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ُو  ي)    ا َل  ا النَّاُس ُعلِّْمن ا م نِطق  الطَّْْيِ و أُوتِين ا ِمن ُكلِّ ش ْيٍء ِإنَّ ه ذ  ا أ ي ُّه 
 [16]النمل : (اْلف ْضُل اْلُمِبنُي 

 القران الكريم 

 
 ي اليسع الطالب جهلهاالمقدمة المنطقية الت

 …يف كتب األصول  احملشوهخطوه يف سبيل تسْي مصطلحات املنطق هي 
 … علم املنطقدرسة  يفالروم  يريد تذليل الطريق ملنهي خطوه يف 

 
 
 

 قائمة المحتويات:
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 : مبادئ هذا العلم...........................................  ولالمبحث األ
 لم(............................................: )الع   المبحث الثاني

 التصور والتصديق ........................  :ول  التقسيم األولالمطلب األ
 ...............................  قسام العلمأالمطلب الثاني : الفرق بين 

 ....... المطلب الثالث : حد العلم............................................ 
 قسامه........................................... أالمطلب الرابع : الجهل و 

 :مباحث األلفاظ ............................................   المبحث الثالث
 المطلب األول : الداللة...................................................... 

 االلفاظ .......................................... طلب الثاني : تقسيمات مال
 : الترادف والتباين........................................ الثالث المطلب 
 : المفرد والمركب..........................................الرابع المطلب 

 ...........: الكلي والجزئي................................  المبحث الرابع
 : المفهوم والمصداق.......................................األولالمطلب 

 المطلب الثاني : النسب األربعة............................................

 : الكليات الخمس.......................................  المبحث الخامس

 ....................................... ول : تقسيم الذاتي ...المطلب األ

 المطلب الثاني : قسيم العرض ........................................ 
 ........................................... قسامهأو  : اَلَمعرَّف  المبحث السادس

 ....... المطلب االول : اَلَمعرَّف ............................................
 قسام المعرف...........................................أالمطلب الثاني  : 

 المطلب الثالث : الحد والرسم.............................................. 
 قسام الرسم..............................................أ المطلب الرابع : 
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 طريقة االستقرائية وطريقة التمثيل والتشبيه ......... : التعريف بال المبحث السابع
 ستقراء................................................المطلب االول : اال

 ولى : المالحظة والتجربة................. المطلب الثاني : المرحلة األ
 ............ المطلب الثالث :التمثيل ........................................

 المطلب الرابع : التعريف بالتشبيه........................................ 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 
 المقدمه

الذي أبدع نظام الوجود، واخرتع ماهيات األشياء مبقتضى اجلود، وأنشأ  احلمد هلل  
رام الفلكية، والصالة على ذوات  اجلواهر العقلية، وأفاض برمحته حمركات األج بقدرته أنواع

 حممد صاحب اآليات نبيناالقدسية، املنزهة عن الكدورات اإلنسية، خصوصاً على  األنفس

 .(1) واملعجزات، وعلى آله وأصحابه التابعني للحجج والبينات

 اما بعد :

اً  علم أصول الفقه خصوص ةالعلم عموماً ، و طلب ةهذه مقدمه منطقية ال يستغين عنها طلبف  
ذلك ِلم ا يف كتب  يف ؛ والسبب  -عزوجل  - يف اهلل اينوهي مثرُة دراسيت لعلِم املنطق أقدمها ألخو 

أصول الفقه من مقدمات منطقية وخلط مادة األصول وحشوها باملصطلحات املنطقية من علماء 
صول على أول من مزج مادة األ –رمحه اهلل  –شيخ اإلسالم ابن تيمية األصول انفسهم وقد نص 

) وأول من خلط المنطق بأصول الفقه هو  قال : -رمحه اهلل  - مام الغزالي اإلبأسلوب منطقي هو 
 . يف علم األصول وقد نص يف ذلك مقدمة املستصفى  أبو حامد الغزالي( 

ومعضلة لدى ، وهذا السبب الرئيسي يف صعوبة قرأت كتب املتقدمني املؤلف يف علم األصول 
ه املعضلة امور كثْيه على راسها العزوف ) الرتك واَلجر( عن هذا العلم اجلليل ، الطلبة وقد ولدتَّ هذ

وَلذا احببُت أن أساهم ولو بالشيء  اليسْي والقليل املتواضع  يف توضيح بعض املصطلحات املنطقية 
 املنتشرة يف الكتب ، وقد ازيد للفائدة العلمية . 

 

 .: جنم الّدين عمر بن علّي القزوييّن املعروف بالكاتيب الرسالة الشمسية يف القواعد املنطقية (1)
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نه اخلادم للعلوم ]سيأيت بيان حكم تعلمه [ وإن  وال ضْي يف تعلم هذا العلم ومعرفة ماهيته أل 
بأسلوب  ، ال يف العرض إالفن وما يلَّ حظ ا يف هذ ن شر البد منه ،  وقد مجعُت ورتبتُ كان قد يكو 

 :   -رمحه اهلل  –ولفظ بسيط ومن غْي تعقيد للمصطلحات وارجو أن تكون كما قال ابن مالك  
 عد منجزوتبسط البذل بو    نقرب االقصى بلفظ موجز

 ............................   وتقتضي رضا بغير سخط 
مور اوسطها  ومل امحلها  ما الحتتمل ومل اعمد يف االجياز املخل وال االطناب اململ بل خْي األ  

خلل إال   ال خيلو الكالم من ، و ال اقول  أين أصبت يف كل ما كتبت ، ألن الكمال هلل وحده ،و
إال   الطرح والبيان  هبذا  إذا علم هذا الناظر فيه اين مل اقصد لزلل ، خصوصاً كالم من عصمة اهلل من ا
وال  , ومعاضدا  معاندا   ال ومعاونا   ،إن يصححه مصلحا ال مفسدا  نفع طالب العلم ....فعليه 

 .أحسن عمال والثواب من اهلل إن اهلل ال يضيع اجر من األجر ليكسب , حاسدا  
االعتماد ] على اهلل اوالً واخراً [ من حيث اَليكلية من عنونة  فكانت منهجييت يف الكتابة   

البحوث وتقسيمها وتسمية مطلبها على كتب املنطق للمتأخرين اي : املعاصرين ، ومل اثقلها  
ن  ْفِس ي  ْعُقوب  ح اج ًة يف ن املقام اليسع املقال وقد اشْي بعض الكتب باحلواشي واالحاالت أل

ا  .   ق ض اه 
لم املنطق خادم العلوم قد كتبه به الصاحل والطاحل والناصح ]والشاطح[ يف فلما كان ع 

ن احلكمة ضالة املؤمن  أل وائب من كال الطرفنيعلمه ، فاين قد اخذ الشيء املفيد اخلاىل من الش 
ليس على ، ولكن زهرة مليتص رحيقها  يَّ أخيذها اينما وجدها ، مث ان الطالب كنحلة يقف على 

 هل الدراية والعلم يف العقيدة بأصوَلا : أتقيد جيب وجوب شرعي بان يكون من  االطالق بل فيه 
 َجَوازُُه ِلكاِمـِل الَقريـَحــهْ    َوالَقْوَلُة الَمْشُهورَُة الصَِّحيحـْه 

 لِيَـْهتَـدي بِـِه ِإلى الصَّـوابِ       ُمَماِرِس السُّنَّــِة َوالِكتــاِب 
الفن وهم على غْي اَلدى النبويَّ مانذكرهم  ام يف هذعالوقد نذكر بعض األمساء من األ  

 متجيداً بل كدليل اصل املسألة . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

   
 

 

 

7 

 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 :(2)اذكر بعض اقوال اهل العلم في بعض الذين ذكرتهم
 ( هـ428ابن سينا )ت -1

[: ل  ه كت  اب )الش  فاء( وغ  ْيه وأش  ياء ال حتتم  ل 17/535ق  ال ال  ذهيب يف س  ْي أع  الم الن  بالء ]
 تاب )املنقذ من الضالل( وكّفر الفارايب. ا.ه .وقد كّفره الغزايل يف ك

 [ وقال: )فلسفي النحلة ضال( ا.ه .1/539وذكره الذهيب يف امليزان ]
[ ق   ول ال   ذهيب يف اب   ن س   ينا: 2/291ونق   ل احل   افظ اب   ن حج   ر العس   قالين يف لس   ان املي   زان ]

 )فلسفي النحلة ضال( وزاد )ال رضي اهلل عنه(.
 هـ(.339الفارابي )ت  -2

[: )ش   يل الفلس   فة احلك   يم، أب   و نص   ر حمم   د ب   ن حمم   د ب   ن 15/416ال   ذهيب يف الس   ْي ]ق  ال 
طرخان، الرتكي الفارايب املنطقي أحد األذكياء ل ه تص انيف مش هورة م ن ابتغ ى اَل دى منه ا ض ل وح ار، 

 منها خترج ابن سينا ويقال إنه أول من اخرتع القانون( ا.ه .
: )أكث ر العلم اء عل ى كف ره وزندقت ه ح   ق ال [2/353وقال ابن العماد يف ش ذرات ال ذهب ]

اإلم   ام الغ   زايل يف كتاب   ه  املنق   ذ م   ن الض   الل  : ال ش   ك يف كفرن   ا أي الف   ارايب واب   ن س   ينا( ونق   ل ع   ن 
الغ  زايل أيض  اً قول  ه: )ام  وع م  ا غل  ط في  ه ه  ؤالء الفالس  فة املنتس  بون إىل اإلس  الم، وم  نهم الف  ارايب واب  ن 

 ب تكفْيهم يف ثالثة منها وتبديعهم يف سبعة عشر.سينا يرجع إىل عشرين أصالً جي
 هـ(. 311الرازي )محمد بن زكريا( )ت -3

[ فقال: )األستاذ الفيلسوف أبو بكر حممد بن زكريا الرازي 13/354ترمجه الذهيب يف السْي ]
 الطبيب بلغ الغاية يف علوم األوائل نسأل اهلل العافية( ا.ه  باختصار.

[ واب  ن العم  اد يف الش  ذرات 5/157رمج  ه ك  ابن خلك  ان يف الوفي  ات ]قل  ت: ومل ي  زد ك  ل م  ن ت  
( عل  ى وص  فه باحل  ذق يف الط  ب وال اع  ة في  ه ويف الفلس  فة 504[ واب ن الن  د  يف الفهرس  ت )2/263]

 وهذا ما عناه الذهيب بقوله: )بلغ الغاية يف علوم األوائل(.
 

 ( انظر : الرد على من عظم  الفالسفة   املالحدة ابن سينا و الرازي الفارايب… وأشياعهم ، بقلم املهندس: مسْي املالكي.2)
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نية وه  م م  ن ا)  وس )وأص  ل عق  د وق  ال اب  ن الق  يم يف مع  رض كالم  ه ع  ن عقائ  د الثنوي  ة والديص  ا  
 مذهبهم الذي عليه خواصهم إثبات القدماء اخلمسة: الباري ، والزمان، واخلالء، واَليويل، وإبليس(.

فالباري خالق اخلْيات، وإبليس خ الق الش رور ، وك ان حمم د ب ن زكري ا ال رازي عل ى ه ذا امل ذهب   
س  ة م  ع م  ا وش  حه ب  ه م  ن م  ذاهب الص  ائبة لكن  ه مل يثب  ت إبل  يس فجع  ل مكان  ه ال  نفس وق  ال بق  دم اخلم

 والدهرية والفالسفة وال انة.
فكان قد أخذ من كل دين شر ما في ه وص نف كتاب اً يف إبط ال النب وات ورس الة يف إبط ال املع اد   

 [.2/179فركب مذهباً اموعاً من زنادقة العامل( ا.ه  باختصار من إغاثة اللهفان ]
 هـ(. 595ابن رشد الحفيد )ت  -4

[ : )العالم    ة فيلس     وف الوق    ت أقب    ل عل     ى عل    وم األوائ     ل 21/307ق    ال ال    ذهيب يف الس     ْي ]  
وبالياهم ح  ص ار يض رب ب ه املث ل يف ذل ك ال ينبغ ي أن ي روى عن ه( وذك ر أن اخلليف ة يعق وب امللق ب 
 باملنصور نقم على ابن رشد ألجل الفلسفة وأمر أن يهج ر يف بيت ه ف ال ي دخل علي ه أح د ألن ه بلغ ه عن ه

 أقوال ردية ونسبت إليه العلوم املهجورة فمات حمبوساً بداره مبراكش . ا.ه  باختصار.
قلت: قوله : )العلوم املهجورة( أي: علوم الفالسفة الق ائلني بق دم الع امل وغ ْي ذل ك م ن األق وال املنك رة  

 كما مر ذكر شيء منها من قبل وكما سيأيت تفصيله قريباً إن شاء اهلل.
أن اب   ن رش   د احلفي   د خ   الف ق   دماء الفالس   فة يف بع   ض  اإلســـالم ابـــن تيميـــة شـــيخ وق   د ذك   ر   

 [.17/289،295،357مذاهبهم وأنه أقلهم كفراً وأقرهبم إىل اإلسالم انظر اموع الفتاوى ]
 
 
 
 :   هامواما تقسي  

  املبحثفقد تكلمُت عن  مبادئ هذا العلم العشرة من حده وواضعه وحكمه وغْيها من املبادى يف 
التصور والتصديق وتنبيهات  اربعة مطالب وقد جعلته يف الثاني ، مث اردفُت مبحث العلم فكان  ولاأل

 مطلبين.وحد العلم واقسام املدارك واجلهل واقسامه يف  مطلبينمهمه يف 
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يف الداللة  األول،     مطالبانفكان نصيب مباحث األلفاظ وفيها   الثالث مث اثنيُت يف احملبث 
وتكلمُت فيه   الرابع يف احملبث  ها من حيث اللفظ على ثالثة أقسام ، مث شرعتُ يف تقسيمت والثاني
و النسب األربعة يف  األولالكلي واجلزئي وبينُت تعريفهما وبينت املفهوم واملصداق يف املطلب عن 

 الثاني . املطلب 
وع عن  الكليات اخلمس وبينُت فيه تقسيم الذاتيات من جنس وفصل ون الخامسوكان املبحث 

، واما مبحث املعرَّف كان املبحث   مطلبين و تقسيم العرضيات من عرض عام وخاص يف 
 مطالب يف املعرف ، واقسامه ، واحلد واقسامه، والرسم واقسامه . اربعةوجعلُته يف  السادس

وختمُت ]ونسأل اهلل حسنها [ مببحث طرق التعريف االستداللية  وكان املبحث االخْي وهو  
مطالب يف   ربعةأعريف بالطريقة االستقرائية وطريقة التمثيل و التشبيه وبينتها يف  هو الت السابع
 التشبيه.  والرابعالتعريف بطريقة التمثيل  والثالثمراحله ،  والثاني ،   االستقراء األول

 ، واهلل املستعان .  العلي العظيم أن يتقبَّله خالصاً لوجههِ  -أسأُل اهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولالمبحث 
 دئ كل علم مبا

 قال العالمة الصبان : 
 الحّد والموضـوع ثـم الثمـرة   إن مبادئ كل علـم عشـرة 
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 ونسبـة و فضلـه والـواضـع               واالسم االستمداد حكم الشارع 
 ومن درى الجميع حـاز الشرفا          مسائل والبعض بالبعض اكتفى

 : قبل الشروع بالتعريف بيان بسيط لكلمة املنطق 

 لفظ املنطق لفظ مشرتك يطلق ويراد به :  

 ميمي مبعىن اإلدراك الكلي . مصدر -1

 وهو القوة العاقلة . اسم مكان -2

 .مبعىن اللفظ الذي يبني ويظهر فهم املتكلم َلذه اإلدراكات أي املدر كات  مصدر ميمي -3

 

 :  اوال  :  حد هذا العلم 

 .أ في الفكرأله قانونية تعصم بمراعاتها الذهن عن الخط  

 قال االخضري يف سلمه :
 ِنْسـَبتُـُه َكالنَّـْحِو لِلِّســانِ     َوبـَْعـُد فَالَمْنِطــُق لِْلَجـنَـاِن   

 َوَعْن َدقيِق الَفْهِم َيْكِشُف الِغطَـا   فـَيَـْعِصُم األفكاَر َعْن َغيِّ الَخطـا

 

 شرح مفردات التعريف : 
طة بني الفاعل واملنفعل يف وصول اثره اليه ، واملنطق واسطة : املقصود من األلة : هي الواس الة    

االكتساب ، وتسيمته  باخلادم هي وضيفة    بني القوة العاقلة واملطالب املكتسبة يف اثر العاقلة وهو
 الواسطة وااللة . 

 : قانون عام يدخل يف مجيع اجلزئيات ليخدمها.قانونية
 .  –عليهم السالم  –النبياه  : ليس العصمة اليت اختصها اهلل عزوجل تعصم

بل تأيت مبعىن الوقاية بشرط املراعات لتلك القوانني وبتلك املراعات تقل العثرات والزالت العلمية 
ألن األفكار واملعتقدات حمفوظه ، والعملية للعاقلة ، وملا كان علم املنطق يعصم عن اخلطأ يف الفكر 

، ألن األعمال الظاهرة البد من أن تنشأ عن افكار    من الزلل كانت األعمال اخلارجة مصونة ايضاً 
 املنطق يصبح عاصماً عن الزلة العلمية العملية لكلتيهما.  نَّ أفمن الطبيعي  باطنية وإذاً 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 : هو حركة ما بني املبادي واملطلوب لتحصيل العلم ا)هول به.الفكر 
من مل يراعِ  القوانني   إذن نفهم مما تقدم إن نفس املنطق ال يعصم الذهن عن اخلطأ و كل

املنطقية يقع فكرُه باخلطأ ، وليس كل من درس املنطق عصم ذهن عن اخلطأ وال يوجد فكر معصوم 
من اخلطأ اال املعصوم علية الصالة والسالم ألن اهلل سبحانه سدده بالقول والفعل قال تعاىل ) و م ا  

 . [4/3النجم]( ي نِطُق ع ِن اَْل و ى ِإْن ُهو  ِإالَّ و ْحٌي يُوح ى 

يساعد يف تصحيح وبتنظيم األفكار وتعديلها ويعصماها من الوقوع يف  :  ختصاراهذا العلم ب  
 .-عز وجل  -اخلطأ ويرشده إىل االستنتاج الصحيح بعد التوفيق من اهلل 

 

 شبه وردها : 

ه  علم تكفل الف ملا قررمتوُه وحيُث وهي كثْي من يدرس املنطق خيطئون يف التفكْي اليس هذا خم  
 املنطق بتصحيح األفكار إذا فال نفع هبذا العلم .!! 

 :الجواب

إن كثْي من ألطلبه يدرسون النحو والصرف كذلك خيطئون يف نطقهم فهل يرتك هذا العلم   
 ونقول ليس فيه فائدة واخلطأ جيري على االلسن ....!!

العلم ( والذي ال حيصل على ملكة  َلذا العلم ال حتصل له امللكة ) بل الصحيح أن الدارس   
امللكة ال ميكن ان يراعي الضوابط و القواعد املنطقية ، وال ميكن احلصول على نتائج صحيحة إال إذا  

 .كانت القواعد قد طبقة تطبيق صحيح

 .إن املنطق ال خيطأ بل املستعمل او املستخدم له الحاصل :
 

 اسماء هذا العلم : 
 خادم العلوم. -1

 يب( معيار العلم.   االفار ابو نصر زايل )والصحيح ومساه اإلمام الغ  -2

 ومساه املعلم الثاين )الفارايب ( رئيس العلوم. -3
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 .امليزان    -4

 فن النظر. -5

 علم اجلدل.  -6

 مدارك العقول .  -7

 هي جزء من املنطق ، وقول اخر أن احلكمة  ليست من املنطق[  تاحلكمة ] وان كان -8

 
 

بب يف التسمية وحكمه وليست هذه التسمية  وكل من هذه التسميات َلا مدلول وس       
 اعتباطية او عفوية . 

واحلكمة ظاهرة من ذلك ، قلنا ان علم املنطق بنيَّ ( السبب  خادم العلومفان تسميته ب ) 
 خيدم العلوم من حيث قوانيه العلمية اليت تساعد الوصول اىل النتائج الصحيحه السليمة.

تسمية املنطق هبذا االسم هو الفارايب مث جاء الغزايل   ( اصل معيار العلمواما تسميته ب )  
املعيار يستخدم لوزن االشياء وليس هو الوزن فكما ان القْياط  و ومسى هبذا االسم كتابه ، 

والقنطرة هي معاير لالشياء احملسوسه كان املنطق للعلم كذلك فيه تشبيه،  وهو قريب من 
يف االشياء احملسوسه فخرج اىل ميزان االشياء   تسميته بامليزان من باب ا)از الن الوزن

 املعنوية واملعلومتية للتوصل اىل ا)هول املطلوب .
( والسبب يف تلك التسمية لنفاذ حكمه فيكون رئيساً حاكماً   رئيس العلومواما تسميته ب )   

 عليها.
املنطقي   واحلكمة ظاهرة من ذلك ، من حيث ان ( السبب بنيَّ فن النظرواما تسميته ب )   

حيتاج اىل نظر واسع يف املعلومات اليت ميكلها اىل  الوصول املعلومات  ا)هولة من التصورات 
 او التصديقات او كليهما. 

( فان هذه التسمية تسمية ضمنية ألن املنطق قائم على اثبات علم الجدلواما تسميته ب ) 
التمثيل والقياس ال هاين فضالً و  االستقراء وشيء او نفيه ، مثاله يف االستدالل كالقياس 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

عن فن اجلدل بذاته فان له باب واسع وكبْي وصفحات سودة يف بيانه من حال الناظر  
 ان كان يف العمر بقيه.  –ان شاء اهلل   –املناظر وشروطها .... اخل سيأيت بيانه 

وعات واحلكمة ظاهرة من ذلك أن أصل موضبنيَّ (  السبب مدارك العقولواما تسميته ب )  
املنطق يف املعقوالت ، ملا كان علم املنطق يدور بني التصورات والتصديقات للتوصل اىل 

ا)هول التصوري والتصديقي وال ميكن الوصول إال بإْعمال العقل مبداركه العلمية ، فكان كل 
   على االدراكات ، لو ال األدراك ملا توصل اىل ذلك التصور والتصديق. اً املنطق قائم

( تسمية الشيء جبزءه على من يرى ان احلكمة من جزء من املنطق  الحكمة تسميته ب ) واما 
 وليست علم مباين عنه.

 .    بنيَّ عيان املوجودة وهذا فرق ن املنطق موضوعه املعقوالت واحلكمة موضوعها اإلإوقالوا  
 ثانيا  :  موضوعه : 

التوصل هبا إىل اهول تصوري   موضوع هذا العلم املعلومات التصويرية والتصديقية من حيث
 .أو تصديقي

 موقع هذا علم المنطق من حيث المقاصد واأللية :

 :ن العلوم تنقسم إىل قسمنييعُد من  العلوم اإللية وليس من العلوم املقاصد أل
 العقيدة والفقه والحديث.كعلوم مقاصد   -1

 .والمنطقكاللغة العربية ومصطلح الحديث وأصول الفقه علوم وسائل للمقاصد   -2

 
 

 ثالثا  : حكم تعلم هذا العلم : 

 قال االخضري يف سلمه :

 بِـِه َعـلى َثالثَـٍة َأقْــوالِ      َوالُخْلـُف في َجـواِز االْشِتغالِ 

 َوقاَل قـَْوم  يـَْنَبغـي َأْن يـُْعَلمــا    فَاْبُن الصَّالِح َوالنَّواوي َحرَّمـا  

 َجَوازُُه ِلكاِمـِل الَقريـَحــهْ     َوالَقْوَلُة الَمْشُهورَُة الصَِّحيحـهْ 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 لِيَـْهتَـدي بِـِه ِإلى الصَّـوابِ       ُمَماِرِس السُّنَّــِة َوالِكتــاِب 

 تنويه : 

اصبح حكم تعلم املنطق من االمور البديهية لدى طلبة العلم عموماً لكثرة مما خاض يف حكمه  
احلكم ، ولكن انقل كالم االخضري لئال خيلو   عالم وهذه البديهية سوف تغنينا عن تكراركاالئمة األ

 حكمه من هذه الرسالة . 
قال : خالف املذكور يف جواز االشتغال بعلم املنطق ليكون املبتدي على بصْية من مقصوده؛ وقد 

 اختلف فيه على ثالثة أقوال كما ذكر:
 : فمنعه النووي وابن الصالح.  المذهب األول
 يل ومن تبعه قائالً من ال يعرفه ال يوثق بعلمه. : واستحبه الغزا  المذهب الثاني

: واملختار الصحيح جوازه لذكي القرحية صحيح الذهن سليم الطبع ممارس الكتاب    المذهب الثالث
والسنة لئال يؤول به إىل اتباع بعض الطرق الونية فيفسد املقدمات واألقيسة النظرية فتزل قدمه يف 

عتزلة والقدرية وغْيهم من الطوائف البدعية فخاضوا يف ذلك بعض الدركات السفلية ومنه ضلت امل
 ح  بّدلوا وغْيوا يف السنة الشرعية وامللة احملمدية فباؤوا بضاللة جلية وجهالة غبية.أ.ه 

 
 
 
 
 

 ل :ؤاس
 هل يقال لعلم املنطق يف حكم تعلمه هو فرض عني او فرض كفايه.؟  

أو فرض كفاية بل بعيد جداً عن هذا ، ولكن تتعلمه   ان غاية اجلهل ان تقول انه فرض عني الجواب:
 ليساعدك على فهم املصطلحات املشحونة يف أصول الفقه .

