .طرف الوضع
اإلنسان حادث فھو  ،ھما كاإلنسان حیوانوإما أن یكون موضوعًا فی

  .الشكل الثالث لموافقتھ من طرف الوضع
وإما أن یكون موضوعًا في الصغرى محموًال في الكبرى وھو عكس 

فھو الشكل الرابع وھو أضعفھا لبعده  الكاتب إنسان ،األول كاإلنسان حیوان
ى قولنا عن األول لكونھ لم یوافقھ ال في الحمل وال في وضع، وھذا معن

   . البیت، وأربعة نعت ألشكال وقد قدم فقط للضرورة) وھي على الترتیب(
  َفَفاِسُد النَِّظــامِ َأمَّــا اَألوَُّل    َفَحْیُث َعْن ھذا النَِّظاِم ُیْعــَدُل

  َوَأْن ُتَرى ُكـلِّـیَّـــًة ُكْبَراُه    َفَشْرُطُھ اِإلْیَجاُب ِفي ُصْغــَراُه
  ُكـلِّـیَِّة اْلُكْبَرى َلُھ َشْرٌط َوَقْع    َیْخَتِلفا ِفي اْلَكْیِف َمْعَوالثَّاِن َأْن 

َوالثَّاِلُث اِإلْیَجاُب ِفي 
  ُصْغَراُھَما

  َوَأْن ُتَرى ُكـلِّـیَّـًة ِإْحَداُھَما  

  ِإّال ِبُصـوَرٍة َفِفیھـا َیْسَتبیـْن    َوَراِبٌع َعَدُم َجْمـِع الِخسََّتْیــْن
  ْھُكْبَراُھَما َساِلَبـٌة ُكـلِّـیَّــ    ْھُموِجَبــٌة ُجْزِئیَّــُصْغَراُھَما 

أي إذا عدل عن ھذه األشكال وعن ھذا الترتیب فذلك فاسد كما سیأتي 
إن شاء اهللا تعالى، ثم ذكر شرط إنتاج كل شكل واستغنى عن ذكر ضروبھ 

  .بذكر شروطھ الستلزامھ لتلك
ب األسوار علیھ، وھا والضرب عبارة عن نوع الشكل بحسب تعاق

نحن نذكر ضروب كل شكل أعني المنتجة منھا لیبدو لك ما كان حاصًال 
  .بالقوة حاصًال بالفعل

فشرط إنتاج الشكل األول إیجاب الصغرى وكلیة الكبرى فضروبھ 
  : المنتجة إذن أربعة

  ).ج ا(ینتج كل ) ب ا(وكل ) ج ب(موجبتان كلیتان ككل : األول



وال شيء من ) ج ب(ن الصغرى موجبة ككل كلیتا: الضرب الثاني
  ).ج ا(ینتج ال شيء من ) ب ا(

ب (وكل ) ج ب(موجبتان والصغرى جزئیة كبعض : الضرب الثالث
  ).ج ا(ینتج بعض ) ا

) ج ب(كبعض  والكبرى سالبة كلیةالصغرى موجبة : الضرب الرابع
  ) .ج ا(ینتج لیس بعض ) ب ا(وال شيء من 

ألول كل والثاني ال شيء والثالث بعض وإنما كانت نتیجة الضرب ا
  .والرابع لیس بعض ألن النتیجة تتبع أخس المقدمتین كما سیأتي

وشرط إنتاج الشكل الثاني اختالف مقدمتیھ باإلیجاب والسلب مع كلیة 
  :الكبرى فضروبھ المنتجة أیضًا أربع

ا (وال شيء من  ) جب(كلیتان صغراھما موجبة ككل :الضرب األول
  ).ب

ا (وكل ) ج ب(كلیتان وصغراھما سالبة كال شيء من :الثاني الضرب
  ).ب

  ).ج ا(فالنتیجة في ھذین الضربین كلیة سالبة وھي ال شيء من 
ج (صغرى موجبة جزئیة وكبرى سالبة كلیة كبعض : الضرب الثالث

  ).ا ب(وال شيء من ) ب
صغرى سالبة جزئیة وكبرى موجبة كلیة كلیس بعض : الضرب الرابع

  ).ا ب(كل و) ج ب(
  ).ج ب(فالنتیجة في ھذین األخیرین سالبة جزئیة وھي لیس بعض 

وشرط إنتاج الشكل الثالث إیجاب الصغرى وكلیة إحدى المقدمتین 
            :   فضروبھ المنتجة إذن ستة 

  ).ب ا(وكل ) ب ج(كلیتان موجبتان ككل : الضرب األول
ب (وكل ) جب (موجبتان صغراھما جزئیة كبعض : الضرب الثاني

  ).ا
  ).ب ا(وبعض ) ب ج(موجبتان صغراھما كلیة ككل : الضرب الثالث

  ).ج ا(فالنتیجة في ھذه الثالث موجبة جزئیة وھي بعض 
وال شيء من ) ب ج(كلیتان صغراھما موجبة ككل :الضرب الرابع

  ).ب ا(
موجبة جزئیة صغرى وسالبة كلیة كبرى كبعض : الضرب الخامس

  ).اب (وال شيء من ) ب ج(
ب (موجبة كلیة صغرى وسالبة جزئیة كبرى ككل : الضرب السادس

  ).ب ا(وبعض ) ج



  ).ج ا(والنتیجة في ھذه الثالث األخیرة سالبة جزئیة وھي لیس بعض 
وشرط انتاج الشكل الرابع عدم اجتماع الخستین فیھ ولو في مقدمة 
واحدة إال في صورة واحدة من ضروبھ وھي أن تكون الصعرى موجبة 

موجبة ئیة فیجب فیھا حینئذ أن تكون الكبرى سالبة كلیة إذ لو جعلناھا جز
جزئیة لم ینتج لعد داللة المقدمتین على النتیجة، فضروب الرابع المنتجة 

  :إذن خمسة
  ).ا ب(وكل ) ب ج(كلیتان موجبتان ككل : الضرب األول
  ).ا ب(وبعض ) ب ج(موجبتان صغراھما كلیة ككل : الضرب الثاني

  ).ج ا(جة في ھذین الضربین موجبة جزئیة وھي بعض والنتی
وكل ) ب ج(كلیتان صغراھما سالبة نحو ال شيء من : الضرب الثالث

  ).ج ا(والنتیجة سالبة كلیة وھي ال شيء من  ).ا ب(
ا (وال شيء من ) ب ج(كلیتان صغراھما موجبة ككل :الضرب الرابع

  ).ب
( كلیة كبعض  صغرى موجبة جزئیة وكبرى سالبة:الضرب الخامس

  ). ا ب(وال شيء من ) ب ج
  ).ج ا(ونتیجة ھذین الضربین سالبة جزئیة وھي لیس بعض 

ھذه الحروف المذكورة قد اشتھر اصطالح المناطقة : األول )تنبیھات(
  .مثًال كل إنسان حیوان) ج ب(على التعبیر بھا لالختصار فمعنى كل 

ع ھو األول منھا بعینھ زعم بعضھم أن األشكال ثالثة وأن الراب: الثاني
إذ األشكال تتغیر : قدمت فیھ الكبرى لموافقتھ لھ في الصورة، ولیس كذلك

باعتبار موضوع النتیجة ومحمولھا وال یتغیر ذلك إال بتغیر النتیجة ولو كان 
ھو األول التحدت نتائجھا ونتائج ھذا عكس األول ألن المطلوب في قولنا 

  ).ا ب(و جعلناه من األول لنتج كل ول )اب(بعض ) ا ج(وكل ) ج ب(كل 
البیت حذفت الیاء من لفظ الثاني للوزن وذلك ) والثان أن یختلفا(وقولنا 

والثاني مبتدأ وَأْن وِصَلُتھا . الكبیر المتعالجائز حتى نثرًا كقولھ تعالى 
البیت أي شرط الرابع ) إال في صورة(وقولنا . مبتدأ ثان ولھ شرط خبره

لخستین أي السلب والجزئیة إال في صورة ففیھا تستبین انتفاء اجتماع ا
البیت أي وتلك ) صغراھما موجبة(وقولنا . الخستان أي تظھر فیھا لزومًا

  .     الصورة أن تكون صغراھما كذا الخ واهللا الموفق للصواب
  َكالثَّـاِن ُثمَّ َثاِلٌث َفِسـتَّــٌة    َفُمـْنـِتـٌج ِلَأوٍَّل َأْرَبـَعــٌة

  َوَغْیُر َمـا َذَكْرُتُھ َلْم ُیـْنـِتجا    اِبٌع ِبَخْمَسٍة َقْد َأْنـَتَجــاَوَر
  ِتْلَك الُمَقدِّمـاِت ھَكـذا ُزِكْن    َوَتـْتـَبُع النَّـِتیَجُة اَألَخسَّ ِمْن

  ُمْخـَتصَّــٌة َوَلْیَس ِبالشَّْرِطيِّ    َوھِذِه اَألْشكـاُل ِبالَحْمــِليِّ



  َأْو النَّـتـیـَجِة ِلِعْلــٍم آِت    ِض الُمَقدِّمــاِتَوالَحْذُف في َبْع
یعني أن ضروب الشكل األول المنتجة أربعة كما تقدم، والضروب  

