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GÂNÎM EL-BAĞDÂDÎ’NİN EL-VASİT Fİ ŞERHİ TEHZÎBİ’L-MANTIK ADLI 
ESERİNİN TENKİTLİ METİN NEŞRİ VE MUHTEVA ANALİZİ 

  “Mantık ilmi, düşünme faaliyetinde zihni hatalardan koruyan, doğru 
düşünmenin kurallarını ve yöntemlerini gösteren ilimdir. İslam filozofları ise 
mantığı, bilinenden bilinmeyenin elde edilmesini sağlayan, bütün ilimlerin 
metodolojisinde önemli bir konuma sahip bir alet ilim olarak tanımlamışlardır. 
Dolayısıyla mantık, İslam filozoflarının çalışma sahalarında önemli bir yere 
sahiptir. 

   Bu bağlamda Taftazanî’nin “Tehzîbu’l-Mantık ve’l-Kelâm” adlı eserinin mantık 
bölümü ayrı bir öneme sahiptir. Zira mantık ilminin öğretimi söz konusu 
olduğunda temel alınan eserler arasında yer alan bu eser üzerine pek çok şerh ve 
hâşiye yazılmıştır. Bu şerhlerden birisi de Gânîm el-Bağdâdî’ye (ö. H.1030) aittir.  
Tehzîbü’l-Mantık’ın anlaşılmasında önemli bir yere sahip olduğunu 
düşündüğümüz bu eserin tahkikinden oluşan çalışmamız, hayatı ve eserleri, 
metnin içeriğine dair bir özet ve metnin tahkiki olmak üzere üç bölümden 
oluşmaktadır.” 

Anahtar Sözcükler: 

Gânim el-Bağdâdî, mantık, kıyas, önerme. 

 

 

 

 



vi 
 

 

ABSTRACT 

 

Name and Surname  : Khaldoon Abdalhadi Rashid AL-BAYATİ 

University   : Bursa Uludağ University 

Institution   : Institute of Social Sciences 

Field    :Philosophy And Religion Sciences 

Branch    : İslamic Philosophy 

Degree Awarded  : Master of Arts 

Page Number   : X+196 

Degree Date              : 

Supervisor              : Dr. Öğretim Üyesi Hidayet PEKER 

 

CRİTİCAL TEXTUAL PUBLİSHMENT AND CONTENT ANALYSİS OF 
GÂNÎM EL-BAĞDÂDÎ’S BOOK OF EL-VASİT Fİ ŞERHİ TEHZÎBİ’L-
MANTIK” 

  Logic is the science which protects the mind from the mistakes of the 
activity of thinking and shows the methods and rules of true thinking. Islam 
philosophers defines the logic as the science which helps to derive the unknown 
from the known and an important instrument which constitutes an important 
position in the methodologies of all other sciences. Therefore, logic has a special 
place in the studies of Islam philosophers. 

 

In this sense, the “logic” chapter of Taftazanî’s  book “Tehzîbu’l-mantık 
ve’l-Kelâm” constitutes a higher importance as this work is considered to be one of 
the fundamental sources used as base for the logic studies. There are also various 
commentaries and footnotes written about this book in several resources. One of 
this commentaries belongs to Gânîm el-Bağdâdî (d. H.1030). This study focuses on 
the examination of this book which we consider to have a special place in terms of 
Tehzîbü’l-mantık’s being understood properly and it consists of three parts as his 
life and his works, a summary of the content of the text and examination of the 
text. 
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ÖNSÖZ 

İslam âlimleri her dönemde mantık ilminin öğrenilmesi ve öğretilmesi için 

tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu ilmin öğretilmesi ve anlaşılması için metinler ve 

haşiyeler yazmışlardır. Ancak ne yazık ki elimizde mevcut olan metin ve haşiyelerin 

birçoğu kütüphanelerde ilim adamlarının ilgisini beklemektedir. Bu değerli eserlerin 

ortaya çıkarılması ve günümüz ilim dünyasına kazandırılması için el yazma nüshaların 

bilgisayar ortamına aktarılması ve tahkik edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde alanda 

ihtisas sahibi olan ilim insanlarının ve talebelerin birden fazla kaynağa ulaşabilme 

imkânı sağlanmış olacaktır.  

Biz de bu amaçla Gânim el-Bağdâdî’nin, Teftazânî’nin  “Tehzîbu’l-Mantık ve’l 

Kelâm” adlı eserinin mantık bölümü üzerine yapmış olduğu “el-Vasît fî Şerhi Tehzîbi’l-

Mantık ” adlı şerhini çalışmayı uygun bulduk. 

Çalışmamızda Teftazânî’nin metni üzerine Gânim el-Bağdâdî tarafından yazılan 

şerhin tahkikini yaptık. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, şarihin 

hayatı, eserleri ve tahkikte eleştirdiğimiz konulardan müteşekkildir. İkinci bölümde ise 

metnin muhtevasına yer vermeyi uygun bulduk. Metnin muhtevasını ele alırken yer yer 

“Tehzîbu’l-Mantık”tan pasajlarla birlikte Gânim el-Bağdâdî’nin şerhinde kullandığı 

örneklere ve kendisinin ifadelerine yer verdik. Tehzîbu’l-Mantık’tan pasajların 

tercümesinde Mehmet Zahit Tiryaki’nin terümesini esas aldık. Gânim el-Bağdâdî’nin 

ifadelerine ve örneklerine yer verirken dipnotlarda ifadelerin Arapça metinde nerelerde 

geçtiğini belirttik. Bununla birlikte konuların izahını Türkçe bir mantık eserinde bulmak 

isteyen okuyucu için de İbrahim Emiroğlu’nun “Klasik Mantığa Giriş” eserinden 

konuların geçtiği yerleri dipnotlarda gösterdik. Son olarak, üçüncü bölümü, metin ve 

şerhinin arapçasının tahkikine ayırdık. 

Bu konuyu çalışırken tavsiyeleriyle bana yol gösteren Prof. Dr. Yaşar Aydınlı hocamıza 

ve yardımlarını esirgemeyen çok değerli danışman hocam Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Peker 

hocamıza, dualarını ve desteklerini benden eksik etmeyen Irak’taki sevgili aileme, 

arkadaşlarıma ve değerli eşim Sümeyra Sarı Al-Bayatı’ya teşekkürü bir borç bilirim. 

Khaldoon Abdalhadi Rashid AL-BAYATİ 



    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

YAZAR VE ESERLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2 
 

 

1. YAZAR HAKKINDA  

 

1.1. Hayatı  

Gânîm el Bağdâdî’ye dair klasik tabakât/terâcim eserlerinde detaylı bilgiye 

rastlanmamaktadır. Fıkıh ilminde mühim eserler telif etmiş olmasına rağmen Hanefî 

tabakât kitaplarında da elle tutulur bir bilgi mevcut değildir. Geç dönem müelliflerinden 

olması belki bunda etkili olabilir. Bu sebeple Ziriklî’nin “el-A’lâm’ Kâmûsü terâcim li 

eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ”, Ömer Rıza Kehhâle’nin “Mu’cemü’l-müelifin Terâcimü 

musannifi’l-kütübi’l-Arabiyye” ve Bağdatlı İsmail Paşa’nın “Hediyyetü’l-ârifîn 

esmâü’l-müellifîn ve âsâru’l-musannifîn” adlı eserlerinden derlediğimiz kadarıyla 

hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 

 Bu sınırlı kaynaklarda Gânîm el Bağdâdî, hanefî fakihi ve bazı ilimlerde eseri 

olan bir zât olarak geçer.1 

Doğum yeri Bağdat olan Gânîm el Bağdâdî, ilim hayatına Bağdat’ın 

medreselerinde başlamıştır. Erken yaşlarda tasavvufa ilgi duymuştur. Medâin’de bir 

müddet ikamet etmesinin ardından Şeyh Alâeddin’in sohbetlerinden istifade etmek 

gayesiyle Antep’e gitmiştir. On iki yıl gibi uzun bir müddet Şeyh Alâeddin’in 

hizmetinde bulunmuştur. Bu süre zarfında hem zahirî hem batınî ilimlerde ihtisas sahibi 

olmuştur. Daha sonra Bağdat kadısı Rıdvan Efendi tarafından Bağdat’ta bulunan el-

Müstansıriyye Medresesine müderris olarak tayin edilmiştir. Bu medresede uzun yıllar 

ders veren Bağdâdî, Bağdat âlimleri arasında önemli bir yere sahip, mezhepte müctehid 

derecesine mâlik bir âlimdir.2 

Vefatına dair farklı bilgiler mevcut bulunan Gânîm el-Bağdâdî’nin ölüm tarihi 

ez-Ziriklî’nin el-Âlâm’ında H.1030 3 olarak, Kehhâle’nin Mu’cemü’l-müellifin’inde ise 

                                                            
1 Kâtip Çelebi Hacı Halife Mustafa b. Abdillah, “Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn”,tsh. M. 
Şerefettin Yaltkaya ve Kilisli Rifat Bilge, C.II, Ankara, Maarif Vekâleti Matbaası, 1941-1943,s.1816-
1817; İsmail Paşa el Bağdâdî, “Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müeellifîn ve âsâru’l-musannifîn, tsh. Kilisli 
Rifat Bilge ve İbnülemin Mahmud Kemal İnal, C.I, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1951, s.812; Ömer 
Rıza Kehhâle, “Mu’cemü’l-müellifîn Terâcimü musannifi’l-kütübi’l-Arabiyye, C.VIII, Beyrut,  Dâru 
İhyâ-i’t-Türâsi’l-Arabî ve Mektebetü’l-Müsennâ, 1957, s.37-38, Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A’lâm Kâmûsü 
terâcim li-eşheri’r-rical ve’n-nisâ,C.V, 16B, Beyrut, Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, 2002,s.307. 
2 Recep Özdirek, “Gânîmel-Bağdâdî”, DİA, C.3, İstanbul,  1996, s.350. 
3 Ez-Ziriklî, a.g.e., C.5, s.307. 
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10274 olarak geçer.  Atâî ve Kâtip Çelebi de Bağdâdî’nin 1030 yılında Bağdat’ın Bekir 

Subaşı tarafından ele geçirilme sırasında öldürüldüğünü kaydetmektedirler. Ancak bu 

isyanın tarihte 1032 yılında cereyan ettiği göz önünde bulundurulursa, Gânîm el-

Bağdâdî’nin 1032 yılında vefat ettiğini söylemek doğru olur.5 

1.2. Eserleri  

Hanefî fakihi olması sebebiyle Ğanim el-Bağdâdî, daha çok fıkıh ve usul 

alanında eserler vermiştir. Bunun haricinde Elfâz-ı küfür konusunda ayrı bir risale 

kaleme almıştır. Fakat bu eseri telif etmesinin ardında yatan sebep olarak Hanefî 

fakihler arasında böyle bir geleneğin mevcut olması gösterilebilir.6 Bağdâdî’nin 

günümüze ulaşan eserleri şunlardır: 

1.2.1. Melceü’l-Kudât inde Teâruzi’l-Beyyinât 

Bu eserin “Tercîhu’l-beyyinat” ismiyle tabakât yazarları tarafından ayrı bir eser 

olarak kaydedilği görülmektedir. Fakat esasında ikisi de aynı eserdir. 

  Eser, yargıya intikal eden meselelerde, delillerin hangisini tercih etmek 

gerektiği hususunda, Hanefi mezhebindeki müftülere yol gösteren; kadıların başvuru 

kitabı haline gelmiş, usul hukukuna dair kaleme alınmış bir risaledir. 

Kendisinden sonra aynı konuda yazılan eserlere kaynaklık eden bu eser, yirmi 

yedi babtan oluşmaktadır. “Kitâbü’n-Nikâh” ile başlayıp “Kitabü’l-Vekâle” ile son 

bulan eser, klasik fetva verme yöntemini özetler mahiyette bir hâtimeyi de ihtiva 

etmektedir. Atâî gibi  -“Zeyl’i Şakaâik”inde bildirdiği üzere- bazı kadılar karşılaştıkları 

ve eserde yer almayan meselelerle alakalı notlarını sayfa kenarlarına eklemişlerdir. Bu 

sebeple eserin farklı nüshalarında farklı bilgiler de mevcuttur. Muteber Hanefî fıkıh 

kitaplarından-el-Mebsut, Fetavâ Kâdihân, el-Hidâye gibi- istifade eden müellif, ele 

aldığı her meselenin ardından istifade ettiği kaynağı belirtmiştir. 

Bu eser ilk defa Rumeli Kazaskeri Feyzullah Nafiz Efendi tarafından Dürretü’l-

Muhâkemât fî Şerhi Melcei’l Kudât adıyla Türkçe’ye çevrilmiş ve Arapça metniyle 

birlikte yayınlanmıştır. Abdülaziz Mustafa el-Halid tarafından Ümmü’l-Kurâ 

Üniversitesi Fıkıh ve Usul Bölümü’nde yüksek lisans tezi olarak çalışılmış ve 

                                                            
4 Kehhâle,a.g.e., C.VIII,s.38. 
5 Özdirek, a.g.e., s.350 
6 Kehhâle, a.g.e.,C.VIII,s.38;Kâtib Çelebi, a.g.e.,C.I,s.668. 
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neşredilmiş olan eserin Süleymaniye ve Beyazıt Devlet kütüphanelerinde ondan fazla 

nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalarla karşılaştırmalı bir çalışma henüz mevcut 

değildir.7 

1.2.2. Mecmau’d-Damânât 

Sorumluluk hukuku alanında telif edilen ilk eserlerden olan bu eserde müellif, 

klasik fıkıh kitaplarındaki tasnifi esas alarak, dağınık ve eksik ele alınmış olan “daman” 

konusunu incelemiştir. Otuz sekiz babtan oluşan eserde daha önceki eserlerinde olduğu 

gibi Hanefi mezhebinde muteber olan fıkıh kitaplarından istifade etmiş ve kaynak 

göstererek alıntılara yer vermiştir. Kendi görüşlerini de ortaya koyduğu eserde müellif, 

ekseriyetle akdi mesuliyet, akdi borçları yerine getirememekten kaynaklanan ve tazmini 

gerektiren konulara yer vermiştir. İbadetlerden sadece zekât ve hacla ilgili birer ayrı bab 

bulunmaktadır. 

1999’da Daru’s-Selam tarafından yayınlanan eser, Muhammed Ahmed Serrac ve 

Ali Cuma Muhammed tarafından tahkik edilmiştir.8 

1.2.3. Şerhu Düreri’l-Bihâr 

 Süleymaniye Kütüphanesinde Gânim el-Bağdâdî adına kayıtlı olarak yer alan 

bu eserin, incelemelerin ardından Yusuf el-Konevî’nin “Düreru’l-Bihâr” adlı eserinin 

Gânim el-Bağdâdî’ye ait şerhi olduğu anlaşılmıştır. Nüsha üzerinde şerhin Bağdâdî’ye 

ait olduğu kaydedilmiş olmakla birlikte, Bağdâdî hakkında bilgi veren kaynaklarda 

böyle bir nispet söz konusu değildir. Eser henüz tahkîk edilmemiştir.9 

1.2.4. Edebü’l-Evsiyâ 

 Türkiye kütüphanelerinde yer almayan bu eser el-Mektebetü’ş-Şamile’de adı 

geçmektedir. İstanbul Murad Molla 724/728 numarada kayıtlı bilgisi yer almaktadır. 

1.2.5. Hısnü’l-Enbiya 

Süleymaniye kütüphanesinde Raşit Efendi bölümü 000858 numarada bulunan bu 

eser Gânim el-Bağdâdî adına kaydedilmiş olmakla birlikte bu nispet hatalıdır. Çünkü 

                                                            
7 Özdirek, a.g.e., s.350 
8 Özdirek, a.g.e., s.351, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi,001542 
9 Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli,000972 ve 000973 
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eser incelendiğinde Muhammed b.Ebubekir adlı bir müellife ait bir “kırk hadis” kitabı 

olduğu görülmektedir. Öyle ki nüsha onuncu hadiste son bulmaktadır. Buradan 

nüshanın eksik olduğu anlaşılmaktadır.  

1.2.6. Hisnü’l-İslâm fî Elfâzi’l-Küfr ve’l-Akâid 

Eser bir kişiyi küfre düşüren sözler ve fiiller ile inanç konularından 

bahsetmektedir. Başta Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi Bölümü’nde 000858 

numara ile kayıtlı, hicri 1091 yılına ait bir nüsha olmakla birlikte, Manisa İl Halk 

Kütüphanesi ve Beyazıt Kütüphanelerinde de olmak üzere toplam beş nüshası 

bulunmaktadır. 

1.2.7. el-Vasît fî Şerhi Tehzîbi’l-Mantık 

Bu çalışma çerçevesinde tahkikini yaptığımız eserdir. 

2. Kitap Hakkında  

2.1. Kitabın Adı  

Eser, Kâtib Çelebi’nin Keşfü’z-Zunûn adlı eserinde el-Vasît Şerhi Tehzîbi’l-

Mantık adıyla zikredilmektedir.10 İsmail Paşa el-Bağdâdî de Hediyyetü’l-Ârifîn adlı 

eserinde el-Vasît fî Şerhi Tehzîbi’l-Mantık olarak eserin adını zikretmektedir11. Eserin 

tahkikinde dayandığımız yazma nüshalardan Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan 

nüshada Vasît adıyla geçmektedir. Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesinde bulunan 

nüshada ise el-Vesit fi Şerhi Tehzîbi’l-Mantık adıyla yer almaktadır. 

2.2. Eserin Yazara Nisbeti  

Araştırmalarımızın sonucunda elde ettiğimiz veriler doğrultusunda el-Vasit fi 

Şerhi Tehzîbi’l-Mantık’ın Gânim el-Bağdâdî’ye nispeti kesinlik derecesindedir.  

1. Öncelikle, tahkikte kullandığımız ulaşılabilen tüm yazma nüshalarda müellifin 

adı Gânim el-Bağdâdî olarak gösterilmiştir.  

2. Kâtib Çelebi Keşfü’z-Zunûn’da, Ömer Rıza Kehhale Mu’cemül-Müellifîn’de 

ve İsmail Paşa el-Bağdâdî Hediyyetü’l-Ârifîn’de eserin içeriği hakkında bilgi verdikten 

                                                            
10  Kâtib Çelebi, a.g.e., C. II, s.705. 
11  İsmâil Paşa el-Bağdâdî, a.g.e., C. I, s.812. 



6 
 

sonra eserin Gânim b. Muhammed el-Bağdâdî’nin telif ettiği bir eser olduğunu 

kaydetmektedirler. 

3. Bunların yanı sıra tüm kütüphanelerde eser Gânim el-Bağdâdî adına 

kaydedilmiştir. 

4. Eserin hiçbir yerde Gânim el-Bağdâdî dışında başka bir müellife nispet 

edilmemesi de el-Vasit fi Şerhi Tehzîbi’l-Mantık’ın ona ait olduğunu gösteren önemli bir 

işarettir. 

2.3. Yazma Nushaların Tanıtımı 

Eserin tahkikinde temel alınan ana nüsha dâhil olmak üzere toplam üç nüsha 

mevcuttur. Tahkik iki nüsha üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

1. H. 1000 tarihli (A/ آ) nüsha (Ana Nüsha), Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli 

Bölümü’nde 002639 numara ile kayıtlıdır. Müstensihi Muhammed b. Şemseddin olarak 

görünmektedir. 

Bu nüsha toplamda 60 varaktan oluşmaktadır. Eserin kapağında “Gânim 

Bağdâdî Tehzîb Üzerine غانم بغدادي على التهذيب( )” ibaresi yer almaktadır. Bundan sonra 

gelen yedi sayfa eserin cildinden ve boş sayfalardan oluşmaktadır. Sekizinci sayfadan 

itibaren müellif, besmele ile başlayarak eserin adını neden el-Vasît fî Şerhi Tehzîbi’l-

Mantık olarak isimlendirdiğini anlatmaktadır. Metnin birinci sayfası 12 satırdan, son 

sayfası 19 satırdan ve diğer sayfalar da 15 satırdan oluşmaktadır. Ayrıca nüshada metin 

bittikten sonra iki boş sayfa yer almaktadır. 

2.  H. 1085 tarihli (B/ ب) nüsha, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi’nde 

000826 numara ile kayıtlıdır. Müstensih olarak Osman b. Hasan el-Bağdadi 

görünmektedir. 

Eser toplamda 106 varaktan oluşmaktadır. Eserin kapağında “Gânim 

Bağdâdî’nin Tehzîb’e yazdığı şerhtir شرح التهذيب لغانم بغدادي( )” ibaresi yer almaktadır.   

Birinci sayfa 23 satırdan, son sayfa 8 satırdan ve diğer sayfalar da 25 satırdan 

oluşmaktadır. Müellif besmele ile başlayarak hamdele ve salveleden sonra eserin 

içeriğini anlatmaya başlamaktadır. 

3. Vatikan’da bulunan üçüncü nüsha. Tüm imkânları kullanmamıza rağmen 

bu nushaya ulaşamadık. 
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3. Kitabın Eleştirileri 

Eser Teftâzânî’nin Tehzîbü’l-Mantık ve’l Kelam adlı eserinin mantık bölümünün 

ayrıntılı bir şerhinden oluşmaktadır. Müellif, mantık ilmi açısından ayrıntılı ve önemli 

bilgiler sunmaktadır. Ancak dönemin yazma usul ve üslubunun tabi bir sonucu olarak şu 

eksiklikler göze çarpmaktadır: 

1. Pek çok yerde farklı eserlere atıfta bulunan müellif, atıfta bulunduğu eserin 

ismini zikretmektedir. Aynı ismi taşıyan birden fazla eser bulunmasına karşın 

hangisinin kastedildiği müellif tarafından belirgin bir şekilde ifade edilmemektedir. Bu 

da atıfta bulunulan eserin hangisi olduğunu tespit etmede araştırmacıyı zorlayan bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2. Eser isimleri için karşımıza çıkan bu durum, müellifin yer yer atıfta 

bulunduğu özel isimler ve künyeler için de geçerlidir. Bazı âlimlerin isim veya 

künyeleri zikredilmektedir; fakat aynı isim veya aynı künyeye sahip birden fazla kişinin 

varlığı ve bunların müellif tarafından açıkça ifade edilmemesi sebebiyle yine tespit 

zorlaşmakta ve hatta bazen imkânsız hale gelmektedir. 

3. Zaman zaman bazı cümlelerde mana ihlaline yol açacak biçimde imla ve 

gramer hataları bulunmaktadır. Bu hatalar müstensihten veya müelliften kaynaklanmış 

olabilir. 

4. Teftâzânî’nin Tehzîbü’l-Mantık adlı eserinde yer alan orijinal metin ile Gânim 

el-Bağdâdî’nin eserinde yer verdiği Teftâzânî’nin metnini karşılaştırdığımızda orijinal 

metin ile arasında bazı eksiklik ve fazlalıklar göze çarpmaktadır. Bu eksiklikler harf-i 

tarif, zamir ve bazı kelimelerin eksik veya fazladan yazılması gibi ciddi bir mana 

değişikliğine sebep olmayacak hatalardan oluşmaktadır. 

4. Eserde Yazarın Kullandığı Kaynaklar 

Gânim el-Bağdâdî’nin eserinde kullandığı çok sayıdaki ana ve orijinal 

kaynaktan, kesin olarak tespiti yapılabilenler şu şekildedir: 
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1. Gâyetü Tehzîbi'l-Kelâm fî Tahrîri'l-Mantik ve’l-Kelâm: Mes’ûd b. Ömer b. 

Abdullah et-Taftâzânî (ö.h.793) tarafından yazılmış bir eserdir.12 

2. el-Keşşâf: Tam adı el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmizi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl 

fî Vücûhi’t-Te’vîl olan eser, (h. 538)’de vefat eden müellif Ebi'l-Kâsım Cârullah 

Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî’nin tefsiridir.13.  

3. Takribi'l-Merâm fi Şerh-i Tehzîbi'l-Kelâm: Şeyh Abdülkadir b. Muhamed Said 

b. Ahmed el-Senndici el-Kurdi Eş-Şafii (ö.h.1306) tarafından Süleymaniye beldesinde 

yazılmış bir eserdir. 