إنه فرض كفاية وإن من ليس   :فمن قال  : املنطق)أما  -رمحه اهلل  -قال شيل اإلسالم ابن تيمية 
 ( اخل ....له به خ ة فليس له ثقة بشيء من علومه فهذا القول يف غاية الفساد
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 

مام اإلهو  شروط االجتهادمن شرط   ول من جعله ) تعلم النطق (أو   
 : وقد نص ذلك يف  مقدمة كتابه   املستصفى يف اصول الفقه     -رمحه اهلل  -الغزالي  
وليست هذه املقدمة من مجلة علم األصول وال من مقدماته اخلاصة به بل هي قال : 

 ..اخل بعلومه أصال   ثقة له فال  مقدمة العلوم كلها ومن ال حييط هبا 
 .مام السيوطي واإلابن تيمية االسالم شيخ ورد عليه 

على  علم املنطق[ : ) وقد رأيت ان اصنف كتابا مبسوطا يف حترميه] قال جالل الدين السيوطي
وأبني صحة ما ادعاه ابن الصالح من  ، طريقة االجتهاد واالستدالل جامعاً مانعاً باحلق صداعاً 

   اخل....احة املذكورين نفي االب

 

رد على من جعل فن املنطق من شروط  -رمحه اهلل  -  سالم ابن تيميةشيخ االوقال   
الذي  ] يف كتابه نصيحة أهل األميان يف الرد على منطق اليونان  (نه فرض كفايه أاالجتهاد او 

ه جزء من كتابه  اختصره األمام السيوطي والذي امساه )جهد القرحية يف جتريد النصيحه( وجعل 
 )صون املنطوق الكالم عن فن املنطق والكالم( 

 قال :  

فإنه   ;أو إنه من شروط االجتهاد   إن تعلم املنطق فرض على الكفاية ،  : ومن قال من المتأخرين
وفساد هذا القول معلوم باالضطرار من دين  .يدل على جهله بالشرع وجهله بفائدة املنطق 

 اإلسالم.أ.ه 
 

 نسبة هذا العلم :  رابعا  :  
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 .يعُد هذا العلم من العلوم العقلية الدخيلة يف شبه اجلزيرة العربية  

 ..(3)وليس علم متولد من الداخل إىل الداخل )اإلسالمي(  وهذا علم مستورد من اخلارج )اليونان( 

كر حيذر من هذا الف -رمحهم اهلل -ودخلت هذا العلوم يف القرن األول ولكن كان وجود السلف 
 . اليوناين 

وزمن ال امكه انتشر املنطق وعلم الكالم  املأمون (  ) وبعد مرور األيام و وصل األمر إىل اخلليفة
 .وبطلب منهم ومع حتذير السلف َلم والنصح والذمم من تعلمه وتعليمه

 والطبع.  ال نريد اخلوض يف النشأة املنطقية يف شبه اجلزيرة العربية ، ولكن نشْي اشارات لبداية النشر
 
 ترجمة علم المنطق :  

 يرتجم له ،  وأول من ترجم الكتب اليونانية اىل عربية هو: م ْن أصبح َلذا العلم 

وكانت طريقة رديه كما ذكرها األمام  ه (58)ت    -رضي اهلل عنه- خالد بن يزيد بنة معاويه  -1
 السيوطي يف كتابه . 

 .(ه  260)ت  حنين بن اسحاق   -مث جاء من بعده  - 2

 وهذه ألطريقه أجود بالرتمجة ، مث .  املأمون( ) عامل فلكي هو مواله الجوهريو  -3

 .وهوالذي هذب كتب اسحاق اليت ترمجة من اليوناين ه (288)ت   ثابت بن الليث الحراني  -4

  -و أصبح َلذا العلم من يروج له  من قبل الزنادقه والكفار يف ديار املسلمني ذكر ابو الفداء ابن كثْي 
جعل ثالث دور وجعل َلا رواتب   ه (672)ت  نصير الطوسي الرافضي الخبيثان    -رمحه اهلل 

   (1)هل الطب وراتبها دراهم ودار أل (3) لكل دار فجعل لدار احلكمه لتعليم الفلسفه وراتبها 
    .درهم وجعل نصف درهم لدار احلديث

 .انظر اىل أي مدى زندقة هذا الرجل ،  واهلل املستعان 
 

  :خامسا  : واضعه
 (62) الذي عاش قرابة  م (  .ق  .322)ت  ارو سطوا طاليس  و الذي أحدثه علم النطق

 سنه. 

 

األوىل م ن الش رق اىل اليون  ان ، وه ذا حيت اج بس  ط يف الك الم فاس تغنينا ع  ن ( هن اك تي ار اخ ر : ي  رى ان ه العك س يف نش  أة املنط ق 3)

 ذكره.
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

وهو أول من قال بقدم  ,واضع املنطق ارسطوا طاليس رجل من اليونان ) شيخ االسالم ابن تيميةقال 
 العلم (.

ومسي باملعلم  (20)عه  وعاش م  (17 )وعمره  م (.ق   .347ت (و أسلمه أبوه إىل أفالطون  
 ..(4)األول ، ويعُد أروسطو مرتب علم املنطق وليس مؤسس َلذا العلم 

وقد ذكر ابن خلدون إن علم املنطق مل يهذب ح  جاء اروسطوا وهذا دليل ان ارسطو مل يؤسس علم  
 املنطق وهو الصحيح )و فيه خالف ليس فيه مثرة ترجى(

 املعلم الثاين ....اخل . وهو  الفارابيوجاء   ابن سينامث جاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني  

 )العلم( 

 تصوري وتصديقي بصورة اجمالية .  :وينقسم العلم إلى  

  :العلم قسمان إلى 

 بديهي. أو حصويل أو نظري  -1

 

 ، بل معه كثْيون فتنبه حفظك اهلل.هذا خطأ بإن يقال إن علم املنطق واضعوه اروسطو  سواء كان تريتبًأ او تأسيساً ( 4)
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 كسيب .أو  ضروري أو وحضوري   -2

 :  و أقسام  الجهل 
 جهل بسيط .  -1
  هل [جهل مركب ]على رأي من ادخله يف أقسام اجل -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ول  المطلب األ

 التصورو التصديق :التقسيم األول
 هو  تصور أو إدراك لشيء ارد من حكم . حد التصور:اوالً : 

 يتبادر إىل الذهن ذلك السائل الذي ليس له لون وال طعم وال رائحه.  ماء( حني يطلق لفظ )

 .اخل...مه كذا ن لونه كذا أو طعأهذا التصور للماء من غْي حكم عليه ب
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 

 أدراك النسبة الواقعة بني املوضوع واحملمول.  هو  ثانيا  : حد  التصديق:

 أو تصور مستتبع احلكم ) فيه اعتقاد وجزم (. 

 :يتبادر إىل الذهن أربعة أشياء عندما تسمع شخص ما يقول )جاء زيد( :التصديق 

 انه شخص ( )  زيدتصور    -1
 .  ءالمجيتصور  -2

 من حيث وقوعها وعدمها. ءبني زيد وا)ي النسبةتصور  -3

 ان زيد قد جاء .  تصديق وإذعان  -4

 وهي شروط حتقيق التصديق .

وكل حكم تصور فيه اعتقاد  ،  تصورأهم شيء معرفته إن التصور ان كان ارد من احلكم فهو 
 ( مث أن كل تصديق ال بد من تصور قبله.تصديقتبع احلكم ومسى )تمس  تصوروجزم فهو 

 التصور نوعان: اذن  
 تصور ارد.  -1
 وتصور مستتيع للحكم الذي يسمي ب )التصديق(.   -2

 وسبب تسميته بالتصديق تسمية الشيء باسم الزمه. 

 )وأول من قسم العلم إىل تصور وتصديق هو )الفارايب

 .فْياد به ما هو اعم من التصور والتصديق  )تصور املطلق(وان اطلق 
 ب (زيد كات  التصديق مثاله : )

 إدراك املوضوع هو:  )زيد( 

 إدراك احملمول هو: )كاتب(

 إدراك النسبة الواقعة بني املوضوع و احملمول  

 ن ) زيد كاتب ( . أإدراك النتيجه و تصديق واالذعان َلا 

 .الرازي الفطباليها   روهي مركبات من أربع إدراكات وهي اليت اشا
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 التقسيم الثاني للعلم : 

 ي وتصديقي: تقسيم العلم إىل تصور 

 :ينقسيم العلم بكال قسميه التصوري والتصديقي اىل قسمني

لمعنى واحد  كلها مدلول    (5) العلم أحلصويل وهو العلم الضروري وهو العلم البديهي:االول 
 .باالجمال

كلنا يصدق بأن الكل اك  من اجلزء ، وبأن النقيضني ال جيتمعان ، وبأن الواحد نصف  
 اخل  ..االثنني

مور اليت الحتتاج يف حصوَلا كسب ونظر واستدالل عليها فيحصل العلم هبا باألضطرار  من األ
 وبالبداهة اليت هي امللجأة و االرجتال من غْي توقف وتأمل.

 .استحالة صنعه بال صانع وهو امر بديهي  ومثال أخر :

 نعرف هذا العلم كما عرفه االخضري يف شرحه على  سلمه  : 

 بال تأمل كالعلم بأن الواحد نصف االثنني والنار حمرقة. ما يدرك بديهًة   :هو

 .العلم أحلضوري هو العلم النظري هو العلم الكسيب كلها مدلول ملعىن واحد:الثاين 

كلنا يتصور الروح ولكن ماهي حقيقة الروح ، ونصدق بان األرض كرويه او أهنا ساكنه او متحركة  
 .ل وحبث ولكن كل هذا األمور حتتاج إىل نظر واستدال

 ,ما حيتاج اىل نظر واالستدالل  :  قال –رحمه اهلل  -العالمة ابن عثيمين نعرفه كما عرفه 

 .(6) فالعلم بوجوب النية أمر حيتاج اىل دليل الثباته كالعلم بوجوب النية يف الصالة ،  

 

 اذن عندنا تصور بديهي كتصور )النار(. 

 اجلن والروح(. تصور نظري كتصور ) 

 

 ْيه ، وقد اشرُت اليها فيما بعد.( هذا اجلمع يف اهنا متشابه او هي معىن واحد ملدول واحد  فيه مساحمه كب5)

 ابن عثمني رمحه اهلل.  –( األصول من علم األصول 6)
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 يق بديهي كتصديقا ب )النار حاره(. وعندنا تصد

 وتصديق نظري كتصديقا ب )الدنيا خملوقه(. 
 
 

 :ذاكراً كال النوعني قال االخضري يف  سلمه   

 َوَعْكُسـُه ُهَو الضَّروريُّ الَجـلي   َوالنَّظَـرْي ما اْحتاَج لِلتَّـَأمُّـلِ 

 

علو كبْي وامنا هذا العلم  والضروري )هلل ( سبحانه تعاىلوال ينسب أي من العلمني النظري 
 للمخلوق النه علم حادث . 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني 
 الفرق بين اقسام العلم  

 .وهو ان بعض كتب املنطق  تفرق بني العلم احلصويل واحلضوري وبني العلم النظري  : تنبيه 

  .ينقسمال  والحضوريينقسم اىل تصور وتصديق  الحصولياليك أهم الفرق وهو ان العلم 

 .كال منهما ينقسم إىل تصور وتصديق كما تقدم   الضروريوالعلم  النظريواما العلم 

مبا هو خيتلف مبا يف الفروق  والحضوري الحصولي خر من حيث الفرق بني أوهناك فروق 
 :الضروريوالعلم   النظرياملوجوده بني العلم 

 :قبل الشروع يف البيان ابني لك احلصويل واحلضوري يف مثال 

 حضور الذي يشعره املريض يسمى هذا العلم حضوري حلضوره عند املريض ملاملريض والطبيب : ان اال
حقيق  ي عن  دما يش  كو و) الش  كوة هلل وح  ده ( يف حال  ة اعط  ى الطي  ب نوعي  ة االمل للتش  خيص فيك  ون 

و ، او ميك  ن ان نق  ول ان امل  ريض بع  د ان يش  فى ب  اذن اهلل عن  دما يش  كو ا حصــوليعل  م الطبي  ب عل  م 
بنفس االمل الذي شفا منه فانه حيس ويشعر به وه ذه احلال ة م ن العل م نس ميها ب العلم  اً مريض اً يرى احد
 احلصويل .

 فاهنما يفرتقا عن العلم النظري والضروري يف حيثيه وجيتمعا يف حيثيه .
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

ص ويل( ام ا : املبح وث عن ه هن ا ه و العل م املع   عن ه يف لس ان الفالس فة ب العلم )احل حد المناطقــةأقال 
حكامها وأحاديثها النفسية , االعلم )احلضوري( , كعلم النفس بذاهتا وبصفاهتا القائمة بذاهتا وبأفعاَلا و 

تي   ة هن   ا , الن   ه ل  يس حص   وله للع   امل بارتس   ام ص   ورة املعل   وم يف نفس   ه , ب   ل ف  ال ت   دخل في   ه األحب   اث األ
د من  ا جي  د م  ن نفس  ه ان  ه يعل  م بنفس  ه حبض  ور نف  س املعل  وم بوج  وده اخل  ارجي العي  ين للعل  م , ف  ان الواح   

وشؤوهنا ويدركها حق اإلدراك , ولكن ال بانتقاش صورها , وامنا الشيء املوجود هو حاض ر لذات ه دائم اً 
 بنفس وجوده وكذا املخلوقات حاضرة خلالقها بنفس وجودها ...اخل

 إذا يمكن أن نقول أن الفرق بين الحصولي والحضوري : 
 ر صورة املعلوم لدى العامل .ان احلصويل هو حضو  -1

 واحلضوري هو حضور نفس املعلوم لدى العامل .     
ان املعل  وم ب  العلم احلص  ويل وج  وده العلم  ي غ  ْي وج  وده العي  ين وان املعل  وم ب  العلم احلض  وري وج  وده  -2

 العلمي عني وجوده العيين .
س  م إىل التص  ور والتص  ديق ان احلص  ويل ه  و ال  ذي ينقس  م إىل التص  ور والتص  ديق واحلض  وري ال ينق -3

 منه.
 ال يقع اخلطأ يف احلضوري عكسه احلصويل فانه يقع اخلطأ. -4
 الغفلة غْي معقوله يف احلضوري عكسه احلصويل فاهنا تقع الغفلة فيها . -5

 ميكن ان نستنتج من هذه الفروق وهو ان العلم احلضوري يلزم من وجوده العلم احلصويل ال العكس .
 

 :.(7)خر للعلم من حيث وجود الصورة الفكرية قبل وبعد المعلوم أقسيم وهناك تسمى وت
 علم فعلي  : وهو العلم الذي يوجد قبل املعلوم .  -1

 

 
 ( هذه املبحث مبحث فلسفي خالص.7)
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

مثاله : البناء ] البيوت والعمارات واجلسور[  الذي مت بناُه م ن قب ل املهن دس املعم اري ، اص ل ه ذه 
رجي اذن هو علم يف ذهن املنه دس ك ان اخلرائط اَلندسية كانت يف ذهن املهندس قبل وجودها اخلا

 مث اوجده بقدرة اهلل  قبل املعلوم وهو البناء اخلارجي .
 علم انفعايل : وهو العلم الذي يوجد بعد املعلوم وهو املقصود يف علم املنطق الذي يدرس. -2

ر ج ُكم م  ِّ الن اإل ن بُط ُ وِن نس  ان يول  د ف  اري الي  دين م  ن العل  م اي ص  فحة بيض  اء ق  ال تع  اىل )و الل ّ ُه أ خ  ْ
ة  ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون  ]النحل ْيئاً و ج ع ل  ل ُكُم اْلسَّْمع  و األ ْبص ار  و األ ْفِئد  اِتُكْم ال  ت  ْعل ُمون  ش   [ 78:  أُمَّه 

فانعم اهلل علينا اجهزة االستقبال وهي السمع والبصر واالفئدة وغْيها من النعم و ِإن ت  ُعدُّواْ نِْعم ت  الّلِه  
 [ ألكتساب العلم .34حُتُْصوه ا ِإنَّ اإِلنس ان  ل ظ ُلوٌم ك فَّاٌر ]إبراهيم :  ال  
 
 
 

 :  سؤال يطرح نفسه
أو بقول أخر : ملاذا هذا الشيء بديهيا عندي وليس   لماذا يتفاوت الناس في معرفة األمور البديهية 

 بديهيا عند غْيي ما هو السبب.؟

، يف الرد احلادى خ االسالم ابن تيمية في الرد على المناطقةشي:  أصل هذا السؤال اتفعلُه  الجواب
 ال احلد ، فقد سئل واجاب بأسلوب علمي رائع قال السبب يف :إعشر يف مسألة ان التصور  الينال 

 .  المشاهده  -1
 .   التواتر -2
 . القرائن  -3

 :اكتفى هبنَّ و اخللل يف التوجه وهي 

فله فصاحب الغفلة ختفى اإلنسان صاحب غ قد يكون( االنتباه السليم الخالي من الغفله)  .1
 .الواضحات وهذا سبب مطرد  عليه اوضح
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

عدم سالمة (قد يكون اإلنسان عنده عجز يف الذهن أي سقيم الذهن وهذا مطرد ونتيجة   .2
قد يكون نقصان طبيعي او مرض أصابه او عارض أصابه أو تأثر ببيئة وتربيه   ) الذهن

 . ةسداف

السمع  اخلمس اليت هي من احملسوسات وهي حد الحواس(  )فاقد ا قد يكون اإلنسان    .3
 (.  فقد علما من فقد حسا   ) قال ابن سينا ،  والبصر والشم والذوق اللمس

 .فتكون له دليل فاسد َلذا جتد بعض املتكلمني اصابيتهم شبهه (شبهه ) قد تأيت لإلنسان   .4

لعدم والوجود ال جيتمعان وال مع ان ا احلال( يقولون بوجود وسط بني العدم والوجود ومساه )
 .يرتفعان ببداهة العقل

 
 
 

 األجمال قبل الدراسة  

 صوره اجمالية عن التصور والتصديق : 

 التحدث عن التصور ويتمثل بقول الشارح او املعرف مث نتحدث . 
عن التصديق ويتمثل بالقياس واحلجه وكل من التصور والتصديق البد من مقدمات قبل الشروع 

 :لسريعاح للتوضي

  التصور له مبادى ومقدمات وهي الكليات اخلمسة  -1

 .وهو قول الشارح وله مقاصد 

 . التصديق له مبادى ومقدمات وهي القضايا واحكامها  -2

   وهو القياس.وله مقاصد 
 وقبل هذه املباحث يقدم مبحث االلفاظ .

 

 :ذاكراً كال القسمني  قال عبد السالم  يف )التوشيحات على السلم(
 لْ هِ تَ بْ شارٍح فلتَ  يدعى بقولٍ    لْ صِ وُ  ورِ لى تصَ إِ ه وما بِ 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 عند العقالَ   بحجٍة يعرفُ   به توصالَ  يقٍ دِ صْ ا لتَ مَ وَ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المطلب الثالث 

 حد العلم 
 :  هل يحد العلم

هل حيد باحلد احلقيقي املكون من اجلنس والفصل او ال حيد على  :   اختلف العلماء في العلم
 :قوليني

 .  مديآلقال الشافعية والحنابلة واختاره الحيد وبه  :   ل األولالقو 

 ال حيد وبه قال مجاعة من االصوليني واختلف يف العلة يف عدم حتديده: القول الثاني

) أي حيصل  يف  البدر الطالع  مام المحلىإلا: السبب ان العلم من الضروري ، قال  قالوا -1
 وبه قال الرازي.  ر واكستاب( مبجرد التفات النفس إليه من غْي نظ

أي ال حيصل اال بنظر  يف  البدر الطالع  ) المحلى مام إلاقال  :يعسر ان حنده حبد ،  قالوا -2
 مام الحرمين والغزالي. إقال  دقيق خلفائه ( وبه 

 

 اركان في  مبحث العلم 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 :   المدارك

 حصول او حضور صورة الشيء عند العقل. العلم :

 د بالصورة اَلندسية ]عرض وطول[ ، بل املراد  الصور )كل معىن متعقل(ليس املقصو   ألصوره : 

 مثاله اخلوف و االمان . 
 :نمثل مثال لبيان األقسام 

(   اليقين لو عرض لك خ  من االخبار فأنت ال ختلو نفسك جبزم وقوع اخل  أو عدمه فهذا )
ن من حيث الوقوع وعدمه وأن مل جتزم بوقوعه او عدمه ال ختلو نفسك من ان يتساوى الطرفا

  الظنوان ترجح احد الطرفني مع احتمال مرجوح حيث الوقوع وعدمه فيسمى) (الشكفيسمى )
 .)  وهم واملرجوح يسمى ) (

 

 إذا نقول : 
هو التصديق اجلازم املطابق للواقع ال عن تقليد وهو اخص من تعريفه باملعىن  :اليقين .1

 .بح من اقسامهويص (  الجهل المركباالعم الذي يدخل فيه ) 

 .وهو ترجح مضمون اخل  مع احتمال ضد مرجوح : الظن .2

  .: وهو ان يكون مضمون اخل  او عدمه مرجوحاً مع ترجيح الطرف األخر  الوهم .3

 .  –أي تساوي الطرفني   –جتويز أمرين ال مزية الحدنا على األخر  : الشك .4

 

 .قين والظناليىل قسمني نا إِ أتضح مما تقدم هو ان التصديق ينقسم 

 .قسام الجهلأمن قسام العلم بل إوان الوهم والشك ليس من 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

   
 

 

 

28 

 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 

 
 
 
 
 

 المطلب الرابع 
 الجهل واقسامه

 

ستعداد للتعلم والتمكن منه وال يصح أن نطلق اجلهل ملن ليس له  عدم العلم ممن له اإل الجهل :
جر انه اعمى لعدم ن تقول للحيوان انه جاهل او احلإفال تستطيع  قابلية التعلم )ملكة العلم(

 وقد يكون اجلهل جهل تصديقي وقد يكون جهل تصوري.  وجود امللكة 
 

 أقسام الجهل : 
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 وليس فيه خالف انه من اقسام اجلهل .  ( عدم األدراك بالكلية وهو ) الجهل البسيط  .1

 ؟الرسول صلى اهلل عليه وسلم مثاله عندما يسأل م  تويف

  .ليقول ال ادري وهي نصف العلم كما يقا
 .لف ماهو عليهت: وهو أدراك الشيء على وجه خي الجهل المركب  .2

 سام العلم أو انه من أقسام اجلهل.وهو أمر فيه خالف هل هو من أق

 

   تحرير المسألة :
وهي إن ُعرف العلُم باملعىن األعم ليس باملعىن االخص يدخل اجلهل املركب من اقسامه ألن  

اد وجزم قطع النظر ان مطابق للواقع أو غْي مطابق كل من العلم واجلهل املركب فيه اعتق
 للواقع.

وان ُعرف العلُم باالخص ال يدخل اجلهل املركب ضمن ألقسمه ألنه فقد شرط من شروطه  
 .للواقع تهوهي مطابق

 
 
 
 

 حضور صورة الشيء عند العقل . تعريف العلم بالمعنى االعم :

 . أو : أدراك الشيء على ماهو عليه ادراكا جازما

ادراك    تعريف العلم بالمعنى االخص:
الشيء على ماهو عليه ادراكا جازما مطابق  

 للواقع.