أي كعدد ضروب ) كالثاني(المنتجة للثاني أربعة أیضًا، وھذا معنى قولنا 
  .الثاني فھو على حذف مضافین

فُثمَّ للترتیب  أي ثم الشكل الثالث ضروبھ المنتجة) فستة(ثم قال 
  .الذكرى

البیت أي والشكل الرابع منتج لخمسة ضروب، فرابع ) ورابع(ثم قال 
  .مبتدأ نكرة والمسّوغ التفصیل

أي ھذا الذي ذكرتھ من ضروب األشكال ..) وغیر ما ذكرتھ(وقولھ 
إنما ھو المنتج، وإال فضروب كل شكل منتجھا وعقیمھا ستة عشر ألن كل 

سورة بإحدى األسوار األربعة ثم تتعاقب األسوار فیقع مقدمة البد أن تكون م
بعضھا في محل اآلخر أربع تعاقبات وأربعة في أربعة بستة عشر، لكن ما 

؛ فصلناه منھا منتج وغیره عقیم، ولیس ھذا المختصر محًال الستیفاء عقیمھا
وأیضًا فھذا المختصر إنما وضعناه في معظم أوقات العجلة والضیق، وذلك 

ھـ، وقد وضع أھل ھذا الفن لتفصیل المنتج من ٩٤١الشتاء سنة  في وسط
  .العقیم جداول فلتطالع من محلھا، وغرضنا االختصار

أي ) زكن(و. البیت ھو السلبیة والجزئیة) وتتبع النتیجة األخس(وقولنا 
  .علم

وھذه (ثم اعلم أن األشكال مختصة بالقیاس الحملي وإلیھ أشار بقولھ 
  .البیت) األشكال

م اعلم أنھ یجوز حذف بعض المقدمات للعلم بھا وھكذا النتیجة، وإلیھ ث
فمثال حذف . البیت، والحذف مبتدأ وخبره آت) والحذف(اإلشارة بقولنا 

الصغرى ھذا یحد ألن كل زان یحد؛ ومثال حذف الكبرى ھذا یحد ألنھ 
ومثال حذف النتیجة ھذا زان وكل زان یحد، وھذا رمان وكل رمان . زان

  .القيء یحبس
  ِمْن َدْوٍر َأْو َتَسْلُسٍل َقْد َلِزَمــا    َوَتـْنـَتھي ِإلى َضُروَرٍة ِلَمــا

یعني أن المقدمات البد أن تنتھي إلى ضرورة قاطعة للدور والتسلسل 
توقف كل واحد من الشیئین على : والدور. الالزمین لذلك، وھما مستحیالن

والالم في قولنا لم . غیر متناھیةتوقف الشيء على أشیاء : والتسلسل. اآلخر
  .ومن لبیان الجنس وھو مصدوق ما. للتعلیل
  

  )َفْصٌل في االستثنائي(



ھذا ھو القسم الثاني من قسمي القیاس وھو القیاس الشرطي المسمى 
فالمتصل ھو الذي یحكم . باالستثنائي، وھو قسمان أیضًا متصل ومنفصل

لذي یكون فیھ حرف شرط نحو فیھ بلزوم قضیة أخرى أوال للزومھا وھو ا
لو كان فیھما آلھة إال اهللا لفسدتا ؛ وتسمى المقدمة المشتملة على الشرط

شرطیة وال یجوز أن یكون المقدم أعم من التالي كما ال یكون الموضوع 
أعم من المحمول إذ یلزم من الحكم على األعم الحكم على األخص ال 

  . العكس
  ُیْعَرُف ِبالشَّـْرِط ِبال اْمِتــَراِء    ِتـْثنـائِيَوِمْنُھ َما ُیْدَعى ِباالْس

  َأْو ِضدِّھا ِبالِفْعِل ال ِبالُقــوَِّة      َوْھَو الَِّذي َدلَّ َعَلى النَّـِتـْیَجِة
أي من القیاس قسم یسمى بالقیاس االستثنائي وھو المعروف بالشرطي 

أو نقیضھا لكونھ مركبًا من قضایا شرطیة وھو المشتمل على النتیجة 
بالفعل، نحو لو كان النھار موجودًا لكانت الشمس طالعة ولو لم یكن النھار 
موجودًا لما كانت الشمس طالعة، والنتیجة في األخیر ونقیضھا في األول 

  .مذكوران بالفعل
معطوف ) ومنھ(وقولنا . احترازًا من االقتراني وقد تقدم) بالقوة(وقولنا 

  .المتقدم) منھ(على 
أن المتصل إما أن یستثنى عین مقدمھ أو نقیضھ أو نقیض  ثم اعلم

  : التالي أو عینھ
فاستثناء عین مقدمھ ینتج عین تالیھ نحو كلما كانت الشمس طالعة 

  .فالنھار موجود لكن الشمس طالعة فالنھار موجود
 لو كان فیھما آلھةواستثناء نقیض تالیھ یستلزم نقیض مقدمھ نحو 

  اآلیة، 
ین الصورتین وھما استثناء نقیض المقدم أو عین التالي وأما عكس ھات

فال یلزم فیھما إنتاج الحتمال أن یكون التالي أعم من مقدمھ إذ یلزم من 
ثبوت األخص ثبوت األعم ومن نفي األعم نفي األخص بخالف العكس، 

مھما كان ھذا إنسانًا فھو حیوان فال یلزم منھ لكنھ حیوان فھو : فإذا قلت
         :وإلى ھذا أشرنا بقولنا .لكنھ لیس بإنسان فلیس بحیوان لما تقدمإنسان أو 

  َأْنَتـَج َوْضُع َذاَك َوْضَع التَّـاِلي    َفِإْن َیُك الشَّْرِطيُّ َذا اتَِّصــاِل
  َیْلَزُم ِفي َعْكِسِھَمـا ِلَما اْنَجَلى    َوَرْفُع َتــاٍل َرْفــَع َأوٍَّل َوال

. تصًال أنتج وضع مقدمھ أي ثبوتھ وضع تالیھیعني إن كان الشرطي م
إشارة إلى المقدم بدلیل ذكر التالي؛ ورفع تالیھ ینتج رفع ) وضع ذاك(وقولنا 

  .مقدمھ بخالف العكس فال یلزم فیھما إنتاج وتقدمت األمثلة



إشارة إلى الفرق بینھما وھو التعلیل المذكور قبل، ) لما انجلى(وقولنا 
لم یكن التالي أعم بل تساویا لزم من ثبوت ھذا ثبوت فالالم للتعلیل، وحیث 

  .ھذا والعكس، وإنما كان كذلك لخصوص المادة ال لخصوص صورة الدلیل
حیث یستثنى عین المقدم فأكثر ما یستعمل في الشرطیة بلفظ  :تنبیھ

فإنھا موضوعة لتعلیق الوجود بالوجود؛ وحیث یستثنى نقیض التالي " إن"
فإنھا وضعت لتعلیق العدم بالعدم وھذا یسمى بقیاس " لو"فأكثر ما یؤتى بـ

   .الخلف وھو إثبات المطلوب بإبطال نقیضھ
المنفصل ما كان مؤلفًا من قضایا منفصلة وھي قیاس الثم اعلم أن 

مانع الجمع والرفع وھو الحقیقي؛ ومانع جمع؛ : المتعاندة وھي ثالثة أقسام
  . ومانع رفع

جمع والرفع نحو العدد إما زوج أو فرد فإن كان حقیقیًا وھو مانع ال
  . أنتج وضع كّل من طرفیھ رفع اآلخر المتناع الجمع والعكس المتناع الخلو

وإن كان مانع جمع أنتج وضع أحد الطرفین رفع اآلخر المتناع الجمع 
  .بخالف العكس إلمكان الخلو

وإن كان مانع الخلو فعكسھ أن ینتج رفع أحدھما وضع اآلخر المتناع 
       :لخلو ال العكس إلمكان الجمع وإلیھ أشرنا بقولناا

  ُیْنـِتـُج َرْفَع َذاَك َوالَعْكُس َكذا    َوِإْن َیُكْن ُمْنَفِصًال َفَوْضــُع ذا
  َماِنَع َجْمـٍع َفِبَوْضـعِ َذا ُزِكْن    َوَذاَك ِفْي اَألَخصِّ ُثمَّ ِإْن َیُكـْن

  َماِنـَع َرْفٍع َكاَن َفْھَو َعْكُس َذا    َرْفٌع ِلـَذاَك ُدوَن َعْكـٍس َوِإَذا
أي وإن یكن القیاس الشرطي منفصًال فوضع كل من طرفیھ ینتج رفع  

؛ وإن )وذاك في األخص(اآلخر والعكس إن كان حقیقیًا، ھذا معنى قولھ 
دون عكس أي ال یوجب رفع یكن مانع جمع فوضع كل یوجب رفع اآلخر 