4. Şerhu’l-Mevâkıf el-Îcî: Ali b. Muhammed b. Ali el-Mâruf Seyyid Şerif Ebü’l-

Hasan el-Cürcani el-Hüseyni el-Hanefi (ö.h.816) tarafından yazılmış bir eserdir.14 

5. El-Miftah: Tacuddin Muhammed b. Muhammed el-İsfârayînî (ö.h.684) 

tarafından yazılmış bir eserdir.15 

6. Şerhu'l-Akâidi'n-Nesefiye: Ali b. Muhammed el-Kastamoni el-Rumi el-

Mulakkab Karabaş (ö.h.1097) tarafından yazılmış bir eserdi.16 

7. El-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme: Fahruddîn b. Muhammed b. Ömer er-

Râzi (ö.606) tarafından yazılmış bir eserdir.17 

8. El-Risale: Ali b. Muhammed b. Ali el-Mâruf Seyyid Şerif Ebü’l-Hasan el-

Cürcani el-Hüseyni el Hanefi (ö.h.816) tarafından yazılmış bir eserdir.18 

9. Beyan’ül-Hak fi'l-Mantık ve'l-Hikem: Siracuddin Mahmud b. Ebu Bekir el-

Urmevî (ö.h.682) tarafından yazılmış bir eserdir.19 

10. Metali’ül-Envar fi'l-Mantık: Siracuddin Mahmud b. Ebu Bekir el-Urmevî 

(ö.682) tarafından yazılmış bir eserdir.20 

                                                            
12 Ez-Zirikli, a.g.e., C. V, s.219. 
13 Katib Çelebi, a.g.e., C. II, s.1475. 
14 Ez-Zirikli , a.g.e., C. V, s.7 ; Kehhâle, a.g.e., C. VII, s.216. 
15 Ez-Zirikli , a.g.e., C. VII, s.31 
16 İsmâil el-Bağdâdî izahu'l meknun , a.g.e., C. II, s.104. 
17 Katib Çelebi , a.g.e., C. II, s.1819. 
18 Ez-Zirikli , a.g.e., C. V, s.7. 
19 Katib Çelebi , a.g.e., C. I, s.261. 
20 Katib Çelebi, a.g.e., C. II, s.1715. 
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11. El-Menâhic fi'l-Mantık ve'l-Hikme: Siracuddin Mahmud b. Ebu Bekir el-

Urmevî (ö.682) tarafından yazılmış bir eserdir.21 

12. Keşfü'l-Esrâr an Gavâmiżi'l-Efkâr fi'l-Mantık: Ebû Abdullah Efdalüddin 

Muhammed b. Namavar el-Hûnecî Eş-Şafi (ö.649) tarafından yazılmış bir eserdir.22 

13. Şerh'ul-Keşif: Necmeddin Ali b. Ömer b. Ali el-Katibi el-Kazvini (ö.h. 665) 

tarafından yazılmış bir eserdir.23 

14. Câmiu'l-Dakak Fi Keşf'ul-Hakaik: Necmeddin Ali b. Ömer b. Ali el-Katibi 

el-Kazvini (ö.h. 665) tarafından yazılmış bir eserdir.24 

15. el-Mutarahat: Yahya b. Hubeş b. Emirk Ebu'l-Futuh Şehabeddin es-

Sehreverdi (ö.h.587) tarafından yazılmış bir eserdir.25 

16. El-Telvihat: Yahya b. Hubeş b. Emirk Ebu'l-futuh Şehabeddin es-Sehreverdi 

(ö.h.587) tarafından yazılmış bir eserdir.26 

17. Kitabu'ş-Şifa: İbn Sinâ, Ebu Ali el-Hüseyin b. Abdullah b. Sina (ö.h.429) 

tarafından yazılmış bir eserdir.27 

5. Tahkikte Takip Edilen Metot 

İlk olarak çalışmamızda ana nüsha olarak alınan Süleymaniye Kütüphanesi 

Reşid Efendi Bölümü’ndeki yazma nüshaya dayalı olarak metnin inşası ve dökümü 

gerçekleştirilmiştir.  Bu aşamada dönemin yazım usul ve üslubu gereği net olarak 

ayrılmayan bölüm, paragraf vs.nin çözümlemesi yapılarak orijinal metnin rahat 

okunabilir bir hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca Arapça dilbilgisi kurallarına göre 

gereken yerlerlerde kelimelere hemze, hareke ve şedde konulmuş, cümlenin doğru 

anlamı vermesini sağlamak amacıyla virgül ve noktalar ilave edilmiştir. 

Sonraki aşamada ana nüsha, çalışmada kullanılan diğer nüsha ile mukayese 

edilmiş, en eski nüsha, ana nüsha olarak kabul edilmiş ve A rumuzuyla gösterilmiştir. 

Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesinde bulunan nüsha ise B rumuzuyla gösterilmiştir. İki 

                                                            
21 Katib  Çelebi,  a.g.e., C. II, s.1846. 
22 Katib Çelebi, a.g.e., C. II, s.1486. 
23 Ez-Zirikli, a.g.e., C. IV, s.315. 
24 Ez-Zirikli, a.g.e., C. IV, s.315. 
25 Ez-Zirikli, a.g.e., C. VIII, s.140.. 
26 Ez-Zirikli, a.g.e., C. VIII, s.140.. 
27 Katib Çelebi, a.g.e., C. I, s.261. 
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nüshanın mukayesesi yapılmış, B nüshasında bulunan farklı kelime, cümle ve 

yazımlara, ana nüshadan eksik ya da buna ilave olan kısımlara işaret edilmiş, gerekli 

yerlerde metin içinde veya dipnotlarda açıklanmıştır. 

Sonraki aşamada ise metinde geçen bütün ayetler, hadisler, kaynak eserler, özel 

isim ve belde, bölge vs. adları dipnotlarda gösterilerek hadislerin kaynakları eklenmiştir.  

Ayrıca ana nüshada müellifin kullandığı Farsça ibareler, metne doğrudan müdahale 

etmemek adına inşa edilen ana metin içinde parantez içerisinde orijinal haliyle 

muhafaza edilmiş, ancak dipnotlarda söz konusu ibarelerin Arapça tercümeleri 

verilmiştir.  

Son olarak nüshalarda yer alan sayfa kenarlarında müstensihlerin tutmuş 

oldukları notlar cümle içinde alakalı oldukları yerler bulunarak, parantez içinde 

gösterilmiştir. 
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1. MUKADİME  

Bağdadi’ye göre, her ilimde olduğu gibi mantıkda da, konulara girilmeden önce 

iki mukaddimeden bahsedilmelidir. Birincisi, kitabın mukaddimesi, diğeri ise ilmin 

mukaddimesi şeklindedir. Kitabın mukaddimesinde, mantık ilminin tanımı, değeri ve 

konumu ele alınmaktadır. İlmin mukaddimesinde ele alınan konular ise ilme girilmeden 

önce gerekli duyulan; ilmin tanımı, gayesi ve konusu gibi konulardır. Dolayısıyla 

lafızlar, kitabın mukaddimesinde ele alınırken, içermiş olduğu manâların idrak edilmesi, 

ilmin mukaddimesinde yer almaktadır28.  

  Her iki mukaddimenin gerekliliği, ilme girilmeden önce ilmin değeri ve 

ehemmiyetinin bilinmesi gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Aksi takdirde bilinmeyen bir 

ilmin elde edilmesi aklen kabul edilemeyen ve tüm çabaların abesle iştigali şeklinde 

nitelendirilmesine sebep olacaktır. Bu nedenle mantık ilmine girilmeden önce, bu ilimle 

ilgili ön bilgilerin bilinmesi, araştırmacılar tarafından yapılması gereken en önemli 

şeylerden biridir29. 

Düşünüre göre,  mantık ilmi, “zihni, yanlışlara düşmekten koruyan alet” olarak 

kabul edilmektedir30. Zihnin doğru işlemesi ise, bilinenden hareketle bilinmeyeni elde 

etme şekindedir ki bu da önermelerle mümkündür. Önerme de,  iki öncülün birini 

diğerine kıyas ederek sonucun elde edilmesinden oluşmaktadır.31 

Bağdadi, ilim kavramının açıklanmasının gerekli olduğunu düşünenlerle beraber 

gerekli olmadığını düşünenlerin var olduğunu belirtir ki, mesela İmâm Râzî son görüşü 

savunmaktadır32. Bu görüşün aksine düşünürlerden Cüveynî ve İmam Gazali gibi 

âlimler “ilim” kavramının, nazari bir ilim olduğunu ve tanıtılmaya muhtaç olduğunu 

dile getirmişlerdir. İlim kavramının açıklanması gerektiğini düşünen bilginler, tanımın 

hangi biçimde tanımlanması ve nasıl olması gerektiği hususunda aralarında ihtilafa 

düşmüşlerdir33. Örneğin el-Eş’arî ilmi “kim ki elde ederse, o kişiye âlim niteliğini 

kazandıran kavramdır” şeklinde tanımlamaktadır. Ancak el-Eş’arinin yapmış olduğu 

                                                            
28 Khaldoon Al-Bayatı, Gânım El-Bağdâdî’nin El-Vasit Fi Şerhi 
Tehzîbi’l-Mantık Adlı Eserinin Tenkitli Metin Neşri ve Muhtevası, T.C.Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 
Bursa,2018, s.25. Bundan sonra bu esere Tahkikli Metin olarak işaret edilecektir. 
29 Tahkikli Metin, s.25-26. 
30 İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Ankara: Elis Yayınları,2014,s.12-13 
31 Emiroğlu, a.g.e., s.23 
32 Tahkikteki Metin, s.27. 
33 Tahkikteki Metin, s.28. 
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tanımı kabul edenler olmakla birlikte bu tanım bazıları tarafından eleştirilmiştir. 

Nitekim tanımda yer alan ifadelere bakıldığında, kesin manaya delalet eden ifadelerle 

beraber zan, taklit, cehl-i mürekkep, şek ve vehim gibi kesinliğe delalet etmeyen 

manaları da içermesinden dolayı tanım itiraza mahal vermektedir34.  

İlmin tanımının, kapsayıcı olması için ne kadar çaba sarf edilmiş olsa bile her 

tanıma birtakım itirazlarda bulunulmuştur. Bu çerçevede pek çok tartışma mevcuttur. 

Bu tartışmalara girmeden kelamcıların aralarında genel olarak kabul gören tanımı 

zikretmekle yetinelim.  Onlara göre ilim;  “insan tarafından beş duyu organıyla idrak 

edilen bilgidir. Bunun yanı sıra batini ilmin de ilim mahiyetini taşıdığını” kabul 

etmektedirler.35 

Yukarıda zikretmiş olduğumuz tanımda geçen idrak kelimesi söz konusu 

olduğunda İmam Râzî’nin “İşaret” adlı eserinde idrakleri tasdikten oluşan ve oluşmayan 

tasavvur diye ikiye ayırarak incelediğini görmekteyiz36.  

Zikredilen eserdeki tanımdan hareketle sadece kesin ifadelere delalet eden 

kısımlar kabul edilerek tasdik adı altında incelenmiştir. Kesin ifadelere delalet etmeyen 

kısımların sadece tasavvurdan ibaret olduğunu söyleyebiliriz.  

Teorik bilgi, kaynağına bakıldığında kavranılabilme imkânına sahip olan 

bilgidir. Kavramanın bir imkân olması, bu süreçte doğruya ulaşma kadar yanlışa düşme 

ihtimalini de ortaya çıkarır. Bundan hareketle yanlışlardan mümkün olduğu kadar 

uzaklaşabilmek için belli kuralların kullanılması ve sağlıklı düşünmenin elde 

edilebilmesi için belli kuralları kullanarak hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

mantık ilminin ehemmiyeti ve önemi ortaya çıkmaktadır.37 Bir bilgi kaynağı dâhilinde 

yanlışların bulunabilme ihtimalini gösteren delillerden birisi de bilginlerin bir mesele 

hakkında farklı görüşlere sahip olmalarıdır. Bu ihtilafları azaltmak ve sağlıklı bir 

şekilde düşünebilmek için mantık ilmi olmazsa olmazdır. Nitekim mantık ilmi, yukarıda 

beyan ettiğimiz gibi önermelerden/öncüllerden hareketle sonuçları elde etmede 

kullanılan ölçü aletidir. 

                                                            
34 Tahkikli Metin, s.28. 
35 Tahkikli Metin, s.30. 
36 Tahkikli Metin, s.32. 
37 Emiroğlu, a.g.e., s.31. 



16 
 

Mantık ilmi, tasavvurdan başlayarak tasdikin oluşmasına kadar uzanmaktadır. 

Şöyle ki, ilimler ya arızı sıfatlardan ya zatî/öz sıfatlar/hallerden oluşmaktadır. Örnek 

vermek gerekirse, mükellefin fillerinden bahseden Fıkıh ilmidir. Ancak bu ehliyeti 

taşıyan mükellef/insan bir varlık olarak düşünüldüğünde tıp ilmi bahse konu olur. Aynı 

şekilde mantık ilmi de, tasavvur ve tasdiklerden müteşekkil olan ilmin özü ile ilgilenir. 

Buna binaen mantık ilmi ile bilinmeyen bir şey hakkında tasavvurlardan hareketle 

tasdik-i ilme ulaşma imkânı sağlanıp hüccet/delil elde edilmesi söz konusudur38.  

2. TASAVVURLAR 

Mantık ilminden istifade etmek ve ettirmek isteyen kimsenin, lafızlara ihtiyacı 

vardır. Nitekim lafızlar olmadan herhangi bir istifade söz konusu olamaz39. Bunun yanı 

sıra lafızlar mantık ilminde lafzı itibarıyla bir anlam ifade etmez sadece lafızların 

manâlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle lafızlar bölümü mukaddimede değil ilk 

bölümde yer almaktadır40.  

Lafızların delâleti41 

Burada lafızların manâlarına ihtiyaç duyulması hasebiyle delalet kavramına 

değinildi. Delalet gereği bir şeyi bilmek diğer şeyin bilinmesini gerekli kılmaktadır. 

Birinci şey delalet eden (Dâl), ikinci şey kendisine delalet edilen (Medlûl) diye 

isimlendirilir42.  

Üç çeşit delaletten bahsedilebilir 

 1. Akli Delâlet: Bu delalete göre akıl vasıtasıyla delalet eden ve edilenlerin 

aralarında hiçbir araç olmaksızın bir bağın mevcudiyeti söz konusudur43.  

 2. Tabî Delâlet: Bu delalete göre tabî araçlara dayanarak delalet eden ve edilen 

şeylerin aralarında bir bağın bulunması söz konusudur44.  

 3. Vaz’î Delâlet: Akıl yoluyla konular, araçlar sayesinde delalet eden ve 

edilenlerin aralarında bağın bulunmasına imkân tanımaktadır45.  
                                                            
38 Mehmet Zahit Tiryaki, “Sa’deddin Taftazânî’nin Tehzîbü’l-Mantık İsimli Eseri”,İstanbul, Divan 
DAÇD, C.17, S.32, (2012),  s.138; Emiroğlu, a.g.e., s.23-25; Tahkikteki Metin, s.45-47. 
39 Emiroğlu, a.g.e.,s.26 
40 Tahkikli Metin, s.49. 
41 Emiroğlu,a.g.e., s. 59; Tahkikli Metin, s.50. 
42 Tahkikli Metin, s.50. 
43 TahkikliMetin, s.50. 
44 TahkikliMetin, s.50. 
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Yukarıda zikretmiş olduğumuz delalet çeşitleri, her biri lafzî ve gayri lafzî 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

  Örnek vermek gerekirse, lâfzî aklî delalet; işitilen kelimelerin bir insanın 

varlığına delalet etmesidir. Lâfzî olmayıp aklî delalet niteliğine örnek vermek gerekirse, 

inşa edilen inşaatın bir inşaatçıya delalet etmesini gösterebiliriz46.  

   Lâfzî tabî delalet için mesela, “âh” demenin bir acının hissedilmesine delalet 

etmesini, lafzî olmayan tabî delalet için ise bir kişinin yüzünün kızarmasının bir 

utancının bulunduğuna delalet etmesini örnek gösterebiliriz47.  

   Lâfzî vaz’î delalet için mesela, Ömer’in, şahsına delalet etmesini, lâfzî 

olmayan vaz’î delâlet için ise trafik ışıklarının “dur, geç” gibi manâlara delalet etmesini 

örnek gösterebiliriz48.  

 Mantık ilminde lafızların delâleti söz konusu olduğunda kastedilen “Lafzi Vaz’î 

Delalet”tir.49 Bu da üç kısma ayrılır50: 

1. Delâletu’l-Mutâbaka, lafzın konulduğu manâya birebir delalet etmesi 

anlamına gelmektedir. İnsan kelimesinin akleden hayvana delalet etmesi buna 

örnektir51.  

 2. Delâletu’t-Tezammun ise, lafzın konulduğu manânın bir kısmına delalet 

etmiş olmasıdır. Örnek olarak insan lafzı sadece hayvan niteliğinde olana delâlet eder52.  

 3. Delâletu’l-İltizâm’a gelince, insan lafzı ilim veya yazabilme kabiliyetine 

sahip olmaya delalet eder. Bu delalet iki kısma ayırılır, birincisi akli, diğeri ise örfî 

delalettir.53  

Akli olan düşünüldüğünde kendisine aklen münfasıl olmayan kısmın tasavvur 

edilmemesi mümkün olmayan kısmı kastedilir. İki denildiğinde çiftlik, üç denildiğinde 

tekillik manâsının akla gelmemesinin mümkün olmaması gibi54.  

                                                                                                                                                                              
45 Tahkikli Metin, s.50. 
46 Tahkikli Metin, s.50. 
47 Tahkikli Metin, s.50. 
48 Tahkikli Metin, s.50. 
49 Emiroğlu, a.g.e., s.60; Tahkikli Metin, s.50 
50 Tahkikli Metin, s.50. 
51 Tahkikli Metin, s.50-51. 
52 TahkikliMetin, s.51. 
53 Tiryaki, a.g.m., s.139; Tahkikli Metin, s.51-52. 
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 Örfî olan düşünüldüğünde ise, örfî delaletten hareketle biri diğerinden 

ayrılmayacak niteliğin akla gelmesi söz konusudur. Örneğin keremden bahsedildiğinde 

Araplarda örfen meşhur olan Hatem at-Tâ’î’nin hemen akla gelmesi buna örnektir. 

Oysaki aklen bunlar birbirinden ayrı düşünülebilir. Bu son kısmın ise sadece yazara 

mahsus bir değerlendirme olduğunu söyleyebiliriz. Aslında kabul edilmesi geren sadece 

aklî delalettir55.  

3. LAFIZLAR56  

Lafızların çeşitleri müfret ve mürekkep olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Cümlenin bir bölümü söylenen şeyin bir kısmına delalet ediyorsa mürekkep niteliğini 

taşımaktadır. Mürekkep birden fazla kelimeden müteşekkil olduğu anlamına gelmez. 

Mürekkepten maksat manâ açısından mürekkep olması demektir. Örneğin “vur” 

kelimesi bir kelimeden oluşan emir kipi olmasına rağmen hem fiili hem de faili 

kapsamaktadır. Böylece kelime olarak mürekkep olmasa bile mana açısından mürekkep 

niteliğini kazanmıştır57.  

Bundan hareketle “insan” denildiğinde; “konuşan (akleden) hayvan” akla gelir. 

Bu mürekkebin her bir kısmı yani “konuşan” ve “hayvan”  kısımları insanın bir 

özelliğine delalet etmektedir58.  

Mürekkep olan kısım: ya tam ya da nakıs olarak nitelendirilir. Tamdan maksat 

bir manâyı içeren cümledir59. Bu cümle ya haberî bir cümle60 ya da inşâî bir cümle 

olarak gelir61. Nakıs olan kısım ise ya takyîdî ya taklidi olmayan olarak isimlendirilir62. 

Bunların dışında geldiği takdirde müfret olarak kabul edilir. Müfret olan kısım ise bir 

zaman dilimine delalet ediyorsa kelime olarak kabul edilir. Delalet etmediği takdirde 

isim olarak nitelendirilir. Bunun yanı sıra bir kelimeden oluştuğu halde manâya delalet 

etmiyorsa edat olarak kabul edilmektedir63.  

                                                                                                                                                                              
54 Tahkikli Metin, s.51-52. 
55 Tahkikli Metin, s.52. 
56 Tiryaki, a.g.m., s.139 
57 Tahkikli Metin, s.56. 
58 Tahkikli Metin, s.56. 
59 Tahkikli Metin, s.56. 
60 Tahkikli Metin, s.56-57. 
61 Tahkikli Metin, s.57. 
62 Tahkikli Metin, s.57. 
63 Tahkikli Metin, s.57-58. 
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Mâna açısından lafızlar incelendiğinde ikiye ayrılmaktadır. Cüz’i ve külli olmak 

üzere iki kısma ayrılır. Cüz’î, mânaya delalet eden lafzın belirli birine delalet ettiğini 

gösterir. Örneğin Hasan denildiğinde müşahhas olan bir birey kastedilmektedir. Böylece 

birden fazla manaya delâlet eden bir lafzın olmadığını görüyoruz64.  

Külli olan ise, mânaya delâlet eden lafzın birden fazla şeyi kapsayacak nitelikte 

olduğunu gösterir. Örneğin hayvan denildiğinde hayvan vasfını taşıyan her şey lafzın 

delâletinin kapsamına girmektedir65. 

Külli lafızlar iki kısma ayrılır: 

Birincisi: Mütevati’, yani mananın tüm cüz’î’lerine eşit bir şekilde delalet etmesi 

anlamına gelir. Örneğin “insan” denildiğinde insan kapsamı içerisinde dahil olan 

herkese eşit bir mana içerdiği anlaşılmaktadır. Şöyle ki her insan teki bir diğerinden 

insan manası açısından daha fazla bir anlam kazanmış değildir. Dolayısıyla bu 

kapsamda herkes eşit niteliğe sahiptir66.  

İkincisi:  Muşekkek, bu kapsamda yer alan cüz’lerin aralarında mana içermede 

biri diğerinden farklı nitelik taşıdığını görmek mümkündür. Örneğin “el-Vucud/Varlık” 

denildiğinde zorunlu olarak var olan ve zorunlu olarak var olmayanların aralarında ciddi 

bir fark vardır67.  

Yukarıda zikretmiş olduğumuz manaları vaz’ bakımından değerlendirmek 

istediğimizde, farklı mânaların her birine aynı lafzın kullanılması söz konusu ise 

“müşterek” olarak isimlendirilmektedir. Örneğin Araplarda “Ayn/göz” denildiğinde 

altın, hırsız vb. manaları için ortak kullanılmaktadır. Bu ve buna benzer lafızların 

manalarına delaleti müşterek olarak kabul edilmektedir. Şayet lafız ilk konulduğu 

mânadan soyutlanarak ikinci bir manaya geçiş yaparsa “menkul” olarak 

isimlendirilmektedir. Bu niteliği kazanmış menkul lafızlarda, ya şeriatın ya örfün etkisi 

ile böyle bir intikal meydana gelmiştir. Örneğin “salâ/namaz”, “duâ’ anlamında 

kullanılırken şeriatın gelmesiyle birlikte artık bilinen namaz manasında kullanılmaya 

başlanmıştır68.  

                                                            
64 Tahkikli Metin, s.59. 
65 Tahkikli Metin, s.60. 
66 Tahkikli Metin, s.60. 
67 Tahkikli Metin, s.60-61. 
68 Tiryaki, a.g.m., s.139; Tahkikli Metin, s.61-62. 
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Menkul olan manalar, ilk konulduğu manada kullanıldığında hakikat, diğer 

manalarda kullanılırsa mecaz olarak isimlendirilir. Örneğin “aslan” kelimesi, yırtıcı 

hayvanlardan biri için kullanılırken kahraman insanlar için de kullanılmaya başlandı. İlk 

manada hakikat diğerinde ise mecaz söz konusudur69. 

4. MEFHUM (KAVRAM)70 

 Lafızlardan hareketle zihinde oluşan tasavvura mefhum denir71.  

Zihinde oluşan bu tasavvurun birden fazla şeyi kapsama imkânı yoksa bu 

tasavvur cûz’î olarak kabul edilmektedir. Aksi takdirde külli olarak nitelendirilir.72 

Birden fazla cüz’î manayı içeren tasavvurlar çeşitli biçimlerde bulunabilir. Bunları şöyle 

sıralamak mümkündür: 

- Külli olmasına rağmen birden fazla bulunması mümkün olmayan, 

Allah mefhumu73. 

- Aklen bulunması mümkün ancak mevcut olmayan şeyler. Örneğin 

altınlı dağ veya Anka kuşu74. 

- Aklen birden fazla bulunması mümkün ancak bir tane olan 

varlıklar. Örneğin güneş75. 

- Bir tane bulunup birden fazla olması mümkün olmayan varlık. 

Buna örnek Vacibu’l-Vücuttur76.  

- Birden fazla bulunması mümkün ancak belirli sayıda olan 

şeylerdir. Örneğin gezegenler77.  

- Birden fazla sayısızca bulunan şeylerdir. Buna örnek olarak 

Allah’ın (c.c.)  kudreti gösterilebilir.78  

Külli olanların aralarındaki ilişki biçimleri şöyledir79:  

                                                            
69 Tahkikli Metin, s.63. 
70 Tahkikli Metin, s.63. 
71 Emiroğlu, a.g.e., s.57; Tahkikli Metin, s.63. 
72 Tiryaki, a.g.m. s.139; Emiroğlu, a.g.e., s.60; Tahkikli Metin, s.63. 
73 Tahkikli Metin, s.64. 
74 Tahkikli Metin, s.64. 
75 Tahkikli Metin, s.64. 
76 Tahkikli Metin, s.64. 
77 Kitaptaki gezenlerin sayısı o dönemdeki bilimin verileri itibarıyla yedidir. Oysaki günümüzden o 
sayıdan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. ; Tahkikteki Metin, s.64. 
78 Tahkikli Metin, s.64. 
79 Tahkikli Metin, s.65. 
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- Biri diğerinden farklı ise “mütebayineyin” olarak 

nitelendirilmektedir. Örneğin insan ve at. Bunların hiç biri diğerini kapsamaz80.  

- Her iki taraftan biri diğerini kapsar ve çelişirse “mütesavî” olarak 

kabul edilir. Örneğin her insan konuşandır ve her konuşan insandır. Çelişenin 

örneği ise, insan olmayan ve konuşmayandır81.  

- Biri diğerini bir açıdan kapsıyorsa, bir yönü ile “husus”ve 

“umum” içerir. Örneğin, hayvan ve insan arasındaki ilişki biçimi. Mutlak umum 

ifade eden (hayvan), mutlak husus ifade eden (insan) olarak kabul edilmektedir.   

Bundan hareketle hayvan olmayanın insan olması mümkün değildir. İnsan 

olmayanın hayvan olmaması gerekmez82. 

  Ancak bir yönüyle ehas olan kısımda ise birinin nefyi diğerinin nefyini 

gerektirmez. Örneğin bazı hayvanlar beyaz değildir. Bazı beyazlar hayvan değildir. Bu 

önermenin doğruluğu vardır. Bu türde de aralarında cüz’i bir tebayun/ayrılık vardır. 

Burada hayvan olmayan ve beyaz olmayan şeyi siyah taş tasavvur edebiliriz. Hayvan 

olmayanın insan olabilme imkânı da yoktur83.  

 Külli lafızlar, cins, nev’i, , fasıl, hassa ve arzı âm olmak üzere beş kısımdır84.  

 Tür olan kısım, altında bulunan cüzlerin mahiyetinin aynısını kapsayan şeydir. 

Örneğin insan denildiğinde hem Hasan hem de Zeyd’i kapsamaktadır. İnsanların taşımış 

oldukları nitelikler aralarında farklık gösterebilirler. Ancak müşterek bir şekilde nitelik 

taşıyan ve daha umuma delalet eden kısım olduğunda “cins” olarak nitelendirilmektedir. 

Örneğin, insanda bulunan ruh diğer hayvan türlerinde de bulunmaktadır85.  

1. Cins: "Bu ne" sorusuna cevap kabul edilen ve farklı türlerine işaret eden 

kısımlara delalet eden kısımdır. Bu kısım ikiye ayrılır86:  

a. Yakın olan cins; örneğin hayvan mefhumudur.  

b. Uzak olan cins; örneğin cisim olan mefhumdur87.  