وهناك كالم كثْي حول املسألة حنن نكتفي  
 هبذا القدر . 
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 المبحث الثالث 

 مباحث األلفاظ

 مقدمه

ظ و معاين فكل لغة يف الوجود اخلارجي َلا ألفا ىال ختتص مباحث األلفاظ بلغة دون لغة أخر 
وجتري عليها كما جيري على األلفاظ العربية من إن داللة الفظها تكون داللة عقليه وطبيعية  

ن الداللة الوضعية اللفظية تنقسم إىل إووضعية ولك نوع من األنواع ينقسم إىل لفظي وغْي لفظي و 
 .داللة مطابقية أو تضمني أو التزامية 

 . منقول أو مرتجل أو حقيقيا أو مجازيه مختصة أو مشترك أوو قد تكون األلفاظ 

 .اينه أو مترادفه والتباين يكون بالتماثل او بالتقابل أو بالتخالف بمتوقد تكون األلفاظ 
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 وكل نوع له أقسام مما سيأيت بيانه ان شاء اهلل يف مبحث األلفاظ  األلفاظ مفرده أو مركبهوتكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوطئة

دون األلفاظ وإمنا حيتاج األلفاظ للوصول إىل  املنطق باملعاين )املفهوم ( ال شك وال ريب إن عالقة 
لغْي وايصال املعاين للغْي إال عن املعاين( أي ال ميكن التفاهم مع ان األلفاظ حتكي عن املعاين ) أل

ويطلقون األلفاظ يف مبحث األلفاظ ويراد به املعىن ألنه مكان االحتاد ومن باب  ,طريق األلفاظ 
 .لتالزم بينهماا

 وان األلفاظ تسهل عملية التفاهم فحني تريد ذكر شيء ما مثال ذلك : 

فظ ارد عن حقيقة اللفظ الذي هو الوجود  ل تأيت بال -ذلك احليوان الصحراويَّ  -مجل(   كلمة )
فال   اخلارجي أو بعبارة أدق ) فائدة اللفظ لتحضر املعاين باأللفاظ بدال من إحضارها بنفسها (

 . ب )اجلمل ( بعيين حني تريد ايصال املعىن بل تأيت باللفظ تأيت
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وان كان هذا املبحث هو من مباحث األصول وليس من مباحث علم املنطق ولكن يذكر لفائده  
 ولقيمته العلمية اليت يهم الطالب العلمي. ,كبْية وهي معرفة أحوال األلفاظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب األول 
 الداللة

الباب ينتقل ذهنك على وجود شخص ما يطرق الباب أو خلف الباب شخص  اذا مسعت طرق 
 ) مدلول( . والطارق وهو الفاعل يسمى  ) دال(ما ، فطرقة الباب 

 . دالله( )وهذه الصفه اليت حصلت للطرق تسمى 

 

ما يتوصل إىل معرفه الشيء كداللة األلفاظ على  وهوقال الراغب في " مفراته " : الداللة لغة
 .املعىن

 [14 ]سبأ  )) َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوتِِه ِإالَّ َدابَُّة اأْلَْرضِ قال تعاىل 

 :فقال اجلرجاين يف كتابه  التعريفات  :  واما اصطالحا  
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هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء األول هو الدال، والثاني  
 .هو المدلول

 
 أقسام الداللة

داللة قد تكون الداللة باأللفاظ وقد تكون بغْي األلفاظ اليت هي اعم من األلفاظ  الداللة مبا هي
إذن تعد األلفاظ مصداق من مصاديق  ,ولكن إن املتبادر للذهن إن الداللة تكون باأللفاظ 

 .الداللة وليس هي بعينها 

 :تقسم الداللة إلى

ل مالزمه ودلت هذه املالزمه بواسطة  وهي فيما إذا كان بني الدال واملدلو  : الداللة العقلية -1
 العقل مثاله :

 .كداللة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ : الداللة العقلية اللفظية -أ

 .: كداللة روية الدخان على وجود النار  الداللة العقلية الغير لفظية  -ب 

دلت على معىن  وهي فيما إذا كانت أملالزمه بني شيئني مالزمه طبيعية :  الداللة الطبيعة -2
 بواسطة اقتضاء الطبع ، مثاله:  

 .خ ( داللة إن الشخص يتوجع من األملآ خآوكداللة مساع ) : الداللة الطبيعة اللفظية -أ 

 .كداللة احلمره على اخلجل :  الداللة الطبيعة الغير لفظية -ب 

 وضع الواضع(  وهي ما كانت أملالزمه بني شيئني نشأ من التواضع ) : الداللة الوضعية  -3

 كداللة األلفاظ ملعانيها و مسميات األشياء.  : الداللة الوضعية اللفظية -أ 

:كداللة اإلشارات واخلطوط والنقوش و واللوحات املنصوبة   الداللة الوضعية الغير لفظية -ب 
 .قي تقدير املسافات 

 .الداللة الوضعية اللفظية يهتم املنطقيون بالتقسيمات كلها إال بتقدم التقسيمات للداللة ولكن ال

بل كل هذا التقسيم للداللة إمنا هو مقدمه لفهم الداللة الوضعية وسبب األهتمام ألن الداللة  
 الوضعية منضبطًة . 
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واحتياج بين البشر  ،مع بين نوعه   قال شيخ االسالم )مدني بالطبع( وحيُث إن اإلنسان كما 
ل ومشرب اليت حيتاجها الفرد يف كل مكان وزمان  لتلبية مطالب احلياة من مقاصد متنوعة من مأك

وهي وسيلة يف تعامل الناس مع بعضهم وهي تؤدي من اإلغراض واملقاصد ما ال تؤديه أي داللة  
 .من الدالالت وهي اعم نفعا من غْيها

ا ختتلف باختالف الطبائع و  موإما الداللة العقلية والطبيعة فإهنما غْي منضطبتني وسبب ذلك أهن
 .ول و اإلفهامالعق

 
 تقسيم الداللة الوضعية اللفظية : 

وهي داللة اللفظ على متام معناه الذي املوضوع له. كداللة لفظ اإلنسان   داللة المطابقة:  -1
على متام معناه وهو حيوان ناطق وكذلك لفظ الدار على مجيع مرافقها من جداره وسقفه وأرضه  

 اخل  ...

ألهنا تدل على باملطابقيه الفهم احلاصل ملعىن اللفظ  تطابقيه(او )ال وسبب تسمية ب )املطابقه(
 .املوضوع له

وهي داللة اللفظ على جزء معناه املوضوع له الداخل يف ذلك اجلزء يف  :داللة التضمن -2
أو كداللة لفظ اإلنسان   على الورق وحده أو الغالف وحده ،  كتاب( كداللة اللفظ )  ،ضمنه  

 .ناطق وحده على انه حيوان وحده أو 

 .وهي فرع من الداللة املطابقية الن الداللة على اجلزء بعد الداللة على الكل

 .ألن اللفظ دل على ما يف ضمن املسمى  ومسيت هذه الداللة بالتضمن: 

 .وال ميكن حتقق هذه الداللة إال يف مثال له أجزاء  

 الذي وضع له .  وهي داللة اللفظ على معىن مالزم ملعىن : داللة االلتزامية -3

ال يراد ب )حامت الطائي( بل املراد الزم هذا  كداللة لفظ )حامت(على الكرم مثال يقال )زيد حامت ( 
  .القول وهو الوصف املالزم حلامت الطائي وهو الكرم
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 :وشروط الداللة االلتزامية هي 

يكفي التالزم اخلارجي فقط  إن يكون التالزم بني معىن اللفظ واملعىن اخلارج الالزم تالزم ذهنيا فال  
 .و إال ملا حصل االنتقال الذهن

 . ان شاء اهلل زم بني باملعىن االخص سيأيت بيانه الان يكون ال   وهي  ط اخرىو وهناك شر 

 .هو ما ميتنع انفكاكه عن مالزمه عقال أو عرفا  تعريف الالزم:أما 

 

 :وهو يقسم بوجه عام 
 .لطائر الغراب فقط :كلزوم لون السواد  اللزوم الخارجي .1
 :كلزوم تصور األعمى لدى تصور ألعمي. اللزوم الذهني  .2

 .حاجة احلادث إىل حمدث  : اللزوم الذهني و الخارجي  .3

 

 :وهناك شروط موكول إلى دراسات أعمق هي 

إن يكون التالزم بني واضحا أي : ال حيتاج الذهن لتصوره ان يتوسط شيء اخر للوصول 
 .اليه واالنتقال

 : اللزوم إىل وحيث يقسم

 .الزم غير بين     .1
 .الزم بين بالمعنى األعم    .2

 الزم بين بالمعنى األخص .  .3

 

 علماً : ان داللة االلتزام : 

 .ضعف الدالالت و ال يهتم هبا املنطقيون بل أكثر من يهتم هبا هم البالغيون أوداللة االلتزام هي 

واملطلوب يف علم املنطق من الدالالت هي  ، الداللة التضمنية والداللة االلتزامية مهجوره باحلدود 
 .الداللة املطابقية كما قدمنا النضباطها  
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 :تالزم الدالالت فيما بينها 

معىن  ألنه قد يوجد معىن ليس له أجزاء ) ال يلزم من وجود المطابقية وجود التضمنية  .1
 .بسيط( مثال ألنقطه  يف هناية اخلط

ألنه قد يوجد معىن ليس له الزم ذهين بني لتزامية اإل ال يلزم من وجود المطابقية وجود   .2
 .باملعىن األخص 

ألنه قد يوجد معىن مركبا وليس له الزم لتزامية اإل ال يلزم من وجود التضمنية وجود   .3
 .ذهين بني باملعىن األخص

ألنه قد يوجد معىن بسيط وله الزم ذهين  لتزامية وجود التضمنيةال يلزم من وجود اإل  .4
 .األخص بني باملعىن

 .تابع له واستحالة تابع بدون متبوعهألنه   يلزم من وجود التضمنية وجود المطابقية  .5

 .تابع له واستحالة تابع بدون متبوعهألنه  وجود التضمنيةلتزامية  اإل يلزم من وجود   .6
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 المطلب الثاني  
 تقسيمات االلفاظ

 التوطئة
 :لغه دون لغه وهذه التقسيمات ثالثة هيان للفظ مباله من معاين عده تقسيمات عامه الختتص ب

ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له او المستعمل فيه الى المختص ،  : االول 
 والمشترك ، والمنقول ، والمرتجل ، والحقيقية ، والمجاز.

 باعتبار تعدد االلفاظ للمعنى الى المترادف، والمتباين. اللفظ ينقسم  : الثاني 

 .باعتبار بداللته على معناه الى مفرد ومركباللفظ م ينقس  :الثالث 

 

 :  التقسيم األول

ويسمى )املختص( وإما إن يكون متعدداً، وان كان   ان اللفظ الدال على معناه اما يكون واحد 
متعدداً ال خيلو اما أن يكون )مشرتك( أو )منقول( أو )مرجتل( أو )حقيقة( أو )ااز( فهذه مخسة  

 :أقسام هي كاأليت 

 

 االول )المختص( : 

اسم   هو اللفظ الذي ليس له إال معىن واحد فاختص به كلفظ اسم أجلالله )اهلل( :المختص
 .خمتص به سبحانه وتعاىل ، أو لفظ قلم ، و كتاب وليس فيها ااز

 

 الثاني )المشترك( : 

اسبق   وجهل ايهما  وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كال على حده ، :  المشترك
 :ملعاين متعددة يف الوضع كلفظ )العني(

 .العضو الباصر .1
 .ينبوع للمياه اخلارجة من األرض  .2

 س.الذهب  .3

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

   
 

 

 

39 

 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 .احلرس  .4

 .واالشتراك واقع باللفظ دون المعنى

 

 الثالث )المنقول(: 

إال انه عرف أيها   هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع ك )املشرتك( : المنقول
 ى املعىن مع مالحظة املناسبه بني املعنيني يف الوضع. اسبق بوضع اللفظ عل 

مثاله : لفظ ) الصالة( هذا اللفظ أول ما وضع وضع للدعاء واستخدامه يف كالمهم  
 .وشعرهم ، مث نقل يف الشرع اإلسالمي َلذه األفعال املخصوصة وهي الصالة

الشرع اإلسالمي نقل وكذلك لفظ )احلج( تطلق ويراد هبا ) القصد ( مطلقا دون تقييد و يف 
 اىل معىن اخر وهو قصد مكة أملكرمه بأفعال خمصوصة بوقت خمصوص. 

 وقد يكون الناقل األلفاظ باالختيار و القصد ويسمى )ألتعييين( 

 وقد يكون الناقل األلفاظ من غْي اختيار و القصد ]عفوي[ويسمى )ألتعيين (

 : وقد يكون هذا الناقل

 . ناقل شرعي  .1

 .ناقل عرفي  .2

 قل نحوي. نا  .3

 ناقل منطقي.   .4

 . ناقل فلسفي  .5

 :مبني أنواع النقول في"التعريفات"  -رحمه اهلل -قال الجرجاني 

 :قال : والناقل إما الشرع، فيكون 

منقوال شرعيا، كالصالة والصوم، فإهنما يف اللغة للدعاء ومطلق اإلمساك، مث نقلهما    .1
 .لنيةالشرع إىل األركان املخصوصة واإلمساك املخصوص مع ا

 :وإما غْي الشرع، وهو إما
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حقيقة عرفية، كالدابة، فإهنا يف أصل  :: فهو املنقول العريف، ويسمىالعرف العام  .1
اللغة لكل ما يدب على األرض، مث نقله العرف العام إىل ذات القوائم األربع من 

 .اخليل والبغال واحلمْي

 والنظار، أما: منقوال اصطالحيا كاصطالح النحاة  :: ويسمىالعرف الخاص  .2

اصطالح النحاة، فكالفعل، فإنه كان موضوعا ملا صدر عن الفاعل، كاألكل   .1
والشرب والضرب، مث نقله النحويون إىل كلمة دلت على معىن يف نفسها مقرتنة بأحد  

 األزمنة الثالثة. 

وأما اصطالح النظار، فكالدوران، فإنه يف األصل للحركة يف السكك، مث نقله  . .2
ترتب األثر على ما له صلوح العلية، كالدخان، فإنه أثر يرتتب على النار،  النظار إىل 

وهي تصلح أن تكون علة للدخان، وإن مل يرتك معناه األول بل يستعمل فيه أيضا، 
حقيقة، إن استعمل يف األول، وهو املنقول عنه، واازا إن استعمل يف الثاين،   :يسمى

وال للحيوان املفرتس، مث نقل إىل الرجل وهو املنقول إليه، كاألسد، فإنه وضع أ
 أ.ه .الشجاع، لعالقة بينهما، وهي الشجاعة

 

 :  قال الفارابي في رسالة المنطق

أن املشرتك إمنا وقع االشرتاك فيه منذ أول ما وضع من غْي  :والفرق بني املنقول واملشرتك 
  .أن يكون أحدنا أسبق يف الزمان بذلك االسم

بق به أحدنا يف الزمان، مث لقب به الثاين، واشرتك فيه بينهما بعد  واملنقول هو الذي س
 ذلك(

ال يعد اللفظ منقول إال إذا هجر املعىن األول وان استعمل اللفظ األول مع الثاين يسمى 
مشرتك ، َلذا قال اإلمام الغزايل يف  املعيار : ) وأما املنقول فهو أن ينقل االسم عن 

عل إمساً له ثابتا دائما، ويستعمل أيضا يف األول فيصْي مشرتكا موضوعه إىل معىن آخر وجي
 بينهما كإسم الصالة واحلج(
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 الرابع )المرتجل( : 

بال فرق إال انه مل   هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع ك )املنقول( :املرجتل 
عىن املرجتل و خيتلف م ,تالحظه من املناسبة بني املعنيني ومنه أكثر األعالم ألشخصيه 

 .بني املناطقة والنحويني

مرجتل، وإىل منقول، فاملرجتل  :قال ابن عقيل يف شرحه على األلفية : ) ينقسم العلم إىل
 ما مل يسبق له استعمال قبل العلمية يف غْيها، كسعاد( :هو

 

 لخامس )الحقيقة( :ا

دك انك رايت  قص هو اللفظ الذي استعمل يف موضع له مثاله )رايت القمر( :احلقيقه 
  مجيع اجزاء القمر 

 : السادس )المجاز(

هو اللفظ الذي استعمل يف غْي موضع له مع وجود قرينه متنع أيراد املعىن  :ا)از 
 .احلقيقي

قصدك انك رايت جزء القمر وليس املقصود  مثاله : )رايت القمر يف حالة اخلسوف (
 القمر كله بقرينة )يف حالة اخلسوف(.

حلقيقة وا)از مبسوط يف كتب البالغة و أصول الفقه من حيث وجوده  والكالم على ا
 .اوعدمه او انواعه وتقسيماته
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 :  لفاظ المتعددة في  الحدودصالح األ 

ال يصح استعماَلما يف احلدود وال اهني إال مع قرينة  إن المشترك والمجاز  .1
 .تدل على املعىن املقصود

شرتكة فال يؤتى هبا يف ال اهني خاصة وال يف  وأما امل :)االمام الغزاليقال 
 .اخلطابيات إال إذا كانت معها قرينة(

يف احلدود وال اهني ما مل يهجر املعىن  يصح استعمالهما المنقول و المرتجل ال .2
 .األول واذا هجر كان هذه قرينة بينه على املعىن الثاين
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 التقسيم الثاني 
 الترادف والتباين 

 :فاأللفاظ املتعددة ال خترج إما إن تكون مرتادفه او متباينه,وهي نسبة األلفاظ اىل املعاين 

 

 :   األول الترادف

واشتقاقه من ردف الدابة ، يشبه اجتماع الراكبني على معىن واحد باجتماع الراكبني على  :الرتادف 
 .دابة واحدة 

 .أو عبارة عن االحتاد يف املفهوم اشرتاك األلفاظ املتعددة ملعىن واحد ، واصطالحا : 

 :ويطلق على معنيني .هو توايل األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد :وقيل 

  .االحتاد يف املفهوم  :االحتاد يف الصدق، والثاين :أحدنا

 

 :إن األلفاظ قد تتعدد ولكن هذا التعدد موضوع ملعىن واحد بينها ، مثاله 

 .اخل كلها يدل على معىن واحد وهو احليوان املفرتس ..أسد وسبع وليث  .1

 .هرة والقطه كال اللفظني يدالن على احليوان االليف الذي هو كذا أو كذا  .2

 .إنسان وبشر،كذلك   .3

 

 : وقوع الترادف في اللغة

 الرتادف يف لغة العرب هل هو واقع فيها ام ليس بواقع اليك مذاهب العلماء يف هذه املسألة: 
 ول: مذهب أبو احلسني بن فارس يف كتابه املنع مطلقا .املذهب اال

 مصنفا آخر منع فيه الرتادف ومساه   الفروق   .  ه ( 382وقد صنف أبو هالل العسكري)ت 
 امل ادلة املذهب االول :

 االلتباس يف املرتادفني يف املراد من خطاب املتكلم . -1
 ان تكثْي االلفاظ للغة ال فائدة فيه.  -2
 لرتادف بل األصل يف اللغة : هو التباين، وهو أكثر ما يف اللغة.األصل عدم ا  -3
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 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

 قال االمام الغزايل األصل عدم الرتادف لوجهني:

األول:  أنه خيل بالفهم التام الحتمال أن يكون املعلوم لكل واحد من املتخاطبني غْي االسم  
فيحتاج كل واحد منهما  الذى يعلمه اآلخر فعند التخاطب ال يعلم كل واحد منهما مراد اآلخر 

 إىل حفظ تلك األلفاظ حذرا عن هذا احملذور فتزداد املشقة.
 الثاين أنه يتضمن تعريف املعرف وهو خالف األصل. 

قال أبو هالل العسكري : وقال بعض النحويني : ال جيوز أن يدل اللفظ الواحد على املعنيني 
شكل ، فالتبس على املخاطب ، فكما ال  املختلفني ح  تضامه عالمة لكل واحد منهما ، وإال أ

جيوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيني خمتلفني ال جيوز أن يكون اللفظان يدالن على معىن واحد 
 ، ألن فيه تكثْيا للغة مبا ال فائدة فيه( أ.ه   

ألن وضع اللفظني ملعىن واحد الواضع عنه ، وكل ما ادعي فيه الرتادف ، فإن بني معنيهما   -4
  ألهنم يعت ون االشتقاق األك .تواصال

االصل عند تعدد االمساء تعدد املسميات، واختصاص كل اسم مبسمى غْي مسمى  -5
  اآلخر.

 فاستعمال االلفاظ املتعددة فيما هو على خالف الغالب خالف االصل. 
إن املؤونة يف حفظ االسم الواحد أخف من حفظ االمسني، واالصل إمنا هو التزام أعظم  -6

  لتحصيل أعظم الفائدتني.املشتقني
إنه إذا احتد االسم، دعت حاجة الكل إىل معرفته مع خفة املؤونة يف حفظه، فعمت فائدة التخاطب  
به، وال كذلك إذا تعددت االمساء فإن كل واحد على أمرين: بني أن حيفظ اموع االمساء، أو البعض  

 منها. 
ابيع   ، وقال : أكثر ما يظن أنه من املرتادف ليس  وممن اختار ذلك من املتأخرين اجلويين * يف   الين

 كذلك ، بل اللفظان موضوعان ملعنيني خمتلفني ، لكن وجه اخلالف خفي . 
 واالول شاق جدا، وقلما يتفق ذلك، والثاين فيلزم منه االخالل بفائدة التخاطب جلواز اختصاص 

 كل واحد مبعرفة اسم ال يعرفه اآلخر.
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 مام العالمة علي بن حممد االمدي وغْيه العلماء أن الرتادف واقع.املذهب الثاين: مذهب اال
 فقد ردوا على ادلة املذهب االول يف امل ادلتهم :

 قوَلم : ال فائدة يف تعدد االلفاظ ملسمى واحد فأنه  يلزم منه التوسعة يف اللغة، وتكثْي الطرق . 
لطرق مما يفيد للوصول اىل املطلوب، قالوا ] املذهب الثاين [ ان التوسعة يف اللغة، وتكثْي ا -1

فيكون أقرب إىل الوصول إليه، حيث إنه ال يلزم من تعذر حصول أحد الطريقني تعذر 
 اآلخر، خبالف ما إذا احتد الطريق.

واما اعتبارهم ان الرتادف زيادة يف املؤونة يف احلفظ، بل هو خمْيغْي ملزم يف حفظ الكل أو   -2
 اليت ذكرناها.البعض، مع ما فيه من الفائدة 

واما الدليل العقلي : ال مانع لوقعه عقالً  أن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني على  -3
مسمى، وتضع االخرى له امسا آخر، من غْي شعور كل قبيلة بوضع االخرى مث يشيع 

الوضعان بعد بذلك كيف وإن ذلك جائز بل واقع بالنظر إىل لغتني ضرورة، فكان جائزا  
 يلتني.بالنظر إىل قب

وخْي دليل على وقوع الرتادف يف اللغة العربية مما اطلع على املعاجم بعني البصْية يتيقن   -4
 بوجود الرتادف.  

 اىل االمساء املشرتكة وا)ازية اليت اصلها مرتادفه. ت ولو نظر  -5

 مث من فوائد الرتادف التمكني من تأدية املقصود باحدى العبارتني عند نسيان األخرى.  -6

يف النظم والنثر مبساعدة أحد اللفظني يف احلرف الروي، ووزن    ىبه فوائد أخر  وقد يتعلق -7
البيت، واجلناس، واملطابقة، واخلفة يف النطق به، إىل غْي ذلك من املقاصد املطلوبة الرباب  

 االدب وأهل الفصاحة.

مع بعض امساء  النه يأيت من باب التسهيل واإلقدار على الفصاحة ألنه قد ميتنع وزن البيت وقافيته 
الشئ ويصح مع االسم اآلخر ورمبا حصل رعاية السجع واملقلوب وا)نس إذا وسائر أصناف البديع  

 مع بعض أمساء الشئ دون البعص.
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املذهب الثالث : مذهب االمام الغزايل يقع يف اللغة ال يف األمساء الشرعية، ونص يف احملصول   فقال 
ا ذكر وقوع األمساء املشرتكة : وأما الرتادف فاألظهر أنه مل يوجد  يف آخر مسألة احلقيقة الشرعية بعدم

 ، ألنه يثبت على خالف األصل فيقدر بقدر احلاجة .
والسبب يف ذلك ا متناع فيه قيام أحد املرتادفني مقام اآلخريف األمساء الشرعية ، الهنا الفاظ تعبدية  

 دية توقيفة من اهلل تعاىل.عبوالت
اهلل فقال بالرمحن ، ال يقع املوقع ح  لو صمم عليه كان ، ناكال ، ولو أبدل  كقول القاضي : قل ب

 احلرف فقال ) قل ( : باهلل تعاىل ، فقال : واهلل ) أو تاهلل (. 
 اوكقولك يف التشهد يف الصالة : أعلم ، موضع أشهد فال يصح يف هذا املوضع.

 وكذلك  يف اللعان تبديل أشهد بأحلف . 
ا يف املواضع اليت جيوز فيها قيام أحد املرتادفني مقام اآلخر ، يف األصح وهو رواية  هذا يف املنع وام

 ن شئت. إ رجع اليها ااحلديث باملعىن بشروط مبسوط الكالم عليها يف كتب املصطلح ف
 

 هل هناك فرق ام اهنما مبعىن واحد؟  هو الفرق بين الترادف والمؤكدوقد يسأل سائل ما 

ملالحظ للمرادف واملؤكد رمبا يظن اهنما مبستوى واحد او اهنما بذاهتما  ان ا اجلواب : على ذلك 
 مرتادفان او يظن اهنما متباينان من كل وجه , فالعلماء رمحهم اهلل يقولون هناك فروق واليك البيان: 

 ن املرادف من حيث اللفظ ال يزيد مرادفه إيضاحا. إ -1
 اآلخر. ن املرادف من حيث اللفظ ال يشرتط تقدم أحدنا علىإ -2
 ن املرادف من حيث اللفظ وال يرادف الشئ بنفسه.إ -3

 ن املرادف من حيث اللفظ يفيد عني فائدة املرتداف.إ -4

 متثيل للمرادف:   

 ) بشر , إنسان ( 
 ) ليث , غضفر , اسد ..اخل( 

 فبمفهوم املخالفه للفروق املتقدمه بينه وبني املؤكد : 
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 ن املؤكد من حيث اللفظ يزيد مرادفه إيضاحا. إ -1
 ن املؤكد من حيث اللفظ يشرتط تقدم أحدنا على اآلخر.إ -2

 ن املؤكد من حيث اللفظ ان يأيت املؤكد مؤكد بنفسه. إ -3

 ن املؤكد فانه ال يفيد عني فائدة املؤكد بل يفيد تقويته.إ -4

 متثيل للمؤكد يف اجلمل العربية: 

ُة ُكلُُّهْم أ مْج ُعون (  ]ص  :  ِئك   [ 73  قال تعاىل )  ف س ج د  اْلم ال 
اِفرِين  أ ْمِهْلُهْم ُرو ْيداً (]الطارق :    [ فلم يزد على ثالثة : مهل17قال تعاىل ) ف م هِِّل اْلك 

 وأمهل ورويد ، وكلها ملعىن واحد.
ويؤيده ما يف احلديث ) فأحرموا كلهم إال أبو قتادة مل حيرم ( وكذا يف احلديث الصحيح : ) أال وقول  

 فما زال يكررها ح  قلنا : ليته سكت( . الزور ، أال وشهادة الزور ،  
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 الثاني التباين 
إن األلفاظ قد تتعدد ولكن ليس ملعىن واحد بل تكون كل لفظ خمتص ملعىن خمتص به    :التباين 

 اليشاركه غْيه يف املعىن.

 .اخل.....مثل ،قلم ، كتاب ، سيف 

 .فكل لفظ من األلفاظ له معىن خمتص به اليشاركه غْيه

 .ن تكون األلفاظ متكثره بتكثر األلفاظأفالتباين: 

 

 :  أقسام التباين

 :واقسام التباين ثالثة

نا املشرتكان يف حقيقة مع وجود وحده اشرتاك واحد، والجيمعان وخمتلفان من   :  األول التماثل
 .حيث الذوات ال العرضيات 

 .هي نفس حقيقة )عمر( مثاله : زيد وعمر مشرتكان يف اإلنسانية لكن حقيقة )زيد( هل

 اإلنسان والفرس ( اجلواب :ال الهنما متماثلني او مشرتكني يف اجلنس خمتلفان يف النوع ك ) 

 .يشرتكان يف احليوانية وخيتلف يف احلقيقة

 

 : ىوللتماثل أمساء أخر 

 : إن كان يف الكم )املقدار(. متجانسين .1

 .: إن كان يف الكيف ) اَليأة( متساوين .2

 : متشابهين .3

 .تماثل األسم الذي هو اعم من الكلال 

 

نا املتغْيان اللذان ميكن إن جيتمعان يف حمل واحد اذا كان من الصفات  : الثاني المتخالفان
 ال الذوات .