كان مانع رفع فھو عكس مانع الجمع  كل وضع اآلخر لجواز الخلو، وإن
  .كما تقدم

) مانَع(و. نائب فاعل زكن) رفٌع(و. جواب إن یكن...) فبوضع(وقولھ 
  .   جواب إذا) فھو عكس. (خبر كان مقدم

  )َلـَواِحُق الِقَیاِس(
لما فرغ من القیاس أي المفرد شرع فیما یلحق بھ فمن ذلك القیاس    

ج بعضھا نتیجة یلزم منھا ومن مقدم المركب، وھو تركیب مقدمات ینت
  .أخرى نتیجة أخرى إاى ھلم جرَّا

، )ج ب(كل : وسمي مركبًا لكونھ مركبًا من حجج متعددة نحو قولك
  ).ج ط(، فكل )د ط(، وكل )ا د(، وكل )ب ا(وكل 



متصل النتائج وھو ما تذكر فیھ النتائج؛ ومنفصلھا وھو : وھو قسمان
  .  ما لم تذكر نتائجھا

  ِلَكْوِنـِھ ِمْن ُحَجٍج َقْد ُركِّـَبـا    ُھ َما َیْدُعوَنـُھ ُمَركََّبـــاَوِمْن
  َواْقـِلـْب َنـِتـْیَجًة ِبِھ ُمَقدَِّمْھ    َفَركَِّبْنُھ ِإْن ُتِرْد َأْن َتْعـَلـَمـْھ
  َنِتـْیـَجـٌة ِإَلى َھـُلـمَّ َجرَّا    َیْلَزُم ِمْن َتْرِكْیـِبـَھا ِبُأْخـَرى

  َیُكوُن َأْو َمْفُصوَلـھا ُكلٌّ َسـَوا    َل النَّـَتـاِئجِ الَِّذي َحَوىُمتَِّص
أي ومن القیاس قسم یسمى بالقیاس المركب سمي بذلك لتركبھ من 

. والالم للتعلیل. موصولة مبتدأ) ما(و. مقدم) ما(خبر ) منھ(و. حجج متعددة
وھو  بلھ علیھوجوابھا محذوف لداللة ما تقدم ق). ُتِرد(وإن شرطیة شرطھا 

؛ ھذا مذھب جمھور البصریین ومذھب الكوفیین والمبرد )فركبنھ(قولنا 
  .وأبي زید من البصریین أنھ إذا تقدم ھو الجواب نفسھ، واألول أصح

ویلزم . البیت، نتیجة مفعول أول القلب والثاني مقدمھ) واقلب(وقولھ 
       .  فق للصوابوحوى أي اشتمل علیھا؛ واهللا المو. ومتصل خبر یكون. نعتھا

  َفَذا ِباالْسِتْقَراِء ِعْنَدُھْم ُعِقــْل    َوِإْن ِبُجْزِئيٍّ َعَلى ُكـلِّْي اْسُتِدْل
 ُھ ُیْدَعى الِقَیاَسَوَعْكُس

  الَمْنِطِقـْي
  َوْھَو الَِّذْي َقدَّْمـُتـُھ َفَحـقِّـِق  

َوَحْیُث ُجْزِئيٌّ َعَلى ُجْزِئْي 
  ُحِمْل

  َتْمِثْیـٌل ُجِعـْل ِلَجاِمـٍع َفَذاَك  

  ِقَیـاُس االْسِتْقـَراِء َوالتَّْمِثْیـِل    َوال ُیِفْیـُد الَقْطـَع ِبالدَِّلْیــِل
نبھ في ھذه األبیات على نوعین مما یلحق القیاس وھما االستقراء 

  . والتمثیل
ھو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئیاتھ، كقولنا كل : فاالستقراء

ھ األسفل عند المضغ ألن اإلنسان والبھائم والسباع كذلك، حیوان یحرك فكَّ
وھذا ال یفید القطع الحتمال عدم العموم كھذا المثال لخروج التمساح من 

  .الحیوان
وھو وعكس االستقراء ھو االستدالل بالكلي على الجزئي المفید للقطع 

  .القیاس المنطقي المراد من ھذا الفن وقد تقدم ذكره
بات حكم في جزئي لوجوده في جزئي لمعنى مشترك إث: والتمثیل

بینھما، وھو ضعیف أیضًا ألن الدلیل إذا قام في المستدل علیھ أغنى عن 
  .النظر في جزئي غیره لكن یصلح لتطبیب النفس وتحصیل االعتقاد

أي وإن استدل بجزئي ...) وإن بجزئي: (وإلى ھذا كلھ أشرنا بقولنا
  .الستقراءعلى كلي فھو المعروف عندھم با



البیت أي وإن حمل جزئي على جزئي لعلة جامعة ..) وحیث(وقولھ 
  .بینھما فھو التمثیل

وھو واالستقراء ال یصلحان إال لبحث الفقھاء، وال یفیدان إال الظن، 
  .البیت واهللا الموفق للصواب) وال یفید القطع(وإلى ھذا أشرنا بقولنا 

                
  )َأقــْساُم الُحجَِّة(

ر في ھذا الفصل تقسیم الحجة باعتبار مادتھا فإن الحجة قسمان ذك
  . نقلیة وعقلیة

والحجة العقلیة خمسة أقسام برھانیة وجدلیة وخطابیة وشعریة 
  :وسفسطائیة وتسمى المغالطة، وإلى ھذا أشار بقولھ

  ْھَأْقَساُم َھِذي َخْمَسٌة َجـِلـیَّـ    ْھَوُحجٌَّة َنْقِلیَّـٌة َعـْقـِلـیَّـ
  َوَخاِمٌس َسْفَسَطــٌة ِنْلَت اَألَمْل    َطاَبٌة ِشْعٌر َوُبْرَھاٌن َجــَدْلَخ

فالخطابة ما تألف من مقدمات مقبولة وھي قضایا تؤخذ ممن یعتقد فیھ 
الصدق ولیس بنبي أو لصفة جمیلة كزیادة علم أو زھد؛ أو من مقدمات 

  .مظنونة نحو ھذا یدور في اللیل بالسالح فھو لص فھذا لص
  .والغرض من الخطابة ترغیب السامع فیما ینفعھ

والشعر ما تألف من مقدمات متخیلة لترغیب السامع في شيء أو 
  .تنفیره عنھ نحو الخمر یاقوتة سیالة والعسل مرة مھوعة

  .والغرض من الشعر تاثر النفس
وھي ما اعترف بھا الجمھور والجدل ما تألف من مقدمات مشھورة 

ھذا ظلم وكل ظلم قبیح فھذا : ب رقة أو حمیة، نحولمصلحة عامة أو بسب
  .قبیح، وھذا كاشف عورتھ كل كاشف عورتھ مذموم فھذا مذموم

والغرض من الجدل إما إقناع قاصر عن البرھان أو إلزام الخصم 
  .ودفعھ

والسفسطة ما تألف من مقدمات شبیھة بالحق ولیست بھ، وتسمى 
فرس وكل فرس صھال فھذا  مغالطة كقولنا في صورة فرس في حائط ھذا

المشھورة وتسمى مشاغبة كقولنا في شخص  صھال؛ أو شبیھ بالمقدمات
یخبط في البحث ھذا یكلم العلماء بألفاظ العلم وكل من كان كذلك فھو عالم 

  .أو من مقدمات وھمیة كاذبة نحو ھذا میت وكل میت جماد فھذا عالم؛
وھو المفید للعلم الیقیني فھذه أربعة من أقسام الحجة والخامس البرھان 

  :  كما تقدم وإلیھ أشرنا إلى قولنا
  ُمَقدَِّمـاٍت ِبالَیِقـْیِن َتـْقـَتِرْن    َأَجلُّـَھا اْلـُبْرَھاُن َما ُألَِّف ِمْن

  ُمَجرََّبـــاٍت ُمَتَواِتــَراِت    ِمْن َأوَِّلیَّـاٍت ُمَشاَھـــَداِت



  ْلَك ُجْمَلـُة الَیِقـْیـِنـیَّـاِتَفِت    َوَحَدِسیَّــاٍت َوَمْحُسوَسـاِت
  .أي أجل الحجج الخمس البرھان وھو ما تركب من مقدمات یقینیة

  .ثم ذكر أن الیقینیات ستة
األولیات وتسمى البدیھیات وھو ما یجزم بھ العقل بمجرد : أولھا

  .تصور طرفیھ نحو الواحد نصف االثنین، والكل أعظم من جزأیھ
وھو ما ال یفتقر إلى عقل كجوع اإلنسان  اطنةالب المشاھدات: ثانیھا

  .وعطشھ وألمھ، فإن البھائم تدركھ
التجریبات وھي ما یحصل من العادات كقولنا الرمان یحبس : ثالثھا

القيء والنانخاه تھضم الشبع والتبخیر یبزر البصل یسقط سوس األضراس، 
إسھال وقد یعم كعلم العامة بأن الخمر مسكر، وقد یخص كعلم الطبیب ب