                                                            
80 Tahkikli Metin, s.65. 
81 Tahkikli Metin, s.65. 
82 Tiryaki, a.g.m. s.140; Emiroğlu, a.g.e., s.68-69; Tahkikli Metin, s.65-66. 
83 Tahkikli Metin, s.66-67. 
84 Tiryaki, a.g.m., s.140-141; Emiroğlu, a.g.e., s.70; Tahkikli Metin, s.68. 
85  Tahkikli Metin, s.68. 
86 Tahkikli Metin, s.69. 
87 Tahkikli Metin, s.69. 
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2. Tür (Nev'i): Bu kısım cinsin kapsamı dâhilinde yer alan ve bu cinsin 

türlerini teşkil eden terimlerdir. Cinsler en küçük olan kısımdan daha geniş olana doğru 

sıralanır ve en büyük kısım “Cinsu’l-Ecnas” olarak nitelendirilir. Bununla birlikte türler 

de en büyüğünden küçüğe doğru sıralanır ve en küçük olan “Nev’u’l-Envâ’” diye 

bilinir. Bu kısımların aralarında bulunan kısımlar “Mutevessitât” olarak isimlendirilir88.  

3. Ayrım (Fasıl): Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran şeye ayırım denir. 

"Bu hangi çeşitten" sorusunun cevabı ayrımdır. Yakın olandan ayrıt ediyorsa, yakın 

olarak kabul edilir; örneğin konuşan. Uzak olandan ayrıt ediyorsa uzak olarak kabul 

edilir; örneğin his/duyu89.  

 

4. Hassa: Bir mahiyetin altında sıralanan niteliklerdir. Örneğin insan için 

“gülen” niteliği90. 

5. İlinti (Arzuı Âm): Yukarıda zikretmiş olduğumuz ayrımın dışındaki 

niteliklerdir91.  

Hassa ve ilinti, ikiye ayrılır92: 

Birincisi; kendisinden ayrılmayan kısımdır. Bu da ikiye ayrılır, ilki aslından 

ayrılmayan ve bulunma/vücut olma açsından iki kısımdır. Birincisi, “lazimu’n 

bilmahiye” diğeri ise “lazimu’l-vucut” olarak kabul edilir. Birincisine örnek, 3 sayısının 

tek olması, diğeri ise cisimin yer kaplamasıdır93. 

Lazım olan kısım genel itibarıyla ikiye ayrılır. Biri malum olan kısmın tasavvur 

edilmesiyle tasavvur edilmesi mülazimdir. Örneğin kör olmanın, görülmeye engel 

olmaması. Diğeri ise tasavuur edildiğinde melzum olanın tasavvur edilmesi kesin 

değildir. Tasavvur edilebilmesi için bir başka şeye ihtiyaç duyulur. Yani kazanılması 

gerekir. Örneğin ayın ışığının güneşten olması94.  

Ayrılmaya müsait olan kısımdır. Bu kısmı “Arazı Mufarık” olarak 

nitelendirilir95. Bu kısım ise devam eden ve devam etmeyen şeklinde iki ayrılır. Devam 

eden ise yıldızların hareket etmiş olmalarıdır. Bu, onların durabilme kapasitesinee sahip 

                                                            
88 Tahkikli Metin, s.70-72. 
89 Emiroğlu, a.g.e., s.71; Tahkikli Metin, s.72-73. 
90 Tahkikli Metin, s.74. 
91 Tahkikli Metin, s.74. 
92 Emiroğlu, a.g.e., s.72-73 
93 Tahkikli Metin, s.74-75 
94 Tahkikli Metin, s.75-76. 
95 Tiryaki, a.g.m., s.142; Tahkikli Metin, s.76. 
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olmadıkları anlamına gelmez. Diğeri ise ikiye ayrılır, biri hızlıca zeval eden ve yavaş 

yavaş zeval eden kısımdır. Hızlıca zeval eden utangaçlıktan oluşan kızarıklık veya 

vücudun ateşlenmesi gibi örneklerdir. Yavaş yavaş zeval eden kısım ise gençliğin veya 

bağımlı hastalıkların bulunma niteliğidir96.  

5. MUARREF (TANIM) VE KISIMLARI97 

  Bir şeyin tasavvur edilebilmesi ve bilinmesi, hakkında zikredilen bilgilerden 

yola çıkılarak mümkün olur. Bu şekilde elde edilen bilgiler vasıtasıyla ya o şeyin özünü 

tanımış oluruz ya da o şeyi diğer şeylerden ayrıt edebilecek kadar tasavvur etme 

imkânına kavuşuruz. Bu nedenle tanımlarda eşitlik esastır. Bundan hareketle daha 

umumi ve daha hususi olanla tanımların yapılması mümkündür. Bunun yanı sıra 

muhakkiklerin genel kanaatlerine göre genel anlamda tanımın yapılması yeterli gelir. 

Ancak mühakkikin görüşüne göre bir şey tanımlandığında tasavvur edilebilmesi için ya 

özü ile ya da farklı bir yönüyle tanımlanarak diğer şeylerin tamamından bir yönüyle 

ayrıt edilme imkânını vermesi gerekir. Bununla beraber bir şeyin diğer şeylerin 

tamamından ayrıt edilebilmesi ancak “tam” denilen tanımlarda mümkün 

olabilmektedir98.  

  Tanımların taşıması gereken özelliklerden biri müsavî/eşit olmasıdır.99 Yani 

zikredilen tanımın manası tanımlanana eşit olmalıdır. Aynı şekilde tanımlanan şey bir 

şeyde gerçekleştiğinde tanımın da gerçekleşeceği bilinmelidir. Bu şartların yanında 

tanımın, tanımlanan şeyden daha açık olması gerekmektedir. Nitekim tanımlar meçhul 

olan şeylerin tanınması için gösterilen çabayı taşımak zorundadır. Zikretmiş olduğumuz 

iki şartın; tanımın musâvî ve tanımlanandan daha açık olması, gerçekleştiği takdirde o 

şeyi, daha umumi olan şeylerle tanımlamak makbul değildir. Nitekim tanımlanandan 

daha genel yapılan tanımlar o şeyi özü itibariyle tanımlamış olmaz. Aynı şekilde musâvi 

olanla da tanımlanmaz. Çünkü meçhul olanla meçhul olan tanımlanır. Örneğin babayı 

“oğula sahip olan kimse” şekilde tanımlamaktır100.  

Tanımlanan şeyin kendine eşit seviyeyle tanımlanması mümkün olmadığına göre 

kendisinden açıklıkta daha az olanla tanıtmak evla değildir.  

                                                            
96 Tahkikli Metin, s.76. 
97 Tiryaki,a..g.m., s.142; Emiroğlu, a.g.e., s.80; Tahkikli Metin, s.79. 
98 Tahkikli Metin, s.79. 
99 Emiroğlu, a.g.e., s.82; Tahkikli Metin, s.79. 
100 Tahkikli Metin, s.78-79. 
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“Faslu’l-karîb (yakın ayrım)” ile tanım yapıldığında tanım(hadd) gerçekleşmiş 

olur. Örneğin insanı “konuşan hayvan” şeklinde tanımlamaktır. Bu şekilde yapılan 

tanımlar efradını cami’ ağyarını mani niteliğini taşımaktadır. Hassa ile yapılan tanım ise 

betimdir (resm). “Cins-i karib (yakın cins)”  faslu’l- karip veya hassa ile birlikte 

yapılırsa “tam” olarak kabul edilir. Cins-i karib”e faslu’l- karip veya hassa eşlik 

etmiyorsa o tanım “nakıs” kabul edilir ki, nakıs tanım manayı tam olarak içermez101.  

“el-Arzu’l-âm” ile yapılan tanımlar mûteber değildir. Çünkü gerçek tanım, 

tanımlanan şeyin özünün ya da diğerlerinden ayrıt eden niteliğin ortaya konması 

gerekmektedir.“Arazu’l-âm” ile yapılan tanımların bunu içermemektedir102.  

Nakıs tanımlar lafzî tanımlar gibi lafzın delalet ettiği şeyi açıklamaya yarayan 

tanımlar kabilinden değerlendirilmektedir. Örneğin bir kelimenin anlaşılmadığı yerlerde 

anlaşılabilmesi için kullanmış olduğumuz tanım biçimidir. Buna örnek vermek 

gerekirse Arapça’da “gazanfer” kelimesi anlaşılmadığında “aslan” kelimesiyle izah 

ederiz103.  

6.TASDÎKÂT (ÖNERMELER)104 

  Bilinmeyen bir şeyin elde edilebilmesi için ön bilgilere ihtiyacımız olacaktır. 

Ön bilgiler değerlendirilerek huccet boyutuna ulaşılacak ve böylece tasdiki bilgilerin 

oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Buna binaen önce önermelere değinmemiz ve 

ardından önermelerden sonuca varana kadar izlenmesi gereken metotları ele almamız 

gerekmektedir. Bu bölümde önermenin/kadiye tanımı ve onunla ilgili kısa 

açıklamalarda bulunacağız105.  

  el-Kadâya/önermeler; doğruluk ve yanlışlık ihtimali olan söz biçimidir106.   

  Önermelerde (kadaya) birine bir şeyi izafe etme veya nefyetme durumu varsa 

önerme “Hamliyye (yüklemli)” olarak adlandırılır. Hamliyye olan kadiye/önerme ya 

                                                            
101 Emiroğlu, a.g.e., s.83; Tahkikli Metin, s.80-81. 
102 Tahkikli Metin, s.81. 
103 Tahkikli Metin, s.81-82. 
104 Tiryaki, a.g.e., s.142; Emiroğlu, a.g.e., s.101; Tahkikli Metin, s.82. 
105 Tahkikli Metin, s.82. 
106 Tahkikli Metin, s.82. 
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mûcep ya da salip olur. Üzerine hükmedilen, özne (mevzü) olarak kabul edilmektedir. 

Bunun yanında özne ile yüklemi birbirine bağlayan hükmi bağa “rabit” denir107. 

Hamliyye olmayan önermeler şartiye olarak nitelendirilmektedir. Önermenin ilk 

kısmına Arapça’da önce anlamına gelen “mukeddem” ve ikinci kısmına ise sonradan 

gelen anlamında “tâliyen” denilmektedir108.  

Önermenin konusu şahıs olduğu takdirde “şahsiye” olarak isimlendirilmektedir. 

Örneğin;  Zeyd alimdir109.  

Önermede geçen özne hakikatin özünü anlatıyorsa “tabîi” olarak 

nitelendirilmektedir. Örneğin, insan tür ve hayvanlar cinstir110. 

"Önermelerde fertlerin niceliği açıklanmamışsa belirsiz önerme olarak 

isimlendirilmektedir (kazıyye-i mühmele).”111 

 Örneğin insan hüsrandadır, insan hüsranda değildir. Cüzilik, kazıyye-i 

mühmele’nin lazımıdır112.  

 "Olumlu önermede (kazıyye-i mucibe) konu, ya tahakkuk etmiş olarak, 

ya takdir edilmiş olarak ya da zihni olarak var olmalıdır. Önerme, söz konusu üç 

durumundan birincisinde haricî, ikincisinde hakikî, üçüncüsünde ise zihnî 

olur."113 

 Harici önermeye örnek vermek gerekirse; her insan hayvandır. Yani idrakin 

dışında bulunan tüm insanlar, hayvan olarak kabul edilmektedir. Takdiri denildiğinde 

gerçekte bulunmayan sadece zihinde tasavvur edilen anlatılmaya çalışılmaktadır. 

Örneğin; her Anka uçandır. Yani bu nitelikte bulunacak "uçan Anka" olurdu. Hakiki 

önerme ise, yani zihinde bulunup varlık âleminde bulunması mümkün olmayan şeyler 

hakkındadır. Örneğin, Allah’ın ortağı114. 

“Olumsuzluk edatı, önermenin bir kısmının (yani konu ve yüklemin) 

parçası olarak gelebilir. Bu durumda önerme ma’dule olarak isimlendirilir. 
                                                            
107 Emiroğlu, a.g.e., s.110; Tahkikli Metin, s.83-84. 
108 A.g.e., s.113; Tahkikli Metin, s.85. 
109 Tahkikli Metin, s.85. 
110 Tahkikli Metin, s.85. 
111Tiryaki, a.g.m., s.143; Emiroğlu, a.g.e., s.111; Tahkikli Metin, s.86-87. 
112 Tahkikli Metin, s.87. 
113 Tiryaki,a.g.m., s.143; Emiroğlu, a.g.e., s.109; Tahkikli Metin, s.87-88. 
114 Tahkikli Metin, s.87-88. 
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Zikrettiğimiz şekilde olmadığı takdirde “muhassala” olarak isimlendirilmektedir. 

Önermede nispetin niteliği açıklanmış ise o önermeye kipli önerme (müvecceh) 

denir. Nispetin niteliğinin kendisiyle açıklandığı lafza ise kip (cihet) denir. ”115 

Bu taksimat (biçimsel/keyfiyat) açısından yapılan açıklama biçimidir. Yüklem 

ile özne arasında bulunan her türlü ilişki biçimsel niteliğe sahiptir. İşin özünde sabit 

olan biçimsel nitelik önermenin maddesi olarak nitelendirilmektedir. Buna delalet eden 

lafızlar da cihet ve nev’ olarak adlandırılır. Önermede cihet zikredilmiş ya da 

zikredilmemiştir. Zikredilmiş ise muveccihe denir. Şayet içinde cihet zikredilmemişse 

ona “mutlak” denir116.  

“Önermedeki hüküm konunun vasfı var olduğu müddetçe nispetin 

zorunluluğuna dairse şartlı genel önermedir (meşruta-i amme).”117 

 Bu isimle isimlendirilmiş olması, unvanla bağlılığının zaruri olması ve şartlı 

hâstan daha geniş olması sebebiyledir.  

 “Önermedeki hüküm belirli bir vakitte nispetin zorunluluğuna dairse, 

mutlak zamansal önermedir (vaktiyet-i mutlaka).”118 

 Bu isimle isimlendirilmiş olması bu vakte zaruretle bağlı kalmasındandır. 

Örneğin Ay tutulmasının, yeryüzünün Güneş ile ay arasına girdiği vakitte gerçekleşmesi 

zaruridir. Oysaki Ay tutulması aya bağlı bir durum değildir. Ancak bu durumda 

gerçekleşen hareketin sonucu zaruri olarak ayı etkilemektedir119.   

“Önermedeki hüküm belirli olmayan bir vakitte nispetin zorunluluğuna 

dairse hükmü zamana yayılmış mutlak önermedir (münteşira-i mutlaka).”120 

 Bu isimle isimlendirilmesinin nedeni zaruretin zamana bağlılığının muayyen 

olmayıp ve hiçbir zamanla mukayyet olmamasıdır.  

  “Önermedeki hüküm, zat var olduğu müddetçe nispetin sürekliliğine 

dairse mutlak sürekli önermedir.”121  

                                                            
115Tiryaki,  a.g.m., s.143; Tahkikli Metin, s.88. 
116Tahkikli Metin, s.88-89. 
117 Tiryaki, a.g.m., s.143; Tahkikli Metin, s.89. 
118 Tiryaki, a.g.m., s.89 
119 Tahkikli Metin, s.89. 
120  Tiryaki, a.g.m., s.143; Tahkikli Metin, s.90. 
121  Tiryaki, a.g.m., s.143; Tahkikli Metin, s.90. 
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 Örneğin; her gezegen hareket edendir ve hiçbir insan taş değildir. Burada 

hüküm hareketin devamlılığına ve insanın hiçbir zaman taş olmayacağına 

bağlanmıştır122.  

  “Vasıf var olduğu müddetçe nispetin sürekliliğine dairse bu, örfî genel 

önermedir (urfiyye-i âmme).”123 Örneğin; uyumuş olanlardan hiçbiri uyanmış değildir. 

Bundan hareketle uyku süresince hiç kimsenin uyanmış olmadığı örfen 

anlaşılmaktadır124.  

“Önermedeki hüküm nispetin bilfilliğine dairse bu, mutlak genel 

önermedir (mutlaka-i âmme).”125 

 Örneğin her insan nefes alandır. Bu önermenin aksinin imkânı zaruri değildir.  

  “Önermedeki hüküm, nispetin değil de zorunluluğun yokluğuna dairse, 

mümkün genel önermedir (mümkine-i âmme).Bunlar, basit kipli (müvecceh) 

önermelerdir. “126 

  Bu isimle isimlendirilmiş olması imkân dâhilinde olmasından ileri gelir. 

Mümkine-i âmme, imkânı olan hâstan daha geneldir. Örneğin genel imkânlar dâhilinde 

her ateş sıcaktır. Bunun manası ateşten sıcaklığın alınması zaruri değildir127.  

 “ Şartlı genel önerme, örfî genel önerme, mutlak zamansal önerme ve 

hükmü zamana yayılmış mutlak önerme zatî bir süreksizlikle kayıtlanabilirler. 

Mutlak genel önerme, zatî bir zorunluluk olmadan kayıntlanıp zorunlu olmayan 

varlıksal önerme (vücûdiyye-i lâzarûriyye) olarak ya da zatî bir süresizlikle 

kayıtlanıp sürekli olmayan varlıksal önerme (vücûdiyye-i lâ-dâime) olarak 

isimlendirilebilir. Mümkün genel önerme, hükmün nisbetine uygun taraf ile 

zorunluluk olmadan kayıtlanabilir ve mümkün özel önerme adını da alır. Bunlar 

ise bileşik kipli önermelerdir. Çünkü süresiz ve zorunluluk olmayan önermeler 

                                                            
122 Tahkikli Metin, s.90. 
123Tiryaki, a.g.m., s.143; Tahkikli Metin, s.90. 
124 Tahkikli Metin, s.90. 
125 Tiryaki, a.g.m., s.143; Tahkikli Metin, s.90-91. 
126 Tiryaki, a.g.m., s.143; Tahkikli Metin, s.91. 
127 Tahkikli Metin, s.91. 
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kendileriyle kayıtlandıkları için, nitelikleri farklı nicelikleri aynı olan mutlak 

genel önerme ile mümkün genel önermeye bir işarettir.”128 

7. KAZIYYEYİ ŞARTIYYE ve KISIMLARI 129 

Şartlı önermelerde hiçbir şey başka bir şeyin ne ispat ne de nefi hükmünü 

belirler. Bu önerme biçimi ikiye ayrılmaktadır. İspat etmek için konulmuşsa buna 

“muttasıla” denir. Örneğin güneş doğmuşsa, gündüz vardır. Bu önermede gündüzün 

varlığına bir izafe bulunmaktadır. Salip/nefy hükmünü içeren önermede ise, güneş 

doğmuş ise gece bulunmamaktadır130.  

  “ Bitişik şartlı önermedeki hüküm bir alaka sebebiyle ise “lüzümiyye”, 

değil ise “ittifâkiyye”dir.”131. 

 Önermenin içindeki manaların biri diğeri için bir illet ise bu illet lüzümiyyeti 

açısından olmalıdır. Yukarıda beyan ettiğimiz örnek buna delalet etmektedir. Güneş 

doğmuşsa gündüz de vardır. Güneşin doğması gündüzün bulunmasına bir illettir. 

Dolayısıyla bunların aralarındaki münasebet lüzumiyyedir. Şayet bunların aralarında 

böyle illet münasebeti yoksa buna ittifakiyye denir. Örneğin insan konuşan ise köpekler 

de havlar. Önermede bulunan hükümler tesadüfen yan yana gelmiştir.. Yani biri diğeri 

için illet niteliği taşımamaktadır132.  

“Şartlı önermede iki nispet arasında bir karşıtlığın (tenafi) olduğuna ya 

da olmadığına hüküm edilmişse ayrık şartlı önermedir (şartiyye-i munfasile)133. 

Ayrık şartlı önerme, iki nispet arasında hem doğruluk hem de yanlışlık 

bakımından bir karşıtlığın bulunup bulunmadığına hüküm edilmişse hakikidir. 

Eğer sadece doğruluk bakımından hüküm edilmişse mani’atu’l-cemdir. Sadece 

yanlışse hüküm edilmişse mani’atu’l-hülüdür. Bu üçünden her birinde, iki 

kısmın zatı için bir karşıtlık söz konusu ise “inadiye”, değilse “ittifakiye”dir134.  

 Şartlı önermedeki hüküm, mükaddemin bütün durumlarına dairse 

küllidir, mutlak olarak (belirsiz) bazı durumlarına dairse cüz’idir, bazı 

                                                            
128 Tiryaki, a.g.m., s.144; Tahkikli Metin, s.91-94 arası. 
129 Emiroğlu, a.g.e., s.113; Tahkikli Metin, s.94. 
130 Tahkikli Metin, s.94-95. 
131 Tiryaki, a.g.m., s.144; Tahkikli Metin, s.95. 
132 Tahkikli Metin, s.95. 
133 Emiroğlu, a.g.e., s.114; Tahkikli Metin, s.95. 
134 Tahkikli Metin, s.95-96. 
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durumlarına dairse tekil önermedir. (şahsiyye). Böyle değilse niceliği belirsiz 

önermedir (mühmele). ”135  

  Külli önermede bulunan hükümlerden ikinci hüküm birincisine ya tabi olma 

lüzumluluğu ya da tabi olmama lüzumluluğu doğuracaktır. Örneğin Zeyd insan olduğu 

müddetçe hayvandır. Bu önermede hayvanlık, insanlığın niteliğine tümüyle bağlıdır136.  

  Cüz’i olanda ise ikinci önermeyle birleşebilme ihtimali vardır. Örneğin bir şey 

hayvan ise insan olabilir. Hayvan olması her zaman insan olma şartını taşımaz137. 

 Mühmele önermeye ise şöyle örnek verebiliriz; bu insan ise hayvandır. Bu sayı 

ise ya çoğul ya da tikeldir138.  

“Şartlı önermenin tarafları asıl durumlarında iki yüklemli (hamliyye), iki 

bitişik (müttasıla) ya da iki ayrık (münfasıla) ya da iki farklı önerme şeklinde 

gelirler.”139 

                Bu önermenin altı çeşidi vardır140:  

1. Cümlenin ilk kısmı hamli diğeri ise muttasıldır. Örneğin bu hayvan 

insandan da kapsamlı ise, bulunacak her hayvan insan olacaktır141.  

2. Bir öncekinin aksinedir. Örneğin bulunacak her insan hayvan olur. 

Dolaysıyla insan, hayvanlığa bağlıdır142.  

3. Birinci önerme hamli diğeri ise munfasıladır. Örneğin bu sayı ise, ya çoğul 

ya da tikel olurdu143.  

4. Üçüncü kısmın aksinedir. Örneğin bu ya çoğul ya da tikel ise, sayı olduğu 

anlamına gelir144.  

5. İlk önerme müttasıl, diğeri ise munfasıldır. Örneğin güneş çıktığı müddetçe 

gündüz var demektir. Dolayısıyla güneş çıkmadıkça gündüz yok demektir145.  

                                                            
135 Tiryaki, a.g.m., s.144-145; Tahkikli Metin, s.96-97. 
136 Tahkikli Metin, s.96. 
137 Tahkikli Metin, s.97. 
138 Tahkikli Metin, s.97. 
139 Tiryaki, a.g.m., s.145; Tahkikli Metin, s.98. 
140 Tahkikli Metin, s.98. 
141 Tahkikli Metin, s.98. 
142 Tahkikli Metin, s.98. 
143 Tahkikli Metin, s.98. 
144 Tahkikli Metin, s.98. 
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6. Beşincisinin aksinedir. Örneğin ya güneş çıkmış olacak ya da gündüz 

mevcut değildir146.  

Ancak bunlar birleşme (ittisal) ya da ayrılma (infisal) edatlarının eklenmesi 

sebebiyle bütünden yani önceki durumlarından farklılaşmışlardır147.  

8. ÇELİŞKİLİ ÖNERME148  

 “Çelişki, iki önermenin bizzat aralarındaki farklılıktan dolayı 

önermelerden birinin doğrululuğunun diğerinin yanlışlığını ya da bunun tersini 

gerektirecek şekilde farklı olmasıdır. (çelişkinin gerçekleşmesi için iki 

önermenin) nicelikte (yani küllilik ve cüz’ilikte), nitelikte (yani olumluluk ve 

olumsuzlukta) ve ekipte farklı olması, bunun dışındaki (konu, yüklem, zaman, 

mekan gibi) şeylerde ise aynı olması gerekir.”149  

Buna örnek vermek gerekirse; Zeyd durmuştur, Zeyd durmuş değildir. Her iki 

önermeden birinin illaki doğru olması gerekmektedir. Ancak her iki önermeden birinin 

yönü diğerinden farklı ise bu bir çelişki oluşturmazdı. Örneğin; Hipokrat doktor, 

Calinos doktor değildir. Bu önermlerden birinin doğru olması diğerinin yanlış olduğu 

anlamına gelmez. Çünkü her önerme diğer önermeden farklı bir yöne sahiptir150.  

 “Zorunlu önermenin çelişiği151, mümkün genel önermedir152. Sürekli 

önermenin çelişiği mutlak genel önermedir.”153 

 Zorunlu önermenin çelişiğini teşkil edecek niteliğe sahip yalnız mümkün genel 

önerme mevcuttur. Çünkü mümkün genel önermenin kendisinden zaruret selp etmiş 

olur. Bunun yanı sıra zarureti, muhalif tarafta bırakmak veya kaldırmak durumunda biri 

diğeriyle çelişir. Dolayısıyla zaruri olan şeyin aksi mümkün olandır. Mümkün olan 

aksine/çelişiğine zaruridir154.   

                                                                                                                                                                              
145 Tahkikli Metin, s.98. 
146 Tahkikli Metin, s.99. 
147 Tahkikli Metin, s.99. 
148 Tahkikli Metin, s.99. 
149 Tiryaki, a.g.m., s.145; Emiroğlu, a.g.e., s.130; Tahkikli Metin, s.99. 
150 Tahkikli Metin, s.99-100. 
151 Tahkikli Metin, s.101. 
152 Tahkikli Metin, s.102. 
153 Tiryaki,a.g.m., s.145; Tahkikli Metin, s.102. 
154 Tahkikli Metin, s.102. 
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“Şartlı genel önermenin çelişiği, hiniyye-i mümkinedir.”155  

Hiniyyey-i mümkine, sübut veya selp ile bazı niteliklerle birleşen önermedir. 