 القطن والثلج : - مثاله 
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 نا خمتلفان من جهة ومشرتكان من جهة اللون )األبيض(.

 .حليوانيةاو الفرس واإلنسان خمتلفان يف اَليأة ومشرتكان يف ا

 

هو املعنيان املتنافران اللذان الجيتمعان يف حمل واحد من جهة واحده يف   :  الثالث المتقابالن
 زمن واحد كاإلنسان والالإنسان واألعمى والبصْي.

 .ى من جهة وسوداء من جهة أخر  ءكون بيضاتوميكن ان جيتمعان مثاله ألورقه قد 

 :وللتقابل أقسام أربعة هي أو رجل كان بصْي مث كفه بصره وأصبح أعمى 

 .: كالسلِب واإلجياِب وإنسان وال إنسان أو اسود ال اسود  تقابل النقيضين .1

 .: كالبصر والعمى والزواج والعزوبه تقابل ألملكه وعدمها .2

 .فكل من البصر والزواج ملكه وعدمها االعمى والعزوبه

 .لكهولكن ال جيتمعان ولكن جيوز ان يرتفعان يف موضع تصح فيها أمل

كاحلرارة وال ودة والسواد والبياض،ولكن ال جيتمعان وال يتوقف تعقل : تقابل الضدين .3
 .احدنا على تعقل األخر

 .مثل األب و االبن او الفوق والتحت او املتقدم و املتأخر:  تقابل المتضادين  .4

ان  ال جيوز ولكن ال جيتمعان يف جهة واحده وجيوز ان يرتفعان وال ميكن ان جيتمعان و 
 يرتفعان . 

 .الشجر ال اب وال ابن )ارتفع( مثاله :  

العلة واملعلول فالوجود ال خيلو إما إن يكون عله أو إن يكون  - وميكن إن ال يرتفعان مثل 
 .معلول

وتنافي  ,  النقيضين تنافي:  المنطق أربعة  وأنواع املنافاة على ما تقرر يف   قال السنوسي
هذه األنواع األربعة  , وتنافي المتضايفين . فكل نوع منوالملكة , وتنافي الضدين  العدم

 .ال يمكن االجتماع فيه بين الطرفين

فهما  العدم والملكةثبوت أمر ونفيه , كثبوت احلركة ونفيها , وأما  : فهما النقيضان أما
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عما من شأنه ان يتصف به كالبصر والعمى , فالبصر وجودي وهي امللكة ,   ثبوت أمر ونفيه
من شأنه أن يتصف بالبصر وَلذا ال يقال يف احلائط أعمى , ألنه ليس من   نفيه عما والعمى

به عادة ,وهبذا فارق هذا النوع النقيضني فإن كال من النوعني وإن كان هو   شأنه أن يتصف
مقيد بنفى امللكة عما من شانه أن   تقابل العدم والملكة ونفيه , لكن النفي يف  ثبوت أمر
 ذانل فهما املعنيان الوجوديان ال الضدانال يتقيد بذلك . واما  لنقيضيناهبا , ويف  يتصف

والسواد ,  بينهما غاية اخلالف وال تتوقف عقلية أحدنا على عقلية اآلخر ومثاَلما البياض
من البياض   بينهما حبيث ال يصح اجتماعهما واحرتز بذلك  التنافيومرادنا بغاية اخلالف :
غاية اخلالف اليت هى   جوديان خمتلفان يف احلقيقة , لكن ليس بينهما واحلركة , فإهنما أمران و 

 . التنايف إذ يصح اجتماعهما احملل الواحد

فهما األمران الوجوديان اللذان بينهما غاية اخلال ف وتتوقف عقلية أحدنا   : المتضايفان واما
معناه   فني أن كال منهما ليساآلخر كاألبوة والبنوة مثال , واملراد بالوجود يف املتضاي على عقلية

 . عدم كذا , ال أهنما موجودان يف اخلارج

 وفيه كالم كثير موكول إلى دراسات أعمق من هذه .
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 التقسيم الثالث  
 تنقسم االلفظ باعتبار داللتها على المعاني الى مفرد ومركب

 المفرد والمركب او المؤلف

 المفرد : 

 اللفظ قد يكون  ليس له جزء  ،مثل حرف االستفهام )أ(.  ان

 وقد يكون اللفظ له جزء ، اال ان اجلزء األول يدل على معىن واجلزء األخر ال يدل على معىن .

 :فهو  مكون من (  اإلنسانمثل ذلك كلمة : )
 شرطية َلا معىن. ( إن)

 .ليس له معىن فكذلك املفرد (سان)

فانك جتزء   (محمد فحني جتزء كلمة ) فائده يف حالة جتزئة حروفه ،املفرد هو لفظ  ال يعطيك  
 حممد على اربعة اجزاء  على عدد  حروفه وهي: 

 د (  م ، ح ،  )م  ،
 تدل على شيء ؟  : هل حرف  امليم من كلمة )حممد ( السؤال

 ملاذا ! ؟ الن امليم  حرف .  : ال،  الجواب

 واجلزء  الذي اليدل على معىن هو املفرد .
 .اذن ، المفرد هو اللفظ الذي ال يدل جزءه على جزء معناه

 
   المركب : 

 من املقابله (.  هو عكس املفرد اذا فهمت املفرد لزم ان تفهم املركب النه يف قباله )

 صلى اهلل عليه وأله وسلم.  هو اللفظ الذي يدل على جزءُه على جزء معناه مثاله)حممد نيب( 

ا ممكن احلصول منها معىن يفهم منه وهو ان )حممد( اسم علم دال هذا اجلملة مركبه الن اجزاءه
 كلمة تدل على معىن اتصافه بالنبوة . )على ذات وكلمة )نيب 

 وعند جتزئتها تدل على معىن. 
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 .اخلمر وهو اجلزء األول من املركب وتدل على معىن مستقل بنفسها و ك )اخلمر حرام(

 .فسهاتدل على معىن بن واجلزء الثاين) حرام( 
 

 .  المركب : هو اللفظ الذي يدل على جزءوه على جزء معناهاذن 

 قال االخضري في سلبمه : 

 ِإمَّـا ُمرَكَّـب  َوِإمَّـا ُمْفـَرُد   .  ُمْستَـْعَمُل األَْلفاِظ حيُث يوجـد

 ُجُزِء َمْعنـاُه ِبَعْكـِس ما تـال    فََأوَّل  مـا َدلَّ ُجـْزُؤُه َعـلى 
 

 د أقسام اللفظ المفر 
 وأداة :  واسم ، كلمة ،

(: وهي الفعل باصطالح النحاة ، مثاله ،ضرب يضرب اضرب ،و حيث تشمل   أوال  ) الكلمة
مادهتا) ض، ر، ب( على حروفها األصلية وتشرتك يف معىن واحد وهو) الضرب( ، وتالحظه  

ضارع  اختلف يف هيئاهتا اللفظية وختتلف من حيث داللتها على الزمن خمتص هبا من ماضي وم
 :وامر، اذن ميكن ان نعرف الكلمة

اللفظ الدال بمادة على معنى مستقل في نفسه وبهيأته على نسبة ذلك المعنى الى  هو : 
 .فاعل اليعنيه نسبة تامة

 .هو املعىن كلما قدرناه   )اللفظ(املقصود يف التعريف من 

 .عني )مبهم(واملقصود من )هبيأته على الفاعل ال بعينه( وهو ان احلدث فاعل عن م

 

 . هو االسم باصطالح النحاة  :ثانيا  االسم 

هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل بالفهم غير مشتمل على هيأة  ويف االصطالح : 
 اخل ..وامحد  تدل على نسبة تامة زمانية  أي ليس الزمن جزء منه كزيد
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 .هي الحرف باصطالح النحاة:الثالث األداة 

الدالة على على نسية   ما يدل على نسبة بني طرفني كحروف اجلر )يف(ويف االصطالح : هو 
 اخل ..الدالة على نسبة االستعالء   الظرفية و )على(

 إذن نعرف األداة :  

 : اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل بالفهم.هو 
ل هي مفتقرة إىل وهي اليت َلا نسبة زمانية ارده من الداللة على احلدث ب :وإما األفعال الناقصة 

 .جزء يدل على احلدث ككان وأخواهتا 

 ل : هل هي من األدوات أو من الكلمة ؟ ؤاس

 يف النطق أهنا من األدوات ) حروف ( .  .1
 يف النحو أهنا من  الكلمة )األفعال (  .2

 وكالم امل ونفيس للعالمة االمدي يف كتابه  االحكام :

د جزأي القضية اخل ية، اليت هي ذات جزأين وهو إما أن يصح جعله أحقسام املفرد أقال: )  
 .فقط، أو ال يصح

فإن كان االول، فإما أن يصح تركب القضية اخل ية من جنسه، أو ال يصح، فإن كان األول، فهو  
 .االسم، وإن كان الثاين، فهو الفعل

 .وأما قسيم القسم األول، فهو احلرف

ي واليت، واملضمرات، كهو وهي، حيث إنه ال  وال يلزم على ما ذكرناه، االمساء النواقص، كالذ
 ميكن جعلها أحد جزأي القضية اخل ية عند جتردها، وال تركب القضية اخل ية منها

الهنا وإن تعذر ذلك فيها عند جتردها فالنواقص عند تعينها بالصلة ال ميتنع ذلك منها، وكذلك  
 املضمرات عند إضافتها إىل املظهرات خبالف احلروف(.أ.ه 
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 المركب :  أقسام

 :ينقسم املركب إىل تام و ناقص

 .وهو اللفظ املفيد فائدة  حيسن السكوت عليها :   المركب التام

 اللفظ ال يصح السكوت عليها.  : وهو المركب الناقص

 

 وقفه مع كلمة : اللفظ ال يصح حيسن السكوت عليها. 

ن  ألو  ،ن إمتام ال فائدة للسامع هل هو املتكلم أم  السامع أي هل املتكلم ال يصح إن يسكت ع
ليتم  السامع ال يصح إن يسكت إن على نقص الفائدة من كالم املتكلم بل يطلب من املتكلم 

 .!! لكي حتصل الفائدة من الكالم 

واهلل اعلم  –اجلواب : ال يصح سكوت املتكلم وفيه احتمال مع عدم املمانعه من اشتمال السامع 
-. 

 
 لى قسمين : وينقسم المركب التام إ

 الخبر :    -1
 .عالم تقول أخ ته اخ ه و اخل  هو العلم من األعالماخل  انه اإل  : أهل اللغة في تعريفهقال 

 :وعرفه أهل النظر 

يف ماضي او  من زمان أو مستقبل أو   ما جاز تصديق قائله او تكذيبه وهو إفادة املخاطب  أمراً 
 .دائم 

 نشاء.ه ( باب اخل  واأل 395فارس )ت  الصاحيب( ألمحد بن راجع كتاب )
 .ما يمكن إن يوصف بالصدق او الكذب بذاتهإذن ميكن إن نقول إن اخل  هو : 

 :: أن اخل  من حيث املخ  به ثالثة أقسام   -رحمه اهلل  -قال الشيخ  ابن عثيمين  

 .ما ال ميكن وصفه بالكذب؛ كخ  اهلل ورسوله الثابت عنه : األول 

 ما ال ميكن وصفه بالصدق؛ كاخل  عن املستحيل شرعاً أو عقاًل.   الثاين : 
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كاخل  عن اجتماع   :كخ  مدعي الرسالة بعد النيب صّلى اهلل عليه وسّلم، والثاين   :فاألول 
 .النقيضني كاحلركة والسكون يف عني واحدة يف زمن واحد

مع رجحان أحدنا، كإخبار  ما ميكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، أو   :الثالث
 أ.ه .شخص عن قدوم غائب وحنوه

 

 ثانيا  اإلنشاء

 كل كالم ال يتحمل الصدق أو الكذب لذاته .    تعريف اإلنشاء:

 ما سبب وجود الصدق والكذب يف اخل  وعدمه يف اإلنشاء؟؟ ل :ؤاس

كس ماعليه الن األنشاء ليس له مدلول لفظ قبل املنطق به واقع خارجي يطابقه ع  الجواب :
 .اخل  ما للواقع ما يطابقه للمواقع او خيالفه

االيضاح  : ) ووجه احلصر ان الكالم اما خ  او انشاء النه يكون لنسبة خارج  قال القزويين يف  
 او ال يكون َلا خارج األول خ  والثاين األنشاء(أ.ه  ,تطابقه او ال تطابقه 

 
 :واالنشاء قسمان

 :انشاء طلبي  -األول

 ألمر.ا .1
 النهي.  .2

 األستفهام. .3

 .النداء .4

 :الثاني انشاء غير طلبي

 .صيغ املدح والذم -1

  .التعجب -2

 .القسم  -3
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 .الرجاء  -4

 .صيغ العقود  -5

 كإيقاع كصيغه الطالق والعتق وغْيها.

 ال يصح حيسن السكوت عليها. : وهواللفظ الذيالمركب الناقص -1

 :وينقسم الى قسمين 

مركباً من جزئني ، وكان اجلزء الثاين قيد للجزء : وهو ما كان  المركب الناقص التقيدي   -1
االول ، حبيث اليفهم من اجلزء األول اال إذا كان معه اجلزء الثاين ، سواء كان التقيد 

 ، او تقيد واضايف ك )غالم زيد(. )رجل كر  وصفي ك )

: وهو عكس األول خايل من التقيد  بني اجلزئني بالفهم  المركب الناقص غير تقيدي -2
 ن كل جزء يفهم مبعناه من غْي قيد لفهم االول .فكا
) مخسة عشر( اجلزء االول )مخسة( معناه معلوم واجلزء الثاين )العشرة( معناه معلوم  مثاله:

 بدون اجلزء األول . 

 وكلها ناقصة ال حيسن السكوت عليها.
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 المبحث الرابع 

 والكل والجزء الكلي والجزئي
  

 الكلي والجزئي : 
وجودات بصورة عامه اليت حتيط بك وحتس هبا ، مثاله كالقلم والكتاب , وال وده  ان مفهوم امل

 واحلرارة , واملدن والعواصم, وامساء األشخاص واألعالم , واملصطلحات والعناوين وغْي ذلك .
فبعض هذه املفاهيم تصدق على أكثر من واحد أو أكثر من فرد موجود سواء كان وجود ذهين او  

 وجود حقيقي . 
 وقد يكون هذا املفهوم ال يصدق إال على فرد واحد بعينه . 

 )الجزئي(. اذن املفهوم الذي يصدق على واحد هو 
 .  )الكلي(واملفهوم الذي يصدق على  اكثر من واحد هو 

 قال األخضري في سلمه :

 ُكلِّـيٌّ َأْو ُجْزِئيُّ َحْيُث ُوِجـدا   َوْهَوَعـلى ِقْسَمْيِن َأْعني الُمْفَردا
 َكـَأَسـٍد َوَعْكُسـُه الُجْزئِـيُّ    ُمْفِهـُم اْشتِـراٍك الُكـلِّـيُّ فَ 

ْن ْع ن  ْفُس   في رسالته اللطيف االيساغوجي  عرفه االبهري  ُْفر ُد  : ِإمَّا ُكلِّىٌّ و ُهو  الَِّذي ال  مي 
)و امل

ِة ِفيهِ    .ت ص وُِّر م ْفُهوِمِه ِمْن و ق وِع الشَّرك 
ْن ُع ن  ْفُس ت ص وُِّر م ْفُهوِمِه ِمْن ذِلك(و ِإمَّا ُجْزِئٌي و     ُهو  الَِّذي مي 

بقوله )كّل مفهوم فهو جزئّي إن منع نفس تصّوره من وقوع   عرفه القزوينّي في "الشمسية"
 الشركة فيه، وكّلّي إن مل مينع.

 
 الجزئي الحقيقي واالضافي : 

 (بيانه :  واجلزئي قد يكون جزئي حقيقي وهو الذي تقدم و)جزئي اضايف 
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زيد   -اجلزئي االضايف فهو من اضافته اىل ما فوقه ,فيصبح اوسع منه دائرة )اجلزئي حقيقي ( مثاله 
اسم شخص حزئي حقيقي ولكن جزئي اضايف بالقياس اىل احليوان ، او اجلزئي احلقيقي مندرج 

 حتت جزء اوسع منه دائرة . 
 ىل ما هو اوسع منه دائرة()املفهوم املضاف االجزئي االضافي   اذن ميكن ان يعرف

 
 الُكلِّىٌّ : 

ِة ِفيهِ  الُكلِّىٌّ  ْن ْع ن  ْفُس ت ص وُِّر م ْفُهوِمِه ِمْن و ق وِع الشَّرك    .و ُهو  الَِّذي ال  مي 
 توضيح للتعريف الكلي:

 جزئي.( ليس فيه ممانعه من مشاركه لفظية بينه وبني غْيه لو منع يعت   الَ يَْمَنعْ ) 
( التصور تقدمه ما املقصود منه , اي ليس له تصور واحد بالذهن بل  ِر َمْفُهوِمهِ نـَْفُس َتَصوُّ )

 جزئي. متعدد املفاهيم له و لوال  ال يوجد تعدد مفاهيم لكان 
 ( قلنا تعدد املفاهيم فيه يلزم وقوع الشركة فيه. ِمْن َوَقوِع الشَّرَكِة ِفيهِ )
 

 والجزء   والكل
ِة ِفيِه كان الكلي و ُهو  الَّذِ  كان   اعندم ْن ْع ن  ْفُس ت ص وُِّر م ْفُهوِمِه ِمْن و ق وِع الشَّرك  الكل على  ي ال  مي 
 خالفه :
ميتنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، إي ال يفهم منه االشرتاك يف االطالق على كثْياً  ما هو :

 ماهي اجزاءه .؟؟ والسبب يف ذلك ان اجزاءه متناهية وحمدوده ،مثاله : البيت مما يتكون !! أو
 بابيك ، انتهت هي تلك اجزاءه ميكن عدها.ش ب والا:يتكون من السقف واجلدران واألبو  الجواب

ومما يتميز به الكل واجلزء على الكلي واجلزئي انه حمسوس مادي خبالفه انه يكون عقلي غْي  
 ملموس وسيأيت الفرروق بينهما . 

ن تسمية جزء إي : جزء ذلك الكل ، كما كان  وإذا فهمت معىن الكل فستلزم فهم اجلزء ، وم
 اجلزئي فرد من أفراد الكي أو مصداق من مصاديقه .
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 والكلي  الكل فروق بين

 فال وجود له الكلي  وأمامن حيث هو يكون موجوداً  الكل أنخيتلف الكل عن الكلي  .1

 إال يف الذهن يف األمجال.

اخلارج أم ال او ينفرد بواحد   ذهن ومن حيث هل يكون موجودًا يف ال الكلي واختلفوا حول
 منهن .! 

اخلارج والذهن ، مثاله :كلمة )اإلنسان واحليوان ( لكل   املذهب األول :قالوا فإنه موجود يف 
  منهما وجود خارجي وواقعي مشهود له باحلقيقة ويتمثل هذا الوجود اخلارجي  بأفراده. 

 وجود للكلي إال يف الذهن ، مثاله اإلفراد  واملذهب الثاين يف مسألة وجود الكلي اهنم قالوا ال
ك )علي وزيد ( بالنسبة لإلنسان هم أفراد َلم وجود خارجي بال شك امنا هم ليسوا إنسان يف 

 اخلارج.
 يف  املباحث املشرقية . وقد ركز شيل األسالم على هذا املعىن ، وقد نصره  الرازي

تقسيم البيت اىل سقف وجدار و  أن الكل تقسيمه تقسيم واقعي حسّي مادي ملموس ك  .2
 فهذه األجزاء حسية واقعية .  وشبابيك ابواب 

وأما تقسيم الكي  اىل اجزائه تقسيم معنوي خالف ما الكل مثل ما مر كتقسم الذايت 
 والعرضي وا كتقسيم اجلنس أو النواع أو الفصل. 

وهر ، واحليوان  على جزئياته ، مثاله : اإلنسان حيوان ، واجلسم ج  ميكن ان حيمل الكلي .3
 جسم ، واإلنسان حيوان ناطق . 

ي واجلزء فال يصح محله على جزئه ، مثاله : احلجر دار ، أو الراس إنسان  ل وأما بالنسبة للك
 وغْي ذلك.

 جزئياته غْي متناهية. والكلي أجزاؤه متناهية، الكل أن  .4

  .ته مجيعاً جزئيا ال حيتاج إىل حضور والكلي ال بد من حضور أجزائه معه،  الكل أن  .5

 أفراد الكلي من حيث الوجود :  .6
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 وال يشرتط يف الكلي ان يكون له افراد يف اخلارج بل يكون على الصور األتية : 
و ممتنع الوجود يف اخلارج ال لنفس مفهوم اللفظ كشريك الباري عّز امسه او   كلي مستحيل -1 

 اجتماع النقيضني. 
 وجد  كبحر من زئبق او كالعنقاء .لكن ال ي كلي وقد يكون كلي ممكن الوجود  -2

 وأصل الع ْنقاِء طائٌر عظيٌم معروف االسم اهول اجلسم.  -جاء يف الصحاح 
 مع امتناع غْيه كالباري عّز امسه. كلي وقد يكون الموجود منه واحدا  فقط -3
 منه واحداً فقط مع إمكان وجود غْيه كالشمس والقمر. كلي وقد يكون الموجود -4
 منه كثْياً  د يكون الموجودكلي وق -5

 قسمان:
 كالكواكب السبعة السيارة.  إما متناهيا   -1 
 كالنفوس الناطقة عند بعضهم.   غير متناهي -2
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 :  أقسام المفرد
 : فبعضها جزئي والبعض األخر كلي كزيد وعمر ..اخل  وإما األسماء

 : جزئي فقط كالضمائر واملوصوالت ...اخل وإما األداة
: فهو مركب من مادة وهيأة , فيمكن ان نقول مبوادها تدل على مفاهيم كلية ,   إما الكلمةو 

 وهبيأهتا تدل على مفاهيم جزئية. 
 

علما أن املناطقة ال يهتمون يف اجلزئيات بل يكون انصباب حبثهم يف الكليات ، الن اجلزئيات  
 كثْية غْي متناهية و ال جيري فيها نظر وفكر . 

 هنا يف قبال الكلي.وتذكر هنا أل
 

قلنا فيما سبق ذكرُه :  وهو إن املفاهيم قد تكون تصدق على فرد وهو الكلي وقد ال تصدق إال  
 .على فرد وهو اجلزئي
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 افراد الكلي : 

 .اىل متواطئ ومشكك   وينقسم الكلي إىل قسمني من حيث إفراده ) ال من حيث املفهوم (

 

 المتواطئ : 

 التساويوهو التوافق و  : المتواطئ

لو الحظت كليا كاإلنسان ال جتد تفاوتا يف نفس صدق املفهوم عليه له أفراد كثْية فكل فرد من 
 األفراد كزيد وعمر ال جند تفاوت يف اإلنسانية اليت يف أفراد ذلك الكلي .

 .:هو ما يدل على معىن واحد يشرتك فيه  أفراد كثْي بالتساوي  المتواطئ اذن ميكن ان نقول

 

 : المشكك

خالف املتواطئ يوجد تفاوت بني أفراد ذلك الكلي من حيث الطول واللون والقوة  : المشكك
 والصحة واألخالق وحسن التفكْي وغْي ذلك.

 : هو الكلي املتفاوت إفراده يف صدق مفهوم عليه .  اذا المشكك 
 :وللتفاوت أسباب أربعة

 .االولية -1

 . االولوية  -2

 . الزيادة - -3

 . النقصان  -4

 
 
 

 مية ) مشككا(سبب التس 
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ويسمى ) مشككا ( الن الناظر يف معىن هذا اللفظ يشكك يف نسبة وجود املعىن يف أفراده هو 
الذي احتد   (متوافق يف مجيعها فُيلحقه باملتواطئ ام انه خمتلف فيه اختالفا كليا فُيلحقه باملشرتك

 لفظه وتعدد معناه(.

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب االول  

 المفهوم والمصداق 
 المصداق: المفهوم و 

 حنن نتلفظ بكلمتني هي املفهوم واملصداق فما نا.؟  ل :ؤاس

هي الصور املنتزعة من حقائق األشياء ، أي : من مصاديقه وال يشرتط  :الجواب : ان المفهوم
 إن يكون خارجي فقط.

 هي ما ينطبق عليه املفهوم او حقيقة الصورة الذهنية )املفهوم(.   :والمصداق 

 والبعض االخر يعرفهما : 

 المفهوم: هو المعنى الموجود في الذهن .  .1
 .هو المعنى الموجود في الخارج: المصداق  .2
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 المطلب الثاني  
 النسب األربعة

 ان التباين يقع في المفاهيم ويقع في المصاديق : 

 .   في المفهوموالذي تقدم من التباين 

 وهي نسب اربع :  في المصداق والذي نذكره هنا تباين 
 النسب األربعة : 

 ,وهي نسبة كلي إىل كلي اخر فيه نسب أربعة ففي هذا احلصر حصر عقلي وليس حصر استقرائي

 وهي :    اي ال ميكن إن يكون هناك نسبه اضافيه تكون خامسة

وهي نسبة تساوي بني معنني يشرتكان يف متام افرادنا كاإلنسان   :نسبة التساوي .1
 نسان. ضاحك وكل ضاحك إ

وتكون بني مفهومني حبيث يصدق احدنا على مجيع   :نسبة العموم والخصوص مطلقا  .2
  .ما يصدق عليه األخر وعلى غْيه ال العكس
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 والثاين )االخص مطلقا(.  ويقال لألول )األعم مطلقا(

 .يصدق ان كل االنسان حيوان وال يصدق كل حيوان انه إنسان  )ف )كل انسان حيوان  :مثال

 .معدن وليس كل معدن ذهب او كل ذهب

نا املعنيان اللذان جيتمعان يف جهة وخيتلفان من  : نسبة العموم الخصوص من جهة .3
 .جهة أخره أي هناك جهة اتفاق من حيث املصداق واختالف من جهة  

يفرتقان يف ان الطْي قد يكون  الطْي والسواد جيتمعان يف الغراب يصدق انه طائر اسود،   : مثاله
 .ويفرتق االسود عن الطْي يف الصوف اسود,مام وليس اسود  طائر كاحل

 فكل واحد منهما نسبة عموم خصوص من جهة. 