  .المسھالت
المتواترات وھي ما یحصل بنفس األخبار تواترًا كالعلم بوجود : رابعھا

  .مكة وبغداد لمن لم یرھما
الحدسیات وھي ما یجزم بھ لعقل الترتیب دون ترتیب : خامسھا

  .التجریبات مع القرائن كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس
الظاھر أعني بالمشاھدة المحسوسات وھي ما تحصل بالحس : سادسھا

  .كالنار حارة والشمس مضیئة
  .فھذه جملة الیقینیات التي یتألف البرھان منھا

  .من لبیان الجنس وھو الیقین) من أولیات(فقولھ 
ثم اعلم أن المتكلمین اختلفوا في الربط بین الدلیل والنتیجة على أربعة 

  :     أقوال أشرنا إلیھا بقولنا
  َعَلى النَّـِتـْیَجـِة ِخالٌف آِت    لُمَقدَِّمـــاِتَوِفْي َدالَلــِة ا

  َأْو َواِجٌب َواَألوَُّل الُمــَؤیـَُّد    َعْقِليٌّ َأْو َعاِديٌّ َأْو َتــَولُّـُد
وإلیھ أشرت مذھب إمام الحرمین وھو الصحیح فال یمكن تخلفھ  :األول

  . أي المقوى) واألول المؤید(بقولي 
ھ، والقوالن للقاضي قال عادي یمكن تخلف مذھب األشعري :والثاني

  . أیضًا
للمعتزلة قالوا بالتولد بمعنى أن القدرة الحادثة أثرت في : والثالث

  .وجود النتیجة بواسطة تأثرھا بالنظر
  .للحكماء: والرابع

  .   وإنما ذكرت ھذا الخالف تتمیمًا للفائدة
  

  )َخاتــــــَِمٌة(



ھذا الفصل آخر الموضوع قلت فیھ  خاتمة الشيء ما یختم بھ، ولما كان
خاتمة، ولما كان الخطأ كثیرًا ما یعرض للبرھان الختالل شرط من 

  .شروطھا أو حكم من أحكامھا جعل للتنبیھ على ذلك فصل یخصھ
واعلم أن الخطأ قسمان، تارة یكون بخطأ مادتھ وتارة یكون بخطأ 

  .صورتھ؛ واألول إما من جھة اللفظ أو المعنى
، وكاستعمال المتباینة كالمترادفة فكاالشتراك نحو ھذا عین أما اللفظ

نحو السیف والصارم فیغفل الذھن عما بھ االفتراق فیجري اللفظین مجرى 
  .واحد فیظن أن الوسط متحد 

وأما المعنى فكالتباس الصادقة بالكاذبة أیضًا، وذلك نحو الحكم على 
لون سواد فھذا سواد، الجنس بحكم النوع المندرج تحتھ نحو ھذا لون وال

وھذا سیال أصفر والسیال األصفر مرة فھذا مرة؛ ویسمى مثلھ إیھام العكس 
  . ألنھ لما رأى كل مرة سیاًال أصفر ظن أن كل سیال أصفرمرة

ومنھ الحكم على المطلق بحكم المقید بحال أو وقت نحو ھذه رقبة وكل 
  .لرقبة مؤمنة؛ وفي األعشى ھذا مبصر والمبصر مبصر باللی

ومنھ إجراء غیر القطعي كالوھمیات وغیرھا مما لیس قطعیًا مجرى 
  .القطعي

  . ونحو جعل العرضي كالذاتي نحو ھذا إنسان واإلنسان كاتب
بتغییرھا ویسمى مصادرة ونحو جعل النتیجة إحدى مقدمتي البرھان 

  .عن المطلوب كھذا نقلة وكل نقلة حركة فھذا حركة
یكون خطؤه في صورتھ، وذلك  والقسم الثاني من قسمي الخطأ

. كالخروج عن األشكال األربعة بأن ال یكون على تألیفھا ال فعًال وال قوًة
            :   وكانتفاء شرط من شروط اإلنتاج كما تقدم، وإلى ھذا أشرنا بقولنا

  ِفْي َمـادٍَّة َأْو ُصوَرٍة َفالُمْبـَتـَدا  َوَخَطُأ اْلـُبْرَھاِن َحْیُث ُوِجـَدا
  َتَباُیٍن ِمْثَل الرَِّدْیِف َمْأَخـــَذا    ِفْي اللَّْفِظ َكاْشِتَراٍك َأْو َكَجْعِل َذا
  ِبَذاِت ِصـْدٍق َفاْفَھِم الُمَخاَطَبـْة    َوِفْي الَمَعاِنْي الْلِتَباِس الَكاِذَبـْھ
  ــاِتِإْحَدى الُمَقدَِّمـ  َأْو ناِتٍج     َكِمْثِل َجْعِل الَعَرِضْي َكالذَّاِتـْي

  َوَجْعِل َكالَقْطِعـيِّ َغْیِر الَقْطِعْي    َوالُحْكِم ِلْلِجْنِس ِبُحْكِم النَّـْوِع
  َوَتْرِك َشْرِط النُّـْتـِج ِمْن ِإْكَماِلِھ    َوالثَّاِن َكالُخُروِج َعْن َأْشَكاِلـِھ

على لغة القصر في ) كجعل ذا(قد تقدم جمیع ذلك مستوفى، وقولھ 
  . بمعنى على) للجنس(والالم في . تمییز لمثل) مأخذا(و. األسماء الستة

فیھ فصل مضاف شبیھ بالفعل بمعمول ) كالقطعي غیر القطعي(وقولھ 
ھل أنتم تاركوا لي : "المجرور وھو واقع نظمًا ونثرًا أما نثرًا فكقولھ 

  :، وأما نظمًا فكقول الشاعر"صاحبي



  عاداك نیرانا یصلى بھا كل من    ألنت تعتاد في الھیجا مصابرة
یعود إلى القسم الثاني وھو خطأ في ) من إكمالھ(والضمیر في قولنا 

  .الصورة والسالم
آخر ما قصدنا جمعھ من أمھات المسائل المنطقیة، فالحمد هللا  وھذا

على ما أنعم وألھم على إكمال ھذا الموضوع على الھیئة المرضیة، نسألھ 
الكریم، وسببًا في نیل الثواب سبحانھ وتعالى أن یجعلھ خالصًا لوجھھ 

الجسیم، ومن األعمال التي ال تنقطع باالضطجاع تحت التراب، وأن یجعلھ 
إنھ . من األعمال التي تكون سببًا في صرف العذاب ومناقشة الحساب

         .   رؤوف رحیم تواب، وھو الموفق للصواب وعنده حسن المآب
  ِمْن ُأمََّھــاِت الَمْنِطِق الَمْحُمـوِد    َھذا َتَماُم الَغَرِض الَمْقُصـــوِد

أمھات المنطق أصول مسائلھ، وأم الشيء أصلھ، ولذلك قیل لمكة أم 
  .القرى ألنھا أم األرض ومنھا نشأت

وكان ھذا الفن محمودًا ألنھ یصون الفكر عن الخطأ، ویمیز صحیح 
ا یكون العلم النظري من سقیمھ، وال جرم أن ما كان بھذه الصفة في غایة م

  .    من الشرف والمحمدة واهللا الموفق للصواب
  َما ُرْمـُتـُھ ِمْن َفنِّ ِعْلِم الَمْنِطِق    َقِد اْنَتَھى ِبَحْمِد َربِّ الَفـَلـِق

وأرضاه وجعل الجنة  ھذا البیت لوالدنا سیدي الصغیر بن محمد 
د أن ووقاه، أخبرني بأنھ قالھ في منامھ بعمثواه ومن عذاب النار صانھ 

أخبرتھ بھذا الموضوع فأمرني بإدخالھ فیھ فأدخلتھ رجاء بركتھ طالبًا من 
   . اهللا حصول الملكة متوسًال إلیھ بخیر من على سبیل الھدى سلكھ

  ِلَرْحَمِة الَمْوَلى الَعِظْیِم الُمْقـَتـِدْر    َنَظَمُھ الَعْبُد الذَِّلْیُل الُمـْفـَتـِقر
  الُمْرَتِجـْي ِمْن َربِّـِھ الَمـنَّـاِن    ْحمــِناَألْخَضِريُّ َعاِبـُد الرَّ

  َوَتْكِشُف الِغَطا َعِن الُقـُلـوِب    َمْغِفَرًة ُتِحْیــُط بِالذُُّنــوِب
  َفِإنَّـُھ َأْكــَرُم َمْن َتَفضَّــال    َوَأْن ُیِثـْیَبَنا ِبَجنَّـِة الُعـَلـْى

على الطلب، واألخضري نعت المفتقر بالتاء أبلغ من الفقیر لداللة التاء 
لعبد وھو تعریف لنسبنا على ما اشتھر في ألسنة الناس ولیس كذلك بل 
المتواتر عن أعالي أسالفنا أن نسبنا للعباس بن مرداس السلمي الذي قال 

  :منشدًا
  رعـھ واألقــد بین عیینی    ــي ونھب العبیـأتجعل نھب

  مــعیفوقان مرداس في مج    فما كان حصن وال حابـس
  ومن یخفض الیوم ال یرفـع    وما كنت دون امرئ منھما