Örneğin; bu hastalık kime bulaşırsa o öksurmeye başlar. Farklı nitelikler önermeye 

dâhil edilmiştir156.  

  “Örfî genel önermenin çelişiği, hinniyye-i mutlakadır.”157  

 Öznenin bazı vakitlerde edinebileceği ya pozitif ya da negatif şeylerle 

vasfedilmesidir. Örneğin her insan insan olduğu takdirde fiillerinde yanlış yapar158.   

“Mutlak zamansal önermenin çelişiği mümkün zamansal önermedir. 

Hükmü zamana yayılmış mutlak önermenin çelişiği, mümkün sürekli önermedir. 

Bileşik kipli önermenin çelişiği, iki cüz’i önermenin çelişikleri arasında terdid 

edilmiş kavramdır. Fakat terdid edilmiş bu kavram cüz’ilikte herbir ferde 

nispetledir.”159 

 9. AKS-İ MUSTEVÎ/ DÜZ DÖNDÜRME160  

“ Düz döndürme, doğruluk ve niteliğini muhafaza ederek önermenin 

taraflarını değiştirmektir. Olumlu önermeler, yüklemin veya tâlinin daha genel 

olmasını mümkün olması nedeniyle ancak cüz’i bir önermeye döndürülebilir. 

Tümel olumsuz önerme, tümel olumsuz bir önermeye döndürülür. Aksi takdirde 

bir şeyi kendinden olumsuzlanması gerekli olur. Tikel olumsuz önerme konunun 

ve mukaddemin genel olmasının mümkün olması nedeniyle asla 

döndürülemez.”161 

Önermedeki tarafların birinin diğerinin yerine geçmesiyle gerçekleşir. Eğer 

önerme özne ve yüklemden müteşekkilse yüklem özne yerine geçmektedir. Şayet şartlı 

önermeden oluşmuşsa önermede, önceki sonrakinin yerini alır. Önermenin ilk hali asıl 

olarak kabul edilir. Sonradan oluşturulan kısım ise önermenin aksi olarak kabul 

                                                            
155 Tiryaki,a.g.m., s.145; Tahkikli Metin, s.102. 
156 Tahkikli Metin, s.102. 
157 Tiryaki, a.g.m., s.145; Tahkikli Metin, s.102. 
158 Tahkikli Metin, s.102. 
159 Tiryaki, a.g.m., s.145; Tahkikli Metin, s.102-103. 
160 Emiroğlu, a.g.e., s.132-133; Tahkikli Metin, s.104. 
161 Tiryaki, a.g.m., s.145; Tahkikli Metin, s.104-105 
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edilecektir. Önermedeki asıl doğruysa, aksi de doğru olur. Dolayısıyla aksi doğru 

değilse aslı da doğru değildir162.  

  “Döndürmenin kip bakımından durumu ise şöyledir: olumlu 

önermelerde, iki sürekli ve genel mutlak hîni önermeye163, iki özel önerme, 

süreksiz hîni önermeye164, iki zamansal165, iki varlıksal166 ve mutlak genel 

önerme, mutlak genel önermeye döndürülürler167. İki mümkün önerme 

döndürülmez168. Olumsuz önermelerde iki sürekli önerme sürekli önermeye iki 

genel önerme örfi genel önermeye169, iki özel önerme bazı durumlarda sürekli 

olmayan örfi özel önermeye döndürülürler170. Bunların hepsiyle ilgili açıklama 

şöyledir: döndürülmüş önermenin çelişiği, asıl önerme ile birlikte muhali netice 

verir. Diğer tümel olumsuz önermeler de (döndürülmeleri durumunda, nakız 

(ortaya çıkması) sebebiyle döndürülmezler.”171 

Asıl Aksi 

Mucebe külliye Mucebe cüz’iye 

Mucebe cüz’iye  Mucebe cüz’iyye 

Salibe külliyye Salibe külliye 

Salibe cüz’iye Yok 

 

 10.AKS-İ NAKIZ /TERS DÖNDÜRME172 

“Ters döndürme, doğruluk ve niteliklerini muhafaza ederek önermenin 

iki tarafının çelişkilerini değiştirmek ya da niteliğini değiştirerek ikincinin 

çelişiğini birinci yapmaktır. Ters döndürmedeki olumlu önermelerin hükmü, düz 

döndürmedeki olumsuz önermelerin hükmüdür. Ters döndürmedeki olumsuz 

önermelerin hükmü de, düz döndürmedeki olumlu önermelerin hükmüdür. 

                                                            
162 Tahkikli Metin, s.104-105. 
163 Tahkikli Metin, s.105. 
164 Tahkikli Metin, s.106. 
165 Tahkikli Metin, s.106. 
166 Tahkikli Metin, s.106. 
167 Tahkikli Metin, s.106. 
168 Tahkikli Metin, s.107. 
169 Tahkikli Metin, s.107. 
170 Tahkikli Metin, s.107-108. 
171 Tiryaki, a.g.m., s.145-146; Tahkikli Metin, s.108. 
172 Emiroğlu, a.g.e., s.133-134; Tahkikli Metin, s.109. 
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(yüklemli ve şartlı önermelerin külli ve cüz’i olumlu ve olumsuzlarının her iki 

ıstılaha göre de ters döndürmeyle döndürülmelerine dair), açıklama, (onların 

hülf, döndürme varsayım (iftiraz, şeklindeki üç tarzda düz döndürme ile 

döndürmelerine dair) açıklama gibidir. (tümel olumsuz önermelerin ters 

döndürmeyle birbirlerine döndürümemelerini gerektiren) nakız da, (onların düz 

döndürme ile birbirlerine döndürülmemelerini gerektiren) nakız gibidir173. 

   İki özel önermenin (yani şartın özel önerme ile örfi özel önermenin), 

tikel olumlu önermeden örfi özel önermeye döndürülmesi; burada (yani ters 

döndürme bahsinde) tikel olumsuz önermeden örfi özel önermeye döndürülmesi 

ise orada (yani düz döndürme bahsinde) varsayım yolu ile açıklanmıştır.”174 

Bu önermenin aksinin oluşturulabilmesi için önermenin ilk kısmı, aksinin ikinci 

kısmına konularak ve son kısım da aksinin birinci kısmında bırakılarak mümkün olur. 

Bundan hareketle asıl olan kısım sadık/doğru ise aksi de sadık/doğru olur. Mûcep ise 

mûcep olur175.  

Kıyas, birden fazla önermeden müteşekkil olan sözdür. Bu önermelerden 

hareketle bir başka söz de gerekir ki o da sonuçtur176. Bu süreçte kıyasta önermenin her 

iki tarafının maddesi ve heyeti veya tam aksi zikredilmişse “İstisna’î Kıyas” olarak 

kabul edilir177. Çünkü bu kıyasta istisna edatı (lakin) bulunmaktadır. Örneğin, bu insan 

ise hayvan olduğu anlamına gelir, ancak bu insandır, sonuç olarak bu hayvandır. Veya 

bu insan değildir, sonuç olarak bu hayvan da değildir178  

Şayet bu saydıklarımız zikredilmemiş ise “İktiranî Kıyas” olarak kabul edilir179. 

Bu kıyas çeşidi ikiye ayrılır180:  

 Birincisi: “iktiranî hamli”, bu kıyas sadece tam hamli olanlardan müteşekkildir. 

Örneğin, bu alem hareket eder, ve hareket eden her şey hâdistir, dolayısıyla alem de 

hâdistir181.  

                                                            
173 Tahkikli Metin, s.109 
174 Tiryaki, a.g.m., s.110 
175 Tahkikli Metin, s.110-111. 
176 Tiryaki, a.g.m., s.146; Emiroğlu, a.g.e., s.138 
177 Emiroğlu, a.g.e., s.141 
178 Tahkikli Metin, s.111-112. 
179Tiryaki, a.g.m., s.147; Emiroğlu, a.g.e., s.140 
180 Tahkikli Metin, s.112. 
181 Tahkikli Metin, s.112. 
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İkincisi: “iktiranî şarti”, tam hamli olanlardan müteşekkil olmayan kısımdır182.  

İktirani hamlide özneye “asgar” denilir. Yüklem ise “akbar” olarak nitelendirilir. 

Asgar ve akbar olan kısımlar aralarında birleşiyor ise avsat/orta olarak kabul edilir183.  

İlk önermede geçen ifade asgar olarak kabul edilir. Akbar ise ikinci önermedir. 

Her iki önermenin aralarında tekrar edilen kısma avsat/orta kısım denir184.  

Orta kısım ya asgar olan kısmın yüklemi ve akbar olanın öznesi olur. Bu da 

birinci biçimine delalet eder. Örneğin, tüm cisimler müteşekkil ve her müteşekkil 

hâdistir. Ya da her ikisinin yüklemi olur. Örneğin her insan hayvan ve hiçbir cemâd 

hayvan değildir185.  

İkinci biçimi ise özneleridir. Yani özne hem suğra hem de kübrada bulunur. 

Örneğin her insan hayvandır ve her insan konuşandır186.  

Üçüncü biçimi ise, suğrada özne, kübrada yüklemdir. Örneğin her insan 

hayvandır ve her konuşan insandır187.  

  “Dördüncü şekilde, küçük önerme ile büyük önermenin (nitelik 

bakımından) olumlu olması ile küçük önermenin (nicelik bakımından) tümel 

olması şarttır. Ya da (küçük önerme ile büyük önermenin nitelik bakımından) 

farklı olması ile (küçük ve büyük önermeden) birinin (nicelik bakımından) tümel 

olması şarttır. Bu şekildeki gereken şartlar ise, tümel olumlu küçük önermenin, 

dört (büyük önerme) ile tikel olumlu (küçük önermenin), tümel olumsuz (büyük 

önerme) ile, iki olumsuz (küçük önermenin) tümel olumlu büyük önerme ile, 

(tümel ve tikel) olumsuz küçük önermenin), tikel olumlu (büyük önerme) ile 

birlikte; (mukaddimelerden birinde) olumsuzluk edatı yoksa tikel olumluyu tikel, 

olumsuzluk edatı varsa tümel veya tikel olumsuz netice vermeleri içindir. 

(dördüncü şeklin neticeleri ise) hulf ile, sıralamanın ve sonra da neticenin 

döndürülmesi ile, her iki mukaddimenin döndürülmesi ile, küçük önermenin 

                                                            
182 Tahkikli Metin, s.112. 
183 Emiroğlu, a.g.e., s.138-139; Tahkikli Metin, s.112. 
184 Tahkikli Metin, s.112. 
185 Tahkikli Metin, s.112-113. 
186 Tahkikli Metin, s.113. 
187 Tahkikli Metin, s.113. 
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döndürülmesi ile ikinci şekle dönmek veya büyük önermenin döndürülmesi ile 

üçüncü şekle dönmekle olur.”188.  

11.ŞARTLI ÖNERMELERDEN OLUŞAN KESİN KIYAS189 

  Kesin (iktiranî) kıyastan oluşan şartlı kıyas aşağıda örnekleriyle sayacağımız 

önermelerden herhangi birisiyle oluşmuş kıyastır: 

  İki Bitişik Şartlı Önermeden Oluşan Kesin Kıyas: Mesela her ne zaman güneş 

doğarsa gündüz mevcuttur, gündüz olduğu müddetçe âlem aydınlıktır, her zaman 

güneşin doğuşu âlemin aydınlığını neticelendirir190. 

  İki Ayrık Şartlı Önermeden Oluşan Kesin Kıyas: Ya sayı çift olur veya sayı tek 

olur veya çiftin çifti olur veya çift teki neticelendirir; ya da sayı çiftin çifti olur veya çift 

tek olur veya tek çift olur191. 

 Yüklemli ve Ayrık Şartlı Önermeden Oluşan Kesin Kıyas: Örneğin bu sürekli 

sayıdır. Ancak ya çift ya da tek olmaktadır. Bundan hareketle sayı ya çift ya tektir192. 

 Yüklemli ve Bitişik Şartlı Önermeden Oluşan Kesin Kıyas: Örneğin bu insandır 

ve insan olduğu müddetçe hayvandır. Bundan hareketle bunun hayvan olduğu sonucu 

çıkar193. 

 Bitişik ve Ayrık Şartlı Önermeden Biriyle Oluşmuş Kıyas: Örneğin, bu şey 

insan olduğu müddetçe hayvandır. Ve her hayvan ya siyah ya da beyazdır. Sonuç olarak 

bu insan ya siyah ya da beyazdır194. 

12.SEÇMELİ KIYAS (İSTİSNÂÎ KIYAS)195 

 İstisnâî kıyas iki önermeden oluşmaktadır. Biri bitişik diğeri ayrık şartlı önerme 

İkincisi ise yüklemli iki parçanın biri şartlı önermeden diğeri çelişkisinin 

istisnası kılınır. Böylece "istisnai kıyas" oluşur196.  

 “Bitişik şartlı önermeden oluşan seçmeli kıyasta mukaddemin vaz’ı (tâlînin vaz’ını) ve 
                                                            
188 Tiryaki, a.g.m., s.147-148; Tahkikli Metin, s.113-125. 
189 Emiroğlu, a.g.e., s.167; Tiryaki, a.g.m., s.148; Tahkikteki Metin, s.125. 
190 Tahkikli Metin, s.125. 
191 Tahkikli Metin, s.125. 
192 Tahkikli Metin, s.125. 
193 Tahkikli Metin, s.125. 
194 Tahkikteki Metin, s.125-126. 
195 Tahkikteki Metin, s.126. 
196 Tahkikli Metin, s.126. 
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tâlînin kaldırılması (ref’) (mukaddemin kaldırılmasını), netice verir.”197 

  Örnek olarak; Bu insan ise hayvandır. Ancak bu insandır. Sonuç olarak 

hayvandır198.  

 “Ayrık şartlı hakiki önermeden oluşan seçmeli kıyasta ise mâniatü’l- 

cemde olduğu gibi (her iki kısmın) tamamının vaz’ı (diğerinin kaldırılmasını) ve 

mâniatü’l-huluvde olduğu gibi (her iki kısmın) tamamının kaldırılması (diğerinin 

vaz’ını), netice verir.”199 

  Maniatu’l-cem’de her iki taraf konulduğunda diğerinin çelişkisini ortaya 

koymuş olacağız. Örneğin, bu ya taş ya da ağaçtır. Ancak bu ağaçtır, dolayısıyla bu taş 

değildir. Veya bu taştır. Dolayısıyla ağaç değildir200. 

  Maniatu'l-huluv ise, iki taraftan birinin kaldırılmasıyla diğerinin bulunmasını 

gerektirir. Örneğin bu ya ağaç değildir ya da taş değildir. Fakat bu ağaç değildir. 

Dolayısıyla taş değildir. Veya bu taş değildir. Dolayısıyla ağaç değildir201.  

  “Buna hulfî kıyas ismi de verilebilir. Hulfî kıyas, çelişiğinin iptali ile 

ulaşılmak istenen neticenin ispatı kastedilen kıyastır. Bu kıyasın kökeni de 

seçmeli ve kesin kıyastır.”202 

13. İSTİKRÂ (TÜMEVARIM) VE TEMSİL (ANOLOJİ) 

Tümevarım, külli bir hükmün ispatı için cüzîleri detaylı bir şekilde 

incelemektir.” 203 

 Biri tam diğeri ise nakıs olmak üzere iki çeşidi mevcuttur. Tam; hükmün tüm 

cüzîleri kapsayacak şekilde ortaya konduğu ve doğru olduğu önermelerdir. Örneğin 

her cisim yer kaplar çünkü her cisim ya canlı ya cansızdır. Ve bunların her biri yer 

kaplamaktadır204.  

Nakısta ise hüküm tüm cüzîleri kapsar şekilde verilmesine rağmen eksiktir. 

Örneğin her hayvan yemek yerken alt çenesini hareket ettirir. Bize genel bilgi ifade 

                                                            
197 Tiryaki, a.g.m., s.148; Tahkikli Metin, s.126. 
198 Tahkikli Metin, s.126. 
199 Tiryaki, a.g.m., s., 148-149; Tahkikli Metin, s.126-127. 
200 Tahkikli Metin, s.126-127. 
201 Tahkikli Metin, s.127. 
202 Tiryaki, a.g.m., s., 149; Tahkikli Metin, s.127. 
203Tiryaki, a.g.m., s., 149;Emiroğlu, a.g.e., s.195; Tahkikli Metin, s.127. 
204 Tahkikli Metin, s.127. 



37 
 

eder. Ancak timsah gibi aynı zamanda üst çenesini de hareket ettiren hayvanların 

varlığı bilinmektedir. Buradan önermenin nakıs (eksik) olduğunu anlamaktayız205. 

Temsil, bir cüzî hakkındaki hükmün başka bir cüzîdeki varlığını ispat etmek 

için, bir cüzî ile başka bir cüzînin ortak illeti taşıdıklarını ifade etmek için kullanılır206. 

Örneğin ev hâdistir ve âlem hâdistir. Çünkü bunlar her biri diğeriyle aynı illeti 

taşırlar207.  

14. GENEL OLARAK MADDESİ İTİBARİYLE KIYASLAR208  

Kıyas, madde itibarıyla beşe ayrılır: bunlar da ya burhandır, ya cedeldir, ya 

hatabedir, ya şiirdir ya da safsatadır209. 

14.1.Burhan 

Kesin (yakînî) önermelerden oluşmuş kıyastır. Yakînîden kasıt, kesin, tutarlı ve 

sabit idraktir yani hiçbir zaman hâkim bunun hilafında hüküm veremez çünkü; 

kesinlikten zan, tutarlılıktan çoklu tutarsızlık ve sabitten taklit çıkmaz210. 

Kesin önermelerin asılları, altı kısma ayrılır 

1- Asli Önermeler (evveliyât): Bu önermeler ki, akıl onlarla sadece 

bir tasavvura dair hüküm verir; mesela, bütün parçadan daha büyüktür, olumlu 

ve olumsuz bir araya gelmez211.      

2-  Gözlem Neticesinde Elde Edilen Önermeler (müşâhedât): Bu 

önermeler ki, akıl onlara duyular vasıtasıyla hükmeder; eğer hüküm güneşin 

aydınlık olması gibi zahiri ise duyulur olarak isimlendirilir; eğer hüküm bizde 

olan korku, kızgınlık gibi batınî ise vicdâniyyât olarak isimlendirilir212. 

3-  Deneysel Önermeler (tecrubiyyât): Bu önermeler ki, akıl onlara 

kesin önerme için faydalı olan, tekerrür eden gözlemler sebebiyle hüküm 

verir, müshil ishale neden olur gibi213. 

                                                            
205 Tiryaki, a.g.e., s.196; Tahkikli Metin, s.127. 
206 Tiryaki, a.g.e., s.198 
207 Tahkikli Metin, s.128. 
208 İryaki, a.g.m., s.149; Tahkikli Metin, s.128. 
209 Tiryaki, a.g.e., s. 206; Tahkikli Metin, s.128. 
210 Emiroğlu, a.g.e., s. 207; Tahkikli Metin, s.128. 
211 Emiroğlu, a.g.e., s.209; Tahkikli Metin, s.129. 
212 Emiroğlu, a.g.e., s.210; Tahkikli Metin, s.129. 
213 Tahkikli Metin, s.129. 
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4-  Sezgisel Önermeler (hadsiyyât): Bu önermeler ki, onlara ilim 

için faydalı olan, güçlü bir benlik duygusu ile yöneltilen sezgi ile hüküm 

verilir,  güneşin farklı koşullarına göre farklı ışık oluşumlarının farklılığından 

dolayı ay ışığının güneşten türemesi gibi214. 

5-  Mütevatir Önermeler (mütevatirât): Bu önermedeki 

hükümlerin birden fazlasına  (çoğunluk) sahip olan kimseler tarafından 

nakledilen ve yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayacak sayıda çok kişi 

tarafından nakledilen önermelerdir215. Bu önermelerdeki bilginin, duyulara 

dayanılarak nakledilmesi gerekmektir. Nitekim müşahedeye dayanmayan 

şeylerin mütavatır dairesi dışında tutulması gerekmektedir216.  

6-  Nazari Önermeler (nazariyyat): Bu önermeler ki, onlara 

zihinden kaybolmayan tasavvurun sınırları içinde hükmedilir, mesela dört 

çifttir, dördün iki eşit parçaya bölünmesi durumunda bölünme; iki tarafın 

tasavvurunda zihinden kaybolmaz ve kıyasî önermelerle birlikte de 

isimlendirilir217.  

Burhan-ı limmi218, orta terim/haddul-evsat; iki nisbetin aralarında 

(büyükten küçüğe olan nisbet) illeti ile birlikte zihinde bulunmasıdır, örneğin 

bu tahtayı ateş yaktı, ateşle yanan her şey yanıcıdır dolayısıyla bu tahta 

yanıcıdır219. Zihindeki nisbetler yukarıda olduğu gibi olmazsa bu önerme 

burhan-ı inni olarak kabul edilmektedir220. Örneğin, Zeyd’in ateşi çıkmıştır. 

Her ateşi çıkan küflüdür. Dolayısıyla Zeyd küflüdür. Buradaki orta terim 

Zeyd’in ateşinin çıkmış olmasıdır ancak hiçbir sebep sonuç ilişkisi 

bulunmamaktadır221. 

14.2. Cedel222 

Cedel, meşhurat ve müsellemat olmak üzere ikiye ayrılır. Meşhurat 

kısmı tüm insanlar tarafından kabul edilen, meşhur olan ve akıl tarafından 
                                                            
214 Emiroğlu, a.g.e., s.210-211; Tahkikli Metin, s.129. 
215 Emiroğlu, a.g.e., s.211 
216 Tahkikli Metin, s.129. 
217 Emiroğlu, a.g.e., s.210; Tahkikli Metin, s.129.  
218 Emiroğlu, a.g.e., s.212 
219 Tahkikli Metin, s.129-130. 
220 Emiroğlu, a.g.e., s.212-213 
221 Tahkikli Metin, s.130. 
222 Emiroğlu, a.g.e., s.215; Tahkikli Metin, s.1530. 
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fıtraten kabul edilen hususlardır.  

1.Yaygın (meşhûrât): Bu önermeler ki, akıl cumhurun itirafı ve 

aralarında yaygın olduğu şekilde ona hüküm verir223. Mesela; adalet güzeldir, 

zulüm çirkindir ve ehli beyti korumak vaciptir224. 

2.Doğruluğu Teslim Edilmiş Önermeler (müsellemât)225: Karşı 

taraftan kesin bilgiye dayandırılarak kabul edilen meselelerdir. Bu tarz 

önermeler bazen toplumdaki sıradan kişilerde bulunabileceği gibi âlimlerin 

arasında da bulunabilmektedir226. 

14.3. Hatabe227 

 Hatabe ikiye ayrılır, genel olarak makbul şahsiyetler tarafından 

aktarılan bilgilerdir. Bu meseleler genel olarak râcih niteliğinde kabul edilir. 

 1.Kabul Edilmiş (makbûlat): Bu konular bir bilim adamı ya da veli 

olarak kabul edilen şahsiyetlerden alınmıştır228. 

 2.Zannî Önermeler (maznûnât): Zanni önermelerden oluşan kıyastır. 

Mesela; gece dolaşan birisini gördüğümüzde akla gelen “bu hırsızdır” 

önermesi229. 

 14.4.Şiir230. 

Hayalî Önermelerden Oluşmuş Kıyastır: Bu önermeler ki, nefse 

uğradığı vakit, nefiste büyük tesir bırakır, korku veya çekicilik uyandırır. 

Şüphesiz ki insanlar onları gerçek olarak algılar. Bu yüzden savaşlarda 

şiirlerden faydalanılır231. 

14.5.Safsata232 

1.Vehmî Önermeler (Vehmiyyât): Vehimlerden oluşur. Bu 

                                                            
223 A.g.e., s.216 
224 Tahkikteki Metin, s.130. 
225 Emiroğlu, a.g.e., s.218 
226 Tahkikli Metin, s.130. 
227 Emiroğlu, a.g.e., s.221; Tahkikli Metin, s.130. 
228 Tahkikli Metin, s.130. 
229 Tahkikli Metin, s.130. 
230 Emiroğlu, a.g.e., s.Tahkikli Metin, s.130. 
231 Tahkikli Metin, s.130. 
232 Emiroğlu, a.g.e., s.244-245; Tahkikli Metin, s.130. 



40 
 

önermeler ki, vehmin duyulara dayanmayan verilerden elde ettiği gerçekte 

doğru olmayan önermelerdir. Mesela, her mevcut olanın bir vehme 

dayanması233. 

2.Doğruya Benzer Önermeler (müşebbihât): Doğruya benzer 

önermelerden oluşmuş doğru olmayan kıyastır. Örneğin: duvar üzerine 

çizilmiş bir ata “bu attır ve her at kişner. Bu at da kişneyen bir attır” 

dediğimiz gibi. Yunanlılar, bu tarz önermelere safsata (karışık ilim) derler234. 