 نا املفهومان اللذان ال جيتمعان يف فردا ابدا ، مثاله احلجر واحليوان . :نسبة التباين .4

 وهو قسم من التقابل وقد  تقدم الكالم عليه يف التقابل .
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 مس المبحث الخا
 الكليات الخمس 

 المقدمة
 

املباحث املنطقية , وال شك وال  يعد مبحث الكليات اخلمس من املباحث الفلسفية وليس من
ألنه ال ميكن إن نعرف الشيء إال  ( التعريف)  ريب إن أنية هذا املبحث كبْيه يف باب املعرف

عام ] اليت سيأيت   الكليات اخلمس من جنس أو فصل أو نوع أو خاصة أو عرض بعد إن نعرف
بالتفصيل [ هل هو ذلك الشيء ) حد تام أو حد ناقص( أو) رسم تام أو رسم ناقص(   بياهنا 
 .متوقف على معرفة الكليات  فالكل

وبعض كتب املنطق تغفل عن ذكر مبتدأ أين يقع هذا املبحث]الكليات اخلمس[ يف القضايا هل 
 .يقع يف القضية احلملية أو القضية الشرطية

 : اب على هذا السؤالالجو 

 . املباحث القادمة إن شاء اهلل بيان بسيط للقضية وسيأيت التفصيل يف
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 :تنقسم القضية إلى

شيء اخر, مثاله )   هي اليت نسب فيها وجود شيء أو عدمه إىل :  القضية الحملية -1  
 . زيد قائم( و )زيد ليس بقائم( وتتكون اجلملة احلملية من حممول وموضوع

هي اليت حكم فيها بوجود النسبة بني قضية وأخرى سواء كان   قضية الشرطية: ال -2   
موجود او) نقيضها ( و   متصل أو منفصل او عدمه, مثاله إن كانت الشمس طالعه فالنهار

 .العدد إما زوج أو إما فرد

 : وتنقسم القضية الشرطية إلى

 منفصلة. -1

 متصلة. -3

 . وتتكون القضية الشرطية من مقدم وتايل

و ))اهلل اعلم(( إن يقدم مبحث احلمل على الكليات للبيان والتصور   فاألحرى والذي أراه
 .للطالب التام

وإما أين يقع مبحث الكليات من القضية فيقع يف القضية احلملية )احملمول (الذي هو يف  
 . قبال املوضوع 

 
 تمهيد 

 من هو ...؟

 هو...؟ ما

 ما هي...؟

 :ثالثة أسئلة

 نسان ) من هو (. عن اإل فحني تسأل
فيقال )ابن فالن( وهي اليت   : هنا عن ما مييزه من بني إفراد جنسه الشخصيةفالسؤال األول 

  .تسمى اليوم باَلوية الشخصية اليت متيزه عن غْيه
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اجلواب  : فحني تسأل عن اإلنسان )ما هو ( فال يقال ابن فالن بل وإما السؤال الثاني
 وهو )النوع(.   متيزه عن احلقائق األخرى ال بني إفراد جنسهيكون إن تعني متام حقيقته اليت

ولكن من جنس  : فاجلواب عن حقائق خمتلفة و متفق يف العدد أو خمتلفة  والسؤال الثالث
 .اعم من تلك احلقائق

 .مثاله زيد وعمر و فرس وبقر وأسد

تعم اجلميع وهو   فاجلواب يكون بشيء مشرتك بينهم وهي احليوانية اليت )ما هي (عندما تسأل 
 .( )اجلنس

 :رأيت إن األسئلة الثالثة ختتلف يف اإلجابة

 
 

وليس اازا ولكن هل ميكن إن تزيد   حقيقي سؤال : والكليات الخمس والعدد خمس 
 أي طريق أخرى.؟  وتصبح ستة أو أكثر من ذلك بطرق االستقراء أو

استقرائي وقد بينا   حصرزيد الن احلصر باخلمسة حصر عقلي وليس تال ميكن إن  الجواب :
 .االستقرائي فيما تقدم ما املراد من احلصر العقلي واحلصر
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 ول المطلب األ
 )تقسيم الذاتي ( 

 : الذاتي والعرضي
 عماد الكليات اخلمس الذايت والعرضي .

 : -رمحه اهلل -األخضري يف سلمه  قال

ّّ  َوالُكلِّيَّاُت َخْمَسة  ُدونَ  ّّ ّّ ....... ِجْنس  َوَفْصل  َعَرض  نـَْوع  انِْتقـاصّْ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  َوخاصْ  ّّ

 َوَسـطْ  َشطَــْط............... ِجْنس  َقريب  َأْو بَعيد  َأوْ  َوَأوَّل  َثالثَــة  ِبال 

 

 : تنقسم الكليات الخمس إلى

لنعدم  :  وهو الركن إلذي ميثل ماهية الشيء ، أي : لو ُسلب هذا الشيء  القسم األول الذاتي
 . ذات ذلك الشيء وجود

 :)رمحه اهلل( يف كتابه  املستصفى  اإلمام الغزاليقال 

،   الذايت أعين به كل داخل يف ماهية الشيء وحقيقته دخوال ال يتصور فهم املعىن دون فهمه أما
خمصوصا   وذلك كاللونية للسواد واجلسمية للفرس والشجر فإن من فهم الشجر فقد فهم جسما
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قدر عدمها لبطل  يف ذات الشجرية دخوال به قوامها يف الوجود والعقل لوفتكون اجلسمية داخلة 
الشجر والفرس من الذهن  وجود الشجرية ، وكذا الفرس ، ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم

النبات يلزمه أن يقول :     وما جيري هذا ا)رى فال بد من إدراجه يف حد الشيء ، فمن حيد
 . هى كالمه رمحه اهللجسم نام   ال حمالة. انت

 

 : والذاتي ينقسم

جنس  العام ال أعم منه مسي  ، فإن كان الذايتنوعاوإىل خاص ويسمى  جنساإىل عام ويسمى  
 .األجناس

ووسط بني اجلنس والنوع الذي يعرف   األنواع  نوع وإن كان الذايت اخلاص ال أخص منه مسي 
  بالفصل

ات وليس جزء من ماهيته او ما يلحقه بعد تقّومه احملمول على الذ : وهو القسم الثاني العرض
 . بالذاتيات 

 . عرض عامو  عرض خاص: إىل  وينقسم العرض

 . مفارق وعرض  الزموينقسم كذلك إىل عرض 

 
 :قال االبهري

  :َواْلُكلِّىُّ 

ِقيق ِة ُجْزئِيَّاتِِه. ك احل ي  و اِن بِالنَّسْ  و ُهو  الَِّذي ي ْدُخُل يف ِإمَّا ذ ايتٌّ  ْنس انِ ح    .و اْلف ر سِ  ب ِة ِإىل  اإْلِ

  :ع ر ِضيٌّ  و ِإمَّا

ْنس انِ  و ُهو  الَِّذي   .خُي الُِفُه. ك الضَّاِحِك بِالنِّْسب ِة ِإىل  اإْلِ

 

 أقسام )الذاتي( 

 : ينقسم الذايت اىل
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 .الجنس   -1

  .الفصل  -2

 .النوع  -3

 
 

 : الجنس  األول

أشخاص مشرتكون يف معىن   شرتكون فيه كثرين , مثالهاجلنس : إن لفظ اجلنس يدل على معىن ي
املنسوب إىل املولودون مبصر ,   كالعلوية نسب إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه, أو مصريه

 . ارد اصطالح

 : وإما يف اصطالح املناطقة

 ْحض ةِ  قال
ِة امل   .االهبري )ِإم ا م ُقوٌل يف ج و اِب م ا ُهو  حِب س ِب الشَّرك 

ا ْنس اِن و اْلف ر ِس( وهذا التعريفك    باحلد حل ي  و اِن بِالنِّْسب ِة ِإىل  اإْلِ

 وإما بالرسم يقال : 

  .خُمْت لِفني بِاحلقاِئِق يف ج و اِب م ا ُهو   أ نَُّه ُكلِّىٌّ م ُقوٌل ع ل ى ك ِثْيِين  

 :   شرح التعريفان

..( ِإَماقوله )  جواب ما هويعين يقال بأنه حممول يف ) يقصد هبذه العبارة ان يكون حممول َمُقول 

 ( أي  بحسب الشركة المحضةيصلح أن يكون جواب باجلنس إذا كان السؤال عنه ما هو ) (...

 . حبسب ما يشاركه يف اجلنس الذي يشمل على حقائق خمتلفة

 . قريب من احلد من حيث املفهوم وإما تعريفه بالرسم وهو

 احلد والرسم : جامعاً بني  ميكن إن نقول يف تعريف

ُكلِّيا  َمُقول  ِفي َجَواِب َما ُهَو َعَلى َكِثيرِيَن ُمْخَتلِفين لَّْفْظا   ُمْفَرُدا  ْ ِبَحَسِب الشَّرَكِة  بِالحقاِئقِ  َّ
 .الَمْحَضةِ 

 .القريب وقولنا ) خمتلفني باحلقائق(، خيرج النوع، واخلاصة، والفصل
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 .عرض العاموقولنا) يف جواب ما هو( خيرج الفصل البعيد وال

 

 مراتب الجنس : 

 .فوقه : وهو اجلوهر وهو الذي ال جنسجنس األجناس -1

 .فوقه : وهو اجلسم وهو الذي يكون جنسا ملا حتته ونوعا ملاجنس متوسط  -2

 . : وهو احليوان وهو الذي يكون ال جنس حتتهجنس سافل  -3

 

 
 

 الثاني النوع : 

  .َمع ا َجَواِب َما ُهَو ِبَحَسِب الشَّرَِكِة َوالُخُصوِصيَّةِ  َوِإمَّا َمُقول  ِفي: وحده االهبري بقوله

ْنَساِن بِالنِّْسَبِة ِإَلى َأفْـَراِدِه َنْحُو زَْيدٍ    .َوَعْمٍرو َكاإْلِ

 .ُمْخَتِلِفيَن بِاْلَعَدِد ُدوَن الَحِقيَقِة ِفي َجَواِب َما ُهوَ  َويـُْرَسُم بِأَنَُّه ُكلَّىٌّ َمُقول  َعَلى َكِثيرِينَ 

 

 .وهو جنس يشمل سائر الكليات  )ُكلَّىٌّ( قوله

 .إشارة إىل النوع املنحصر يف الشخص ()َمُقول  َعَلى قوله

 .ليدخل النوع املتعدد األشخاص  ) كثيرين  على) قوله
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ليخرج اجلنس، فإنه مقول على   ( أي متفقني باحلقائق ُمْخَتِلِفيَن بِاْلَعَدِد ُدوَن الَحِقيَقةِ    (قوله
 .خمتلفني باحلقائقكثْيين 

 .هو أعين الفصل، واخلاصة، والعرض العام، ألهنا ال تقال يف جواب: ما (جواب ما هو فيقوله) 

 .ومسي به ألنه نوع بالنظر إىل حقيقة واحدة يف أفراده

 

 مراتب النوع : 

 .ليس حتته نوع، وليس جبنس  نوع سافل -1

 .حتت جنس األجناس الذى ليس بنوع عال ونوع  -2

 .نوع هو نوع وجنس وجنسه ع متوسط ونو  -3

 

 : والنوع  مراتب الجنس مبني   قال ابن سينا في كتابه

  :فنرتب للجنس مراتب ثالثا

 .ليس بنوع ألبتة جنس عال -1

 .هو نوع وجنس وحتته أجناس متوسط وجنس   -2

 .جنس هو نوع وجنس ليس حتته  وجنس سافل  -3

 :وكذلك يكون فى باب النوع 

 .نوع ألبتة، فليس جبنس ألبتة  تهليس حت نوع سافل -1

 .ألبتة حتت جنس األجناس الذى ليس بنوع ونوع عال -2

 .هو نوع وجنس وجنسه نوع ونوع متوسط  -3

مقولة اجلوهر؛ فإنَّ اجلوهر جنس ال جنس فوقه، وحتته اجلسم،  َلذا هو من والمثال المشهور 
، وحتت احليوِان احليواُن الناطق،  النفس؛ وحتت اجلسم ذى النفس احليوان وحتت اجلسم اجلسُم ذو

الناطق اإلنسان، وحتت اإلنسان زيد وعمرو، فزيد وعمرو وأشكاَلما هى   وحتت احليوان
هو جنس األجناس، إذ ليس فوقه جنس؛ واإلنسان هو نوع األنواع، إذ ليس   األشخاص. واجلوهر
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  بينهما أجناس وأنواع متوسطة.أ.ه  حتته نوع؛ وما

 

 
 

 ل الثالث : الفص
 الفصل :

 : اإلنسان أي شيء هو يف ذاته ، فيقال )ناطق( وهو فصله. لو يسأل سائل فيقول 

 .كالناطق واحلساس  جوهره، كلي يقال على الشيء في جواب أي شيء هو فيونعرفه : 

 .احليوانية ومسي بالفصل ألنه يفصل اإلنسان عن بقية مشاركيه يف

املختص هبا الواقعة يف   الفصل مييز تلك املاهيةعلما : إن الفصل جزء من مفهوم اجلنس وإمنا 
 .جواب أي شيء هو يف ذاته

 

 :  التعريف  شرح

 .الكليات  وهو جنس يشمل سائر ( الكلي ) قولنا

 والعرض العام. ( هو قيد اخرج النوع واجلنس يقال به على الشيء في جواب أي شيءقولنا: )  

أي شيء هو؟   ا هو، ال يف جواب والسبب يف ذالك ألن النوع واجلنس يقاالن يف جواب م
 .والعرض العام ال يقال يف اي اجلواب أصالً 
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 .خيرج اخلاصة ( جوهره في وقولنا)

  .َجَواِب َأُي َشْيٍء ُهَو ِفي َذاتِهِ  )َمُقول  ِفي  وحده االهبري بقوله

  .ِإَلى اإْلْنَساِن، َوُهَو اْلَفْصلُ  ْسَبةِ يَُميـُِّز الشَّْيَء عمَّا ُيَشارُكُه ِفي الْجْنِس َكالنَّاِطِق بِالنِّ  َوُهَو الَِّذي

 َذاتِه(.  بِأَنَُّه َكلِّىٌّ يـَُقاُل َعَلى الشَّْيِء ِفي َجَواِب َأيَّ َشْيٍء ُهَو ِفي َويـُْرَسمُ 

 سيأيت بيان ما هو احلد و الرسم ان شاء اهلل عز وجل .

 

 :المناطقة فصالن وعند

نفسها القريب , كالناطق بالنسبة   ا يشاركها يف: وهو املميز للماهية عن بعض م  فصل قريب -1
 .لإلنسان

أو املميز للماهية عن بعض ما يشاركها يف نفسها   : وهوا لذي مييز اجلنس القريبفصل بعيد -2
 .لإلنسان البعيد , كاحلساس بالنسبة

   وهناك فصل مقوم ومقسم :

كالناطق مثالً، فإنه داخل يف   قال اجلرجاين وهو : عبارة عن جزء داخل يف املاهية،فصل مقوم : 
  اخلارج، والذهن بدونه ماهية اإلنسان، ومقوم َلا، إذ ال وجود لإلنسان، يف

وهو الذي ينسب فيه الفصل ))ناطق(( اىل احليوان وهو جزء من املاهية  املشرتك    : فصل مقسم
. 

ي يتصف هبذه  عندما ننظر اىل كلمة ناطق فهي فصلت واخرجت من احليوانية قسم واحد وهو الذ
 الصفة وهي الناطقية ، فخرج القرد مع انه حيوان اال انه غْي ناطق وكذلك واخليل واإلبل وغْيها.
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 فاخذ قسماً واحداً مما يقع حتت احليوان ورفض البواقي . 
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 المطلب الثاني 
 )تقسيم العرض (

 العرض :  
 :والعرضيات وقد تكلمنا عن الذاتيات تتكون من الذاتيات  قلنا فيما سبق إن الكليات اخلمس

 . الجنس -1

 الفصل.  -2

 النوع.  -3

 نتكلم عن العرضي بكال نوعينه  : واما األن حبول اهلل

 .)الخاصة( العرض الخاص -1

 العام العرض -2

 

 : العرض

 لغة العرب.  العرض في -1

 الحكماء. العرص في عرف -2
 

 العرب:  العرض عند -1

ح(ع ر ض  له أمُر كذا ي عِرُض، أي ظ ه ر، وع ر ْضُت عليه أمر كذا. يف )الصحا  الجوهري قال
  .له وأبرزته إليه أي أظهرتهالشيء،  وع ر ْضت  له

 :معاين يطلق على عددة

 فقط؛ أّما ما كان نافعا يف احلياة اآلخرة نافعا في هذه الحياة الدنيا ما كان على كّل  يطلق -1

 .فقط

وما قام مقامهما من فلوس وحناس أو دراهم  راهم والدنانير الد ما سوىعلى كّل  يطلق و -2
  .الدراهم والدنانْي حديد ممّا اسُتعمل مكان
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  -فإنّه يقال فيه إنّه يعرض كذا  - أسبابه كونه أو فساده القريبة ما توافتعلى كّل  يطلق -3
لتخريب كثْي   يوجد أو يتلف حلضور سبب ّما له قريب لوجوده أو تلفه، أو أو أنّه قريب من أن

 .تلفه، أو لتخريب له كثْي لوجوده أو

 .، وهو كّل حادث سريع الزوالعليه العارض  ما يقالعلى كّل  يطلق -4

 .خالف الطول ماالعرض على  يطلق -5

 .، يقال اضرب به عرض احلائط، أي ناحية من نواحيهالناحية العرض على يطلق و -6

 .ي طيب الرائحةفالن طيب العرض أ  يقال :األصمعي قال -7

 وغْي ذلك.

 

 :وأّما في عرف الحكماء

 العرض اصطالحا  :

محموال ُحمل على الموضوع، أو لم   صفة ُوصف بها أمر ّما ولم تكن الصفةيطلق على كّل  
  .يكن المحمول داخال في ماهّيته

الضحك لإلنسان فإن الضحك  مثل كليا يتناول صفه خارج عن ماهية الذاتاو نقول : وهو  
 . خاص او عرض عام س جزء من ماهية اإلنسان بل هو خارج عن ذاته سواء كان عرضلي

 

 والعرض نوعان: 

 . والعرض العام ، الخاصةعرض خاص او  
 

 االول :  النوع 

 .كالضحك بالنسبة لالنسان وهوالكلي المختص وصفا لنوع واحد :العرض اخلاص 
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 .هوفي عرضه الخاص كلي يقال في جواب اي شيء: او نعرف تعريف اخر فنقول 

ومسي اخلاص خاصاً باعتبار  ,تميزه عن غيره كلي يتناول صفه خارجه ماهية الذاتاو نقول 
 .بالنوع اختصاصها 

 

 .على حقائق فوق واحدة وغْيها قوالً عرضياً  كلي مقول العرض العام : النوع الثاني

 .فقط حقيقة واحدة وغْيها خيرج النوع والفصل واخلاصة، ألهنا ال تقال إال على :فبقولنا

 .ذايت وبقولنا: قوالً عرضياً خيرج اجلنس، ألنه قول

 

 : والعرض قد يكون الزم او مفارق 

 .كالكاتب بالقوة بالنسبة إىل اإلنسان هو ما ميتنع انفكاكه عن املاهية،  العرض الالزم: -1

 .ميتنع انفكاكه عن الشيء هو ما ال :العرض المفارق  -2

 ويكون : 

 .  الشمس باملتحركةكوصف  دائم  -1

  وصفرة الرجل. كحمرة اخلجل، سريع الزوال، إما -2

 .كالشيب والشباب  الزوال،  بطيء وإما -3

 

 لقيامه عليه واجلوهر متوقف عليه أن العرض متوقف على اجلوهر علما  :

احملتاج يف وجوده إىل جسم حيله  وجوده إىل موضع، أي حمل، يقوم به، كاللون والعرض حيتاج يف
واألعراض على نوعني: قار الذات، وهو الذي جيتمع أجزاؤه يف الوجود، كالبياض   قوم به،وي

 .والسكون ه يف الوجود، كاحلركةءوغْي قار الذات، وهو الذي ال جيتمع أجزا والسواد،

 

 : والذاتي  وتتمة للفائدة نقول ان الفرق بين العرضي الالزم

يكون مقدما على حقيقة الشيء ، فإن الضحك  ذايتأن العرض الالزم يكون بعد حتقيق الشيء وال
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وصف له مقدم ذهنا على كون اإلنسان إنسانا ، وقد   وصف لإلنسان بعد حتققه إنسانا ، واحليوان 
 .وكون اإلنسان موجودا فانتبه لذلك حفظك اهلل يكون الزما لوجوده كسواد احلبشي ،

 

 :االبهري هوملخص الكالم ما قال

 اِهيَِّة، و ُهو  اْلع ر ضِ  )و أ مَّا
اُكُه ع ِن امل ْت ِنع  اْنِفك  : ف ِإمَّا أ ْن مي  ْت ِنع  و ُهو  اْلع ر ُض  يَّ اْلع ر ُض الَّال زُِم. أ ْو مي 

 ف ارُِق. و ُكلُّ 
ٍة و ُهو   امل ُهم ا ِإمَّا أ ْن خي ْت صَّ حِب ِقيق ٍة و اِحد  ِفْعِل اخل اصَُّة.ك الضَّاِحِك بِاْلُقوَِّة و الْ  و اِحٍد ِمن ْ

ٍة ف  ق ْط ق  ْوالً  ْلإِلْنس اِن. و تُ ْرس مُ  ِقيق ٍة و اِحد  ع ر ِضًيا. و ِإمَّا أ ْن ي  ُعمَّ   بِأ ن َّه ا ُكلِّي ٌة تُ ًقاُل ع ل ى م ا حت ْت  ح 
ٍة و ْهو  اْلع ر ضُ  ُت  ن  فِِّس بِاْلُقوَّة(  ح ق اِئق  ف  ْوق  و اِحد 

امل  اْلع امُّ. ك 

 

 : لالزم تقسيم

 : بين والزم غير بين قة تقسيم لالزم الى الزمعند المناط

 :بين الالزم

للتصور وهو الالزم   وهو مايلزم من تصوره ملزوم تصوره ، ان كان ال حيتاج توسط بشيء أخر 
وتصور النسبة بينهما اجلزم  البني بامعىن األخص ,وان كان حيتاج ما يلزم من تصوره تصور ملزومه

 . معىن االعمباملالزمة هو الالزم البني با

 .تصور اهنا نصف االربعة االثنان نصف االربعة اذا تصورت االثنني يلزم عن :مثاله 

 

 :الالزم الغير بين

حيتاج   يقابل الالزم البني وهو ماال حيتاج وال يكفي تصور الطرفني و النسبة بينهما , بل وهو ما 
 . اثبات املالزمة اىل اقامة الدليل عليه

ن حتكم على ان املثلث او اي شكل هندسي على زواياه اال بعد ال هان ا مثاله : ال ميكن
 . لديكم  اَلندسي املعروف

 

 الغير بين:   يمكن ان نقول بكلمة موجزه على الالزم البين الالزم
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 . البني مطلقا ) يشمل األخص واألعم( ما كان لزومه بديهيا الالزم وهو ان معىن  

 . حيتاج اىل نظر وحبث واثبات  مه:  ما كان لزو  والالزم الغير بين
 

    تنبيهات : 

وعرضاً عاماً بالقياس إىل آخر , كاملاشي   قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إىل موضوع -1
ومثله املوجود ال يف موضوع واملتحيزوحنوها مما يعرض   , فإنه خاصة للحيوان وعرض عام لإلنسان

  . األجناس
موضوع , وذاتياً بالقياس اىل آخ    ر , كاملل  ون ,   ضياً بالقياس اىلوقد يكون الشيء الواحد عر  -2

  جنس لألبيض واألس ود وحنوها فأنه خاص    ة اجلسم , مع انه

ملون  مفرق البصر ، ف أن ه ع رضي بالق ياس اىل اجلسم , مع انه فصل لألبيض , ألن األبيض ومثله
 . مفرق البصر

 مفرداً وقد يكون مركباً .  من اخلاصة والفصل قد يكون كل  -3

  . والناطق مثال املفرد منهما الضاحك  

 اخلاصة قولنا لإلنسان : منتصب القامة بادي البشرة. ومثال املركب من
 .املركب من الفصل قولنا للحيوان : حساس متحرك باإلرادة ومثال
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 المبحث السادس 

 اَلَمعرَّف

اَمه   ِفي  ـ رَِحَمه الّله ـ ِهي او هو البدايةفليكن قـَْول اْبن ُقدَّ

 لَلَمعرَّفِ  اْلَمْدَخل
 

اَمه ِفي "َرْوَضِة النَّاِظر" قَاَل اْبنُ   مانصه :  ُقدَّ

ف ِإن ِصيغ اِلُسؤ ال الَّيِت ت  ت  ع لَّق بِأُمَّه ات    ) َما َهو (م ا ي ْصُلح ج و ابًا ِلُسؤ ال بِصيغة  واَلَماِهية
اال مطالب أ ْرب  ع ة أ ح    : ُده 

 . َوالثَّاِني  -إم ا أ ِصل ال وجود وإم ا ِصف ُته  ي ْطُلب هِب ا  )َهل ( -1

 .والثَّاِلث  – ُسؤ ال ع ن اْلِعلَِّة ج و اب ه بال هانِ  )َلم ( -2

ِْييزا م ا ع رَّف مُجْل ِته  ي ْطُلب )َأي ( -3  . الرابع  –ب ِه مت 

 . وج و اب ه بِاحلْ دّ  )َما ( -4

 

ث ة   "  ير الطُّوِسّي ِفي " تجريد اَلَمنطقوقَال َنصِ      : وال مطالب أ ُصول وفُ ُروع ، واأل ُصول ث ال 
  " فُ ُروع ال مطالب والُفُروع ك ِثْي ة ِمنها   ُمطَِّلب أ ي . . . مطالب

مهات . . .   !! للتنبيه فقط.ح ْيث ع دَّه ا ) ) اي ( ( م ن الُفُروع ال  م ن اال 

م ام البو ق د تُكل م ع ن ا ل مط يف ال مستصفى و يف م عيار العل م يف فِن  الغزايل غالب األصوليني كاال 
 ال م نطِق كذلك وغْيهم .