  فلم أعط شیئًا ولم أمنــع  لقد كنت في الحرب ذا 



  أدرع
البیت أي تزیل حجب رین الذنوب، المحدقة ) وتكسف الغطا(وقولنا 

بأنوار القلوب، الحائلة بین القلب وبین عالم الغیوب؛ فكم من قلب بذلك 
الدائرة الجسمانیة، لعزوبھ وجھلھ بالدائرة محجوب، فانحصر في سجن 

الروحانیة، والحقائق النورانیة، والفتوحات الربانیة، فصار مملوكًا 
للشھوات النفسانیة، فسلك المسالك الشیطانیة، فبقي مغمورًا في ظلمات 
جھلھ، مكبًال في سجن ھواه وقبیح فعلھ، محجوبًا عن لطائف عقلھ، إال من 

وتاب علیھ بجوده وفضلھ، نسألھ سبحانھ وتعالى وھو وفقھ اهللا وغفر لھ، 
خیر مسؤول، وخیر مأمول، أن یزیل عنا بفضلھ ظلمات بصائرنا التي 
عاقتنا عن إصالح بواطننا، وشغلتنا بظواھرنا، وأن یقذف في قلوبنا نورًا 

       .     إنھ غفور رحیم. یھدینا بھ عند تراكم الھوى إلى صراط مستقیم
  َوُكْن ِإلْصـالِح الَفَساِد َناِصَحا    ِلْلُمْبـَتِدْي ُمَساِمَحا َوُكْن َأِخْي

  َوِإْن َبِدْیَھًة َفـال ُتـَبـــدِِّل    َوَأْصِلِح الَفَسـاَد ِبالتَّـَأمُّــِل
  َألْجـِل َكـْوِن َفْھِمـِھ َقِبْیَحـا    ِإْذ ِقْیَل َكْم ُمَزیٍِّف َصِحْیَحــا

  الُعْذُر َحقٌّ َواِجٌب ِلْلُمـْبـَتِدْي    ْف ِلَمْقِصِدْيَوُقْل ِلَمْن َلْم َیْنَتِص
  ْھَمْعِذَرٌة َمْقُبوَلٌة ُمْسَتـْحَسـَنـ    ْھَوِلَبنْي ِإْحَدى َوِعْشِرْیَن َسـَنـ
  ِذْي الَجْھِل َوالَفَساِد َوالُفـُتـوِن    ال ِسیََّما ِفْي َعاِشـِر الُقــُروِن

  َتْأِلْیـُف َھذا الرََّجِز الُمـَنـظَّـِم    ـرَِّمَوَكاَن ِفْي َأَواِئــِل الُمَحـ
  ِمْن َبْعِد ِتْسَعــٍة ِمَن الَمِئْیــْن    ِمْن َســَنـِة ِإْحَدى َوَأْرَبِعْیْن

ال شك أن مسامحة المبتدي واالعتذار لھ مما ینبغي لكل عاقل، وذلك 
رأى لقصور ھمتھ وعدم كمال عقلھ وتوغلھ في العلم، وأنا أذنت لكل من 

ھذا الموضوع فوجد فیھ خلًال أن یصلحھ إن كان أھًال لذلك بعد أن یتأمل 
  : وإال فقد قیل

  وآفتھ من الفھم السقیــم    كم من مزیف قوًال صحیحـَا
فاعذرني یا أخي، وانظره بعین الرضا؛ وإنما ذكرت ھذا تنبیھًا على 

إال ك شیاطین الطلبة الذین یمرضون الصحیح ویصححون السقیم، وما ذا
لعدم إنصافھم وقلة تقواھم وعدم مراقبتھم للجلیل الذي ال یخفى علیھ شيء 

  .في األرض وال في السماء ویعلم خائنة األعین
حسب : "والمؤمن یلتمس العذر ألخیھ، وقد قال علیھ الصالة والسالم

، ویقال من ضاق صدره اتسع "المؤمن من الشر أن یحقر أخاه المسلم
رف بالرجال، والمؤمن یقبل الحق ولو من الرعاة فضًال لسانھ، والحق ال یع

  .عن غیرھم



وإذا كان العذر من حق المبتدئ في الزمن المتقدم فكیف في ھذا 
الزمان الصعب الذي انقرض فیھ أكابر العلماء ولم یبق فیھ إال حثالة 
الحثالة، وغلبت العجمة على قلوب األنام حتى كاد العلم ینقرض بانقراض 

  .أھلھ
إذا كان األمر كما ذكرت فلم تجاسرت وتجارأت على شيء : ن قلتفإ

حملني على ذلك تفاؤلي ورجائي من اهللا عز وجّل : قلت. ال تقدر علیھ
  .حصول المأمول من الفنون

وفي القرن أحد عشر . یعني من سني الھجرة) عاشر القرون(قولھ 
وال، وقیل مائة قیل لكل عقد من العشرة إلى الثمانین فتلك ثمانیة أققوًال 

  .وإیاه أعني، وقیل مائة وعشرة، وقیل من إلى مائة وعشرین
وعاشر القرون ھو قرننا ھذا الذي ظھرت فیھ الفتن واشتد فیھ البأس 
وقوي فیھ النحس، واشتد فیھ طغیان الكافرین وانتشر فیھ ظلم الظالمین 

ساھون وكثرت فیھ شرار الخالئق ولم یبق إال آثار الطرائق، والناس فیھ 
مھطعون لحطام الدنیا معرضون عن الدرجات العلیا مسابقون فیھ إلى 
ھواھم لیوقعھم في أھوى المھاوي وأسوأ المساوي، ولیس لھم تفكر في ھاذم 
اللذات وال تأھب فیما بعد الممات، كأنھم في الدنیا مخلدون وھم للفناء 

منفعة ساعة یخدم الواحد منھم طول عمره على  مشاھدون یخدم الواحد منھم
  !. ویضیع منفعة األبد، فما أشغلھا من إضاعة

فلو استیقظ ھذا النائم ونظر بعین قلبھ وفّكر في مآل أمره لسارع 
للطاعة، واشتغل بالسنة والجماعة، لكن كثر ذنبھ وقسا قلبھ وظھر عیبھ 

إن كان قبل ھذا . فخذلھ ربھ فلم تنفع فیھ موعظة وال صار من أھل الیقظة
ة األوثان فأھل ھذا الزمان عبدة الشیطان، شاع الشر وانتشر الزمان عبد

  .لقرب ھجوم اآلیات الكبر
اللھم وفقنا لما تحبھ وترضاه وال تجعلنا ممن اتخذ إلھھ ھواه واحشرنا 
في زمرة أولیائك وجملة أصفیائك یوم ال یستغنى إال بك، یوم ال ملجأ منك 

ذا الزمان الصعب الذي كسفت إال إلیك، یوم ال خیر إال لدیك، وأعنا على ھ
فیھ شموس الحق وشاع فیھ ظالم الباطل بین الخلق، وسّد األفق دخان 

  .الھوى وانتشر في األقالیم واستوى فال حرص وال حزن إال على الدنیا
ترى الواحد إذا ضیع من الدنیا مثقال حبة تأسف علیھ وتحّیر، وتكّدر 

سبة للدنیا بحذافیرھا منھ فال قلبھ وتغّیر، ویضیع من خیر اآلخرة ما ال ن
؛ وما ذلك إال من عالمة الخذالن والضالل، ومن باللھ ذلك بیخطر 

  .عالمات الخسران والنكال وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم



ال یبقى من : "زماننا ھذا ھو الذي قال فیھ علیھ الصالة والسالم
  "اإلسالم إال اسمھ وال من القرآن إال رسمھ

ھم وفقنا التباع السنة یا ذا الفضل والمنة، وأسعدنا بلقائك بال محنة، الل
                         .    وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ

  َعَلى َرُسـوِل اللَِّھ َخْیِر َمْن َھَدى    ُثمَّ الصَّالُة َوالسَّالُم َسْرَمــَدا
  السَّاِلِكْیَن ُسُبــَل النََّجــاِة    َقـــاِتَوآِلِھ َوَصْحِبـِھ الثِّـ

  َوَطَلَع الَبْدُر الُمِنـْیـُر ِفْي الدَُّجى    َما َقَطَعْت َشْمُس النََّھاِر َأْبُرَجـا
  .قد تقدم في الخطبة الكالم على ما یتعلق بالصالة علیھ 

ولفظ أبرج جمع قلة . البیت، ما مصدریة ظرفیة) ما قطعت(وقولنا 
راد الكثرة ألنھا اثنا عشر برجًا، في كل برج ثالثون درجة تقطع والم

الشمس كل یوم درجة، وتقطع الفلك في سنة، ویكون طول الملوین 
وقصرھما بحسب المیل الشمالي والجنوبي التساع القوس وضیقھ في اآلفاق 
الماثلة التي لھا عرض، وأما القمر فیقیم في كل برج لیلتین وثلثًا، ویقطع 

  .فسبحان مكون األكوان.ك في شھرالفل
تم بحمد اهللا وكفى والصالة والسالم على موالنا محمد المصطفى وال 

  .حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم؛ وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  
  

       
  
  