 

 

 

 

 

                                                            
233 Tahkikli Metin, s.130. 
234 Tahkikteki Metin, s.130. 
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 )1(بسم هللا الرمحن الرحيم

م، ق حبمده نطبه االختتام َمحُد من  فتتح به الَكالم، وأحرى ما جيعلُ ما يُ  (أليق) وَىل أَ  األ
، وشكر ذي نعٍم (وهو إشارة اىل عموم املنطق) موجود من خاص وعام (وهو رجوع) بل كل

(إشارة إىل املخصوص  (إشارة إىل التصور وهو بعد اخلاص و العام) عجز عن تصورها األوهامي
حلجج أنواعها  بيان نو د لُّ كِ يو  ), (إشارة اىل احلجة  األلسن واألقالم، مث الصالة على املؤيد 

ت العظام واملخصوص من دون األنبياء مبحمود املقام، وعلى  وهو التصديق) آله الذين واآل
ألحوال العظام. م(أي كناه)، وأصَحابه الذين حتققوا    طُّهروا من الدنس واآل

م، غامن بنفيق[وبعد]:  املولد واملقام، ملا خلج (أي  )3(حممد البغدادي )2(ول أفقر األ
خطر) يف خاطري النظر إىل علم امليزان (أي علم املنطق)، وكان من النظر مين ما كان، ورأيت 

ذيب الكالم ، خاليًا عن شرٍح كما ينبغي ويرام )4(ذيب احملقق اهلمام كما وصفه يف غاية 
ّما حيل املشكل وصعب املقام، عمدت إىل أن اكتب له َشرحًا يكون مبنزلة (أي يطلب) بل ع

العوان (أي الوسط)، بني أخذ اللجام وإرخاء العنان، فكتبنا وجاء حبمد هللا كما أرد ، 

                                                            
  وبه نستعني يف نسخة (ب).  )1(
  سقط يف نسخة (أ)الف  )2(
م) غامن بن حممد البغدادي، أبو حممد:  1618بعد  - 000هـ =  1027بعد  - 000غياث الدين البغدادي ( )3(

ليفه سنة  ت يف الفروع، فرغ من  هـ.  1027فقيه حنفي. من كتبه " ملجأ القضاة عند تعارض البينات وجممع الضما
 . 5/116 م، 2002، 15األعالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، ط

ذيب الكالم يف حترير املنطق والكالم ,السعد التفتازاين (  )4( م ) مسعود  1390 – 1312هـ =  793 – 712غاية 
بن عمر بن عبدهللا التفتازاين , سعدالدين : من أئمة العربية والبيان واملنطق . ولد بتفتازان (من بالد خرسان وأقام 

ذيب املنطق  بسرخس , وأبعد تيمورلنك إىل مسرقند , فتويف فيها , ودفن يف سرخس. كانت يف لسانه لكنه. من كتبه ( 
ط )  –ط ) اختصر به شرح تلخيص املفتاح, و ( مقاصد الطالبني  –ط )يف البالغة و ( املختصر  –ط ) و ( املطول  -

ي, و ( إرشاد ط ) يف شر الكالم النوابغ للزخمشر  –ط )و ( النعيم السوابغ  –يف الكالم, و ( شرح مقاصد الطالبني 
ط )  -ط ) و ( حاشية على شرح العضد على خمتصر ابن احلاجب  –خ ) حنو , و ( شرح العقائد النسفية  –اهلادي 

ط ) يف الصرف, وهو أول ما  –ط ) و ( شرح التصريف العزي  -يف األصول , و ( التلويج إىل كشف غوامض التنقيح 
خ ) مل تتم,  –ط ) منطق, و ( حاشية الكشاف  –رح الشمسية صنف من الكتب, وكان عمره ست عشرة سنة, و ( ش

  .7/219ط ). األعالم ,  –و ( شرح األربعني النووية 
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لغفران، ومن رأى  واملأمول(أي املطلوب) ممن نظر فيه من األخوان، أن ال ينسا من الدعوة 
ليت هي أحسن، وإن جنح إىل األخرى (أي السيئة)، فال حمًال غري حسن )5(فيه ، فليدفع 

حلال، وهو أّين مل أقرأ هذا الفن على أحد  لسيئة إال مثلها وظين أن من علم  جيزي من جاء 
لرد وإن رأى اجملال، بل رمبا تعجب وقال، ُسبحان من بيده لمن الرجال، مل ينط ق لسانه 

  القادر املتعال، ومسيته الوسيط، وهللا بكل شيء حميط.الفضل يؤتيه من يشاء وهو 

   

                                                            
  فيه سقط يف نسخة (أ).  )5(
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  ]بسم هللا الرمحن الرحيم[

سم هللا فهو أبرت... ل مل يبدأ فيه   ")6( قال النيب صلى هللا عليه وسلم "كل أمر ذي 
فضل ما يفتتح به الكالم وإتباعًا بكتاب  سم هللا تعاىل ابتداًء  افتتح (أي املصنف) الكتاب 

سيًا ( أي اتباعا) مبن قبله من أهل اإلسالم وفيه امللك  م و العالم وامتثاًال حلديث خري األ
ن ما هو مقدم على كل شيء يف الوجود ينبغي أن جيعل امسه مبدأ كل  إيذان (أي إشارة) 

فعٍل، وعلى األول (أي كون  )7(شيٍء ليكون مطابقًا ملسماه، والباء متعلقة ِمبحذوف اسم أو
خلربية وعلى الثاين (أن يكون الباء مت علقة مبحذوف اسم) اجلَار واجملرور يف حمل موضع الرفع 

ملفعولية ومعناها االستعانة أو املصاحبة والثاين  الباء متعلقة مبحذوف فعل) يف موضع النصب 
وبنيت على  )8(نص عليه يف الكشاف  )أظهرأعرب  (حبذوف فعل) (أي كون الباء متعلقة 

لباء) وإن كان من حق حروف املعاين اليت جاءت على حرف أن تبىن على الفتح الكسر(أي ا
اليت هي أخف احلركات للزومها احلرفية واجلر واالسم من األمساء العشرة اليت بنوا أوائلها على 
ملتحرك والوقف على  م االبتداء  ا مبتدئني زادوا مهزة الوصل إذ من دأ السكون فإذا نطقوا 

دة شيٍء ومنهم من مل يزدها واستغىن بتحريك  )9(الساكن وإذا وقعت يف الدرج مل يفتقر إىل ز
الساكن فقال سم (وفيه مخس لغات وقد نظمها الشاعر يف عدة أبيات وهي هذه يف االسم 
ما اِفع  مخس لغات ليس يعرفها إال ذوو العلم واألفهام فاستمعوا يسم و ِاسم مها أصالن وز

ذا الذي وضع منه)وافع وهذا القول مت   .بع وبعد ذلك سم  قوم مث ُسم من بعد مث مسا 
                                                            

حلمد فهو أجدم )) أخرجه ايب داود يف سننه ( رقم  )6( ذا اللفظ ، و  4840حديث (( كّل كالم ال يبدأ فيه   (
ل ال يبدأ فيه حبمد هللا فهو أقطع )) ، و رواه ابن  494النسائي يف عمل اليوم و الليلة ( رقم  ) بلفظ (( كل أمر ذي 

) ، و الدارقطين يف سننه ( رقم  220/8إليه ابن حجر يف فتح الباري () ، و أيب عوانة عزاه  1894ماجة يف سننه ( رقم 
) ، و أمحد يف  209ـــ  208/ 3) و البيهقي يف السنن الكربى (  1)، و ابن حبان يف صحيحه ( رقم  229/1 1

 ) . 359/2املسند (
  واو يف نسخة (ب).  )7(
جار هللا: حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي، املتوىف: سنة  الكشاف عن حقائق التنزيل، لإلمام العالمة أيب القاسم )8(

  . 2/1475، مثان وثالثني ومخسمائة. كشف الظنون، حاجي خليفة، 538
  السكون يف نسخة (ب).  )9(
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  سِم الذي يف كلِّ سورٍة ِمسُهُ  قال الشاعر:

وأصله مسو من السمو(أي العلو) حذف آخره عند البصريني وعند الكوفيني أصله وسم 
وهو من السمة (أي العالمة) ولكل من الفريقني حجج ومناقضات فلُتطلب من املطوالت، 

نه كيف يضاف إيل لفظة هللا وهو االسم  )10(مضاف إىل هللا (أي بسم هللا) وأورد عليه 
ن االسم هنا مبعىن التسمية وهي غري االسم ألن االسم هو الالزم للمسمى  )11(وأجيب 

ن االسم  سم مّسمى هللا و ن يف الكالم حذف مضاف تقديره  السم و والتسمية التلفظ 
  عليكما السالمِ  اسمُ  مثَّ  )12(إىل احلولِ  قول الشاعر:زائد) ومن ذلك  هنا مقحم (أي 

(الواجب صح) املستجمع جلميع )13(الفرق بني التيمن واليمني, وهللا اسم للذات وفائدته
حلق فردّي االحنصار مث اختلف يف أنه هل  صفات الكمال وقيل هو كلي املفهوم وهو املعبود 

قائل أن هذا االسم غري مشتق من معىن وهو اسم تفرد هللا به  هو مشتق من معىن أو ال , فمن
عز وجل, فهو له اسم خاص كما يكون لغريه أمساء األعالم يف األلقاب إال أنه ال يطلق يف 

وحيكى عن  )14(وصفه تعاىل اسم اللقب والعلم لعدم التوقيف وهو أحد قويل اخلليل بن أمحد
ذا القول وإليه ذهب )15(الشافعي   أنه قال 

                                                            
  تعاىل يف نسخة (ب).  )10(
  سقط يف نسخة (أ). التسمية وهي غري االسم ألن االسم هو الالزم للمسمى  )11(
 يف نسخة (ب). إىل احلوال مث  )12(
  الواجب الوجود يف نسخة (ب).  )13(
بن  378 - 289اخلليل بن أمحد (  )14( هـ ): هو اخلليل بن أمحد بن حممد بن اخلليل، أبو سعيد السجزي، املعروف 

ً ومسع  جنك فقيه، حنفي، قاض. كان شيخ أهل الرأي يف عصره، وكان صاحب فنون يف العلوم. طاف الدنيا شرقًا وغر
  . 2/314، واألعالم 3/91، شذرات الذهب 4/153ديث. ومات قاضيا بسمرقند. النجوم الزاهرة احل

هـ ) هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بين املطلب من قريش.  204 - 150الشافعي (  )15(
أحد أئمة املذاهب األربعة، وإليه ينتسب الشافعية. مجع إىل علم الفقه القراءات وعلم األصول واحلديث واللغة والشعر. 

حلجاز والعراق. قال اإلمام أمحد: ما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال ولل شافعي عليه منة. كان شديد الذكاء. نشر مذهبه 
ا تويف. من تصانيفه: األم يف الفقه، والرسالة يف أصول الفقه،  199مث انتقل إىل مصر (  ا مذهبه أيضا و هـ ) ونشر 

ق: زكر عمريات، دار وأحكام القرآن، واختالف احلديث وغريها. تذكرة احلفاظ، حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقي
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وكثري من أهل احلق ممن سلك هذه الطريقة (أي إنه غري مشتق)  )16(احلسني بن الفضل
ومن قائل أنه مشتق من معىن مث اختلفوا فيما اشتق منه فقيل أنه مشتق من أِله آهلًة وألوهة 

اليه , وقيل من أله إذا  مبعىن عبد, وقيل من أله إذا حتّري, وقيل من أِهلُت إىل فالن أي سكنت
يقول مساع  )17(الشيخ أبو علي الدقاقفزع من أمر نزل عليه, وقيل من وِله والوله الطرب وكان 

اإلعراض  , وقيل وقيلهللا يوجب الوله ألن املسمى به امسه, وقيل من َاله مبعىن احتجب أو عال
غضب وكذلك الرحيم  والرمحن فعالن من رحم كغضبان من, )18(عنه أسلم من القال والقيل

  ,فعيل (أي من رحم) منه كمريض من مرض

دة املعىن وهو(أي الرمحن) من  دة البناِء تدل على ز والرمحن أبلغ من الرحيم ملا تقرر أن ز
والصعق والعيوق مل يستعمل يف غري هللا تعاىل ولذلك ُقّدم على  )19(الصفات الغالية كالدبران

من األدىن إىل األعلى والرمحة يف اللغة رّقة القلب وانعطاف الرحيم وإن كان القياس الرتقي 
ت اليت هي أفعال دون  عتبار الغا يقتضي التفضل واإلحسان وأمساء هللا تعاىل إمنا تؤخذ 
ن من صفات  املبادئ اليت هي انفعاالت فرمحة هللا تعاىل إما إرادة اإلنعام ودفع الضر فيكو

  فات األفعال.الذات أو اإلنعام والدفع فمن ص

                                                                                                                                                                              

، وطبقات احلنابلة، أبو احلسني ابن أيب يعلى، 1/329م، 1998 -هـ1419، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بريوت
 . 284 – 1/280حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، 

مث النيسابوري، أبو  هـ ): هو احلسني بن الفضل بن عمري البجلي، الكويف، 282 - 178احلسني بن الفضل (  )16(
علي، اإلمام املفسر، اللغوي، احملدث، إمام عصره يف معاين القرآن، أقدمه ابن طاهر معه إىل نيسابور، فبقي يعلم الناس، 
ا إىل أن تويف. مسع يزيد بن هارون، واحلسن بن قتيبة، وطائفة من الكبار، وحدث عنه أبو الطيب حممد بن عبد  ويفيت 

، طبقات املفسرين للداودي 414/  13وحممد بن صاحل بن هانئ، وآخرون. سري أعالم النبالء  هللا بن املبارك،
1/159 .  
الدقاق أبو علي: ( كان حيا يف القرن الثالث ) هو أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب احليض. قرأ علي موسى  )17(

 . 2/259بن نصر الرازي، وهو أستاذ أيب سعيد الربدعي. اجلواهر املضية 
  القيل والقال يف نسخة (ب).  )18(
 كالديدان يف نسخة (ب).   )19(
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(وقد يفرق بني احلمد واملدح والعموم و اخلصوص بوجوه ُأخر كما يقال   ]احلمد هلل[
احلمد ال يكون إال للفاعل املختار خبالف املدح أو يقال احلمد خيتص بذوي العلم خبالف 

حلي خبالف املدح)  ل مل يبدأ املدح أو يقال احلمد خمتص  (قال النيب عليه السالم كل ذي 
حلمد هلل فهو أجذم احلديث)   )20(فيه 

سلوب الكتاب اجمليد وعمًال حبديثي االبتداء وما توهم  لتحميد اقتداء  عّقب التسميَة 
من تعارضهما (أي من احلديثني) مدفوع إما حبمل االبتداء على االبتداء العريف املمتد وإما 

يف  )21(اخليايلحبمل أحدمها على احلقيقي, واآلخر على اإلضايف كما هو املشهور كذا ذكره 
  )22( حاشيته

لقول على اجلميل االختياري من نعمة وغريها على قصد التعظيم  واحلمد: هو الثناء 
والتبجيل, واملدح: الوصف على اجلميل مطلقًا يقول محدت زيدًا على إنعامه ومدحته عليه , 
وال يقال محدت اللؤلؤة على صفائها بل مدحتها فبينهما عموم مطلقًا ,وقيل بعمومية احلمد 

عثاً أم أيضاً إال زاء احلمد سواء كان   أن احملمود عليه وهو الباعث على احلمد, وقيل ما وقع 
) وأجيب   ً خبالف املمدوح عليه (فإنه ال جيب أن يكون اختيار ال جيب أن يكون اختيار
ا ال يدل على نفي  نَّ عدم قوهلم محّد عن( هذا جواب عن سؤال مقدر ) عن مثال اللؤلؤة 

                                                            
حلمد فهو أجدم )) أخرجه ايب داود يف سننه ( رقم  )20( ذا اللفظ ، و  4840حديث (( كّل كالم ال يبدأ فيه   (

ل ال يبدأ فيه حبمد هللا فهو أ 494النسائي يف عمل اليوم و الليلة ( رقم  قطع )) ، و رواه ابن ) بلفظ (( كل أمر ذي 
) ، و الدارقطين يف سننه ( رقم  220/8) ، و أيب عوانة عزاه إليه ابن حجر يف فتح الباري ( 1894ماجة يف سننه ( رقم 

) ، و أمحد يف  209ـــ  208/ 3) و البيهقي يف السنن الكربى (  1)، و ابن حبان يف صحيحه ( رقم  229/1 1
 ) . 359/2املسند (

م) أمحد بن موسى اخليايل، مشس الدين: فاضل، كان مدرسا  1458 - 1425هـ =  861 - 829اخليايل ( )21(
ذه. له كتب منها حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية  ملدرسة السلطانية يف بروسة (برتكيا) مث يف أزنيق. وتويف 

 . 1/262 وحواش على أوائل شرح التجريد للطوسي. األعالم، الزركلي،
سلوب الكتاب اجمليد وعمًال حبديثي االبتداء وما توهم من تعارضهما (أي من  )22( لتحميد اقتداء  عّقب التسميَة 

احلديثني) مدفوع إما حبمل االبتداء على االبتداء العريف املمتد وإما حبمل أحدمها على احلقيقي, واآلخر على اإلضايف كما 
  سقط يف نسخة (ب).  يف حاشيته. هو املشهور كذا ذكره اخليايل
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إذ ال يقال: إّن أنت عامل بل إّنك عامل مع أن املنفصل واملتصل ههنا مرتادفان وفيه الرتادف 
) يف االختياري أيضًا وأجيب  نظر, وقيل خبصوصية املدح (أي جيب ان يكون املدح اختيار
نه مصنوع ويؤيد الوجهني األخريين قول  (وهذا أيضا جواب عن سؤال تقدر) عن مثال اللؤلؤة 

أي مرتادفان (والرتادف  )23(. قال السيد الشريفلكشاف: احلمد واملدح أخوانالعالمة يف ا
ألخوة (أي بقول اإلخوان) التالقي يف  وهو ان يكون اللفظان معنامها واحد) وقيل أراد 

ه قوله يف الفائق: احلمد هو املدح   ,االشتقاق الكبري و

لقلب واللسان  واجلوارح قال وأما الشكر فهو مقابلة النعمة مبا ينىبء عن التعظيم وهو 
  الشاعر:

 أفادتكم النعماُء مين ثالثة
 

 يدي ولساين والضمري احملجبا
 

عتبار املتعلق  عتبار املورد, وأخص  فهو أعم (أي الشكر)منهما (أي احلمد واملدح) 
البتدا لعكس وارتفاعه  ء (أي احلمد) وخربُه هلل, وأصُله النصب على أنه من املصادر ومها 

ا عنه إىل الرفع كما فعل هنا للداللة  فعال مضمرة مثل شكراً وعجبًا وقد يعدل  اليت تنصب 
على ثبات املعىن واستقراره والتعريف فيه (أي احلمد) للجنس أي احلقيقة املعلومة اليت يعرب عنها 

بتة هلل وقيل لالستغراق إذ احلمد يف احلقيقة كله هلل وهو إما مصدر املعلوم أي كل  )24(حلمد 
كان, وإما مصدر اجملهول أي كل محٍد من األزل إىل   )25(محد من األزل إىل األبد من أي حامد

األبد من أي حممود كان أي هللا وغريه (إذ ما من خري إال وهو مواله, إما بواسطة أو بغري 
, أو القدر املشرتك بني ]53النحل [ تعاىل: وما بكم من نعمة فمن هللال واسطة, كما قا

                                                            
لسيد الشريف، أبو احلسن، اجلرجاين، احلسيين  816 – 740اجلرجاين (  )23( هـ ) هو علي بن حممد بن علي املعروف 

احلنفي. عامل، حكيم، مشارك يف أنواع من العلوم. فريد عصره. سلطان العلماء العاملني. افتخار أعاظم املفسرين. ذي 
ا. من تصانيفه: التعريفات، اخللق واخللق وا د) ودرس يف شرياز وتويف  كو (قرب إسرتا لتواضع مع الفقراء. ولد يف 

، 125، والفوائد البهية 5/328وشرح مواقف اإلجيي، وشرح السراجية، ورسالة يف فن أصول احلديث. الضوء الالمع 
 . 5/7، واألعالم 7/216ومعجم املؤلفني 

 بت يف نسخة (ب).  )24(
  حممود يف نسخة (ب).  )25(
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بت هلل تعاىل املصدرين أي ك ل محد من األزل إىل األبد من أي حامد كان ومن أي حممود 
  )26(ألن مقام احلمد يالئمه (االستيعاب كما يالئمه) االستغراق

[ واليت وما يتفرع منها وضعت جلعل الذي من األمساء املوصولة وهي (الذي) [الذي هدا
ا  اجلملة صفة للمعرفة بواسطتها (وذلك الن اجلمل ملا كانت نكرات و أرادوا أن يصفوا 
لذي ونظريه ذو مبعىن  املعارف ومل ميكن ذلك مع بقاء اجلملة على تنكري توصلوا اىل ذلك 

ا هنا ألجناس)  ولذلك ِجيء  ا اىل الوصف  م توصلوا   )27(, واهلداية الداللةصاحب فإ
وقيل الداللة على ما يوصل إىل البغية أي إرادة ما من شأنه ذلك وقيل الداللة املوصلة (أي 

 َولَِٰكنَّ  َأْحبَـْبتَ  َمنْ  َِْدي َال  ِإنَّكَ {اإليصال اىل املطلوب) إىل البغية ونقض الثاين بقوله تعاىل: 
ْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يـَْهِدي اهللََّ  ووجهه أن شأن الرسول عليه  ]٥٦[القصص:  }ِ

 فـََهَديـَْناُهمْ  َمثُودُ  َوأَمَّا{: إراءة الطريق فكيف ينفي عنه ذلك والثالث بقوله تعاىل )28(السالم
ُمْ  اْهلَُدىٰ  َعَلى اْلَعَمىٰ  فَاْسَتَحبُّوا ْ  ]١٧فصلت: [ }َيْكِسُبونَ  َكانُوا  ِمبَا اْهلُونِ  اْلَعَذابِ  َصاِعَقةُ  َفَأَخَذ

ووجهه أنَّ اهلداية إذا كانت مبعىن اإليصال استلزمت الوصول ال حمالة فكيف يُتصور الضالل 
غواٍء من الشيطان كما  بعد الوصول إىل احلق وفيه نظر جلواز وقوع الضالل بعد الوصول إليه 

 االيصال جمازاً لكنها حقيقة يف يقع يف االرتداد, فإن قيل أنَّ اهلداية يف آية الرسول وردت مبعىن
ا وردت فيها مبعىن اإلراءة )29(إراءة الطريق  ن يقال إ قيل مثل ذلك متصور يف آية مثود أيضًا 
بقوله: واحتمال  يف حاشيته )32(اجلالل )31(حقيقة يف اإليصال وإىل هذا أشار )30(جمازا لكنها

                                                            
  االستيعاب كما يالئمه يف نسخة (ب).  )26(
  بلطفه يف نسخة (ب).  )27(
)28(   .(ب) هو يف نسخة  
 يف نسخة (ب).  واو )29(
ا وردت فيها مبعىن اإلراءة جمازا لكنها )30( ن يقال إ  سقط يف نسخة (ب).  وقيل مثل ذلك متصور يف آية مثود أيضاً 
 املوىل يف نسخة (ب).  )31(
م) احلسن بن أمحد بن حممد بن علي، احلسين العلوي،  1673 - 1605هـ =  1084 - 1014اجلالل اليمين ( )32(

لتفسري والعربية واملنطق. ولد ونشأ يف هجرة رغافة (بني احلجاز وصعدة) وتنقل يف بالد  جلالل: فقيه عارف  املعروف 
فيها. وهو أخو اهلادي بن أمحد اآليت ذكره. له شروح وحواش وخمتصرات، وشعر وأدب.  اليمن، واستوطن (اجلراف) ومات
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نيًا بقوله  التجوز مشرتك ولكّن اجلواب الّذي فيه نوع شفاٍء عن النقض األول ما أشار إليه 
 َيَشاءُ  َمنْ  يـَْهِدي اهللََّ  َولَِٰكنَّ  َأْحبَـْبتَ  َمنْ  َِْدي َال  ِإنَّكَ {وللمناقشة يف امتناع محله يعين قوله: 

ْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  ن يقال إنَّ اهلداية  ]٥٦[القصص:  }ِ على هذا املعىن يعين االيصال جمال 
فيها مبعىن اإلراءة والنفي نظراً إىل احلقيقة (وجه النظر أن كال اهلدايتني الواقعتني يف قوله تعاىل ال 
دي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء اىل صراط مستقيم مبعىن واحد وهو اإليصال دون 

يل مع أنه قد حتقق اإلراءة بد ليل التخصيص يف َمن أحببت ويف من يشاء واستعمال الثاين 
ا ليست مبعىن اإلراءة فليتأمل ) كما يف قوله تعاىل  َوَما ۚ◌  قـَتَـَلُهمْ  اهللََّ  َولَِٰكنَّ  تـَْقتـُُلوُهمْ  فـََلمْ {: أ

 }َعِليمٌ  مسَِيعٌ  اهللََّ  ِإنَّ  ۚ◌  َحَسًنا َبَالءً  ِمْنهُ  اْلُمْؤِمِننيَ  َولِيـُْبِليَ  ۚ◌  َرَمىٰ  اهللََّ  َولَِٰكنَّ  َرَمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ 
ا يف احلقيقة  )33(واملعىن أّن الداللة إىل ]١٧األنفال: [ ما يوصل وإن ظهرت منك ظاهرًا إال أ

ا إن عّديت إىل املفعول الثاين بنفسها (أي بغري حرف اجلر) فهي  صادرة عن هللا تعاىل وقيل أ
  .)34(مبعىن اإليصال وإن ُعّديت حبرف اجلّر فهي مبعىن اإلراءة وفيه نظر

هنا مبعىن اسم الفاعل  أي وسطه وقيل هو اسم مبعىن االستواء وهو ]سواء الطريق[
وإضافته(أي السواء) إىل الطريق من قبيل جرد قطيفه وهو كناية عن طريق احلق وملة اإلسالم 

إن جعل متعلقًا جبعل ورد ])37([لنا(وقد جيئ مبعىن خلَق)  )36(مبعىن صّريَ  )35(هو هنا[وجعَل]
لعبد نفسه عرضة عليه أّن فيه شيئًا من إساءة األدب وإن طابق الواقع حيث يتضمن جعل ا

عثًا على فعل احلق وسببًا له فإذن إّما متعلقة مبحذوف يفسره ما بعده أو متعلق  ألن يكون 
                                                                                                                                                                              

من كتبه (تكملة الكشف على الكشاف) و (شرح الفصول) يف أصول الدين، و (شرح التهذيب) يف املنطق، و(عصام 
نهار، املشرق على صفحات املتورعني) يف أصول الدين، و (شرح الكافية) يف النحو، و (بديعية) و (شرحها) و (ضوء ال

لطائف، على اجمللد االول منهما خطوط: حممد بن إسحاق بن  -االزهار  خ) يف جملدين، رأيتهما يف خزانة عبيكان، 
 . 2/182املهدي وأمحد بن حممد قاطن وآخرين. األعالم، الرزكلي، 