 

 : اقـَْول 

 ...اهول اذا مس  ع ت ل ف ظ م ن اي لُغ ة ك ان ت . . .فهذا اللفظ

بد ْر لكي حُت صَّل ع ل ى ال م ع رَّفه ال مجه ولة ال   ...ان مت 

 
 بـ) َخْمس ُمراحل( 
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 . ت ْصِديق ه متواليه اعم م ن ان ت ُكون ُتص وِّريه او

ف  ت ْسأ ل ع ن ال م ع ىن الَِّذي  , لذالك الشَّْيء الَِّذي تُرِيُد ان تع رَّفهُ  التـَّْعرِيف الَلَفظي  : اَلُمرحلَة ااَلولى
 . و ض ع ل ه

 . و ض ع ل ه العرب الَِّذي  ع ن ال و ض ع ) غضنفر او اللَّْيث ( ل وت ْسأ ل ع ن ل ف ظ مثال ه

سدِ   . ِفي ُكون اجلْ و اب لال 

مور تكفلت هِب ا  ا اال   . ت ِبني التعاريف اللغوية الل ف ظية الَّيِت  القواميس الُلَغةوه ذ 

 . . . امج ايل ع ن ذ ِلك الشَّْيء ........ مث ّ  وه ِذه ُتص وِّر

 

 :  اَلُمرحلة الثَّانَِية

 الت َّْعرِيف الل ف ظي, ت  ْفز ع ن  ْفس ك ِلط ل ب اخر وه و ؟ ؟ ؟  ض عي اوب  ع د ان ع رَّفت ال م ع ىن ال و   

 . ال متعلق بالذه ن ال م ع ىن تفصيل ذالك ال مجمل لتميزه ع ن غ ْْيه بَيان َماِهية ذالكتُرِيد 

 ؟؟ ) َما َهو(فتق ْول  ( ف  ت ْسأ ل ع نه ِبُكل مة ) م ا

هْنا ت ْشر ح م ع ىن الل ف ظ واجلْ و اب ع ن هالشارح ( ) َماوه ِذه ال ) م ا ( ت س مَّى  ه ِذه  و س ب ب التَّْسِمي ة ال 
 ) التـَّْعرِيف ااَلسمي(ال ُمرحلة ت س مَّى 

ُكون  َ مسي باجلنِس واْلف ْصِل القربيني وه و )   و ُي و ق د ي ُكون   ( اْلَحّد التَّاّم ااَلسميالت َّْعرِيف اال 
مسي باْلف ْصِل و حْ  ه او م نضم جبنِس ب ِعيد اوالت َّْعرِيف اال    وه و الَِّذي د 

مسي باخلاص و جبنس ق رِيب وه و  و ق د ي ُكون ) اْلَحّد الناقص ( ُيس مَّى ب   ) الرسم   الت َّْعرِيف اال 
  (.)الرسم الناقصُيس مَّى  بِاْلع ْرض و ْحد ه وه و الَِّذي  وان كان  التَّاّم (

اِهية ت    . اِلُسؤ ال ب  ) اي ( فاجلْ و اب ي ُكون باْلف ْصل او اْلع ر ض ْسأ ل بِصيغةوان ك ن ت تُرِيد مميزات لل م 

. 

 . . . التَّْصِديق بَهم ع رَّفت  وب  ع د ان تع رَّفت اىل م اِهية ذ ِلك الشَّْيء ت  ْفز ع ن  ْفس ك اىل

 

 :  اَلُمرحلة الثَّالَِثة
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بِصيغة ) ه ل البسيطه ( الَّيِت ي ُكون ال محمول  الشَّْيء ف  ت ْسأ ل ت ْطُلب ن  ْفس ك ت ْصِديق بوجود ذالك  
 . . . ِفيها م ْوُجود

 َهل َهَذا َمْوُجو.؟

 َهل َوَجد َكَذا.؟ 

 َهل َهو َمْوُجود.؟
 

ّ ال ُمرحلة الثَّانِي ة  ق د ي  ْعرت ِض ع ار ض او يق ْول ق ال انا تنبيه  ُمِهّم :  اْحت اج ال ُمرحلة الثَّالِث ة بال م ع رَّفة ومث 

 ؟.

الطبع ق د يق دم الثاين ع ل ى الثالث او العكس  ان ت  ْرتِيب الثَّانِي ة والثَّالِث ة ح س ب مقتضى نَقْول :
 .ح س ب مقتضى الطبع

 بال م ع رَّفة واكتِفي بال ُمرحلة الثَّالِث ة او يق ْول ق ال انا ال اْحت اج ال ُمرحلة الثَّانِي ة  َقد يـَْعَتِرض َعاَرض : او

. . ! ! 

نك عامل  بوجود الشَّْيء ق  بَّل العل م بتفصيل م ا َقْولن  .امجل ه الل ف ظ الدَّال ع ل ْيه ان اكتفأك ال 

 : ُهَناك قاعده ُمِهّمه وِهي

ق  بَّل اِلُسؤ ال ع نها ب  ) ه ل ( ُحُدود ورسوم امسية   س و اء ك ان ت الناقصه او التَّاّمه ان الرسوم واْلَحّدود
 ..ورسوم حقيقيهاِلُسؤ ال ع نها ب  ) ه ل ( تنفلب ُحُدود  ا ب  ع د, وِهي بِأ ْعي اهِن  

 

 وبقي

 : اَلُمرحلة الرَّاِبعَ 
وال ُمركب ه م ن امْس ه ا مُركب ه ح ْيث ت ْطُلب   ط ل ب التَّْصِديق ب  ) ه ل ال ُمركب ه ( و اْلف ر ق ب  نْي ه ل البسيطه 

 ي ْسأ ل ع ن ثُ ُبوت ش ْيء لش ْيء ب ل ش ْيء و اِحد  والبسيط ال   وجوده بـََعد فـََرض ثـُُبوت َشْيء لَشْيء
 . . . . ف  ق ط

 . . والثُُبوت ال م ع ين ُهن ا ق د ت ُكون ِصْفه
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   تنويه وتنبيه:
 ..وهي مستورد من شبهات املشككني من حكماء الفالسفة.اسئلة غْي شرعية

 . ووجودها يف الغالب يف ك ت ب ال م نطق

 و حمك النظر للغزايل وغْيها . كاملعيار ويف ال مستصفى

 . وه و خُم اِلف للشرع ع ندم ا ت ِصل َل  ِذه النقطة مي ث َّل ون مبِث ال

 : نب  نْي ه ِذه ال مغالطه م نهم

 اْلَبَشر َهل الّله تـََعاَلى َخاِلق

 . تـََعاَلى متُكَلم وآُمر وناه وَهل الّله

 . . َهل الّله َمْوُجود

ن اِلُسؤ ال تشكيكي بالعقيدهه ِذه اِلُسؤ ا ال  جي ُوز  . . . ل ... ال 

 . . . واليعاذ بالّله

 [. 10( ]إبراِهيم :   َأِفي الّلِه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرضِ  ) ق ال ت  ع اىل  

بالكتاب وال السنة فال ينبغى التلفظ هبا فيجب على كل إنسان أن يسلم  وهذه االسئلة ليست
إدراك العقول  بادئها أمور إَلية تفوق العقول اإلنسانية ، هو أمر معجز عن، ألن م مببادئ الشرائع
 اإلنسانية . 

 . . . وتشكك وَهل َمن قـُْلة ااَلَمثَـَّله َحتَّى تَْأِتي

جابة س و اء ك ان ت ه ل البسيطه او ال ُمركبة ت  ْفز ع   ن  ْفس ك اىل فان ح ص ل ت ع ل ى اال 
 

 : اَلُمرحلة اْلَخاِمَسة
خْي   . .ال وجود اوع ل ة ال وجود ف  ق ط او م ًعا ع ل ة احلكم وع ل ة ه : ط ل ب ع لة احلكم ف  ق طواال 

 . . . فتع رَّف الس ب ب يف حصول ذ ِلك الشَّْيء

 )) َلم  ِفي ُكون اِلُسؤ ال بِصيغة
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ا ك ان ذ ِلك   مِل     . . . . الشَّْيء ك ذ 

ا ن ك ذ    . . . . مِل  فال 

ـِ في "َمعيار العَلم "   ااَلَمام الغزالي ـ رَِحَمه الّله ي ُمر ِبك َقد اشار اليهاوَهِذه السلسلة الَّتِ 
 : بَقْوَله

، كَما َأن   الشَّْيء بَقْوَله : َما َهو ؟ اَل َيْسَأل إاَل بـََعد اْلَفَراغ َعن ُمطَِّلب َهل  والسَّاِئل َعن
فَِإن َسَأل َعن الشَّْيء قـَبَّل اْعِتَقاد   ِلب َهل ،السَّاِئل بـََلم اَل َيْسَأل إاَل بـََعد اْلَفَراغ َعن ُمطَّ 

 طََلب َشَرح اإلسم . أ . هـ  وجوده وقَال : َما َهو ؟ رَجَّع ِإَلى

 

صة الَرْوَضة ِفي اْبن قدامه ـ رحمه اهلل ـ نَرجَّع لُكاَلم ْنه خال  م ال متق دم ال   . الُكال 

اِهية م ا ي ْصُلح ج و ابًا ِلُسؤ ال ب . . . ( ف ِإن ِصيغ اِلُسؤ ال الَّيِت ت  ت  ع لَّق بِأُمَّه ات  ِصيغة ) م ا ه ووال م 
 : ال مطالب أ ْرب  ع ة أ ح ُده ا

 اوع د مه. أ ِصل ال وجود وإم ا ِصف ُته ِلط ل ب التَّْصِديق بوجود الشَّْيء ي ْطُلب هِب ا إم ا َهل ( )

 ال وجود. ع ل ت التَّْصِديق و ع ل تاْلِعلَّة ج و اب ه بال هان ِلط ل ب  ُسؤ ال ع ن َلم (  )

  . او التَّْصِديق ف  ق ط

ِْييزا ع ن ي ْطُلب ب ه )َأي (  ِْييز م ا ع رَّف مُجْل ِته  لتميزه عم ا ُيش ارُِكه يف اجلنس مت  الذَّات واْلع ر ض ب  ع د  مت 
 . . العل م جِبْنِسه

اِهية )َما (  اىل الشارحه و احلْ ِقيق ة  وتنقسم وج و اب ه بِاحلْ ّد . ِلط ل ب ُتص وِّر ال م 

 

 التمثيل لَلمطالب : 

 : ه ل امْح د م ْوُجود.  َهل

 : مِل  ك ان العامل  حادثاً.  َلم

 . اجلْ و اب نامي . . . اْنه جسم . . . اي جسم ه و ؟ ؟ -: م ا الشَّج ر ؟ ؟ اجلْ و اب  اي

 اخلْ ّل . . اخل  : م ا َما
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 .؟ بعة ف  ق طار  اْبن ُقدَّاَمه ذكر  :علماً 
ا ح ِصر لل مطالب فاعل م  . . ل ْيس ه ذ 

ا ف ائِد ة كبْيه   امن ا كم ا ق ال ه ن امهات وال ُمِهمَّات مق دم ات ، و ُهن اك مطالب جزئية ل ْيست َل 
مهات ال مطالب و مُي كِّن ان  : ي ْست  ْغيِن ع نها باِلُسؤ ال بطريقة التبديل بالنسبة ال 

اِهية  -ككيف ح اِلك   -ُكون ج و ابًا ِبكيف م اي ْصُلح ان ي   : كيف  .ب يان ح ِقيق ة ال م 

 م  اين : ع ن الظرف

 ال ُكمية  كم : ع ن

 . وغ ْْيها م ن ال مطالب
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 . . . . بـََعد اْلَمْدَخل لَلَمعرَّف نبَـْين

 
 المطلب االول 

 اَلَمعرَّف

 تمِهيد 
 

مج ال يف  النَّاس بس ب ب ه يف   ل ى ُحُدوِد م ع ىن الل ف ظ يُوق ع ك ِثْي م نمفاِهيم الل ف ظ وعدم اتفاق ع   ان اال 
 . عل مية او سياسيه او غ ْْي ذ ِلك  ال م نازعات وس و اء ك ان ت ه ِذه ال م نازعات يف مسائل

تفاق و التفاهم ب  نْي ال متنازعني ع ل ى ُحُدود ب م ع ىن الل ف ظ , ف ُكل و اِحد ي ْذه   مم ا يفق د حب ل اال 
خاطره م ن ال م ع ىن ، و ق د ي ْذه ب مبذهب لصورة ال م ع ىن لل ف ظ  مبذهب مب ا ي  ر اه ه و او م ا خُيْت  ل ج يف 

 . مزيفه ةوسة , ِفيبين ع ل ْيها ق ض يْ ملتساه ل م نه او ُقُصور مدراكه للصور احلقيقية ال مط ويقتنع ب ه

ل ُه الَِّذي حجب ه والس ب ب ب  نْي وه و  .جه 

 

 .  َعن َجِميع َماعداه َهو َما يَقال اَلفادة ُتَصوِّر بَوجٍَّه ينطبق َعَلْيه ويميزه:  نَقْول اَلَمَعرَّف  ذنا
 . لش ر حه م اِهية الشَّْيء قـَْواَل شارحاويق ال له    

 َحِقيَقة الشَّْيء ، وايضاح َمَعناه. بَياناو نق ْول بِصيغة اخرى :   

 ل الشارح. قـَوْ  -ِبكسر الرَّاء  -ااملعِرف 

 . الصَِّفات اَلَمَعرَّف اَلمفسر او الشارح ِلَذات و -ِبف ْتح الرَّاء  -ال م عر ف 
 

 : َيُكون َيْشَتِرط لصحة التـَّْعرِيف ان

 : الشََّرط ااَلول

 . بِاْلف ْتح ( يف الصِّْدق ( ) بالكسر ( مساويا ال م عر ف  ان َيُكون اَلَمعِرف
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الِفة  و ع د م ال مساوي ب  نْي ال م عِرف و ال م عر ف م ن ُكل و جَّه مطلقا اذن م اا ول ْيست ه ِذه ال ُمخ 

 .الف ائِد ة م ن الت َّْعرِيف

 : ُهن اك  اذن مُي كِّن اين ي ُكون

 . احتاد م ن ِجه ة -1

ف م ن -2  ِجه ة.  واختال 

ُتُّه ن ال م ع رَّف حت   . اه ول اي ُهن ا تغاير ال 

 : م انعا ك ان التع رَّف جام ًعاو تتحقق ه ِذه ال مساواة ان  

ُكل م ا و ج د احلْ ّد و ج د ال مُحُدود فال  ي ْدُخل ِفيه ش ْيء   ه و أ نه فااَلطراد  ( ااَلطراد وااَلنعكاس  (
 . بَمَعنى َطْرد األغيار ِفَيُكون َمانعاال مُحُدود فه و  ل ْيس م ن أفراد

فَهو بَمَعنى  ع نه ش ْيء م ن أفراده  ج د احلْ ّد فال  خي ْرُجه و أ نه ُكل م ا و ج د ال مُحُدود و   وااَلنعكاس
 جاَمع ا. َجَمع األفراد ِفَيُكون

 . وُهن اك ق  ْول أ خَّر العكس

ول مُي كِّن ان نق ْول ال  جي ُوز تعريف  : نظراً للشرط األ 
جسم نامي او م اشي  :ه ل و ع رَّفت احلْ ي  و ان بأ ن  : اَلَمَعرَّف التـَّْعرِيف بااَلعم َمن اَلَماِهية .1

 .رِْجل ْيه  ع ل ى
ْنه ُيص دَّق ع ل ى  ْنه غ ْْي م انع ال  ا الت َّْعرِيف ف اِسد ال  النَّب ات اْنه نامي ، ومجلة م ن احليونات  ه ذ 

ْنه ي ْشرت ِك ب  ه ِذه الِصْفه اْلف اِعل وغ ْْيهتال مب مت ِْشي ع ل ى ر ُجل نْي , او تع رَّف  . دأ اْنه ُمرفوع ال 

هْنم ا ال  يتصادقان م ن اجلاب  نْي فال  ي ُكون لَلَماِهية اَلَمَعرَّفه التـَّْعرِيف باَلمباين  .2 الت َّْعرِيف  ال 
 . أبداً  ا م انعا ف ِإن ال متباينني كاخلطني ال متوازيني ال  ي  ْلت ِقي انع  جام

ي  و ان صا مثال ه : تعريف الذَّه ب بأ نه فضه او تعريف  نسان اْنه ح   اخل . . . ه لاال 

نسان بأ نه كأن  ل و ع رَّفت: التـَّْعرِيف بااَلخص َمن اَلَماِهية اَلَمَعرَّف - .3 ي  و ان يك ت ب   : اال  ح 
. 
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ا الت َّْعرِيف   يك ت ب وال  ي  ْقر أ ه ذ  ْنه غْي ج ام ع جل ِميع افراد ِجْنِسه فه ل الذي ال  ل ْيس  ف اِسد ال 
 اخل  ....بأ نسان

 

 : الشََّرط الثَّاِني

لَلمخاطب َمن اَلَمَعرَّف اَلن اْلَغَرض َمن التـَّْعرِيف   ان َيُكون التَعرف اجلى مفَهوَما واَعرَّف
 . ال مجه ول الُتص وِّر  افادة

 

 : اْنه ال  جي ُوز تعريف نظراً للشرط الثَّاين مُي كِّن ان نق ْول

ي  ن ُْقص ع ن الزَّْوج بو اِحد , او   كتعريف اْلف ْرد باْنه ع د د  : التـَّْعرِيف باَلمساوي َمَعرَّفه  -أ
ا ن السَُّكون واحلركة   فالتعري تعريف ال متحرك ) م ال ْيس بساكن ( وه ذ  فاسد ال 
خر متساويان يف اخلفاء وال وضوح فال  ي ِصحّ   . تعريف احدن ا باال 

 . الالدُّور ال مح   : فاْنه مستلزم التـَّْعرِيف بَما يتوقف ِفي فهمه َعَلى اَلَمَعرَّف   -ب 

ً  :  اي : أ نه  ي ُكون خالياً م ن الدُّور  و ُصور ة الدُّور بالت َّْعرِيف أ ن ي ُكون ال م عرِّف اه وال 
 يع رَّف إال  بال م عرَّف, ب  ْينم ا أ ن ال مقصود م ن الت َّْعرِيف ه و تفِهيم يف ن  ف س ه , وال  

 . ال م عرَّف ِبو اِسط ة ال م عرِّف

ن ال م عل وم ال  مُي كِّن ان ن  ْفه ُمه اال  ب ممثال ه  : تعريف العل    أ ن نق ْول انكشاف ال م عل وم ال 

ن العل م م ن اشتقاقه .   ب  ع د ان نع رَّف العل م و العكس . . ال 

وي  ق ع أ خَّرى مبُرتبتني أ و أُك ثِّر ,   ( والدُّور ي  ق ع ت ار ة مبُرتبة و اِحدة , ُيس مَّى ) د ْوراً مصرَّحاً 
 . )مضُمراً  مَّى ) د ْوراً وُيس  

 م ثَّل تعريف الشَّْمس بأ هنا ) ك وْك ب ي طَِّلع يف الن َّه ار ( والن َّه ار ال   : الدُّور اَلمصرَّح  .1

ِفيه الشَّْمس (   يع رَّف إال  بالشَّْمس ، ِإذ يق ال يف تعريفه : ) الن َّه ار : زم ان ت طَِّلع
وم ع رَّفة الن َّه ار ح س ب اْلف ْرض متوقفة ع ل ى  ،  فة الن َّه ارفتوقفت م ع رَّفة الشَّْمس ع ل ى م ع رَّ 
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ع ل ى ال متوقف ع ل ى ش ْيء , متوقف ع ل ى ذ ِلك الشَّْيء ,   م ع رَّفة الشَّْمس , وال متوقف 
 . باألخْي ِإىل  أ ن ت ُكون م ع رَّفة الشَّْمس متوقفة ع ل ى م ع رَّفة الشَّْمس ِفينتِهي األُمر

ثنني بأ هنا ز ْوج أ ول والزَّْوج يع رَّف بأ نه م نقسم  م ثَّل : ر اَلمضُمر الدُّو   .2 تعريف اال 
 وال متساويان يع رَّفان بأ هنم ا شيئان أحدن ا يطابق اآْلخ ر والشيئان يع رَّفان . مبتساويني

ثنني ثنني باال  ا اثْ ن ان فر جَّع األُمر باألخْي ِإىل  تعريف اال   . بأ هنم 

ا د   ث ُمراتب , أل ن تع د دوه ذ  ال ُمراتب باعتبار تع د د ال وسائط , ح  َّ  ْور مضُمر يف ثال 
ث : الزَّْوج  تنتِهي الدُّورة ِإىل  ن  ف س ا ال مثال ثال  ال م عرَّف األ ول وال وسائط يف ه ذ 

 . الشيئان  , ,ال متساويان

 

 التـَّْعرِيف بااَلخفى َمَعرَّفه : -جـ 

ن الن  ف س ِهيتعريف ا مثال ه : ا الت َّْعرِيف ف اِسد ال   اخفى م ع رَّفة م ن النَّار لنَّار باهْنا جوهر كالن  ف س . . ه ذ 

. 
 

م ًعانيه والت َّْعرِيف بال مجاز اخلْ ايل م ن  الذي مل  يت ِبني ال ُمراد م ن:التـَّْعرِيف باَلمشترك الَلَفظي  -  و 
ن ه ِذه ُكل ها اخفى م ن ال م ع رَّف فال  ي ِصّح هِب ا الت َّْعرِيفم ع ن القرينة وبالغريب الَِّذي مل  يعل م ، أم ا م ع   اه ال 

ك ان حي ُْسن ع ل ى ُكل ح ال اْجِتن اب   القرينة فال  ب ْأس كم ا ق دم نا ذ ِلك يف حبث ال مشرتك وال مجاز . و ِإن 
 . ال مجاز يف التعاريف

 

ال ه ع  اب :التـَّْعرِيف التشككي - ه   ال مشككه وه ِذه م ن خ و اّص احلْ ّدود اي ي ْشرت ِط ِفيها   ل ى ) او(شتم 
ف ن الرسوم  خل وه م ن ) او ( خال    -الرسوم فِهي اوسع م نه اي جِب و از اشتمل الرسوم ع ل ى ) او ( ال 

اّص ك ِثْي عكس  ع ل ى خ و   ِفيها الت َّْعرِيف باخلاص و الشَّْيء ال و اِحد يشمل  -س ي ْأيت ان ش اء الّله  كم ا
 . احلْ ّدود فأ هنا ال  ت ُكون اال  باجلنس و اْلف ْصل

 مثاَله تَقْول َما ااَلنسان .؟ 

ي  و ان ناطق م ن غ ْْي ) او  نسان  ( باحلْ ّد تق ْول ح   .التشككية  ( بتعريفك )اال 
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ي  و ان ضاحك أو قاب ل للتعل م أو اْلِكت   (  و بتعريفك  نسان  ( بالرسم تق ْول ح   اخل  . .اب ة أو أو اال 

 

ِفيها فال  ي ِصّح   أ ن ت ُكون اأْل ْلف اظ ال مستعملة بالت َّْعرِيف ناصعة واضحة ال  إهِب ام : الشََّرط الثَّاِلث
اأْل ْلف اظ الَّيِت ت ْشت ِمل ع ل ى تركيب يتنفر الطبع م نه .   استعم ال اأْل ْلف اظ ال وحشية اأْل ْلف اظ ال وحشية ِهي

ا ة وال  واْلغ رِيب    مشه وراً  الغامضة اأْل ْلف اظ اْلغ رِيب ة ِهي اأْل ْلف اظ الَّيِت ال  ي ُكون استعم اَل 

 أي : واضحة  ، وتكون الفاظ مأنوسة االستعمال خالية من تنافر الحروف وغرابة الفظ  . 

 تنافر احلروف.  -1
 غرابة اللفظ. -2
 الكراهة يف السمع.  -3

 جردحل: يطلق على الوادي.   •
 اإلطرغشاش: يطلق على الشتاء. •

 االبتشاك: يطلق على الكذب. •

 احللقد: يطلق على سيء اخللق. •

 فروكس: يطلق على األسد. •

 الطرموق: يطلق على الطني .   •

 يطلق على املوضع اخلشن. –أ: الظش 

 الصمعمع:يطلق على صغْي الرأس.                            
 : يطلق على صوت الضفادع .ب: تنافر خفيف الثقل: مثل/ النقنقة 

 النقاخ : يطلق على املاء العذب .                             
 مستشزرات: يطلق على املرتفعات.                            