  
  ِبْسِم اللَِّھ الرَّْحمِن الرَّحیِم

  
  )ُمَقدَِّمٌة(

  اـَج الِفْكِر َألْرباِب الِحَجـَنتاِئ    اــَأْخَرج الَحْمُد ِللَِّھ الَّذي َقْد
  ِلـُكلَّ ِحَجاٍب ِمْن َسحاِب الَجْھ    ِلــَوَحطَّ َعْنُھْم ِمْن َسَماِء الَعْق

  ْھــدَّراِتـھا ُمْنَكِشَفـَرَأْوا ُمَخ    ْھـَحتى َبَدْت َلُھْم ُشُموُس الَمْعِرف
  الِمـــاِن َواِإلْسـْعَمِة اِإلیمِنِب    اِمـــَنْحَمُدُه َجلَّ َعلى اِإلْنع

  اِت الُعَلىـَوَخْیِر َمْن َحاَز الَمقاَم    الـَمْن َخصَّنا ِبَخْیِر َمْن َقْد َأْرَس
  ىــِميِّ الُمْصَطفـالَعَرِبيِّ الَھاِش    ىــَفـلِّ ُمْقَتِد ُكـُمَحمٍَّد َسیِّ

  اني ُلَججاـَبْحِر الَمع َیُخوُض ِمْن    اــَصلَّى َعَلْیِھ اللَُّھ ما داَم الِحج



  داــَمْن ُشبُِّھوا َبَأْنُجٍم في االْھِت    َدىــھ َذِوي الُھـوآِلِھ َوَصْحِب
  اِنــْحِو ِللِّسـُھ َكالنَّـَبُتـِنْس    ُق ِلْلَجـَنـاِنــُد َفالَمْنِطـَوَبْع

َفَیْعِصُم األفكاَر َعْن َغيِّ 
  اـالَخط

  اـالِغَط َوَعْن َدقیِق الَفْھِم َیْكِشُف  

  داـِھ َفواِئــُع ِمْن ُفُنوِنـَتْجَم    داــِھ َقواِعـفَھاَك ِمْن ُأُصوِل
  ِقــِم الَمْنِطـُیْرَقى ِبِھ َسماُء ِعْل    ْوَرِقـِم الُمَنـَسمَّْیـُتـُھ ِبالسُّلَّ

  اـِم َلْیَس قاِلَصـِھ الَكریـِلَوْجِھ    َواللَّـَھ َأْرُجو َأْن َیُكوَن َخاِلَصا
  ديــوَّالِت َیْھتـِھ ِإلى الُمَطـِب    ديـًا ِلْلُمْبتــَأْن َیكوَن ناِفعَو

)َفْصٌل في َجواِز االْشِتَغاِل بِھ(
  واِلــٍة َأْقـلى َثالَثـِھ َعـِب      واِز االْشِتغاِلـُف في َجـَوالُخْل

  اــْعَلمي َأْن ُیـَوقاَل َقْوٌم َیْنَبغ      اـَفاْبُن الصَّالِح َوالنَّواوي َحرَّم
  ْھــَحـالَقری ِلـَجَواُزُه ِلكاِم      ْھــَوالَقْوَلُة الَمْشُھوَرُة الصَِّحیح

  واِبـِھ ِإلى الصَّـدي ِبـِلَیْھَت      اِبــِة َوالِكتــُمَماِرِس السُّنَّ
)َأْنواُع الِعْلِم الَحاِدِث(

  ٍق ُوِسْمـَتْصدیٍة ِبــَوَدْرُك ِنْسَب    ْمـوُّرًا ُعِلــِإْدراُك ُمْفَرٍد َتَص
  ِعـدٌَّم ِبالطَّــْبــُھ ُمقَّـَألنَّ      ِعــَد الَوْضـَوُقدَِّم اَألوَُّل ِعْن

  ليـُھ ُھَو الضَّروريُّ الَجـَوَعْكُس    ِلـرْي ما اْحتاَج ِللتَّـَأمُّـَوالنََّظ
  ْلـاِرٍح َفْلَتْبَتِھـُیْدَعى ِبَقْوٍل َش    ْلــُوِصوٍُّر ـِإلى َتَصِبـِھ َوما 

  َد الُعَقالـٍة ُیـْعَرُف ِعْنـِبُحجَّ    ِھ ُتـُوصِّالـِب ٍق ـَوَما ِلَتْصِدی
)أنَواُع الّداللِة الَوْضِعیَِّة(

  ْةــَة الُمطاَبَقـا َدالَلـَیْدُعوَنھ      ْھـا واَفَقـِظ َعلى َمـَداللُة اللَّْف
  َزْمـٍل الَتـٌم إْن ِبَعْقَزاـَفْھَو اْلِت    ًا َوما َلِزْمـَوُجْزِئــِھ َتـَضمُّن

)َفْصٌل في مباِحِث اَأللـــْفاِظ(
  َرُدـا ُمْفـٌب َوِإمَّـا ُمَركَّـِإمَّ      ُدـُمْسَتْعَمُل اَألْلفاِظ حیُث یوج

  الـِس ما تـاُه ِبَعْكـُجُزِء َمْعن    لىـْزُؤُه َعـا َدلَّ ُجـَفَأوٌَّل م
لى ِقْسَمْیِن َأْعني ـَوْھَو َع

  االُمْفَرد
  ِّداـَحْیُث ُوِج ـيٌّ َأْو ُجْزِئيُُّكل  

  يُّـُھ الُجْزِئـٍد َوَعْكُسـَكـَأَس    يُّـراٍك الُكـلِّـُم اْشِتـَفُمْفِھ
  ِإذا َخَرْج اِرٍض ـُھ َأوْْ ِلعـَفاْنِسْب    ا اْنَدَرْجــَوَأوًَّال ِللذَّاِت ِإْن فیھ

ٌس َوَفْصٌل َعَرٌض َنْوٌع ِجْن    اصْـَوالُكلِّیَّاُت َخْمَسٌة ُدوَن اْنِتق
  َوخاصْ

  ْطـِجْنٌس َقریٌب َأْو َبعیٌد َأْو َوَس    ْطــٌة ِبال َشَطــَوَأوٌَّل َثالَث



)َفْصٌل في َبیاِن ِنْسَبِة اَألْلفاِظ ِلْلَمعاني(
  اِنــاٍم بال ُنْقصـَخْمَسُة َأْقَس    انيــاِظ ِلْلَمعـُة اَألْلفـَوِنْسَب
  ُھ التَّراُدُفـراُك َعْكُسـَواالْشِت    ُفــَتَخاُل ٌكـٌؤ َتَشاُكـَتواُط

  ُرــُتْذَكـٌة َســَوَأوٌَّل َثالَث    ُرــٌب َأْو َخَبـَواللَّْفُظ ِإمَّا َطَل
  اـاِوي َفاْلِتماٌس َوَقعـَوفي التَّس    ال َوَعْكُسُھ ُدعاـٌر َمَع اْسِتْعـَأْم

)لُجْزِء َوالُجْزِئیَِّةَفْصٌل في َبیاِن الُكلِّ والُكلِّیَِّة َوا(
  وِعـَس ذا ُوُقـلِّ ذاَك َلْیـَكُك    وِعـا َعلى الَمْجُمـالُكلُّ ُحْكُمن

  اــْد ُعِلمـَفِإنَُّھ ُكـلِّـیَّـٌة َق    اـا ِلُكلِّ َفْرٍد ُحِكمـَوَحْیـُثم
  ْةـَوالُجْزُء َمْعِرَفتــُــُُھ َجِلیَّ    ْةــََوالُحْكُم ِلْلَبْعِض ُھَو الُجْزِئّی
)َفْصٌل في الُمَعرِّفاِت(

  يٌّ ُعِلْمـيٌّ َوَلْفِظـدٌّ َوَرْسِمـَح    ْمــٍة ُقِســلى َثالَثُمَعرٌِّف ع
  اـٍة َمعـْنِس َوخاَصَوالرَّْسُم ِبالِج    اــَفالَحدُّ ِبالِجْنِس َوَفْصٍل َوَقع
  اـَوَقع ٍد ال َقریٍبـٍس َبعیـِجْن    اــَوناِقُص الَحدِّ ِبَفْصٍل َأْو َمع

  ْطـَقِد اْرَتَب ٍدـَأْو َمَع ِجْنٍس َأْبَع    ْطـٍة َفَقـَوناِقُص الرَّْسِم ِبَخاَص
  راـٍَف َأْشھـُل َلْفٍظ ِبَردیـْبدیَت    راـيٍّ َلَدْیِھم ُشِھـا ِبَلْفِظـَوَم

  داـرًا ال َأْبَعـًا َوظاِھـُمْنَعِكس    ردًاــَوَشْرُط ُكلٍّ َأْن ُیرى ُمطَّ
  زارِّــا ُتُحـٍة ِبھـِبال َقِرْیـَن    زاوِّــًا َوال ُتُجــساِویَوال ُم