  على يف نسخة (ب).  )33(
 وفيه نظر سقط يف نسخة (ب).  )34(
 سقط يف نسخة (ب).  هو هنا[وجعَل]إىل الطريق من قبيل جرد قطيفه وهو كناية عن طريق احلق وملة اإلسالم  )35(
 كذا يف نسخة (ب).   )36(
 سقط يف نسخة (ب).  لنا )37(
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لرفيق وقدم وإن كان األصل عدم جواز تقدم معمول املضاف إليه على املضاف ألنّه ظرف 
أول مفعويل اجلعل  )38(لنصب [التوفيق]وهو مما يتسع فيه ويكفيه رائحة من الفعل وقوله 

لرفع عطف  ])39([والصالةُ نيهما  [خري رفيق]وهو توجيه األسباب حنو املسببات وقوله 
)40(ابن احلاجب(اعلم أن حروف العطف عشرة عند بعض النحاة ومنه 

وهي, الواو, والفاء,  
وهي  )41(ومنه الزخمشريومث, وحىت, و أو, و أما, وال, وبل, ولكن, وأم, وتسعة عند البعض 

خلري وخيتلف معناها حبسب املنسوب إليه فهو من  ما عدا أما) على احلمد وهي لغة الدعاء 
ظهار الشرف ورفعة الدرجة ومن املالئكة االستغفار ومن الثقلني  هللا الرمحة والرضوان واالعتناء 

مسه  أي على الذي أرسله احلق إىل اخللق ومل يصرح [على من أرسله](االنس واجلن) الدعاء 
                                                            

 لنصب سقط يف نسخة (ب).  )38(
ذا الشكل  والصالة والسالم هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب  )39( عنه يف املنت 

 والصالة. 
) عمر ين حممد بن منصور االميين, أبو حفص, عزالدين, 1233 – 1197=  630 – 593ابن احلاجب (  )40(

حلديث, ورحل يف طلبه رحلة واسعة.قال  حلديث والبلدان . دمشقي املولد والوفاة. عين  بن احلاجب: عامل  املعروف 
ا و ( معجم شيوخة ) وهم ألف ومئة وبضعة ومثانون نفسا. ابن قاضي شهبة: عمل ( مع جم البقاع والبلدان ) اليت مسع 

حلافظ ابن احلاجب الرجال, وقال: خرج لنفسه ( معجما ) يف بضعة وستني جزءا, ومات دون  وعرفه ابن العماد 
احلافظ املزي: شرع يف تصنيف ( االربعني. وقال الذهيب : كان جده منصور حاجبا المني الدولة صاحب بصري. وقال 

ريخ ) لدمشق, مذيال على احلافظ أيب القاسم الدمشقي ( ابن عساكر) وهو غري ابن احلاجب ( عثمان بن عمر ) 
 . 5/62صاحب الشافية والكافية. األعالم، الرزكلي، 

، الزخمشريّ  اخلوارزميحممود بن عمر بن حممد بن أمحد  م) 1144 - 1075هـ =   - 538 – 467الزََّخمَْشرِي ( )41(
لدين والتفسري واللغة واآلداب. ولد يف زخمشر (من قرى خوارزم) وسافر إىل مكة  جار هللا، أبو القاسم: من أئمة العلم 

ا زمنا فلقب جبار هللا. وتنقل يف البلدان، مث عاد إىل اجلرجانية (من قرى خوارزم) فتويف فيه أشهر كتبه  .افجاور 
ط) و (اجلبال  - ط) ومن كتبه (املقامات  -ط) و (املفصل  -ط) يف تفسري القرآن، و (أساس البالغة  -(الكشاف 

 - خ) يف اللغة، و (الفائق  -ط) معجم عريب فارسي، جملدان، و (مقدمة األدب  - ط) و (املقدمة  -واألمكنة واملياه 
) و 3600خ) يف شسرتبيت ( -األمثال، جملدان، و (رؤوس املسائل  ط) يف - ط) يف غريب احلديث، و (املستقصى 

خ) منه  -ط) اجلزء األول منه، و (املنتقى من شرح شعر املتنيب، للواحدي  -ط) رسالة، و (ربيع األبرار  - (نوابغ الكلم 
ملدينة، رقم  مليمين) و ورقة (كما يف مذكرات ا 136يف  633كتبت سنة   795نسخة يف مكتبة شيخ اإلسالم، 

ط) اقتضبه من  -خ) رسالة، و (األمنوذج  -خ) يف العروض، و (نكت األعراب يف غريب اإلعراب  -(القسطاس 
خ) (وكان معتزيل  –ط) وله (ديوان شعر  -ط) و (أعجب العجب يف شرح المية العرب  - املفصل، و (أطواق الذهب 

 . 7/178األعالم، الرزكلي، لتشنيع عليهم يف الكشاف وغريه) املذهب، جماهرا، شديد اإلنكار على املتصوفة، أكثر من ا
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ذكر من الوصف حبيث ال يذهب الذهن عند إطالقه  )42(تعظيماً وإجالًال وتنبيها على أنه فيما
(ألن كل رسول نيب )43(منه إال إليه مث اجلمهور على أن الرسول أخص من النيب عليه السالم

  وليس كل نيب رسول)

 َمتَىنَّٰ  ِإَذا ِإالَّ  َنِيبٍّ  َوَال  َرُسولٍ  ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما{ قوله تعاىل: )44(ويدل عليه ظاهر
تِهِ  اهللَُّ  ُحيِْكمُ  ُمثَّ  الشَّْيطَانُ  يـُْلِقي َما اهللَُّ  فـَيَـْنَسخُ  أُْمِنيَِّتهِ  ِيف  الشَّْيطَانُ  أَْلَقى َ  }َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواهللَُّ  ۗ◌  آ

مائة ألف وأربعة «:سئل عن األنبياء فقال )45(السالمونّص احلديث وهو أنه عليه  ]٥٢[احلج: 
وذهب  )46(»وعشرون ألفاً، قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثالث مائة وثالثة عشر مجًا غفرياً 

ن أكثر الرسل  ً خمصوصًا به ورد عليه  صاحب الكشاف إىل أنَّ الرسول الذي يوحى إليه كتا
كتاب انقلب عليه النقض فإن مل يكونوا أصحاب كتاب مستقل ومن قال الرسول نيب معه  

دة قيد آخر وهو أن يكون صاحب  أنبياء بين إسرائيل معهم كتاب وهو التوراة فال بد من ز
أو   )48(عليهما السالم )47(دعوة سواء كانت (أي الدعوة) إىل شريعة جديدة كموسى و عيسى

إىل غريه كهارون  أو منضماً   )49(إىل شريعة غريه مستقًال كان يف الدعوة كداود عليه السالم
هو مصدر  [هًدى] )52(يف شرح الفرائض )املشهور( )51(ذكره ابن كمال كذا  )50(عليه السالم

                                                            
 مما يف نسخة (ب).  )42(
)43(   .(ب) يف نسخة  
 ظاهر سقط يف نسخة (ب).  )44(
)45(   .(ب) يف نسخة  
 . 2/19)، 361صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، رقم: ( )46(
  سقط يف نسخة (ب).  )47(
  صلوات هللا على نبينا وعليه يف نسخة (ب).  )48(
  صلوات هللا على نبينا وعليه يف نسخة (ب).  )49(
  صلوات هللا على نبينا وعليه يف نسخة (ب).  )50(
شا (؟  )51( حلديث  940 -ابن كمال  شا، مشس الدين. قاض من العلماء  هـ ) هو أمحد بن سليمان بن كمال 

شا مصنف فيه. تركي األصل، مستعرب. تعلم يف  ورجاله. قال التاجي: قلما يوجد فن من الفنون وليس البن كمال 
ا، مث أدرنة، مث صار مدرسا مبدرسة علي بك، واسكوي اخلليفة والثمان وال درنة، مث صار قاضيا  يزيد خان  سلطان 
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ومعناه اهلداية وقد مر معناها وهو من حيث اإلعراب  والبكا على (وزن) َفعل من هداه كالسرى
جيوز أن يكون مفعوًال له لقوله أرسله, على أنَّ املراد به هداية هللا تعاىل ألن نصب املفعول 
له(اعلم أنه يشرتط املفعول له بتقدير الالم ست شرائط أحدها: ان يكون مقار للفعل يف 

ا, الثاين: ان يكون فعال لفاعل الفعل املعلل ألنه ملا  الوجود ألنه علة وهي ال تنفك عن معلوهل
ته, الثالث: أن يكون أعم من  كان هو الباعث على الفعل وجب أن يكون من أغراضه ومطلو
الفعل فإن االكرام يف حنو جئتك إكرامًا لك أعم من اجمليء,  الرابع: أن ال يكون بلفظ الفعل 

مس: أن يكون مصدرا من أفعال القلوب ال من أفعال وال مبعناه وإال لكان علة لنفسه, اخلا
اجلوارح, ألنه غرض وغاية للفعل , واألعيان ال يصلح لذلك, وهلذا ال يقال جئت زيدا ضر له 
إال أن يقر حذف مضاف أي إرادة الضرب, السادس: أن يكون جوا ل (ِملَ) فإن اختل شيء 

امتناع كونه من هذا الباب كذا يف شرح األلفية)  منها امتنع تقدير الالم وغريها, أما ظهوره أو 
بتقدير الالم إمنا جيوز إذا كان فعًال لفاعل الفعل املعلل وأن يكون حاًال من فاعله أو مفعوله 
على أنه مبعىن اسم الفاعل أو أطلق (يعين عطف على) على ذي احلال مبالغة مثل زيد عدل 

ن يهتدي به مصدر مبعىن املبين  الهتداء][أي الرسول (مبعىن) وهو مبتدٌأ أوُل  [هو] أي 
ٍن وخربه الظرف الذي قبله وهو مع  [حقيق]للمفعول  أي الئق فعيل مبعىن الفاعل وهو مبتدأ 

 )53(خربه خرب األول واجلملة جيوز أن تكون صفة للهدى إذا كان حاًال عن املفعول وأن تكون
نية وأن تكون عن املضمر يف احلال (اعلم انه قد اختلف النحويون يف  )55(حاالً  )54(حاًال 

جواز تعدد أحوال غري متضادة لواحد فجوز بعضهم وهو األظهر حنو هذا زيد ضاحكًا وافقا 
ّن العامل  دة يف اخلرب وهو جيوز تعدده ومنعه بعضهم حمتجا  متحد بناًء  على أن احلال ز
                                                                                                                                                                              

آلستانة إىل أن مات. من تصانيفه: إيضاح اإلصالح، يف فقه احلنفية، وتغيري التنقيح يف أصول الفقه،  صار مفتيا 
  . 1/132، واألعالم 226/  1وطبقات الفقهاء. والشقائق النعمانية 

رسال رسله وهداية سبله اخل. إيضاح  )52( شرح الفرائض يف حل الدقائق والغوامض، أوهلا احلمد هلل ملن من على عباده 
  . 2/46املكنون، إمساعيل البغدادي، 

  يكون يف نسخة (ب).  )53(
  يكون يف نسخة (ب).  )54(
  حاًال سقط يف نسخة (ب).  )55(
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على امتناع عمله يف املصدرين والظرفني مطلقا وعلى الواحد ال يعمل إال يف حال واحدة قياسا 
عطف على قوله هدى  [ونورًا]هذا يكون احلال الثانية من املضمر يف احلال وهي العاملة فيها) 

لفتح الزهر أو األبيض منه وأّما األصفر فزهر  وفيه من اإلعراب ما فيه وهو بضم النون الضوء و
لرسول ال [به]ذكره يف القاموس    [االقتداء] بغريه من األنبياء لنسخت مّلُته امللل أمجع أي 

(ويف بعض النسخ قدم االقتداء على االهتداء و عليه حاشية اجلالل) أي االتباع وهو مرفوع 
القتداء وال يليق تعلقه بيليق ألّن اقتداء  [يليق]البتدائية وقوله  خربه والظرف املقدم متعلق 
يليق بنا ال به فإنه كمال لنا ال له وحال هذه اجلملة من حيث اإلعراب  إمنا )56(به عليه السالم

مها معطوفان على قوله من أرسله  وأصحابه] )58([آله )57(مع النور كحال اليت قبلها مع اهلدا
وضمريمها (أي اآلل و األصحاب) راجع إليه وأصل اآلل على ما هو املشهور أهل بدليل 

عن بعض العرب أنّه قال أهل وأُهيل وآل وأُويل   )59(الكسائي التغيري على أهيل وعلى ما نقل
مزتني  يف حاشية املختصر والفرق بينهما (أي األهل  )60(ذكره اخلطايبفالظاهر أن أصله آل 

واآلل) من وجهني أحدمها أن األهل يضاف إىل البلدان خبالف اآلل والثاين أن اآلل ُخص 
حنيفة رضي هللا عنه والثاين قول صاحبه) ومن له حظ استعماله يف األشراف (األول قول أيب 

ل الرسول   ))61وافر دنيو كان أو أخرو و أهل الرجل زوجته وقيل كل من يف عياله واملراد 
                                                            

)56(   .(ب) يف نسخة 
  اهلدى يف نسخة (ب).  )57(
ذا  )58( وعلى آله وأصحابه والسالم هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  الشكل آله وأصحابه
لوالء، أبو احلسن،  805 -هـ = .... 189 -الكسائي ( ....  )59( م ) هو علي بن محزة بن عبد هللا األسدي 

لكسائي مقرئ لكوفة، وتنقل يف البلدان، واستوطن بغداد. وهو الكويف، املعروف  ، جمّود، لغوي، حنوي، شاعر. نشأ 
مؤدب الرشيد العباسي، وابنه األمني. أصله من أوالد الفرس وأخباره مع علماء األدب يف عصره كثرية. من تصانيفه: معاين 

ريخ بغداد   . 4/283، واألعالم 7/84لفني ، ومعجم املؤ 11/403القرآن، واملصادر، واحلروف، والقراءات. 
اخلطايب أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم، اإلمام، العالمة، احلافظ، اللغوي، أبو سليمان محد بن حممد بن  )60(

إبراهيم بن خطاب البسيت، اخلطايب، صاحب التصانيف. ولد: سنة بضع عشرة وثالث مائة. سري أعالم النبالء، الذهيب، 
12/496 . 

  يف نسخة (ب). سقط  )61(
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هنا عرتته الطيبون بدليل عطف األصحاب عليه واألصحاب مجع صاحب وقيل مجع َصِحب 
بكسر احلاء مقصور صاحب أو َصْحب بسكون احلاء مجع صاحب والصحايب من اجتمع 

مؤمنًا ومات على اإلميان مث اجلمهور على أنه ال يصلي على  )62(لنيب عليه الصالة والسالم
لتبعية) (فال يقال اللهم صل على أيب بكر أو علي واحرتز غري األنبياء واملالئكة ابت داًء (بل 

عن االبتداء عن الصالة بطريق التبعية فإنه مما ال تنازع يف جوازه) مث اختلف يف هذا املنع 
فذهب األكثرون إىل أنّه مكروه كراهة تنزيه وكثريون إىل أنه خالف اَألوىل وقيل هو حرام , وأما 

اإلمام ألنبياء واملالئكة فجوزه بعضهم ومنع كثريون ونقل شارح الشرعة عن السالم على غري ا
رخيه والذي أراه أنه يفرق بني الصالة والسلم والرتضي فالصالة  )63(اليافعي أنّه قال يف 

لصحابة واألولياء والعلماء والرتحم  ألنبياء واملالئكة والرتضي  خمصوصة على املذهب األصح 
م والعف مرتبة بني مرتبة الصالة والرتضي فيحسن أن يكون ملن  )64(و للمذنبني, والسالمملن دو

منزلته بني منزلتني أعين يقال ملن اختلف يف نبوئتهم كلقمان وخضر وذي القرنني عليهم السالم 
م قلت وهو كما ترى تفريق حسن وقول مؤدٍب  )65(دون من مر ما فيه من  [الذين]دو
 [يف مناهج] )66())نيك خبت شذان((الفارسية خالف الشقاوة ويف السعادة  [سعدوا]الكالم 

أي  [الصدق]مجع منهج وهو الطريق الواضح ويف بعض النسخ مدارج واملدرج املسلك 
لتصديق]الصواب  متعلق بسعدوا والباء للسببية أي سعدوا يف طرق الصواب والدين بسبب  [

الصعود العروج ضد  [وصعدوا] )67(التصديق واإلميان مبا جاء به الرسول عليه الصالة والسالم
اخلري واالعتقاد إذا طابق الواقع (كان  [احلق]مجع معراج وهو السُّلم واملرقاة  [معارج]اهلبوط 

                                                            
)62(   .(ب) يف نسخة  
م): أبو بكر بن حممد بن عبد هللا بن إبراهيم اليافعي: قاض ميين  1157 -  1097هـ =  552 - 490اليافعي ( )63(

نه (حسن رائق حيتوي  من الشعراء. من أهل اجلند. له (ديوان) قال حاجي خليفة إنه يف جملدين معتدلني. ووصف شعره 
ن عمارة أورد بعض شعره يف خمتصر املفيد على اجلد واهلزل   . 2/69. األعالم، الزركلي، 169) وعلق حمقق فقهاء اليمن 

  أدىن يف نسخة (ب).  )64(
  ملن يف نسخة (ب).  )65(
  ذلك صار سعيداً.  )66(
)67(   .(ب) يف نسخة  



16 
 

قًا له ال حمالة فبالنظر إىل األول يسمى صدقًا وإىل الثانية يسمى حقًا ذكره الواقع) أيضًا مطاب
لتحقيق]فإذن الفرق بينهما اعتباري  عبد هللا يف حاشيته حيتمل أن يكون طرفًا لغوًا متعلقاً  [

بصعدوا والباء للسببية أي بلغوا أقصى مراتب احلق إذ اجلمع إذا أضيف أفاد االستغراق وهو 
وصول إىل الغاية بسبب التحقيق واإليقان أو مستقرًا ( أي ظرف مستقر) خرب املبتدأ يستلزم ال

لتحقيق أي حق  حمذوف والباء للمالبسة وهذا (املعىن) احلكم أعين صعودهم املعارج متلبس 
وجيوز أن يكون على الثاين أيضًا (أي كونه ظرف  اجلالل يف حاشيتهال ريب فيه كذا أفاد 

لتحقيق واجلزم مستقر) مفعوًال  يف شرحه  )68(ذكره هبة هللالصعدوا بواسطة أي صعدوا املعارج 
(اعلم أنه حنو قبل وبعد من الظروف هلا أحوال ثالث ألن املضاف اليه إما أن يكون مذكورا أو 
لنصب واجلر حنو بعد احلمد وإن مل يكن مذكورا فإن كان  ال , فإن كان مذكورا أو فهو معرب 

  :معر قال الشاعرذا يكون  نسيا منسيا فك

ملاء الفرات   و ساغ يل الشراب وكنت قبال                    أكاد أغص 

  .و إن كان َمْنوً يكون مبنيا على الضمة )

هو من الظروف املكانية لكونه من قبيل اجلهات الست استعري هنا للزمان ( أي  [وبعد]
هذه  [فهذا]) بعد زمان الفراغ عن احلمد والصالة وهو مبين على الضم النقطاعه عن اإلضافة 

ذكره عبد هللا يف شرحه وهذا من أمساء الفاء أما علي توهم إما أو على تقديرها يف نظم الكالم 
ا إاإلشارة قد أ ىل موجود حمسوس مشاهد فإن دخل عليه هاء التنبيه وهي موضوعة ألن يشار 

أشري إىل ما ليس كذلك كما فعل هنا فـََعلى اجملاز تنزيًال لإلشارة العقلية منزلة احلسية ألن 
ذا الكتاب ( أي الكتاب ) وهو يطلق على نقوش الكتابة وعلى األلفاظ وعلى  املشار إليه 

ركب من الثالثة واالثنني منها وال ميكن أن يراد به هنا النقوش ألن املوضوع املعاين وعلى امل
                                                            

فقيه  :ابن البارزي إبراهيمحممد بن هبة هللا بن عمر بن    )م 1443 -  1373هـ =  847 - 775( ,ابن البارِزي )68(
لقدس. وعاش متزهدا  لقاهرة ومسع البخاري  ا و شافعّي من أهل محاة. من بيت علم كبري. ولد وتفقه وقرأ النحو 

  . 7/131. األعالم، الزركلي، عرضت عليه كتابة سر الشام فما قبل. وويل ولد له قضاء محاة فهجره أربعة أشهر 
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ينبغي أن يكون من جنس احملمول وهو هنا كالم ( وهو ) ال يطلق على النقوش حقيقة ( قُيد 
سم املدلول ) وال املركب أما  بقوله حقيقية ألن الكالم يطلق على النقوش جمازا لتسميته للدال 

لثالثة أو من النقوش واأللفاظ أو من النقوش واملعاين فِلَما ّمر, وأما املركب من املركب من ا
األلفاظ واملعاين فللزوم استعمال املشرتك (ألن الكالم لفظ مشرتك بني األلفاظ واملعاين ) يف 

يف معنييه وذا غري جائز فإذن إما املراد به األلفاظ واملعاين فاإلشارة إىل الكتاب املرتب احلاضر 
الذهن سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده إذ ال حضور لأللفاظ املرتتبة وال 

اية  [غاية]ملعانيها يف اخلارج  ذيب الكالم]أي  ( وإخالصه ) والكالم لفظ  )69(أي تنقيته [
مشرتك بني األلفاظ واملعاين  أعين يطلق على الكالم اللفظي وعلى الكالم النفسي الذي يّدل 

  :كما قيلليه الكالم اللفظي  ع

 إن الكالم يف الفؤاد وإّمنا
  

 جعل اللسان على الفؤاد دليالً 
  

)70(فإن قيل كيف يصح محل غاية التهذيب على هذا وهو مصدر
التقدير (وقيل  )71(قيل  

التقدير تصنيف هذا الكتاب غاية التهذيب بتقدير املضاف ذكره اجلالل يف حاشيته وقال 
ملقصود وهو تصحيح احلمل فإن التهذيب ال حيمل على  عبدهللا لكن عندي أنه غري واٍف 
التصنيف وإن صح أن املصنف مهذب, وأن املصنف مهذب إال أن يقصد املبالغة, وقيل املراد 
لغاية الثمرة والفائدة فيصح احلمل من غري تكلف لكن يف هذه اإلرادة من التكلف ما ال 
خيفى ) هذا كالم مهذب (فإن هذا مبتدأ والكالم خرب ومهذب صفة لكالم) غاية التهذيب 
حمذوف اخلرب وصفته وأقيم مفعوهلا املطلق مقامه (على هذا جتوز كون املفعول املطلق من غري 

عرابه أو هذا لفظ العامل وإ بعه مقامه) وأعرب  ن مل جيوز وقيل حبذف املصدر أيضا مث إقامة 
غاية الكالم املهّذب , على أن املصدر مبعىن املفعول واإلضافة من قبيل جرد قطيفة أو يقال 

التحرير التبيان (قد يطلق  [يف حترير املنطق والكالم]محل عليه على املبالغة حنو زيد عدٌل 

                                                            
  وخالصته يف نسخة (ب).   )69(
 وهو مصدر سقط يف نسخة (ب).  )70(
 فقل يف نسخة (ب).  )71(
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لعبارة )  اخلايل عن احلشو والزوائد واملنطق على التبيا لكتابة كما يطلق أن التقرير التبيان  ن 
ا الذهن عن اخلطأ يف الفكر  ولئن  )72(وواضعه أرسطويف االصطالح آلة قانونية تعصم مراعا

ُوفقُت لالختتام خلتمته خبامتة أبسط فيها الكالم يف بيان وضعه ور جاله والكتب املؤلفة فيها 
ج قانون اإلسالم إ ن شاء هللا تعاىل وعلم الكالم علم يبحث يف عن أحوال املبدأ واملعاد على 

ن شّبه الشمول العمومي الذي  فإن قيل ما هذه الظرفية أعين قوله يف حترير املنطق قيل جتوزية 
لشمول الظريف فا لنسبة إيل هذا الكتاب من حيث أنّه يستفاد منه ومن غريه  ستعري للتبيان 

زاء املشبه به (أي مشول الظريف) للمشبه (أي مشول العمومي) كما  اللفظ املوضوع (أي يف) 
جلر معطوف على التهذيب  )73([وتقريب املرام]هو الشأن يف االستعارة التصرحيية التبعية 

رٌِّب غاية وفيه من التوجيه ما فيه غري أنه جيعل املقدر هنا اسم الفاعل واملرام املقصود أي هذا مق
التقريب للمقصود إىل اإلفهام وحيتمل العطف على التحرير, ويّصح محل التقريب على املعىن 
ذيب الكالم يف سوق  العريف وهو سوق الدليل على وجه يستلزم املطلوب, واملعىن هذا غاية 

 بيانية , أي [من تقرير عقائد اإلسالم]الدليل على وجه يستلزم املطلوب وِمن يف قوله 
ن  لتقريب ألنه حمال, يشعر  املقصود الذي هو تقرير عقائد اإلسالم, وال يصح تعليقه 
املقصود أمر وراء هذا التقرير وليس كذلك والتقرير البيان, والعقائد مجع عقيدة مبعىن املعتقد 

لعقائد ما يقصد  )74(قال يف شرح املواقفوهي قضية تكون مشتملة على حكم صادق  املراد 

                                                            
قبل امليالد... ارسطو أو أرسطوطاليس أو أرسطاطاليس هو  322قبل امليالد و تويف يف عام  384أرسطو ولد بعام  )72(

نني ... ارسطو تلقى تعليمه على يد أفالطون و اإلسكندر األكرب استطاع ان يتلقى علمه على  من اشهر الفالسفة اليو
ء يد هؤالء فأصبح من اكرب و اعظم املفكرين وتويف و  ترك لنا كتب كثرية بعضها يف الفلسفة والبعض االخر يف الفيز

ت والسياسة واحلكومة واألخالقيات وعلم األحياء وعلم احليوان ...  والشعر واملسرح واملوسيقى واملنطق والبالغة واللغو
  اهم ما ينسب اىل ارسطو هو انه فيلسوف وضع اساس الفلسفة الغربية .