 يكون في التعريف فقط .   أن  اعم منهذه الكلمات تنبيه : 
 المطلب الثاني  
 اقسام المعرف
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 اقسامه . روطه , مل يتبقى لنا شيء بفضل اهلل اال نبني او  نذكرماهية ال م عرَّف وشبعد ان بينا 
 

 اقسام المعرف
 وبصورة اجمالية : 
 :  حد ورسمالتعريف ينقسم اىل 

 .   تام وناقصوكل من احلد والرسم ينقسم اىل 
 

 و تقسيم املعرف على مذهبني: اطالق العلماء في تسمية
 :وتقسيمها ىالتسمية األول

 اقسام الحد الى:  
 : هو ما اشتمل على مقومات الشيء املشرتكة واخلاصه .  د حقيقيح

 : وهو ما اشتمل على عوارض وخواص الالزمة.  حد رسمي
 : تفسْي الشيء بشيء معروف او مشهور . حد لفظي

 يف شرحه  الكوكب املنْي .  ابن النجاروغْيه ذكره  ابن الحاجبوهذا ما جرى عليه 

كداللة العني على العضو الباصر او    اإلمام الغزاليقاله حيث جيعلون احلد مشرتك لفظي كما 
 الذهب وغْي ذلك.

العالمة الزركشي في وهذا فيه مساحمه حيُث ادخلوا التعريف اللفظي  من قسمة احلد ، ورد عليه 
 قال :  "البحر المحيط" 

 واع .أ.ه  ، كداللة لفظ احليوان على ما حتته من األن  والحق : أن داللته عليها داللة التواطؤ
 

 التسمية الثانية وتقسيمتها : 
 قسموا المعرف الى :  
 (  حد )تام وناقص - 1
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 رسم )تام وناقص (  -2
 وهذا تقسيم عامة املنطاقة و اجلمهور )األصوليون( . 

واما اللفظى ال يذكرونه الن احلد نطق يفيد تصور املنطوق بعد ان مل يكن، وهذا املعىن غْي 
 حاصل يف اللفظ . 

 :  التعريف ينقسم الىاصطلح عليه اجلمهور أن  مث الذي
 هو تعريف جبميع األجزاء وهواالصل النه ينب عن ذاتيات احملدود الكلية املركبة .  حد تام : -1

 ، كتعريف اإلنسان باحليوان الناطق. هو ما يتركب من الجنس والفصل القريبينفنقول يف تعريفه :
 
 حد  نَاِقص  :  -2
 قريب فقط مثال :ما االنسان ؟اجلواب : الناطق.                             وهو ما كان بفصل   -1
 اوهو ما كان باجلنس البعيد والفصل القريب ، كتعريف اإلنسان : باجلسم الناطق.  - 2

 فاجلنس البعيد : هو اجلسم . 
 والفصل القريب هو الناطق.

رسم التام ،  كاحليوان الضاحك ، وال بد أن  إذاً إن كان التعريف جبزء املاهية مع اخلارج عنها فهو ال 
 يكون ذلك اجلزء أعم . 

الناطق الضاحك فاحلد هو الناطق ، والضاحك حينئذ ليس من أقسام التعريفات ،  أما لو قلت :
وإن كان التعريف باخلارج وحده فهو الرسم الناقص ، كالضاحك ، وإن كان بتبديل لفظ بلفظ 

 فهو.أجلى منه عند السامع 
 كثرون على أن ) التعريف اللفظي ( راجع إلى اللغة ، وليس من الحدود في شيء . واأل
 

واملقصود من هذا أن احلد يرتكب ال حمالة من جنس الشيء وفصله الذايت وال معىن له سواه، وما  
ليس له فصل وجنس فليس له حد، ولذلك إذا سئلنا عن حد املوجود مل نقدر عليه، إال أن يراد  

فيرتجم بعبارة أخرى عجمية أو تبدل يف العربية بشيء، وال يكون ذلك حدا بل هو  شرح اإلسم 
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ذكر اسم بدل اسم آخر مرادف له، فإذا سئلنا عن حد اخلمر فقلنا: العقار، وعن حد العلم فقلنا: 
هو املعرفة، وعن حد احلركة فقلنا: هو النقلة، مل يكن حدا بل كان تكرار لألشياء املرتادفة، ومن 

أن يسميه حدا فال حرج يف اإلطالقات، وحنن نعين باحلد ما حيصل يف النفس صورة موازية  أحب 
 للمحدود مطابقة جلميع فصوله الذاتية. 

وإمنا راعينا الفصول الذاتية ألن الشيء قد ينفصل عن غْيه بالعرض الذي ال يقوم ذاته إنفصال  
صال القار بالسواد عن الثلج وإنفصال الثوب األمحر عن األسود، وقد ينفصل بالزم ال يفارق إنف

الغراب عن الببغاء، وقد ينفصل بالذات إنفصال الثوب عن السيف وإنفصال ثوب من ابريسم عن 
درهم من قطن، ومن يسال عن ماهية الثوب طالبا حده فإمنا يطلب األمور اليت هبا قوام ثوبيته،  

 مبا ال يقوم ذات الثوب خمل بالسؤال.ألنا ال نقوم الثوبية من اللون والطول والعرض فجوابه 
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 المطلب الثالث 
 الحد والرسم 

 القسم االول : الحد  
 املنع  ومنه حداد الباب الذي مينع الدخول  اىل البيت .  :الحد في اللغة

ْيئ  نْيِ، وُمْنت هى الشيِء، ومن ُكلِّ شيٍء ِحدَّ  تُُه، وِمْنك   جاء يف  القاموس احمليط : احل دُّ احلاِجُز بني  ش 
ْنِب،  ْن  ُعُه وغْي ُه عن الذَّ ُْذِنِب مبا مي 

ِد، وتأديُب امل  ْنُع، كاحل د 
ْفُع، وامل ، ومن الشَّراِب س ْور تُُه، والدَّ بأُسك 

ْدُت عليه أِحدُّ، ومتييُز الشيِء عِن  ِة، وقد ح د  ْنسان  من الغضِب والن َّز ِق، كاحِلدَّ وما ي  ْعرت ِي اإْلِ
 الشيِء،

ُة دارِِه، وحُمادَّهُتا: ح دُّها كح دِّها.أ.ه ودا  رِي ح ديد 
واحلد : مفرد ومجعه حدود وكذالك تسيمة احلدود بالشريعة االسالمية اليت تقام على املخالف او  
مرتكب اجلرمية الهنا تزجره وتنمع من العودة اىل ارتكاهبا مرة اخرى  وكذا احلداد املراة على زوجها  

 ن التطيب والزينه. املتوىف ملنعاها م
 واما سبب تسمية التعريف باحلد ملنعه الداخل من اخلروج واخلارج من الدخول .

 
 :  اما الحد في االصطالح

 فقد تنوعة عباراهتم  نذكر مجلة منها: 
 الشيء بأجزائه أو بلوازمه أو مبا يرتكب منهما تعريفا جامعا مانعا. عبارة عن تعريف -1
ن ا : أ نَّ ح دَّ الشَّْيِء : م ْعن اُه الَِّذي أِل ْجِلِه اْست ح قَّ اْلو ْصف   الصَّحِ  قال الزركشي    -2 يُح ِعْند 

 اْلم ْقُصود  بِالذِّْكِر .
، ونعين باملساواة أن ليس فيه زيادة خترج فردا من أفراد هو وصف الشيء وصفا مساويا  -3

وصوف بقلته ويقلله بكثرته  املوصوف وال نقصان يدخل فيه غْيه، فشأن الوصف هذا يكثر امل
 ولذلك يلزمه الطرد والعكس.

 قول يدل على ماهية الشيء بالذات.:  قال الطوسي  -4
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 هو اجلواب الصحيح يف سؤال ما هو ؟ اذا احاط املسئول عنه. قالت الفالسفة : -5
 وهذا خطأ ، الن الحد قد يذكر ابتداء  من غير سؤال مسبق.

 عناه املميز له عن غْيه . او مب الوصف المحيط بموصوفه -6
 يتضح من هذه التعريفات ماهية احلد , وكلها قريبة املعىن تقريباً . 

نقول الحد : هو بيان ماهية ذلك الشيء من غير زيادة وال نقصان اي يكون جامعا مانعا ) 
 الطرد و االنعكاس(. 

 
 فائدة الحد والقصد منه

ي عليه مجيع الطوائف أن فائدته التمييز بينه وبني  يف كتاب الرد: والذ بن تيميةاشيخ االسالم قال 
 غْيه ، وهو قول األشعرية واملعتزلة وغْيهم ممن صنف يف هذا الباب من أتباع األئمة األربعة . 

: القصد من التحديد يف اصطالح املتكلمني : الفرق خباصة الشيء وحقيقته   قال إمام الحرمين
 اليت يقع هبا الفصل بينه وبني غْيه . 

 اذا فائدة الحد التمييز  
 في بيان الحاجة إلى الحد

 : وقد قدمنا أن العلم قسمان: أحدنا علم بذوات األشياء ويسمى تصورا.  قال االمام  الغزالي
 والثاين: علم بنسبة تلك الذوات بعضها إىل بعضها بسلب أو إجياب ويسمى تصديقا.

ر التام باحلد، فإن األشياء املوجودة تنقسم  وأن الوصول إىل التصديق باحلجة والوصول إىل التصو  
 إىل أعيان شخصية كزيد ومكة وهذه الشجرة ...اخل 

 اذا الحاجه اليه في الوصول الى التصورات التامه او الناقصه المجهولة . 
: احلد على احلقيقة أصل كل علم فمن ال حييط به  الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي  قال

 نده وقاله أيضا غْيه وهو صحيح  علما ال نفع له مبا ع
 

 ُشُروُط ِصحَِّة اْلَحدِّ 
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ِتِه الحد هي شروط المعرف التي ذكرتها أنفا  تقريبا  ولكن يهمنا هنا:   ُشُروُط ِصحَّ
وامنعا من دخول غْي احملدود )االطراد ( ان يكون جامعا لسائر افراد احملدود وهذا هو املراد بقوَلم 

 )االنعكاس(يف احلد وهواملراد بقوَلم 
   رمحه اهلل   وغْيه فقال : ابن الحاجبوفسر 

 : كلما انتفى احلد انتفى احملدود .أ.ه  المنعكس
 : أنه كلما وجد احلد وجد احملدود.   المطرد

 وهو الصحيح .يفسر بان املانع هو املطرد  , وان اجلامع هو املنعكس  واالكثر من العلماء
ويف    تذكرةاصول الدين  والطويف من احلنابلة يف شرحه  وقد ذهب القرايف وابو علي التميمي 

 املختصر على الروضه يف االصول  خالف االكثر حيث جعل العكس يف املسألة حيُث جعال  
 وهذا مذهب مرجوح .املانع هو املنعكس, وان اجلامع هو املطرد 
 ومن الشروط االخرى اليت ذكرهنا انفاً: 

 ان يكون مساوي احلد للمحدود 
 نبهنا مسبقا ال جيوز احلد با)از او املشرتك وغْي ذلك . وقد
 

 كيفية تركيب الحد
 لو سأل سائل كيفية تركيب احلد:

 اجلواب : يرتكب احلد من ) املاده( و )صورته(. 
 واملراد من املاده جنسه فيقوم مقام مادة ذلك املعني .
 واملراد من الصوره فصله فيقوم مقام صورة ذلك املعني.

 
كذا اقتصر الغزايل ومن تبعه كاآلمدي ، وابن احلاجب على الزركشي في "البحر المحيط" :قال 

ذكر املادة والصورة ، ومل يتعرضا للفاعلية والغائية ، وال شك أن احلد إمنا وضع ليبني صورة الشيء  
ء  ، إذ الصورة إمنا هي كمال وجود الشيء ، وهي أشرف ما به قوامه ، فلهذا وجب أن توجد أجزا
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احلد من جهة الصورة ال من جهة غْيها ، وال شك أنه إذا أوجد احلد جبنسه وفصله صور الشيء  
بصورته اليت هي أكمل من مادته ، وأردنا كمال احلد بذكر باقي أسباب وجوده ، فال بأس أن  
تذكر يف احلد على جهة التبع ، فيكون احلد حينئذ كامال قد كملت فيه مجيع أسباب الشيء 

 ة يف ذاته ، ونا مادته وصورته ، واخلارجة عن ذاته ونا فاعله وغايته . الداخل 
 قال العبدري في " شرح المستصفى " :

يب الشيء ب قال : وترتيبه فيها على ترتيبها يف السببية ، فتؤخذ الصورة أوال اليت هي أقوى س
 الداخلني يف ذاته ، مث تتبع باملادة ، مث باخلارجني عن ذاته . 

 ذا احلد أكمل احلدود ، ولو اقتصرنا على صورته لكفى لكن هذا أكمل . فيكون ه
 

 الزيادة في الحد  
 سؤال : هل الزيادة في الحد هل نقصان في المحدود.؟

فلو سهى ساهي او تعمد متعمد فطول يف احلد بذكر حد اجلنس البعيد مث   يل األجابة :قاناره 
عض الفصول الذاتية شيئا من األعراض واللوازم او القريب بدل اجلنس القريب وحده ، أوزاد على ب

 نقص بعض الفصول فهل يفوت مقصود احلد كما يفوت مقصود القياس باخلطأ يف صورته.؟ 
 الجواب فيه تفصيل:

من حيث الفصول واالعراض واللوازم ال نقصان يف  احملدود , النه   ان كانت الزيادة في الحد 
وقد ينتفع به يف بعض املواضع يف زيادة الكشف واإليضاح  حصل العلم التصوري املفصل املطلوب 

 ، وأما إبدال الذاتيات باللوازم والعرضيات فذلك قادح يف كمال التصور. 
هنا اهوله للسائل اوان كان التطويل فضوالً ال حاجة اليه اال اذا كان ماهية الشيء املطلوب بي

 بالتمام . 
د فصحيح نقصان يف احملدود النه ينتج نقصان يف  هل نقص يف احملدو  واما النقصان من الحد

 التصور املطلوب فيعُد قادحاً. 
 قال: عندي أن الزيادة ضربان :  القاضي عبد الوهاباما 
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نقص من احملدود كقولنا يف احلركة : إهنا نقلة إىل جهة اليمني أو الشمال ، وهذا خيرج   أحدهما : 
 ركة . كل نقلة ال إىل غْي تلك اجلهة عن أن تكون ح 

ال ينقص بل يكون وجودها وعدمها سواء كقولنا يف احلركة : إهنا فعل نقلة أو عرض  والثاني : 
 نقلة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الرابع 
 اقسام الرسم 

 اقسام الرسم: 
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 تقدم بيان احلد وادرجنا الرسم معه وهنا نبيه كتعريف مستقل.
 عرفت مبا يرتكب من أجزاء ولوازم مسي رمسا تاما وإذا عرفت الشيء بلوازمها مسي رمسا ناقصا، وإذا 

 ينقسم الرسم الى قسمين : 
: وهو ما  يرتكب من اجلنس القريب واخلاصة، كتعريف اإلنسان باحليوان   الرسم التام االول :

 الضاحك.
: ما يكون باخلاصة وحدها، أو هبا وباجلنس البعيد، كتعريف اإلنسان   الرسم الناقص الثاني : 

و باجلنس الضاحك. أو بعرضيات ختتص مجلتها حبقيقة واحدة، كقولنا يف تعريف  بالضحك، أ
 اإلنسان: إنه ماٍش على قدميه، عريض األظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، ضحاك بالطبع. 

 
 وهاك فهرست املفردات اليت مل اذكرها خوف االطالة املفضيه اىل امللل وهي : 

 وهي ثالثة.  اخللل و مثارات الغلط يف احلدود -1
 أحدها يف اجلنس، واآلخر يف الفصل، والثالث مشرتك.  -2

 هل حيد الشيء حبدين فأكثر .  -3

 الفرق بني احلد واحلقيقه. ما -4

 اقناص احلد.   -5

 صعوبه احلد.  -6

 احلد احلقيقي واحلد الرمسي. -7

 هل الفصل علة لوجود اجلنس. -8

 ترادف احلد واحملدود   -9

 

 
م هل هناك طريقه اخرى للتعريف و بيان ذلك  ان التعريف يكون بالحد والرس ابعد ان بين

 الشيء بطريق غير التي ذكرنها انفا ؟
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 الجواب : نعم يمكن ذلك نقول:بطريقية االستقراء وطريقة التمثيل و التشبيه.
 

 المبحث السابع 
 التعريف بالطريقة االستقرائية وطريقة التمثيل و التشبيه

 التوطئه
واملدرسني واالساتذة يف طريقة تبسيط املادة العلمية املختلفة كثْي مانرى ممارسات بعض املعلمني   

للتلميذ والطالب وتقريبها لذهنه بطريقة التمثيل والتشبيه ورمبا باالستقراء الهنا اقرب التعاريف اىل  
عقوَلم وخاصًة املبتدئيني حيُث قبل بيان للقاعدة العامة َلم ،  يقوم بطرح بعض االمثلة 

 واالستقرائيات َلم ، واحلكمة من ذلك : والتشبيهات للقاعدة
 وترسيل القواعد واملعاين الكلية يف افكارهم. لتبسيط وتمهيد المادة العلمية -1

 قال الفارابي في "األلفاظ المستعملة في المنطق : 

وقد ينفعان أيضا يف تفهيم الشيء، فإنه رمبا عسر تصور الكلي وأخذه اردا، فيؤخذ ذلك الكلي 
ئياته فيخيل فيه فيسهل تصوره، وكلما خيل الكلي يف جزئيات أكثر كان املتعلم له  يف بعض جز 

أقوى، وينفعان أيضا يف سهولة احلفظ ، فإن جزئيات الشيء وأشخاصه احملسوسه ال يكاد يعسر 
على اإلنسان أن حيصرها ذهن، فيسهل لذلك على الذهن أن يتذكر هبا األمر الذي قصده،  

، وكلما كثرت اجلزئيات كان أبلغ يف املعونة على حفظ الشيء ويف فيسهل بذلك حفظ الشيء
 املعونة على استذكاره.(أ.ه  

 
يف االستنباط بنفسه للمفهوم الكلي والقواعد مث بعد  اعطى عقل الطالب وفكره المحاولة -2

مما  ذلك تعطيه االجابة الصحيحه  فيقارهنا مبا وصل اليه من نتائج فيعلم مدى امكانيته الفكرية 
 تزيد فيه الثقة بنفسه وتشد ساعد اَلمة للطلب والتحصيل بأذن اهلل تعاىل . 
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 ول  المطلب األ
 االستقراء

 يف الصورة االمجالية هي :  الطريقة االستقرائيةان 
 دراسة الذهن لعدة جزئيات او كلها فيستنبط منها حكماً عاماً . 
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املثال: فوجده كل نوع منها حيرك فكه االسفل عند املضغ  لو قمنا بدراسة احليوان على سبيل
 فنستنبط منها قاعدة عامه وهي : ان كل حيوان حيرك فكه االسفل عند املضغ.

 االستدالل الغير مباشر . وهي من طرق 
عكسه القياس يكون االستدالل به من  العاماىل  الخاصفان حقيقة االستقراء هو االستدالل من 

 ص الن البد من مقدمة القياس كلية لتطبيقها. العام اىل اخلا
 قال اإلمام الغزالي في "معيار العلم : 

قال : أما حكم من كلي على جزئي وهو الصحيح الالزم وهو القياس الصحيح .... وأما حكم   
 وهو أقوى من التمثيل.  االستقراءمن جزئيات كثْية على جزئي واحد وهو 

 
 : االستقراءاذا  نعرف 
 الثبات، ومنه االستقرار يف املكان: الثبات فيه، واستقرار املهر ثبوته.  لغة : االستقراء

قال اخلليل يف كتابه  العني :يستقريها ويقروها إذا سار فيها ينظر حاَلا وامرها وما زلت أستقري  
 هذه االرض قرية قرية.أه 

ح  إذا وجدت هو أن تتصفح جزئيات كثْية داخلة حتت معىن كلي،  اصطالحا  :االستقراء 
 حكما يف تلك اجلزئيات حكمت على ذلك الكلي به.

 اجلزيئات للحصول على احكم كلي ))قاعدة عامة((.  هو تتبع او تصفح او استقصاءاو 
 

ان نستقريء ونتتبع استعمال ))الفاعل(( يف خمتلف اجلمل العربية للحصول على حكمه  مثاله :
يف خمتلف اجلمل اليت مت استقرائها يكون فيها الفاعل مرفوع االعرايب نرى ان الكلمة ايل تقع فاعالً  

. 
 النتيجة وهي :  االستقراءنستخلص من هذا 

 )ان كل الفاعل مرفوع(
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 ستقرائية ة الطريقة األأنش 

ة الطريقة االستقرائية ومنذ ولدهتا األوىل كانت او بعبارة ادق منذ تدوين هذه الطريقة  أنش 
ألن القران الكر  له الدور األساسي يف تصوير وصياغة املنهج ،  كانت فكر ونتاج من املسلمني 

حبيث نبه على طرق االستدالل وآكد على طريقة املعرفة احلقيقية للوصول اىل نتائج مثمرة يف غاية  
 ما يصبو اليه اإلنسان وهو خْي دليل على حصانة االسالم للمفكرين.

مي يف اصله قد تأثر يف الفكر خارجي وهو فكر  األسال االستقراءوان كان يتبادر اىل الذهن ان  
 اليوناين مبا فيهم املنطق االورسطي.

 
 
 :   االستقراءقسام أ

 الى قسمين : االستقراءينقسم 
 االستقراء التام او الكامل و االستقراء الناقص : 

: هو تتبع او تصفح او استقصاء مجيع جزيئات الكلي ول : االستقراء التام او الكاملاأل
 طلوب معرفة حكمه.امل

كما لو اردنا ان نعرف كم عضو يف ملتقى اهل احلديث من اهل العراق ففي هذه احلالة مثاله : 
جيب ان نتصفح مجيع االعضاء ح  خنلص اىل نتيجة وهذه االستقراء الشامل الكامل يسمى 

 )االستقراء التام (. 
 

ذلك )النه مساوي حلكم االفراد ( ألن   ان هذا االستقراء يفيد اليقني القطعي والسبب يفعلما  : 
احلكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو ال حمالة ثابت لكل أفراده على 

 اإلمجال.
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وان كان يتعذر من هذا النوع والسبب ان معرفة مجيع اجلزئيات مما يعسر الوقوف عليها مث ان اكثر  
كن حصرها  وحتصيلها لألستقراء التام فال يوثق به إال إذا  القواعد العامة غْي متناهية االفراد فال مي

 تأيد االستقراء باإلمجاع .. 
 

هو تتبع او تصفح او استقصاء بعض جزيئات ذلك  الناقص او المظنون:  االستقراء  الثاني : 
 الكلي املطلوب معرفة حكمه.  

 : هو إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته.او
املختبارت العلمية سواء الكيميائية او الفزيائية من اجراء التجارب على بعض  ماجيري يفمثاله : 

: كما لو اجرى اىل بعض الغازات باهنا كلما يسلط الضغط عليه يقل قاعدة عامه املواد لينتج اىل 
 حجمه فينتج ويستخلص من هذه التجربة اجلزئية على الغازات االخرى . 

ستقرء فيها حالة مالزمه للشيء اي ان هذا الشيء  له  وجد  بل رمبا جند كثْي من اجلزئيات امل
 مقرونا بالشيء يف أكثر أحواله ظن أنه مالزم له على اإلطالق. 

كما حيكم على إفشاء السالم باحلسن مطلقا، ألنه حيسن يف أكثر األحوال ، وحيكم على   
ذ حكم منها حلسن افشاء الصدق باحلسن لوجوده موافقا لألغراض مرغوبا يف أكثر األحوال ، فأخن

السالم والنطق بالصدق وهذا استقراء ناقص ألنه مهما وجد األكثر على منط ، غلب على الظن 
 أن اآلخر كذلك .

 
عن  االستقراءال يفيد اليقني بل الظن والسبب يف ذلك أن قصور   االستقراءان هذا علما  : 

ان يكون قد خرج من هذه القاعدة  الكمال أوجب قصور يف اإلعتقاد احلاصل عن اليقني جلواز
 املستنبطة من االستقراء لبعضها  بعض االفراد . 

 قال اإلمام الزركشي في "البحر المحيط": 
 وهو املسمى يف اصطالح الفقهاء ب ) األعم األغلب ( .

 الناقص يفيد اليقني فيه خمالفه جلميع املناطقة االقدمني .   االستقراء مث ان القول بان 
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  بعض القواعد المستنبطه بطريقة االستقراء الناقص لوجدنا انها افادة اليقيننظرنا اىل اال ان لو  
 ومل تفيد الظن اليك من تلك القواعد :

جزئي الستحالة أستقراء كل الكليات  االستقراء( واالصل هبذا  الكل اكبر من الجزءقاعدة ) 
 واجلزئيات .
ا االستقراء ناقص جزئي الستحالة استقراء كل  ( واالصل هبذ ان االثنين نصف االربعةقاعدة ) 

 اثنني واربعة . 
 ( واالصل هبذا االستقراء ناقص جزئي الستحالة مجيع افراد النار  .  ) ان كل نار محرقه قاعدة 

( واالصل هبذا االستقراء ناقص جزئي الستحالة استقراء  مجيع افراد    ) كل انسان يموت قاعدة 
 بين البشر.

 ى من القواعد البديهة فضال عن القواعد النظرية. وهكذا ما ال يحص

 
 تحرير المسألة :
الناقص الغْي تام هل يفيد اليقني ام يفيد الظن ، ألن الذي تقدم   االستقراءلو سأل سائل عن 

 ذكرُه انفاً مرتدد بني اليقني والظن .؟
 نقول فيه تفصيل واليك البيان:   الجواب على هذا السؤال

الناقص يفيد اليقني ومواطن اليت يكون هبا   االستقراء مل ومواطن اليت يكون هبا البد من حتديد معا
 الناقص يفيد الظن . االستقراء

ثالث مواطن يكون افادته افاده يقينية وموطن واحد يكون  يف هذه الناحية له  االستقراءان 
 ليك املواطن :ا هافادته افاده طني
انه يفيد الظن كتخمني العلة فيها او الوصف وهذا  ف بني على المشاهدة المجردةكل أستقراء 
 امراً  بني.