  ٍك ِمَن الَقریَنِة َخالُمْشتـــَـَر    ُدوٍد َوالــَوال ِبما ُیْدَرى ِبَمْح
  َأْن َتـْدُخَل اَألْحكاُم في الُحُدوِد    َوِعْنَدُھم ِمْن ُجْمـَلـِة الَمْردوِد
ِم َفاْدِر ما ـَوَجاِئٌز في الرَّْس    َأْو َوال َیـُجوُز في الُحُدوِد ِذْكُر

  َرَوْوا
)َباٌب في الَقضایا َوَأْحكاِمھا(

  ًة َوَخـَبـراــَبْیـَنُھُم َقِضیَّ      ما اْحـَتَمَل الصِّْدَق ِلذاِتِھ َجرى
  َشْرِطیَّـٌة َحْمِلیـَّــٌة َوالثَّـاني    ُثـمَّ الَقَضایا ِعْنَدُھم ِقْسمـاِن

  ُلـــا ُمْھَمـوٌَّر َوِإمَّـِإمَّا ُمَس    َشْخِصیَّـٌة َواَألوَُّل ُكـلِّـیَّـٌة
  رىــُھ َحْیُث َجـَوَأْرَبٌع َأْقَساُم    َرىـَوالسُّوُر ُكلِّـیـا َوُجْزِئیا ُی

  ـٍھ َجالْيَء َوَلْیَس َبْعٌض َاْو ِشْبَش    الــٍض َأْو بـِإمَّا ِبُكلٍّ َأْو ِبَبْع
  َفْھَي ِإذْن ِإلى الَثماِن آیـِـَبـْھ    ساِلـَبـْھَأْو ـٌة َوُكـلُّھا ُموَجَب

واَألوَُّل الموضوُع في 
  الحمِلیَّــْھ

  واآلخُر المحموُل بالسَّویَّــــْھ  

  َفِإنَّھا َشْرِطیٌَّة َو َتــْنـَقِسـْم    َوِإْن َعلى التَّْعلیِق فیھا َقْد ُحِكْم
  َوِمْثُلھـا َشْرِطیَّـٌة ُمـْنـَفِصلْھ    ـْھَأْیضًا ِإلى َشْرِطیَّـٍة ُمتــَِّصَل



  أمَّا َبَیــاُن ذاِت االتِّـَصـاِل    ُجْز آُھما ُمَقــدٌَّم َوتـالـْي
  َوذاُت االنـِفصاِل ُدوَن َمْیــِن    ما َأْوَجَبْت َتـالُزَم الُجْزَأْیــِن

  َفْلُتـْعـَلمــاَأْقساُمھا َثالَثـٌة     ما َأْوَجَبْت َتـَناُفرًا َبْیـَنُھمـا
  َوْھَو الَحِقیِقيُّ اَألَخصُّ َفاْعـَلـما    ماِنُع َجْمٍع َأْو ُخُلوٍّ َأْو ُھَمــا
  )َفْصٌل في التــَّناُقِض(

  ْیٍف َوِصْدُق واِحٍد َأْمٌر ُقـِفْيَك    َتَناُقٌض ُخْلـُف الَقِضیََّتـْیِن ِفْي
  َفَنـْقُضھا ِباْلَكْیِف َأْن ُتـَبدَِّلـْھ    َلـْھَفِإْن َتُكْن َشْخـِصیًَّة َأْو ُمْھَم

  اْنُقْض ِبـِضدِّ ُسوِرھا الَمْذُكوِرَف    َوِإْن َتـُكْن َمْحُصوَرًة ِبـالسُّوِر
  َنِقیُضـھا َساِلَبٌة ُجْزِئـیَّـــْة    َفِإْن َتُكْن ُموجِـِـَبـًة ُكلِّیَّـْة
  َبــٌة ُجْزِئیَّـــْةموَجَنقیُضھا     َوِإْن َتُكْن َساِلبًة ُكــلِّــیَّـْة

  )َفْصٌل في الَعْكِس الُمْستــَوْي(
  ِفـیَّْھَمَع َبــَقاِء الصِّْدِق َوالَكْی    ْھالَعْكُس َقـْلُب ُجْزَأِي الَقِضیَّـ

  ْةـالُجْزِئیَّـــ ُةَبھا الُموجُضَعْوَف    ِإّال الُموِجَب الُكـلِّـیَّـْھ َوالَكمِّ
  ِبِھ اْجِتَماُع الِخسََّتْیِن َفاْقـَتـِصْد    ْیِر َما ُوِجْدَوالَعْكُس الِزٌم لـَِغـ

  ألنَّـَھـا في ُقـوَِّة الُجزئیَّــْھ    َومثُلھا الُمْھَمَلـُة السَّـلبیَّــْھ
  َو َلْیَس في ُمَر تٍَّب ِبـالَوْضــِع    َوالَعْكـُس في ُمَر تٍَّب ِبالطَّـْبع
)باٌب في القــَِیاِس(

  ُمْسـَتْلِزمًا ِبالذَّاِت َقْوًال آَخـرا    َس ِمْن َقضایا ُصــوِّراِإنَّ الِقیا
  َفِمْنُھ َما ُیْدعـى ِباالْقِتـــراني    ُثــمَّ الِقَیاُس ِعْنَدُھْم ِقْسَمـاِن

  ِبُقوَّةٍ َواْخَتصَّ بالَحْمــِلـیَّـِة    َوْھَو الَّذي َدلَّ على الَنتیَجــِة
  ُمـَقـدِّماِتِھ َعلى َما َوَجَبــا    َفَركِّبــاَفِإْن ُتِرْد تْركیـَبـُھ 

  َصِحیَحَھا ِمْن َفاِسٍد ُمْخَتـِبـرا    َوَر تِّـِب الُمَقدِّماِت َواْنـُظـرا
  ِبَحَسـِب الُمَقدِّمـــاِت آِت    َفِإنَّ الِزَم الُمَقــدِّمـــاِت

  ي اْلُكـْبـرىَفَیِجُب اْنِدراُجھا ِف    َوما ِمَن الُمَقدِّمــاِت ُصْغـَرى
  َوذاُت َحدٍّ َأْكـَبـٍر ُكْبراُھمـا    َوذاُت َحـدٍّ َأْصَغـٍر ُصْغراُھما

  َوَوَسٌط ُیْلَغى َلَدى اِإلْنـتــاِج    َوَأْصَغٌر َفـذاَك ُذو اْنــِدراِج
  )َفْصٌل في اَألْشكاِل(
  ِقَیـاِسُیْطـَلـُق َعْن َقِضیَّـَتْي     الشَّْكُل ِعْنَد ھُؤالِء النَّـــاِس

  ِإْذ َذاَك ِبالضَّْرِب َلـُھ ُیَشــاُر    ِمْن َغْیِر َأْن ُتْعـَتـَبَر اَألْسـواُر
  أْرَبَعٌة ِبَحَسـِب الَحـدِّ الَوَسْط    وللُمقدِّماِت َأْشكـاٌل َفَقــْط

  ُیْدَعـى ِبَشْكـٍل َأوٍَّل َوُیـْدَرى    َحْمٌل ِبُصْغَرى َوْضُعُھ ِبُكْبـَرى



  َوَوْضُعـُھ ِفي اْلُكلِّ َثاِلثـًا ُأِلْف    ِفي اْلُكلِّ َثاِنیـًا ُعـِرْف َوَحْمُلُھ
  َوْھَي َعلى التَّْرِتیِب ِفي التَّـَكمُِّل    َوَراِبُع اَألْشَكاِل َعْكـُس اَألوَِّل
  َفَفاِسُد النَِّظــامِ َأمَّــا اَألوَُّل    َفَحْیُث َعْن ھذا النَِّظاِم ُیْعــَدُل

  َوَأْن ُتَرى ُكـلِّـیَّـــًة ُكْبَراُه    ُھ اِإلْیَجاُب ِفي ُصْغــَراُهَفَشْرُط
  ُكـلِّـیَِّة اْلُكْبَرى َلُھ َشْرٌط َوَقْع    َوالثَّاِن َأْن َیْخَتِلفا ِفي اْلَكْیِف َمْع

َوالثَّاِلُث اِإلْیَجاُب ِفي 
  ُصْغَراُھَما

  َوَأْن ُتَرى ُكـلِّـیَّـًة ِإْحَداُھَما  

  ِإّال ِبُصـوَرٍة َفِفیھـا َیْسَتبیـْن    ٌع َعَدُم َجْمـِع الِخسََّتْیــْنَوَراِب
  ُكْبَراُھَما َساِلَبـٌة ُكـلِّـیَّــْة    ُصْغَراُھَما ُموِجَبــٌة ُجْزِئیَّــْة

  َكالثَّـاِن ُثمَّ َثاِلٌث َفِسـتَّــٌة    َفُمـْنـِتـٌج ِلَأوٍَّل َأْرَبـَعــٌة
  َوَغْیُر َمـا َذَكْرُتُھ َلْم ُیـْنـِتجا    َقْد َأْنـَتَجــا َوَراِبٌع ِبَخْمَسٍة

  ِتْلَك الُمَقدِّمـاِت ھَكـذا ُزِكْن    ِمْن ـْتـَبُع النَّـِتیَجُة اَألَخسََّوَت
  ُمْخـَتصَّــٌة َوَلْیَس ِبالشَّْرِطيِّ    َوھِذِه اَألْشكـاُل ِبالَحْمــِليِّ