ذيب الكالم تقريب املرام يف ش )73( للشيخ عبد القادر بن حممد سعيد بن امحد السنندجى الكردى الشافعي  -رح 
 . 1/314ست وثالمثائة والف يف بلدة سليمانيه. إيضاح املكنون، إمساعيل البغدادي،  1306املتوىف سنة 

لس 816 – 740شرح مواقف اإلجيي, للجرجاين (  )74( يد الشريف، أبو هـ ) هو علي بن حممد بن علي املعروف 
احلسن، اجلرجاين، احلسيين احلنفي. عامل، حكيم، مشارك يف أنواع من العلوم. فريد عصره. سلطان العلماء العاملني. 
ا.  د) ودرس يف شرياز وتويف  كو (قرب إسرتا افتخار أعاظم املفسرين. ذي اخللق واخللق والتواضع مع الفقراء. ولد يف 
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فيه نفس االعتقاد دون العمل فإّن األحكام املأخوذة من الشرع قسمان: األول: ما يقصد به 
نفس االعتقاد كقولنا هللا قادر مسيع بصري وهذه تسمى اعتقادية وأصلية, وعقائد: وقد ُدّون 

والزكاة فريضة وهذه  علم الكالم حلفظها,  والثاين: ما يقصد به العمل كقولنا الوتر واجب
  تسمى عملية وفرعية وأحكاماً ظاهرية وقد ُدّون علم الفقه هلا انتهى

لضرورة أنه من دين حممد    واإلسالم واإلميان يف الشرع واحد وهو التصديق مبا علم 
ة كالتوحيد والنبوة والبعث واجلزاء وإضافة العقائد إليه بيانية أو جمازية أما يف النسبة وهي اإلضاف

إىل غري ما هو له للمالبسة, أو يف اإلعراب (التجوز يف اإلعراب هو تغيري حكم إعراب الكلمة 
دة لفظ حنو:  ]82سورة يوسف [ }واسأِل القريةَ {: حبذف لفظ حنو ليس  {أي أهلها, أو ز
دة , والتجوز مثله وُيسمى جماز احلذف و  , أي]11سورة الشورى [ }كمثله شيء الز

اللغوي: هو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة مصِححة لذلك, مث العالقة إن كانت 
ة تسمى جمازاً مرسًال   ة تسمى استعارة كاستعارة األسد يف الشجاع وإن كانت غري املشا املشا

سم الصفة, ومنه تسمية أهل ا سم املوصوف وتسمية املوصوف  إلسالم كتسمية الصفة 
إلسالم  قول اجلاللإلسالم, وأما  طريقه جماز احلذف فهو ليس  - أهله أعين–وميكن أن  

على وجهه وحقه أن يقال وميكن أن يراد أهل اإلسالم على طريقة )  على أن التقدير أهل 
عرابه على طريقة جماز احلذف أو يف  اإلسالم فحذف األهل وأقيم اإلسالم مقامه وأعرب 

إلسالم أهله إطالق االسم الصفة على املوصوف بعالقة التعلق بينهما على اللغة  ن يراد 
(مصدر) مبعىن اسم الفاعل أي مبصراً  [تبصرة]أي هذا الكتاب  [جعلته]طريق اجملاز املرسل 

أي  ])76([التبّصرأي أراد  ])75([ملن حاولوموضحاً وحيتمل التجوز يف اإلعراب أي ذا تبصرة 
بكسر اهلمزة اإلعالم والالم فيه يدل عن  [اإلفهام]أي عند  [لدى]التعرف واإليضاح 

ه فعلى األول هو  املضاف إليه وهو إّما الفاعل أي تفهيمه الغري أو املفعول أي تفهيم الغري إ
                                                                                                                                                                              

، 125، والفوائد البهية 5/328وشرح السراجية، ورسالة يف فن أصول احلديث. الضوء الالمع من تصانيفه: التعريفات، 
  .5/7، واألعالم 7/216ومعجم املؤلفني 

 ملن حاول سقط يف األصل عند منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة. )75(
 التبّصر سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة. )76(
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لنصب عطف على التبصرة  [وتذكرة]تبصرة للمعلم املنتهي وعلى الثاين (للمتعلم) املبتدئ 
أي  [ملن أراد أن يتذكر من ذوي]ه من التجوز ما فيه والتذكر ذكر الشيء بعد نسيانه وفي

بفتح اهلمزة مجع فهم وهو العلم واجلار واجملرور إما ظرف مستقر يف موضع  [األفهام]أصحاب 
النصب على احلالية من فاعل يتذكر أي ملن أراد أن يتذكر حال كونه من ذوي األفهام أو 

اللغو ما يكون متعلقاً مبذكور و املستقر ما يكون متعلقا مبقدر عاًما كان أو ( ظرف  ظرف لغو
متعلق بيتذكر بتضمني حنو معىن األخذ أي ملن أراد أن  حققه الشريف يف حاشية )خاصا كذا 

يتذكر وحيفظ آخذًا أو متعلمًا من ذوي األفهام فعلى األول هو تذكرة للمنتهي وعلى الثاين 
ي خصوصًا , واألصل ال سيما حذف منه ال والكالم فيه حيتاج إىل بسط أ [سّيما]للمبتدئ 

حيث قال وأّما ال سيما فليس من كلمات االستثناء حقيقة بل املذكور  أوىف حقه الرضيوقد 
حلكم املتقدم ( قال اجلالل وحتقيقه أنه لالستثناء عن احلكم  )77(بعده منّبه على  أولويته 

ه أمت من جنس احلكم السابق ) وإمنا ُعد من كلماته ألن ما بعده املتقدم ليحكم عليه على وج
) إليه وما زائدة,  حلكم املتقدم فإن جّر ما بعده فبإضافة (ِسيَّ خمرج عّما قبله من حيث أولويته 
وحيتمل أن يكون نكرة غري موصوفة واالسم بعدها بدل منها, وإن رفع وهو أقل من اجلر فخرب 

 الذي أو نكرة موصوفة جبملة امسية وإمنا كان أقل ألن حذف أحد مبتدأ حمذوف وما مبعىن
جزئي اجلملة االمسية اليت هي صلة كقراءة من قرأ: " متامًا على الذي أحسن " ( يرفع أحسن 

بيت على خرب حمذوف ) أو صفة قليل, وليس نصب االسم بعد السيما بقياس لكنه روي 
  )78(امرئ القيس

                                                            
  مبنية يف نسخة (ب).  )77(
م) امرؤ القيس بن عانس بن املنذر بن امرئ القيس  645حنو  000هـ =  25حنو  000امرؤ القيس بن عانس ( )78(

ا يف مدينة (ترمي) وأسلم عند ظهور  بن السمط بن عمرو بن معاوية. من كندة: شاعر خمضرم من أهل حضر موت. ولد 
يه وسلم مث ملا ارتدت حضر موت ثبت على إسالمه. اإلسالم ووصول الدعوة إىل بالده، ووفد إىل النيب صلى هللا عل

ا. وهو صاحب القصيدة  وشهد فتح حصن النجري وخباية (يف شرقي ترمي) وانتقل يف أواخر عمره إىل الكوفة فتويف 
م اخللي ومل ترقد) ويف الرواة من ينسبها إىل امرئ القيس ابن حجر، وا المثد و لصحيح املشهورة اليت أوهلا: (تطاول ليلك 

ا البن عانس كما حققه العيين. األعالم، الزركلي،   . 2/12أ
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  ُجلُجل                  بنصب يوماً أيضاً فتكلفوا لنصبه وجوهاوالسَيما يوماً بدارِة 

  َصــالِــحٍ  البيضِ  يَــْوٍم لَــَك ِمــنَ  أَال ُربَّ (أوله  

لبيض النسوةوُرب هنا للتكثري على ما هو ظاهر السياق  , و اجللجل حبيبته والبيت من واملراد 
  ,  أوُهلا:السبعياتقصيدة من مجلة 

  ِبِسـْقِط اللِّـَوى بَيــَْن الدَُّخـول َفَحـْوَملِ     ِك ِمـْن ِذْكـَرى َحـبِـيبٍ قِـَفـا نَـْبـ

ضمار فعل أي ذكره عبدهللا يف حاشيته ) قال بعضهم: ما نكرة غري موصوفة ونصب يومًا 
وال وجوه  )80(ال ينصب بعد السيما إال النكرة )79(قال األندلسيأعين يومًا وقيل على التمييز 

لنصب املعرفة وهذا القول منه يؤذن جلواز نصبه قياساً على أنه متييز, ألن ما بتقدير التنوين كما 
ضمار فعل الستوى املعرفة والنكرة (قلت هذا كما ترى مناقض ملا  يف: كم رجًال إذ لو كان 

ى كونه خرب حمذوف ذكره اجلالل يف حاشيته من أن فيما بعد ال سّيما جيوز ثالثة أوجه الرفع عل
يف  )81(وقال األخفش  ),ضافةإلاواجلملة صلة ما, أو صفته والنصب على االستثناء واجلر على 

ً كرمي السيما إن أتيته قاعدًا ما ههنا زائدة عوضًا عن املضاف إليه أي وال مثله  قوهلم إن فال
قوله والسيما يومًا بدارة إن أتيته قاعدًا وأعلم أن الواو اليت تدخل السيما يف بعض املواضع ك

  جلجل

                                                            
طي 745 - 654أبو حيان األندلسي (  )79( هـ ) هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو حيان، الغر

 احلسن األندلسي. مفسر، حمدث، أديب، مؤرخ، حنوي، لغوي. أخذ القراءات عن أيب جعفر بن الطباع، والعربية عن أيب
ألندلس وإفريقية واإلسكندرية والقاهرة واحلجاز من حنو أربعمائة ومخسني  األبذي وابن الصائغ وغريمها. ومسع احلديث 
ملنصورية، واإلقراء جبماع األقمر. من تصانيفه: البحر احمليط يف تفسري القرآن، وحتفة  شيخاً، وتوىل تدريس التفسري 

ركان اإلسالم. شذرات الذهب  األريب، يف غريب القرآن، وعقد ، 6/145الآليل يف القراءات السبع العوايل، واإلعالن 
 . 7/152، واألعالم 12/130ومعجم املؤلفني 

 نكرة يف نسخة (ب).  )80(
الخفش: حنوي.  1866حنو  - 000هـ =  1283حنو  - 000االخفش (  )81( م) حممد سعيد البغدادي امللقب 

لسماوة، وتويف فيها. وكان كثري املزاح واجملون يف كالمه ونظمه. له (شرح ألفية السيوطي) يف من أهل بغداد. ويل القض اء 
  . 6/141النحو. األعالم، الزركلي، 
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اعرتاضية كما يف قوله فأنت طالق والطالق البته, إذ هي مع ما بعدها بتقدير مجلة مستقلة 
والسي مبعىن املثل ( يقال مها سيان أي مثالن ) فمعىن جاءين القوم والسيما زيد أي وال مثل 

الصًا يف اجمليء وخرب ال زيد موجود بني القوم الذين جاؤوين أي هو كان أخص يب وأشد إخ
فقيل سّيما حبذف ال ,  )82(حمذوف وُتُصرِّف يف هذه اللفظة تصرفات كثرية لكثرة استعماهلا

والسْيما بتخفيف الياء مع وجود ال وحذفها, وقد حيذف ما بعد السيما على جعله مبعىن 
ب االختصا ص َمْن خصوصًا فيكون منصوب احملل على أنه مفعول مطلق وذلك كما مر يف 

ب االختصاص جبامع بينهما معنوي فصار يف  ب النداء, إىل  نقَل حنو:  أيها الرجل من 
حنو: أ أفعل كذا أيها الرجل, منصوب احملل على احلال مع بقاء ظاهره على احلالة اليت كان 

قيًا على نصبه الذي   عليها يف النداِء ِمن ضمِّ أيُّ و َرفِع الرجل, كذلك ال سّيما ههنا يكون 
كان له يف األصل حني كان اسم ال التربئة مع كونه منصوب احملل على املصدر لقيامه  مقام 
خصوصًا فإذا قلت أحّب زيدًا والسيما راكبًا أو على الفرس فهو مبعىن وخصوصًا راكبًا فراكباً 

دة احملبة خصوصًا راكبًا وكذا يف حنو أحبه  والسيما وهو حال من مفعول املقدر أي وأخصه بز
راكب وكذا قولك أحبه والسيما إن ركب أي وخصوصًا إن ركب جواب الشرط مدلول 
دة احملبة وجيوز أن جيعل مبعىن املصدر الالزم أي اختصاصاً  خصوصًا أي إْن ركب أخصه بز

ذكر فيكون معىن وخصوصًا راكبًا أي وخيتص بفضل حمبيت راكبًا وعلى هذا ينبغي أن يؤول ما 
دة الكرم اختصاصًا يف أ األخفش ً كرمي السيما إن أتيته قاعدًا أي خيتص بز عين قوله إن فال

حال قعوده وجيوز جميء الواو قبل السيما إذا جعلته مبعىن املصدر وعدم جميئها إال أن جميئها 
  .أكثر وهي اعرتاضية كما ذكر وجيوز أن يكون عطفاً واألول أوىل وأعذب انتهى

لقرينة والشك إن أراد به االبن كما ال هو يطلق  [الولد] حدمها  على االبن والبنت وخيتص 
  ][احلريّ أي الشفيق فعيل من احلفاوة مبعىن الشفقة  ي][احلفّ  العزيز احلبيبأي  ][األعزّ خيفى 

إلكرامكغين الالئق  أي  [عليه التحية]أي امسه اسم الرسول حممد  ُمسي حبيب هللا] .[

                                                            
  استعماله يف نسخة (ب).  )82(
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مر  [من التوفيق]أي للولد املذكور  ]ال زآل له[عطف تفسري  [والسالم]وقوله  )83(الّسلم
بكسر القاف نظام األمر ومالكه أي ما يقوم به أمره (وبفتح القاف العدل أو ما  [ِقوام]معنا 

لضم داء يف قوائم الشاة ذكره يف القاموس)  أي التقوية من األيد  [ومن التأييد]يقاس به و 
وهو لغة ما يربط به القربة وأراد به هنا  [عصام]مبعىن القوة وهو معطوف على قوله من التوفيق

ال على غريه يف التوجه إىل تصنيف هذا املنت الشريف  [وعلى هللا]ما حيفظ به أمر من الزلل 
هلل يف هذا األمر  [وبه]أي االعتماد  [التوكل]   االستظهار والتمسك.أي  [االعتصام]أي 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                            
 السالم يف نسخة (ب).  )83(
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  القسم األول يف املنطق

  

  مقدمة
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أي الشطر األول من الكتاب وتعريف القسم للعهد واملعهود املعلوم ضمنًا يف  [القسم األول]
لكتاب إما األلفاظ أو  [يف املنطق]قوله يف حترير املنطق والكالم  أي يف بيان قد مّر أّن املراد 

ً ما كان فالظرفية جتّوزية  املعاين فالقسم األول عبارة عن طائفة من تلك األلفاظ واملعاين وأ
 )84(إقامة للشمول العمومي مقام الشمول الظريف

 

  األول: يف مقدمة علم املنطق وموضوع املنطقالقسم 

ب التصانيف كثرياً ما يقدمون أمام ( لرفع خرب حمذ [مقدمة] وف أي هذه مقدمة اعلم أن أر
ا  دراك معانيها يف ذلك املقصود ويسمو أي قدام ) املقصود طائفة من الكالم ينتفع الطالب 
ً أو فصًال وجيعلون كتبهم مشتملة  ملقدمة كما يسمون طائفة من كالمهم فنًا أو قسمًا أو 

ال الكل على األجزاء وهي هنا ( أي املقدمة ) لبيان رسم املنطق على هذه األمور اشتم
واحلاجة إليه وموضوعه وهذه مقدمة الكتاب وأما مقدمة العلم فهو ما يتوقف عليه الشروع يف 
مسائله وهي معرفة حّده وغايته وموضوعه فمقدمة الكتاب طرف من الكتاب ومقدمة العلم 

مسائل العلم فاأللفاظ مقدمة الكتاب وإدراكات معانيها  اإلدراكات اليت يتوقف عليها إدراكات
هي مقدمة العلم ووجه التوقف إما على تصوره فهو أّن الشارع يف علم إذا مل يتصوره أوًال برمسه 
أو  بوجه ما مل يكن على بصرية يف طلبه ويكون طالبًا للمجهول املطلق وهو حمال, أما إذا 

ه ووقف على مسائله يف اجلملة حىت إن كل مسألة منه تصوره برمسه كان على بصرية يف طلب

                                                            
 كما مّر سقط يف نسخة (أ).   )84(
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نه آلة قانونية  ا منه فإن من تصور امليزان  (أي من ذلك العلم) ترد عليه متّكن أن يعلم أ
ا الذهن عن اخلطأ يف الفكر حصل عنده مقدمة كلية وهي أن كل مسألة من  تعصم مراعا

ا  )85(مسألة معينة منه متكن مسائله هلا مدخل يف تلك العصمة فإذا أورد عليه من أن يعلم أ
ن يقول هذه مسألة هلا مدخل يف عصمة الذهن عن اخلطأ وكل مسألة كذلك فهي من  منه 
امليزان, فهذه املسألة منه, وأما على غايته ( أي فائدته أي العلم ) فلئّال  يكون طلبه عبثًا ( 

دة بصرية  العبث ارتكاب أمر غري معلوم الفائدة ) وأما على م وضوعه ( أي العلم) فيكون له ز
يف طلبه, فإن قيل ما هو املذكور من األمور الثالثة (أي احلد والغاية واملوضوع) إما أن يكون 
لبصرية بكل واحد منها  ا وعلى التقديرين  البد أن ال حيصل الشروع  أجزاء للمقدمة أو جزئيا

(أي كونه أجزاء املقدمة) فظاهر وأما على الثاين  أما على األول (أي احلد والغاية واملوضوع)
لبصرية  لبصرية بواحٍد فال يتوقف على اآلخرين وال خيفى أن الشروع  فألنه لو حَصل الشروع 
لبصرية يتحقق بكل منها قيل املراد  بواحد فال يتوقف على اآلخرين وال خيفى أن الشروع 

لبصرية وهو ال يتحقق إال مبجموع ما يفيد البصرية ملقدمة ما يتوقف عليه الشروع على كمال ا
لشروع يف تعريف املقدمة  ذا يندفع أيضًا ما قيل إن أريد  فال يرد على التقديرين شيء و
الشروع املطلق (فإن الشروع املطلق امنا يتوقف على التصور بوجٍه ما والتصديق بفائدة ما) يرد 

ليها الشروع املطلق, وإن أريد الشروع على وجه البصرية أن األمور الثالثة املذكورة ال يتوقف ع
(يرد أن البصرية) ال يكون هلا حّد معني حيصل مبا ذكر بل حيصل بغريه أيضاً, فإذا قيل املراد هو 
الشروع على كمال البصرية ال يرد أن كمال البصرية حيصل بغري األمور املذكورة فإن كمال 

ملالبصرية ال حيصل بغريه بل حيصل ب   ه وبغريه 

واملقدمة (قال يف الفائق املقدمة اجلماعة اليت تتقدم اجليش من قدم مبعىن تقدم وقد استعريت 
ألول كل شيء قيل مقدمة الكتاب ومقدمة الكالم و مقدمة العلم) مأخوذة من مقدمة اجليش 

ن قدم للطائفة اليت تكون أمام اجليش من قدم الالزم مبعىن تقدم ( وقيل جيوز أن يكون م
ا تقدم نفسها  املتعدي على تقدير الكسر أيضًا ألن هذه الطائفة ملا فيها من سبب التقدم كأ
                                                            

 ميكن منه يف نسخة (ب).  )85(
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لبصرية تقدمي من عرفها من الشارعني على من مل يعرفها ) صرّح به  ا الشروع  أو إلفاد
ن فال جيوز فتح داهلا وذكر يف بعض الكتب جواز الفتح وهو (أي الفتح) إ املصنف يف املختصر

ن جيعل من قدم املتعدي لكن  ذكر صاحب الكشاف يف الفائق مل يكن بعيدًا لفظًا ومعىن 
يف األساس أنه خلف من القول مث املصنف رتّب القسم األول من كتابه  )86(وصاحب املفتاح

لتهذيب على مقدمٍة ومقصدين وخامتة (والقسم الثاين على ستة أبواب حيث  هذا املسمى 
املنطق هذا قسم الكالم من التهذيب و على الستة وقع  التبويب) أّما املقدمة فقد سيقول بعد 
فاألول يف التصورات والثاين يف التصديقات وأّما اخلامتة  )88(فيها وأما املقاصد )87(ذكر ما تبّني 

ففي أجزاء العلوم واملبادئ واملقدمات والرؤوس الثمانية ألن املذكور فيه (أي الكتاب) إما أن 
املقدمة, والثاين: إما أن يكون من قبيل املقاصد  , األول:توقف عليه الشروع يف اجلملة أو الي

اخلامتة, واألول إّما أن يكون البحث فيه عن املفردات وهو املقصد  الثاينيف هذا الفن أو ال, 
و بيان األول, أو عن املركبات وهو املقصد الثاين, وملا كان بيان احلاجة املستلزم للمقصود وه

الفائدة فإن بيان احلاجة هو أن يبني أن الناس يف أّي شيٍء حيتاجون إليه فذلك الشيء يكون 
غايته وغرضه وحيصل بذلك معرفة العلم بغايته وهو تصوره برمسه, ولذلك اكتفى عنهما بيان 
ن صحة اكتسا ب احلاجة موقوفًا (ووجه التوقف على التقسيم اىل التصور والتصديق أن العلم 

ما  مكان اكتسا ما ليست ضرورية يتوقف على العلم  نظري التصور والتصديق من ضرور
منها وهو يتوقف على العلم بكون كل من التصور والتصديق ضرور أو نظر وهو يتوقف على 
نقسام العلم إىل التصور والتصديق املتوقف صفة العلم على معرفتها) على مقدماٍت:  العلم 

لم إىل تصور وتصديق, وانقسام كل إىل ضروري ونظري, واكتساب النظري من انقسام الع
لنظر, ووقوع اخلطأ يف النظر ابتداًء بتقسيم  العلم إىل التصور والتصديق.   الضروري 

                                                            
ج الدين  )86(   . 2/1708حممد بن حممد األسفرايين. كشف الظنون، حاجي خليفة، املفتاح 
  بني يف نسخة (ب)  )87(
  املقصدين يف نسخة (ب) )88(
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قيل هو ضروري مستغن عن التحديد من حيث أّن كل أحٍد يعلم  [العلم]: تعريف العلم
وقيل هو نظري لكن مل يفتقر إىل التحديد  )89(لرازياختيار اإلمام اوجود نفسه ضرورة وهو 

مث اختلفوا يف تعريفه  )91(والغزايل )90(وقيل نظري يفتقر إىل حتديده وهو اختيار إمام احلرمني
وهذا (أي قوله كون  )93(نه ما يوجب كون من قام به عاملًا  قال الربدعي )92(فعرفه األشعري

                                                            
م) أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني 1210 -  1150هـ، 606 - 544الرَّازي، فخر الدين ()89(

أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنهم والده، حىت برع يف التيمي الرازي امللقب بفخر الدين. ولد يف الري بطربستان، 
ا يف التفسري وعلم الكالم والفلك والفلسفة وعلم 

ً
علوم شىت واشتهر، فتوافد عليه الطالب من كل مكان. كان الرازي عامل

وف مبفاتيح الغيب، األصول ويف غريها. ترك مؤلفات كثرية تدل على غزارة علمه وسعة اطالعه أبرزها تفسريه الكبري املعر 
وهو تفسري جامٌع ملسائل كثرية يف التفسري وغريه من العلوم اليت تبدو دخيلة على القرآن الكرمي، وقد غلب على تفسريه 

اخُتلف يف .املذهب العقلي الذي كان يتبعه املعتزلة يف التفسري، فحوى تفسريه كل غريب وغريبة كما قال ابن خلكان
  .6/313األعالم للزركلي  .وًماسبب وفاته، وقيل مات مسم

هـ ) هو عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، امللقب ضياء  478 -  419إمام احلرمني (  )90(
مام احلرمني. من أعلم أصحاب الشافعي. ولد يف جوين، جمتمع على إمامته وغزارته، تفقه على والده،  الدين، املعروف 

ملدينة يدرس ويفيت وأتى على مج يع مصنفاته وتصرف فيها حىت زاد عليه يف التحقيق والتدقيق. جاور مبكة أربع سنني و
وجيمع طرق املذهب، فلهذا قيل له إمام احلرمني. وتوىل اخلطابة مبدرسة النظامية مبدينة نيسابور، وفوض إليه األوقاف وبقى 

اية املطلب يف دراية املذهب يف فقه الشافعية، والشامل يف أصول الدين على ذلك ثالثني سنة. له مصنفات كثرية، منها: 
، واألعالم 3/249، وطبقات الشافعية 3/341واإلرشاد يف أصول الدين، والربهان يف أصول الفقه. وفيات األعيان 

4/160 . 
الزاي. نسبته إىل الغزّال هـ ) هو حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزّايل، بتشديد  505 - 450الغزّايل (  )91(

لتشديد على طريقة أهل خوارزم وجرجان: ينسبون إىل العطّار عطّاري، وإىل القّصار قّصاري، وكان أبوه غزّاال، أو هو 
بتخفيف الزاي نسبة إىل ( غزالة ) قرية من قرى طوس. فقيه شافعي أصويل، متكلم، متصوف. رحل إىل بغداد، فاحلجاز، 

افت الفالسفة، فالشام، فمصر وعا د إىل طوس. من مصنفاته: البسيط، والوسيط، والوجيز، واخلالصة وكلها يف الفقه، و
لوفيات 22-7/21، واألعالم للزركلي 180 - 4/101وإحياء علوم الدين. طبقات الشافعية    . 1/277، والوايف 

لبصرة هـ ) هو علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق األ 324 - 260األشعري (  )92( شعري، أبو احلسن. ولد 
وسكن بغداد إمام املتكلمني ومشارك يف بعض العلوم، كان شافعي املذهب وتفقه على أيب إسحاق املروزي. رد على 
امللحدة واملعتزلة والشيعة واجلهمية واخلوارج وغريهم. من تصانيفه: التبيني عن أصول الدين، وخلق األعمال، كتاب 

  . 7/35، ومعجم املؤلفني 2/245فعية البن السبكي االجتهاد. طبقات الشا
م) أمحد بن احلسني، أبو سعيد الربدعي: فقيه من العلماء. كان شيخ  929 - 000هـ =  317 - 000الربدعي ( )93(