الذي اليتخلف عن معلوله ابداً وال يكون هناك شبهة عقلية فيها ،   بني على التعليلكل أستقراء 
 فانه يفيد اليقني . 
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  فانه يفيد افادة يقينية كما مر بك يف االمثلة السابقة ) ان بني على البديهة العقليةكل أستقراء 
 الكل اك  من اجلزء( وغْيها. 

بني اجلزئيات يف الصفة والنوع او العلة )املماثلة الكاملة (   بني على المماثلة الكاملةكل أستقراء 
 ، فانه يفيد اليقني الهنا موجوده فيها وجود تام فما املانع من عدم االحلاق .

 

 الناقص :   االستقراءاقسام 
 غير المعلل:  االستقراءل و الناقص الى المعل االستقراءينقسم 
: هو ما يعمم فيه احلكم على اساس من االميان بوجود علة الناقص المعلل  االستقراء -2

 احلكم يف كل جزئياته. 
 

 كما في المثال الغازات : 
حني عمم احلكم على مجيع الغازات بسبب ان العلة اليت من اجلها عمم احلكم على اساس من 

 كل جزئياته. االميان بوجود علة احلكم يف  
 

هو ما يعمم فيه احلكم على اساس ال يعتمد فيه االميان بوجود   غير المعلل: االستقراء -3
 علة احلكم يف كل جزئياته. 

 مثاله : كما هو يف اغلب االحصائيات التصنيفات العلمية . 
 
 

 االستقراءاهمية 
  مام اآلمدي في "األحكام" العالمة االإن لألستقراء انية كبْية يف مجيع العلوم ولكن انقل كالم 

 يف بيان انيته: 
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فاكثروا املسائل الفقهية من ابواب ش  على ان جيمعها  االستقراءطريق قال : ولو سلك هؤالء 
وحدة اصولية كما فعل ذلك الشاطيب احيانا يف كتاب املوافقات، وقصدوا بذلك الشرح وااليضاح، 

اكهايف احلكم دون تقيد مبذهب معني ليخلصوا واالرشاد اىل ما بينها من معىن جامع يقتضي اشرت 
اىل القاعدة االصولية، واتبعوا ذلك ما يؤيد االستقراء من ادلة العقل والنقل لكان طريقة طبيعيا  
تالفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثني املنصفني والكسبوا من قرأ يف كتبهم استقالال يف  

قيب، ويسروا َلم تطبيق القواعد االصولية على ماجد وجيد احلكم وفتحوا امامهم باب البحث والتن
 من القضايا يف خمتلف العصور( أ.ه 

وقد احتج االمام الشافعي باألستقراء يف مواضع كثْية ، كعادة احليض بتسع سنني ، ويف أقله 
 وأكثره ، وجرى عليه األصحاب.

 االستقراءوالفرق بين القياس و  
كان القياس االصويل االستدالل فيه من   من الجزئي الى الكلي  ءستقراباالملا كان االستدالل 

وهذا اهم الفروق )الن التمثيل املنطقي هو القياس االصويل ( كما سيأيت   الى الجزئي  الجزئي
 بيانه ان شاء اهلل. 

 قال اإلمام الغزالي في "المحصول":
إثبات احلكم يف كلى عبارة عن   االستقراءمنها االستقراء والفرق بينه وبني القياس أن 

 لثبوته يف بعض جزئياته والقياس عبارة عن إثباته يف جزئي ألجل ثبوته يف جزئي آخر.أه 
 

 باالستقراءكيفية االستدالل 
 ان لألسقراء مراحل مير هبا املستقريء عند قيامه بعملية استداللية استقرائية تعنون َلا باسم : 

 
 باالستقراء مراحل 
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) القاعدة العامة او    االستقراءاحث او املستقريء الوصول اىل نتائج ليس من السهل على الب
القانون العام ( دفعة واحدة َلذا البد من الباحث أن مير مبراحل ح  يصل اىل مبتغاه خبطوات 

 هي: وهذه المراحلصحيحه سليمه 
 المالحظة والتجربة . المرحلة االولى :  
 مرحلة الفرض .المرحلة الثانية : 

 مرحلة القانون . الثالث :  المرحلة
 

 المطلب الثاني  
 المرحلة األولى : المالحظة والتجربة 

يتخذ من االستنتاج العام على املالحظة والتجربة اساس للبحث العلمي يف الظواهر   االستقراءان 
 وتعُد هذه املرحلة  مرحلة توجيه املستقريء فكره حنو املطلوب ملعرفة حقيقته او تبيان معناه . 

 
 وهي مشاهدة املطلوب يف الطبيعة من غْي قصد لإلثارة على ما هو عليه .  لمالحظة :ا

إلن اَلدف منها مراقبة سلوك تلك الظاهرة لتسجيل مالحظاتِه وفيها يتأمل يف اجلزئيات للتعرف 
 على ظواهرها وصفاهتا وخصائصها ومميزاهتا . 

 
 الى قسمين : ان المالحظ للمالحظات العلمية يمكن ان يقسم المالحظة 

 وقوع احلادثة يف الطبيعة من غْي ارصاد َلا وال استعداد .  المالحظة المجرده :
)املستعد َلا(.: وقوع احلادثة يف الطبيعة من مع هتيئة االالت واالجهزة   المالحظة الغير مجرده

 الرصادها مع االستعداد قبل الوقوع.
 

ستقريء حسبما يريد، ويف اصل التجربة هي  وهي مشاهدة املطلوب يف طروف يهيئها امل  التجربة :
، الن وظيفة الباحث يف التجربة يعدل سْي الظاهرة مالحظه مثاره مقصوده مالحظة ولكن 
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ويكيفها إلكتشاف أسباهباوعالقتها َلذا هي تتكفل بتوسيع دائة املعرفة واألسراع يف خطوهتا 
 ونتائجها.  

اء  وهي مالحظة ظاهر او هي اموعة من الظواهر إن التجربة : هي عملية استنطاق األشي علما  :
، او مالحظه مقصوده تتضمن تغْي بعض الظروف الطبيعة اليت حتدث فيها  تلك الظاهرة ، رغبًة  
يف الوصول اىل صفاهتا او خصائصهااليت ال ميكن يف مستطاعنا الوصول اليها مبجرد املالحظة دون  

 حتديها يف ظروف الطبيعة . 
 

 رحلةخطوات هذه الم
باملالحظة والتجربة  اليت   االستقراءاخلطوات العلمية العقلية املتبعة او يتبعها املستقريء يف 

 يف هذه املرحلة: 
 ( حول الطلوب وحصره. تركيز االنتباه  ) .1

 ( الذى تنقله احلواس اىل العقل بسبب عملية تركيز االنتباه .فهم المعنى االثر )  .2

 الفهم والتفسْي وما انتهى اليه . يف ضوء عملية  استحصال النتائج() .3

 
 
 

 الفروق بين المالحظة والتجربة
إن الفرق بني التجربة واملالحظة  ليس فرق شاسعاً او كبْياً جداً ألنه قد يتداخال يف طبيعة  
املرحلة ، وال مينع ذلك من وجود انية ومميزات التجربة على املالحظة والسبب يف ذلك إن التجربة  

زمين للباحث العلمي الذي يستطيع ان ُيكيف الظاهرة يف إي وقت ما شاء على  توفر العنصر ال
العكس من املالحظة الظاهرة فاهنا تستدعي  االنتظار والص  ملن يريد أن يشاهد املالحظة  
]وتكون املالحظه مراقبه ومقصوده للمشاهده فقط وليست مالحظة بذاهتا مقصوده واال  

 مناً طويالً َلذا قالوا : الصبحت جتربة [ وهذه تستغرق ز 
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 ان التجربة فعاله ، والمالحظة منفعله
وقد تتعذر التجربة واملالحظة الغْي ارده يف الوصول اىل نتائج املنشوده اليها حينئذا فال سبيل إال  

 سلوك املالحظة ا)رده. 
 

 ن نلخص اهم الفروق بين  التجربة عن المالحظة:إويمكن 
املطلوب فقط بسبب الظروف اليت يهئيها املستقريء لذلك ، تندور يف نطاق ان التجربة  .1

 املالحظة فاهنا قد ال يتأىن فيها ذلك .  -بعكس 
يوجد بالتجربة ظواهر طبيعة ومركبات  مادية قد ال توجد يف الطبيعة او   ن يستطيع العالم ا .2

ال ميكن مشاهدهتا عن طريق املالحظة كاملركبات الكيميائية املستخدمة يف الطب 
 لصناعات املختلفة فتفتح باب االخرتاع واالبداع امام الباحثني . وا
 الباحث يف التجربة يف تأثْي كالنسبة من املواد والزمن ...وغْيها . توسيع مدى معرفة  .3

 يف الوصول اىل النتيجة من املالحظة.  ان التجربة اسرع  .4

 بما تتطلبه الوضعية. كمياً دقيقاً فيزيدون فيها او ينقصون حس التجربة يستطيع تقديرا  يف  .5

 
 
 

 مجال المالحظة والتجربة
 اال االمكانية اليت ميكن ان تسع املستقريء ان جيري التجربة ويالحظ املالحظه فيها : 

( إن كل من االمور املستحيلة يستحيل اجراء التجربة او املالحظة عليها   المستحيالت ) .1
وت والسبب يف ذلك ضعف اإلنسان ،  كحركة الفلك واملد واجلرز واعادة احلياة بعد امل

 أمام هذه القدرة االك  منه.
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( ال يصح اجراء فيما حيدث ضرراً بليغاً على اإلنسان بالغْي او بنفسه  مطلقا   االضرار) .2
كمحاولة معرفة تأثْي الغازات السامة على اإلنسان ، او معرفة ما ينجم عن اتالف بعض  

 ملنهي عنه يف الشرع.خاليا مل اإلنسان ألنه من باب االعتداء ا
( ال يصح ان جيري املستقريء فيما يتطلب نفقات كبْية تصرف على  النفقات الباهضة) .3

املنهي عنه يف  التجربة او املالحظة التتناسب مع فائدهتا العلمية فيكون من االسراف
 الشرع.

 

 شروط هذه المرحلة
 الحظة مايلي : يشرتط يف هذه املرحلة من حيث اجراء التجربة او القيام بامل

 وحصر املالحظة او التجربة املطلوب دون عداه .  تركيز االنتباه  .1
 الدقة و الضبط .  .2
 تسجيل الظاهرة المشاهدة. .3

 الذي ينتهى اىل االطمئنان بنجاحها.  تكرار العلمية الى القدر .4

 

 تنبيه وتنويه : 

ة تنسيقها وربط  لسيت الع ة يف املالحظة هنا بتسجيل املالحظات وتكديسها بل املهم حماول 
 بعضها ببعض وتأويلها تأويل صحيح واالستفادة منها يف الكشف عن بعض احلقائق مطلقاً.

 مثاله : عندنا رجالن األول رجل عادي واالخر رجل فطن:
الطبيعية او اعم من  كل من الرجلني إذا يرى كل واحد منهما شيء من الظواهر واملالحظات 

اليبدي اي اهتمام َلا بينما لو وقعت امام الرجل الثاين فْيى ان   اليت تقع امامهم فااللالطبيعة  
الظاهرة اليت حتدث امامه واليت حدث من قبل ذلك يوصلها البعض بالعض اىل نتجية اهولة َلذا  

 جتده دائماً على استعداد للمحالظات اليت يراها.
    من الطبيعة .الكالم في المالحظة والتجربة ما ال يختص في الطبيعية فقط بل اعم 
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 اسباب الخطأ في هذه المرحلة
 الباحث ملا حيدث امامه من الظواهر . قصور االنتباه .1
 الباحث املالحظة والتجربة .  قصور في فهم .2
 خلطأ يف احلس . تعرض المالحظة .3

 او التجربة لنقص يف عناصرها االلزمه .  تعرض المالحظة .4

  صحيح . اىل اخلطأ بسبب االستدالل الغْي تعرض االستنتاج .5

 النفسية او اجلسدية يف حالة اجراء هذه املرحلة .  سوء حالة الباحث .6

 واالجهزة املستخدمه يف حالة اجراء هذه املرحلة.  سوء حالة االالت .7

 
 المطلب الثالث 

 المرحلة الثانية ) مرحلة الفرض (
 المرحلة الثانية ) مرحلة الفرض ( 

التجربة وذلك عندما تتوفر لديه االمثلة الكافية بعد ان يتنهي املستقريء من مرحلة املالحظة و 
 حول املطلوب ينتقل اىل املرحلة الثانية وهي مرحلة الفرض . 

وهو راي املستقريء لتفسْي اسباب الظاهرة املشاهدة او اثارها على سبيل التخمني  الفرض :
 والظن .

 
طريق التأكد من   تفسير موقت يفترضه المستقريء بغية التوصل عن –يف واقعه  –فالفرض 

 صحته الى القانون العام او القاعدة العامة المطلوبة.
  

 شروط مرحلة الفرض
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 بداهًة اي فرض يطرحه التخيل ان يكون فرضاً عليماً .!!  بر أو اليصلح تاليع
ان االحتماالت الفكرية الذهنية لدى اإلنسان غْي متناهي وفتح ااَلا بغْي  والسبب في ذلك
 دم قضية املعرفة بل قد يسيء اليها  إال إذا توفرت فيها الشروط األتية: ضوابط وشروط الخي

 .  والقوانين العلمية الثابتةإال يتعارض الفرض  .1
 . قضية مسبوقه بالمالحظة او المشاهدةان يكون الفرض  .2

 على صحتها او فسادها. قضية قابلة للبرهنةإال يكون الفرض  .3

 اجلزئيات املشاهدة.  ميعقابلة للتطبيق على جان يكون الفرض قضية  .4
 

 مرحلة القانون
وهي املرحلة األخْية اليت ينتهي اليها املستقريء يف االستدالل األستقرائي يف تثبيت صحة الفرض   

 الذي افرتضه وينتقل اىل القاعدة العامة الثابتة واليت تسمى ) القانون( : 
 . والقانون : وهو ترجيح الفرض واعتباره نظرية مقبولة  علميا  

 
 الخالصة كيفية االستدالل االستقرائي : 

 تعيين المطلوب .  .1
 دراسة الجزئيات .  .2
 استخراج النتيجة .  .3

 وضع القاعدة العامة. .4

 

 تنبيه وتنويه : 
 ان مصطلح نظرية قد يطلق يف العلوم كما يقال )نظرية التطور ( او ) نظرية اجلاذبية(  

ظرية كما يقال )نظرية العرض  ( او ) نظرية  مث ان مصطلح ) القانون ( قد يطلق يف العلوم على الن
 ارمخيدس يف األجسام الطافية( 
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 وان غالباً ما تستعمل كلمة النظرية يف القانون.. 
وهناك قول اخر ان اليصح استخدام النظرية على الفرض او على القانون بل هي مغالطه وجيب 

 النظرية والفرض : ان حيافظ على املصطلحات مبا وضع َلا حيث يع ون عن الفرق بني
 دلة .احتمال مظنون من غير ترجيح باألان الفرض :  
 دلة. احتمال مظنون مع ترجيح باألوان النظرية : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الرابع 
 التمثيل  

 ويعُد التمثيل من طرق االستدالل الغْي مباشر .
احلكم فتثبت احلكم  قول مؤلف من قضايا تشمل بيان مشاركة جزئي ألجزئي يف علة   التمثيل :

 له . 
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 ن يتنقل الذهن من حكم احد الشيئين الى حكم لجهة مشتركة بينهما.إ أوهو : 
 اثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي اخر مشابه له.  : و هوأ

 وهو الذي يسميه :
 قياسا.  الفقهاء

 رد الغائب إلى الشاهد  ويسميه املتكلمون 
 نقل حكمه إىل جزئي آخر يشاهبه بوجه ما. ومعناه أن يوجد حكم يف جزئي معني واحد في 

وقلنا ) مشابه له ( جيب ان ننوه على شيء مفيد يف هذه اجلزيئة ان املشابه البد ان تكون ولكن  
لثبت له الحكم من هذه املشابه ان التكون من مجيع اجلهات النه لو كانت من مجيع اجلهات 

 واتبع احلكم فيه .  غير احتياج للمماثلة
 ثبات حكم حرمة اخلمر للنبيذ النه يشبه اخلمر يف االسكار.كا  مثاله :

 فان حقيقة التمثيل هو االستدالل من اجلزئي  اىل اجلزئي النه حكم مشابه له. 
 االمام الغزالي في "المعيار:قال 

 وأما حكم من جزئي واحد على جزئي واحد كاعتبار الغائب بالشاهد وهو التمثيل ......اخل 
 

   اركان التمثيل :
 : املعلوم األول ثبوت احلكم له كاخلمر . صل األ

 : وهو اجلزئي الثاين املطلوب اثبات احلكم له كالنبيذ.  الفرع 
 : وهو وجه املشاهبة ما بني األصل والفرع كاألسكار. الجامع 
 : وهو احلكم املعلوم ثبوته لألصل والذي حياول اثباته للفرع حلرمة . الحكم

لشرتكهما يف العلة ، والتمثيل امنا يكون سببا الثبات احلكم يف الفرع فيما اذن نقول ان النبيذ حرام 
علم علة يف األصل وعلم وجود تلك العلة يف الفرع وعلم عدم وجود املانع يف الفرع عن ثبوت 

 حكم األصل له . 
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 وهناك امر بديهي نذكره : 
يف األصل او جهالة وجودها يف  اما اذا كان احد الشروط او األركان مفقود كما ان ال يعلم العلة 

الفرع او لوجود مانع يف الفرع عن ثبوت حكم األصل له يف هذه احلاالت اليعُد التمثيل صحيح  
 بل يعُد متثيل فاسد.  

 
 فعليك في حالة التمثيل تتبع هذه الخطوات : 

 تعيني املطلوب . .1
 تعيني االصل . .2
رع تصلح الن تكون سبباً  حماولة حصر سبب احلكم يف نقطة مشرتكة بني االصل والف .3

 للحكم.

 النتيجة.  .4

 

 تنبيه وتنويه : 
ستقالل احلد والرسم يف التعريف بل  امن الطرق التعريفية املستقلة ك التعُد هذه الطرق من التعريف

 الطريقة التمثيلية  هي جزء من التعريف باخلاص فْيجع اىل ) الرسم الناقص (. 
  )القياس االصويل ( بعينه . يف علم االصول ب هذه الطريقة هي المسماة

علما : القول يف حجيته كالقول يف حجية القياس فال نكرر املعلومات يف بيان   حجية هذا التمثيل
 حجية القياس االصويل ومن انكره معلوم لديكم والكالم مبسوط يف كتب األصول.

 
 الروافض  ]اخزاهم عند من ينكر القياس و الينكر القياس التمثيلي املنطقي ك حجية ) التمثيل( 

 الرمحن[ 

 والسبب في انكارهم للقياس االصولي هو: 

 يعُد هذا القياس من النواهي اليت هنى االئمة عنه ألن العمل به يف األحكام الشرعية حمق للدين .
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يعت  حجه عند الروافض فيكون حجة الزمه لقبول القياس  لو سائل سأل اليس القياس المنطقي

 األصويل :
أن يف السؤال مغالطه كبْيه وهي عدم ادراك الفرق بني القياس األصويل والقياس  :الجواب 

املنطقي ، ألن الفرق شاسع فالميكن ان يكون هناك عالقة بني القياسني اال من حيث االسم و  
 كل واحد يستخدم يف االستدالل.

 
جة الزمه لقبول اليس القياس التمثيلي  يعت  حجه عند الروافض فيكون هذا ح لو سائل سأل

 القايس االصويل :
 اناره قبل الجواب : 

 عرفنا ان التمثيل املنطقي هو القياس األصويل كما نصه اإلمام الغزايل يف  املعيار .
ان يف السؤال فيه مغالطه كبْيه وهي عدم ادراك حقيقة اعتبار التمثيل عند   .1

 الروافض.
عنونون باسم التمثيل )احلجة ال يعُد حجه عندهم مع اهنم ي القياس التميثلي ان   .2

، او يستهلون الكالم فيطلقون     االستقراء الثالثة( نسبة للذي تقدم من القياس و
 بانه حجه. 

عندهم و من االمور اليت تفيد اليقني ان   االستقراء: ان  الغريب الذي يالحظ .3
كان تام وان كان ناقص فانه يفيد الظن يف صوره واحده ويفيد اليقني يف الصور  

 لثالثة كما مربك انفاً. ا

 الذي نريد االشارة اليه هنا النقطة الرابعة المتقدمة وهي :

المماثلة  اجلزئيات يف الصفة والنوع او العلة ) بني على المماثلة الكاملة بين))ان كل استقراء 
 ( ، فانه يفيد اليقني الهنا موجوده فيها وجود تام فما املانع من عدم االحلاق .((  الكاملة
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ثاله : لو اخذنا مثرة كثمرة ) التمر أو املوز ( وعلمنا بطعمها اللذيذ اكثر من واحدة متشابه ، فانا  م
 حنكم حكماً قطعياً بأن كل جزئيات هذا النوع َلا نفس هذا الطعم من حيث اللذَّة.

  الذي يفيد اليقني والذي هو ) متثيل ( بعينه الذي ال يعدُ  االستقراءهذه اجلزئية هي من ضمن  
 عندهم حجه بل احتمال ضعيف يرد بادىن دليل. 

 ارجو ان تالحظ هذا التناقض .
مرحلة الفرض اليت بينها انفاً بشكل من االجياز واالختصار )النا   االستقراءان من مراحل  .4

 ختصار:اقول بم عن طرق اثبات الفرض( بطريقتني نمل نتكل 
عالقة علية بني االشياء مث يسنتج من  وهي ان يفرتض املستقريء االولى : الطريقة القياسية :

 ذلك االفرتاض .

   من حيث :وهي قائم  ما بني العلة واملعلول  الثانية : الطرق الخمس : 
 طريقة التالزم في الوقوع.  .1
 طريقة التالزم في الوقوع والتخلف .  .2
 طريقة التالزم في التخلف. .3

 طريقة التالزم في التغير.  .4

 طريقة البواقي .  .5

و تكلمنا فيها فقد تكلم عنها امليداين يف  ضوابط املعرفة  وغْيه مما كتب يف  والكالم يطول ل
 الفرض العلمي  بكالم مستويف فيه.

 وكل من هذين الطريقتني َلا بفضل اهلل ومنَّه مثرات كثْيه استفاد اخللق منها. 

ثيل يف  قائماً على اساس التم االستقراء: وهو إن اصل اثبات الفرض من  المهم من هذا العرض
الذي هو حجه وهذا الزم ان  اجزاءه جيب   االستقراء خمتلف العلوم ، فكما كان التمثيل جزء من 

 ان تكون تبعاً َلا يف احلجية.
و  عند الروافض : ان القياس التمثيلي اليفيد اال االحتمال  االعتبار الحقيقي للتمثيل  .5

 يف ذلك :  حجتهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

   
 

 

 

125 

 هلهاجالمقدمة المنطقية التي اليسع الطالب 

واليلزم ذلك احلكم على الغْي ارد الشبه بينهما يف  الن الشبه بني شيئني يقع يف بعض اجلهات  
 بعض الصفات واالفعال 

ح  لو قويت وجوه الشبه بني األصل والفرع وكثرت االحتماالت ويقوى عندك ح  يقرب من 
 اليقني ويكون ظناً ألن حقيقة العلة اهوله.

ء القياس عليها  عليها  يف احلكم )عندهم( فمَّا الشك يف اجرا وان كانت العلة منصوصه  .6
 ال القياس االصويل بل القياس ال هاين الذي يفيد لليقني .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الخامس
 التعريف بالتشبيه 

 هو ان يشبه الشيء املقصود تعريفه بشيء اخر جلهة شبيه بينهما.  التشبيه :
 بأن له جهة الشبه هذه. ان يكون المشبه به معلوما لدى المخاطبعلى شرط 
ذه الطريقة التعريفية طريقة مستقلة بل هي ملحق بالتعريف التمثيلي فيدخل يف التعريف  وليست ه

 بالرسم الناقص تبعاً للتمثيل.
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مما له نفع كبْي ووقع يف النفس  يف املعقوالت الصرفة عندما يراد تقريب  وهذا النوع من التعريف 
 املسائل العلمية للطالب.

  األمجال ولكن خيالف يف الغاية والقصد . وليس تشبيه بالغي وان كان يتضمنه يف
 

هذا ما وفقين اهلل لذكره فما كان من توفيق فمن اهلل وحده، وم ا ك ان م ن خط أ أو نس يان فم ين 
 ومن الشيطان واهلل ورسوله منه براء وما أمجل قول القائل: )حبر الكامل(

 ولقــد ختمــت بــذا الختــام مقــالتي
ــورى ــن رب الـ ــق فمـ ــان توفيـ  إن كـ

ــا ــي حينهـ ــه فـ ــذي بدعائـ  أدعـــو الـ
 ســــــبحانك اللهــــــم ثــــــم بحمــــــدكا

 

ــائي  ــه تــــــــوكلي وثنــــــ  وعلــــــــى اإللــــــ
 والعجـــــــــز للشـــــــــيطان واألهـــــــــواء
 يمحــو الخطــا ويزيــد فــي النعمــاء
 اســــتغفرك وأتـــــوب مـــــن أخطـــــائي

 
 

 تم بفضل اهلل ومنَّه  قسم التصورات و هلل الحمد 

 
 
 
 

 ....يليه قسم التصديقات 
 ....في العمِر بقاء انكإْن 
 ....  ولقاء   ولنا بكم 

 تعالىشاء هللا إن 
 حرره

 العراقي  صالح  يعقوب ابو 
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