  َأْو النَّـتـیـَجِة ِلِعْلــٍم آِت    اِتَوالَحْذُف في َبْعِض الُمَقدِّمــ
  ِمْن َدْوٍر َأْو َتَسْلُسٍل َقْد َلِزَمــا    َوَتـْنـَتھي ِإلى َضُروَرٍة ِلَمــا

  )َفْصٌل في االستثنائي(
  ُیْعَرُف ِبالشَّـْرِط ِبال اْمِتــَراِء    َوِمْنُھ َما ُیْدَعى ِباالْسِتـْثـنـاِء

  َأْو ِضدِّھا ِبالِفْعِل ال ِبالُقــوَِّة      ى النَّـِتـْیَجِةَوْھَو الَِّذي َدلَّ َعَل
  َأْنَتـَج َوْضُع َذاَك َوْضَع التَّـاِلي    َفِإْن َیُك الشَّْرِطيُّ َذا اتَِّصــاِل

  َیْلَزُم ِفي َعْكِسِھَمـا ِلَما اْنَجَلى    َوَرْفُع َتــاٍل َرْفــَع َأوٍَّل َوال

  ُیْنـِتـُج َرْفَع َذاَك َوالَعْكُس َكذا    َفَوْضــُع ذا َوِإْن َیُكْن ُمْنَفِصًال
  َماِنَع َجْمـٍع َفِبَوْضـعِ َذا ُزِكْن    َوَذاَك ِفْي اَألَخصِّ ُثمَّ ِإْن َیُكـْن

  َماِنـَع َرْفٍع َكاَن َفْھَو َعْكُس َذا    َرْفٌع ِلـَذاَك ُدوَن َعْكـٍس َوِإَذا
  )َلـَواِحُق الِقَیاِس(

  ِلَكْوِنـِھ ِمْن ُحَجٍج َقْد ُركِّـَبـا    َما َیْدُعوَنـُھ ُمَركََّبـــاَوِمْنُھ 
  َواْقـِلـْب َنـِتـْیَجًة ِبِھ ُمَقدَِّمْة    َفَركَِّبْنُھ ِإْن ُتِرْد َأْن َتْعـَلـَمـْھ
  ـمَّ َجرَّاِتـْیـَجـٌة ِإَلى َھـُلَن    َیْلَزُم ِمْن َتْرِكْیـِبـَھا ِبُأْخـَرى

  َیُكوُن َأْو َمْفُصوَلـھا ُكلٌّ َسـَوا    لنَّـَتـاِئجِ الَِّذي َحَوىُمتَِّصَل ا
  َفَذا ِباالْسِتْقَراِء ِعْنَدُھْم ُعِقــْل    َوِإْن ِبُجْزِئيٍّ َعَلى ُكـلِّْي اْسُتِدْل

 َوَعْكُسُھ ُیْدَعى الِقَیاَس
  الَمْنِطِقـْي

  َوْھَو الَِّذْي َقدَّْمـُتـُھ َفَحـقِّـِق  



ُجْزِئيٌّ َعَلى ُجْزِئْي  َوَحْیُث
  ُحِمْل

  ِلَجاِمـٍع َفَذاَك َتْمِثْیـٌل ُجِعـْل  

  ِقَیـاُس االْسِتْقـَراِء َوالتَّْمِثْیـِل    َوال ُیِفْیـُد الَقْطـَع ِبالدَِّلْیــِل
  )َأقــْساُم الُحجَِّة(

  ـیَّـْةَأْقَساُم َھِذي َخْمَسٌة َجـِل    َوُحجٌَّة َنْقِلیَّـٌة َعـْقـِلـیَّـْة
  َوَخاِمٌس َسْفَسَطــٌة ِنْلَت اَألَمْل    َطاَبٌة ِشْعٌر َوُبْرَھاٌن َجــَدْلخَِ

  ُمَقدَِّمـاٍت ِبالَیِقـْیِن َتـْقـَتِرْن    َأَجلُّـَھا اْلـُبْرَھاُن َما ُألَِّف ِمْن
  ُمَجرََّبـــاٍت ُمَتَواِتــَراِت    ِمْن َأوَِّلیَّـاٍت ُمَشاَھـــَداِت

  َفِتْلَك ُجْمَلـُة الَیِقـْیـِنـیَّـاِت    یَّــاٍت َوَمْحُسوَسـاِتَوَحَدِس
  َعَلى النَّـِتـْیَجـِة ِخالٌف آِت    َوِفْي َدالَلــِة الُمَقدَِّمـــاِت

  َأْو َواِجٌب َواَألوَُّل الُمــَؤیـَُّد    َعْقِليٌّ َأْو َعاِديٌّ َأْو َتــَولُّـُد
  )َخاتــــــَِمٌة(

  ِفْي َمـادٍَّة َأْو ُصوَرٍة َفالُمْبـَتـَدا    ْلـُبْرَھاِن َحْیُث ُوِجـَداَوَخَطُأ ا
  َتَباُیٍن ِمْثَل الرَِّدْیِف َمْأَخـــَذا    ِفْي اللَّْفِظ َكاْشِتَراٍك َأْو َكَجْعِل َذا

  ْھِبَذاِت ِصـْدٍق َفاْفَھِم الُمَخاَطَبـ    ْھْلِتَباِس الَكاِذَبـَوِفْي الَمَعاِنْي ال
  ِإْحَدى الُمَقدَِّمـــاِت   َأْو ناتٍج    ِمْثِل َجْعِل الَعَرِضْي َكالذَّاِتـْيَك

  َوَجْعِل َكالَقْطِعـيِّ َغْیِر الَقْطِعْي    َوالُحْكِم ِلْلِجْنِس ِبُحْكِم النَّـْوِع
  ـْتـِج ِمْن ِإْكَماِلِھَوَتْرِك َشْرِط النُّ    َوالثَّاِن َكالُخُروِج َعْن َأْشَكاِلـِھ
  ِمْن ُأمََّھــاِت الَمْنِطِق الَمْحُمـوِد    َھذا َتَماُم الَغَرِض الَمْقُصـــوِد

  َما ُرْمـُتـُھ ِمْن َفنِّ ِعْلِم الَمْنِطِق    َقِد اْنَتَھى ِبَحْمِد َربِّ الَفـَلـِق
  َتـِدْرِلَرْحَمِة الَمْوَلى الَعِظْیِم الُمْقـ    َنَظَمُھ الَعْبُد الذَِّلْیُل الُمـْفـَتـِقر
  الُمْرَتِجـْي ِمْن َربِّـِھ الَمـنَّـاِن    اَألْخَضِريُّ َعاِبـُد الرَّْحمــِن

  َوَتْكِشُف الِغَطا َعِن الُقـُلـوِب    َمْغِفَرًة ُتِحْیــُط بِالذُُّنــوِب
  َفِإنَّـُھ َأْكــَرُم َمْن َتَفضَّــال    َوَأْن ُیِثـْیَبَنا ِبَجنَّـِة الُعـَلـْى

  َوُكْن ِإلْصـالِح الَفَساِد َناِصَحا    َأِخْي ِلْلُمْبـَتِدْي ُمَساِمَحاَوُكْن 
  َوِإْن َبِدْیَھًة َفـال ُتـَبـــدِِّل    َوَأْصِلِح الَفَسـاَد ِبالتَّـَأمُّــِل

  َألْجـِل َكـْوِن َفْھِمـِھ َقِبْیَحـا    ِإْذ ِقْیَل َكْم ُمَزیٍِّف َصِحْیَحــا
  الُعْذُر َحقٌّ َواِجٌب ِلْلُمـْبـَتِدْي    ْنَتِصْف ِلَمْقِصِدْيَوُقْل ِلَمْن َلْم َی

  َمْعِذَرٌة َمْقُبوَلٌة ُمْسَتـْحَسـَنـْة    َوِلَبنْي ِإْحَدى َوِعْشِرْیَن َسـَنـْة
  ِذْي الَجْھِل َوالَفَساِد َوالُفـُتـوِن    ال ِسیََّما ِفْي َعاِشـِر الُقــُروِن

  َتْأِلْیـُف َھذا الرََّجِز الُمـَنـظَّـِم    لُمَحــرَِّمَوَكاَن ِفْي َأَواِئــِل ا



  ِمْن َبْعِد ِتْسَعــٍة ِمَن الَمِئْیــْن    ِمْن َســَنـِة ِإْحَدى َوَأْرَبِعْیْن
  َعَلى َرُسـوِل اللَِّھ َخْیِر َمْن َھَدى    ُثمَّ الصَّالُة َوالسَّالُم َسْرَمــَدا

  السَّاِلِكْیَن ُسُبــَل النََّجــاِة    ِتَوآِلِھ َوَصْحِبـِھ الثِّـَقـــا
  َوَطَلَع الَبْدُر الُمِنـْیـُر ِفْي الدَُّجى    َما َقَطَعْت َشْمُس النََّھاِر َأْبُرَجـا
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