ظر اإلمام داود الظاهري يف بغداد، وظهر عليه. وتويف قصى أدربيجان.   احلنفية ببغداد. نسبته إىل بردعة (أو برذعة) 
 . 1/115,114قتيال يف وقعة القرامطة مع احلجاج مبكة. فيما اختلف به احلنفية مع اإلمام الشافعي. األعالم، الزركلي، 
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من قام به عاملا به)  يتناول الظن والتقليد واجلهل املركب والشك والوهم,  (الظن هو الطرف 
الراجح يف النسبة, والوهم: الطرف املرجوح, و الشك تساوي طريف الوقوع وال وقوع فيها, 

وإمنا مسي مركبا  واجلهل املركب: اعتقاد جازم غري مطابق سواء كان مستندا إىل شبهة أو تقليد
ألنه يعتقد الشيء على خالف ما هو عليه, فهذا جهل بذلك الشيء, ويعتقد أنه يعتقده على 

  ماهو عليه فهذا جهل اخر قد رُكبا معا, والتقليد قبول قول الغري من غري دليل)

ا املذكور ملن قامت به  )94(يف شرح العقائدواملصنف (أي عرفه املصنف)   نه صفة يتجلى 
أي يتضح ويظهر ما يذكر, وميكن أن يعرب عنه موجودًا كان أو معدومًا فيشمل إدراك احلواس 

إمام وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية و غري اليقينة وهذا احلد منقول عن 
ذكور ليعم املوجود واملعدوم ويرد عليه وعدل عن الشيء إىل امل )95(اهلدى أيب منصور املاتريدي

لعكس وال حيتاج إىل الذكر فال يكون  جامعًا والقاضي أبو يعلى و أن كم من معلوم حيصل 
نه اعتقاد الشيء على ما هو به  )96(الباقالين نه معرفة املعلوم على ما هو به وبعض املعتزلة 

                                                            
ش الوىل املتوىف سنة  -شرح العقائد النسفية  )94( سبع  1097للشيخ على بن حممد القسطموىن الرومي امللقب بقره 

وتسعني والف اوهلا احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني اخل. إيضاح املكنون، إمساعيل البغدادي، 
2/104 . 
بن حممد بن حممود املاتريدي، أبو منصور. نسبته إىل ( ماتُرِيد ) حملة بسمرقند. هـ ) هو حممد  333 -املاتُرِيدي (  )95(

من أئمة املتكلمني، وهو أصويل أيًضا. تفقه على أيب بكر أمحد اجلوزجاين، وتفقه عليه احلكيم القاضي إسحاق بن حممد 
، ومآخذ الشرائع يف الفقه، واجلدل يف السمرقندي وأبو حممد عبد الكرمي بن موسى البزدوي. من تصانيفه: كتاب التوحيد

 .  7/19. األعالم ، الزركلي  195أصول الفقه. الفوائد البهية ص 
لباِقالين بكسر القاف  403 - 338الباقالين (  )96( هـ ) هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، أبو بكر. املعروف 

ل بن الباقالين. و لبصرة. وسكن بغداد وتويف فيها. وهو نسبته إىل بيع الباقالء ويعرف أيضا  قاضي أيب بكر. ولد 
املتكلم املشهور الذي رد على الرافضة واملعتزلة واجلهمية وغريهم. كان يف العقيدة على مذهب األشعري، وعلى مذهب 

سة املذهب. ويل القضاء. أرسله عضد الدولة سفريا إىل ملك الروم فأحسن السفارة  مالك يف الفروع، وانتهت إليه ر
وجرت له مناظرات مع علماء النصرانية بني يدي ملكه. من تصانيفه: إعجاز القرآن، واإلنصاف والبيان عن الفرق بني 
املعجزات والكرامات، والتقريب واإلرشاد يف أصول الفقه، قال فيه الزركشي: هو أجّل كتاب يف هذا الفن مطلقا. األعالم 

ريخ بغداد 6/176للزركلي،   . 1/609، وفيات األعيان 5/379، 
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بعد  الفعل واإلمام الرازيممن قام به اتفاق  نّه ما يصح )97(املطابق وابن فوركفيشمل التقليد 
نّه حصول صورة الشيء يف  نّه اعتقاد جازم مطابق ملوجبه واحلكماء   ً تنزله عن كونه ضرور
جلزئيات املادية  العقل واألوىل عند العقل (أي األوىل أن يقول عنده بدل يف) ليشمل العلم 

رتسام صورها يف القوى واآلال ت دون النفس وهذا بناء  على أّنه من مقولة عند من يقول 
نّه قبول النفس الصورة احلاصلة من الشيء وهذا بناء على أنّه من مقولة  اإلضافة وبعضهم 
نه الصورة احلاصلة من الشيء عند العقل بناء على أنه من مقولة الكيف  االنفعال وبعضهم 

الشيء الصورة املطابقة أي املوافقة للواقع ألن املتبادر من صورة  املذهب املنصورقيل هذا هو 
ملطابقة كالعلم فال يشمل اجلهليات املركبة واإلضافة واالنفعال ال يوصفان  ألن الصورة توصف 

نّه صفة توجب متييزاً بني املعاين ال  )98(ملطابقة المتناع وجودمها يف اخلارج وبعض األصوليني 
ا الالنقيض وهذا وإن كان شامًال حيتمل  نقائض  للتصديقات اليقينية والتصورات بناء على أ

هلا لكنه ال يشمل إدراك احلواس وغري اليقينيات (الن حتتمل النقيض) من التصديقات (النه 
أوضح احلدود صفة توجب متييزًا ال  )99(وقال ابن احلاجبليس هلا معان)  فال يكون جامعًا 

ملعاين حيتمل النقيض وهذا أيضًا كاملتقدم فإنه و  إن مشل إدراك احلواس بناء على عدم التقييد 
نه اإلدراكات وهي ظاهرة (أي االدراكات) :   لكنه ال يشمل غري اليقينيات وبعض الكالميني 
                                                            

لري 1015 -هـ  406 -ابن ُفورك (  )97( م ) هو حممد بن احلسن بن ُفورك، أبو بكر من أهل أصبهان وأقام 
لعراق. متكلم فقيه، أصويل، ولغوي. مشارك يف أنواع من العلوم. مكثر من التصنيف. خترج به مجاعة يف األصول  و

نه قال: كان رسول هللا والكالم. كان شديد الرد على أيب ع امه  لسم ال  بد هللا بن كرام. قتله حممود بن سبكتكني 
رسوال يف حياته فقط. ورد ذلك ابن السبكي، ونسب ما حصل له من احملنة إىل شغب أصحاب ابن كرام وشيعتهم من 

ر، وتفسري القرآن، والنظامي يف أصول الدين، ألفه  للوزير نظام امللك. الطبقات الكربى اجملسمة. من تصانيفه: مشكل اآل
 . 6/83، األعالم للزركلي، 4/240، والنجوم الزاهرة 21/  4البن السبكي 

 ). بوجودمها سقط يف نسخة ( )98(
بن احلاجب  646 -  570ابن احلاجب (  )99( أبو عمرو،  - هـ ) هو عثمان بن عمر أيب بكر بن يونس املعروف 

كردي األصل، ولد يف إسنا. ونشأ يف القاهرة. ودرس بدمشق وخترج به بعض املالكية. مث رجع إىل مصر   -مجال الدين 
لعربية، وفقيها من فقهاء امل رعا يف العلوم األصولية، متقنا ملذهب مالك بن فاستوطنها. كان من كبار العلماء  الكية، 

أنس. وكان ثقة حجة متواضعا عفيفا. من تصانيفه: خمتصر الفقه؛ ومنتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل يف 
  . 4/211؛ واألعالم 6/265؛ ومعجم املؤلفني 189أصول الفقه وجامع األمهات يف فقه املالكية. الديباج املذهب ص 
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طنة كالتعقل والتوهم  كإحساس املشاعر اخلمس اللمس والسمع والبصر والشم والذوق , و
والتعقل علمًا فاإلحساس إدراك الشيء (  والتخيل فيكون كل من اإلحساس والتخيل والتوهم

لعوارض الغريبة واللواحق املادية ( عطف التفسري )  أي ذلك الشيء ) مكتنفًا ( أي متصفا) 
اليت تلحق بسبب املادة يف الوجود اخلارجي من الكم والكيف واألين إىل غري ذلك مع حضور 

لعوارض املادة ونسبة خاصة بينها (أي بني املادة) وبني  املدر  ك , والتخيل إدراكه مكتنفًا 
ولكن ال يشرتط حضور املادة ونسبتها اخلاصة, والتوهم إدراك  )100(املاديةالغريبة واللواحق 

حملسوس والتعقل إدراكه جمردًا عن الغواشي الغريبة واللواحق املادية اليت ال  املعىن اجلزئي املتعلق 
شئًا عن املاهية واإلدراك (احرتز به عن اللواحق تلزم ماهيته (أي ماهية الشئ املدرك) لزوم ًا 

ا ال متنع من اإلدراك خبالف  اليت تنشأ من املاهية فإنه ال جيب جتريد الشيء عنها لإلدراك أل
األول فإنه مينع عنه)  متثل حقيقة الشيء عند املدرك يشاهدها ما به يدرك (ما املوصولة فاعل 

اإلشارات، وهذا تعريف لإلدراك حبسب اللفظ ولذلك مل يف  كذا ذكره الشيخيشاهدها )   
 منه ههنا التعريفيتحاَش فيه عن إيراد املدرك ومل يلزم من أخذ املشتق يف تعريف املشتق 

إلدراك)  به غري شامل  مر خمتص (واملدرك خمتص  ألخفى ألن تعيني مدلول اإلدراك يكون 
لسائر الصفات النفسانية وهو (أي اإلدراك) ميثل احلقيقة على وجه املشاهدة ومل يكن تعيني 
ألخفى وهو (أي اإلدراك) ينقسم إىل إدراك بغري آلة  اإلدراك بذكر املدرك فال يلزم التعريف 
لة كما يف علمها  لكليات, وإىل إدراك  ن يكون املدرِك بذاته يدرك  كما يف علم النفس 
حملسوسات, وللتنبيه على القسمني ذكر قوله يشاهدها ما به يدرك فإن كان يدرك بغري آلة 
لة فما به يدرك هو آلة  فما به يدرك هو ذات املدرك فيشاهدها الذات وإن كان يدرك 

ملشاهدة احلضور فيندفع ما قيل املشاهدة نوع من اإلدراك فيكون فيشاهدها ا آللة واملراد 
ألخفى, وكذا ما قيل أنه يلزم أن يكون اآللة هي املدركة أيضاً فإن  أخص منه فيكون التعريف 

إليه  الذي ال يلتفتقيل احلضور عند ما به يدرك غري كاف يف اإلدراك فإّن احلاضر عند احلس 
ن اإلدراك ليس حضور الشيء عند اآللة فقط بل حضوره النفس ال ي كون مدركاً، أجيب 

                                                            
 املادية سقط يف نسخة (ب).  )100(
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ن يكون حاضراً  عند املدرك حلضوره عند اآللة وإن (الواو للوصل) كان ما به يدرك اآللة ال 
مرتني إحديهما عند املدرك واألخرى عند آلته فالنفس هو املدرك ولكن بواسطة احلضور عند 

رك اآللة واحلضور عند املدرك علم من قوله هو أن يكون حقيقة متمثلة اآللة إن كان ما به يد
عند املدرك واحلضور عند اآللة علم من قوله يشاهدها ما به يدرك والشيء املدرك إما نفس 

غري خارج عنه كعلمنا بوجود أو خارج عنه وهو  )101(املدرك كعلمنا بذاتنا, أو غريه وهو إما
مادي) كالعقول والنفوس اجملردة فهذه أقسام أربعة: واألوالن  إما مادي (كاألجسام أو غري

حللول (و يسمى  منها إدراكهما حبصول نفس احلقيقة عند املدرك األول بدون احللول والثاين 
لعلم احلصويل) واألخريان ال يكون إدراكهما حبصول  لعلم احلضوري و اآلخرين  إدراك األولني 

حبصول مثال احلقيقة سواء كان اإلدراك (مستفاداً) من اخلارجية نفس احلقيقة  اخلارجية بل 
لعلم االنفعايل وهو املستفاد من الوجود اخلارجي كما توجد أمرًا يف اخلارج مثل  ويسمى هذا 
لعلم الفعلي, وهو أن  األرض والسماء مث تصوره, أواخلارجية مستفاداً من اإلدراك ويسمى هذا 

بت قبل يكون سببًا للوجود اخلار  جي كما تصور أمرًا مثل السرير مثًال مث توجده, فالفعلي 
الكثرة واالنفعايل بعدها أي العلم الفعلي كلي يتفرع عليه الكثرة, وهي أفراده اخلارجية, 
واالنفعايل كلي يتفرع على الكثرة وهي أفراده اخلارجية اليت استفيد هو منها, فالثالث إدراكه 

ملادة جمردة عنها, والرابع مل يفتقر إىل انتزاع عن املادة ضرورة كونه غري حبصول صورة منتزعة عن ا
مادي فقوله متثل حقيقة الشيء عند املدرك متناول للجميع, يقال متثل كذا عند كذا حضر 
منتصبًا عنده بنفسه أو مبثاله, فاالنتصاب بنفسه يتناول األولني ومبثاله يتناول األخريين وقوله 

حللول فيه أو يف آلته أو بدون احللول فإن احلضور عند املدرك  عنده أعم من أن يكون 
نه  نه اإلدراكات) (أي الذي عرفه بعض الكالميني  ملعىن األخري (أي كون العلم  يشملها, و

يف اإلشارات إىل تصور ساذج أي جمرد عن التصديق وإىل تصور  الشيخاإلدراكات) قد قسمه 
من شرح مأخوذ  بتمامهه حبث) (هذا البحث أعين حبث اإلدراك مع التصديق (كذا قيل وفي

                                                            
  إما سقط يف نسخة (ب).  )101(
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ً]من مواضع)  )102(الطوالع وحواشيه أي إدراكًا على وجه القبول واالعتقاد  [إن كان إذعا
اجلازم واحرتز به عن التخيل والشك والوهم فإن كًال منها إن كان إدراكًا للنسبة لكنها خالية 

ا ليست على وجه اإل ذعان واالعتقاد بل على سبيل التخيل والتجويز فهي من عن احلكم أل
لنسبة احلكمية اليت تتصور بني املوضوع واحملمول  [للنسبة]التصورات  التامة اخلربية املسماة 

ن زيدًا ليس بقائم  ن زيدًا قائم أو سلبية كاالعتقاد   [فتصديق]إجيابية كانت كاالعتقاد 
ومنهم اإلمام هو احلكم (فيكون احلكم إدراكا وزعم املتأخرون  وإدراك النسبة على الوجه املذكور

ا تدل  الرازي أن احلكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنها بناء على أن األلفاظ اليت يعرب 
على ذلك كاإلسناد وااليقاع واالنتزاع واإلجياب وغريها فإن هذه األلفاظ فعل حبسب اللغة فال 
يكون إدراكا قال السيد الشريف قدس سره يف حاشيته لشرح الرسالة واحلق أنه إدراك أل إذا 

ا إىل وجداننا علمنا أ بعد إدراكنا النسبة احلكمية احلملية أو االتصالية أو االنفصالية مل رجعن
ا ليست  حيصل لنا سوى إدراك أن تلك النسبة واقعة أي مطابقة ملا يف نفس األمر أو إدراك أ

ً بواقعة أي غري مطابقة ملا يف نفس األمر قلت واألمر كما قال) وهو إسناد أمٍر إىل آخر إ جيا
أو سلبًا وبعبارة أخرى (أي احلكم) هو إيقاع النسبة احلكمية وانتزاعها ويقال لإليقاع إجياب 
وإثبات ولالنتزاع سلب ونفي , والنسبة احلكمية هي ثبوت شيٍء لشيٍء كثبوت القيام لزيد يف 
قولنا زيد قائم أو ثبوت شيٍء مع شيٍء على وجه االستصحاب كثبوت النهار مع طلوع 

مس يف قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو ثبوت مباينة شيء عن شيء على الش
وجه االنفصال كانفصال هذا العدد زوج عن قولنا هذا العدد فرد يف قولنا إما أن يكون هذا 
لنسبة الثبوتية واإلجيابية وهي مفهوم تصوري (أي النسبة  العدد فردًا أو زوجًا ولذلك تسمى 

                                                            
لسيد الشريف، أبو  816 – 740شرح الطوالع و حواشيه للجرجاين ( )102( هـ ) هو علي بن حممد بن علي املعروف 

لعاملني. احلسن، اجلرجاين، احلسيين احلنفي. عامل، حكيم، مشارك يف أنواع من العلوم. فريد عصره. سلطان العلماء ا
ا.  د) ودرس يف شرياز وتويف  كو (قرب إسرتا افتخار أعاظم املفسرين. ذي اخللق واخللق والتواضع مع الفقراء. ولد يف 

، 5/328من تصانيفه: التعريفات، وشرح مواقف اإلجيي، وشرح السراجية، ورسالة يف فن أصول احلديث. الضوء الالمع 
  .5/7، واألعالم 7/216فني ، ومعجم املؤل125والفوائد البهية 

  



34 
 

ً للنسبة سواء كان إدراكاً  [وإال]ذا بناء على قول املتأخرين) احلكمية وه أي وإن مل يكن إذعا
ألمر واحد كتصور اإلنسان أو أموٍر متعددة بال نسبة كتصور أطراف القضية أو مع نسبة غري 
مة غري قابلة تعلق اإلذعان   مة كالنسبة التقيدية حنو تصور غالم زيد واحليوان الناطق أو 

ا كما يف  )104(تصور )103(ة اإلنشائية حنوكالنسب ه لكن مل حيصل اإلذعان  أضرب أو قابلة إ
فالتصور إدراك املاهية من غري أن حيكم عليها بنفي  ر][فتصوّ التخيل والشك والوهم كما مّر 

حدمها وقد اختلف فيه العلماء من وجهني األول يف  أو إثبات، والتصديق هو أن حيكم عليها 
يشرتط يف وجود التصديق تصوران تصور املوضوع وتصور احملمول  )105(املتقدمون شرائطه قال

آلخر عل وجه اإلذعان  والتصديق هو إدراك النسبة التامة اليت بينهما وهي ربط أحدمها 
والتسليم وقال املتأخرون يشرتط يف وجوده ثالث تصورات املذكوران وتصور النسبة اليت بينهما 

م املستحسنة والتصديق هو إدراك أ ّن تلك النسبة واقعة أو ليست بواقعة قلت وهذه من تدقيقا
فإن يف صورة الشك قد تصور النسبة بدون احلكم إذ ما مل يتصور النسبة ال حيصل الشك فإن 
املتشكك يف النسبة احلكمية مرتدد بني وقوعها وبني ال وقوعها فقد حصل له إدراك النسبة 

حلكم وعند ارتفاع الشك ينضم إىل اإلدراكات احلاصلة  قطعًا ومل حيصل له اإلدراك املسمى 
إدراك آخر كما يشهد به الوجدان ال إنه يزول إدراك وحيصل إدراك آخر بدله واملصنف اختار 
مذهب القدماء، فإنه جعل متعلق اإلذعان النسبة  وقوعها أو ال وقوعها، وإال لقال إن كان 

ً لوقوع النسبة أو ال وقوع ها , والثاين يف ماهيته ذهب احلكماء ومجهور احملققني إىل أن إذعا
قال يف إىل أنه جمموع التصورات الثالثة واحلكم  وذهب اإلمام الرازيالتصديق هو احلكم فقط 

إن لنا تصوراً إذا حكم عليه بنفي أو إثبات كان اجملموع تصديقًا وفرق ما بينهما   )106(امللخص
                                                            

  حنو سقط يف نسخة (ب).  )103(
  كاف سقط يف نسخة (أ).   )104(
  املتقدمون سقط يف نسخة (ب).  )105(
ست وستمائة وشرحه  606يف حكمة واملنطق لالمام فخرالدين بن حممد ابن عمر الرازي املتويف سنة  –امللخص  )106(

مخس وسبعني وستمائة شرحا مبسوطا ومساه املنصص واختصره  675ابو احلسن بن علي بن عمر القزويين الكاتيب املتويف 
ري وشرحه مشس الدين اللبودي املذكور يف الرأي جنم الدين ابن اللبودي املذكور يف اإلشارات وعليه حواش  مفيدة لال

  .  2/1819املعترب. كشف الظنون, 
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حيث جعل التصديق نفس  مذهب احلكماء املصنفاختار كما بني البسيط واملركب وقد 
اإلذعان واحلكم دون اجملموع املركب منه ومن التصورات قيل احلق ما ذهب إليه احلكماء ألن 
املقصود من تقسيم العلم إىل التصور والتصديق بيان أن كًال منهما (اعلم أن بيان أن كًال منهما 

لتبع لتوقف حصول املقصود األعظم عليه وهو املقصود  له طريق خيتص به إمنا هو مقصود 
األصلي من التقسيم) موصل على حدة وطريق خيتص به ليحصل املقصود األعظم منه وهو 
لقول الشارح املوصلة إىل التصور  بيان االحتياج إىل مجيع أجزاء املنطق وهو القواعد املتعلقة 

قسامها الثالثة ( أي القياس  واالستقراء والتمثيل ) املوصلة إىل التصديق والقواعد املتعلقة 
وتصور احملكوم عليه وتصور احملكوم به وتصور النسبة احلكمية تشارك سائر التصورات يف 
لقول الشارح فلو قيل التصديق عبارة عن جمموع التصورات الثالث واحلكم مل  االستحصال 

يس له طريق خاص هذا ( أي انتهى حيصل املقصود وهو االمتياز يف الطرق, ألن هذا اجملموع ل
هذا أو خذ هذا ) وقد قدم املصنف التصديق على التصور وهو مقدم عليه طبعًا إذا ما من 
تصديق إال ويتوقف حتقيقه على التصور دون العكس ألن مفهومه وجودي ومفهوم التصور 

أي تقسم كل واحد من التصور  ])107([ويقتسمانعدمي كما عرفت, وهو مقدم عليه 
لضرورة]والتصديق  لوجوب  [ أي احلصول بال نظر  ])108([الضرورةأي ببديهة العقل أو 

لنظر]  ً وقسمًا من [واالكتساب  فيأخذ التصور قسمًا من الضرورة فيصري تصورًا ضرور
لنظر فيصري تصورًا كسبيًا وكذلك التصديق والضروري ( بعض من كل أن ال حمصلهاالكتساب 

من التصور والتصديق ضروري والبعض من كل منهما كسيب ) هو الذي ال حيتاج يف حتصيلة 
إىل نظر وكسب , والكسيب هو الذي حيتاج يف حصوله يف الذهن إىل نظر وكسب, ال يقال ال 
ً ألن املعرف هو مفهوم الضروري, واملستغين عن  حاجة إىل تعريف الضروري وإال مل يكن ضرور

وال  )109(السيد الشريف يف حاشيته على شرح الرسالةعريف هو ما صدق عليه الضروري قال الت
                                                            

ذا الشكل يقتسمان ينقسمان )107(  هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

ذا الشكل الضرورةإىل الضرورة هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشار  )108(  ح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

لسيد الشريف، أبو احلسن،  816 – 740الرسالة للجرجاين (  )109( هـ ) هو علي بن حممد بن علي املعروف 
اجلرجاين، احلسيين احلنفي. عامل، حكيم، مشارك يف أنواع من العلوم. فريد عصره. سلطان العلماء العاملني. افتخار أعاظم 
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إشكال يف تعريف البديهي والنظري من التصور فإن البديهي منه ما ال يتوقف على نظر أصًال, 
والنظري منه ما يتوقف عليه, وأما التصديق ففي تعريف قسميه إشكال وذلك ألن احلكم قد 

إىل نظر ويكون تصور احملكوم عليه أو احملكوم به حمتاجًا إليه ومثل هذا  يكون غري حمتاج
ّن املمكن حمتاج إىل املؤثر إلمكانه مع أنه يصدق عليه أنه  التصديق يسمى بديهيًا كاحلكم 
يتوقف على نظر فدخل يف تعريف النظري وخرج عن تعريف البديهي فيبطل التعريفان طرداً أو 

لتصديق عبارة عن احلكم فإذا كان مستغنيًا يف ذاته عن النظر كان بديها عكساً, واجلواب أن ا
داخًال يف تعريفه, ألنه مل يتوقف يف ذاته إىل نظر وهذا هو املراد مما ذكر يف تعريفه, وأما توقفه 

لواسطة, وأما إذا جعل التصديق عبارة عن اجملموع كما  هو على النظر يف أطرافه فذلك توقف 
  .هذا اإلشكال انتهى قوي مذهب اإلمام

ّن التصور يف تعريفي قسميه إشكال أيضاً فإن تصور النسبة قد يكون غري  وقد أورد عليه أوًال 
حمتاج اىل نظر ويكون تصور احملكوم عليه واحملكوم به حمتاجًا إليه ومثل هذا التصور يسمى 
ن ياً بديهيًا مع أنه يصدق عليه أنه يتوقف حصوله على النظر فيبطل التعريفان طردًا وعكسًا و

أصًال فإن التصديق إمنا يكون  مذهب اإلمامنه ال إشكال يف تعريفي قسمي التصديق على 
بديهيًا عنده إذا كان اجملموع بديهيًا (وإمنا يكون اجملموع بديهياً)  إذا كان كل واحد من أجزائه 

ة فإن قيل فال تتصور عنده الصورة املذكور  )110(به الشارح العالمة يف شرح املطالعبديهيًا صرّح 
قد مرَّ أن املقدمة الثانية من بيان االحتياج إىل املنطق هي انقسام كل من التصور والتصديق إىل 
الضروري والنظري واملصرح به يف املنت هو انقسام الضرورة واالكتساب فكيف قلت نعم لكنه 

تلزم انقسام  يدل على املقصود ضمنًا وكناية فإن انقسام الضرورة واالكتساب إىل كل منهما يس
كل منهما إليهما وذكر الالزم وإرادة امللزوم نوع من البالغة بل الكناية أبلغ وأحسن من 

  التصريح على ما تقرر يف موضعه وكأنه لذلك اختار هذه العبارة.
                                                                                                                                                                              

ا. من تصانيفه: امل د) ودرس يف شرياز وتويف  كو (قرب إسرتا فسرين. ذي اخللق واخللق والتواضع مع الفقراء. ولد يف 
 .5/7التعريفات، وشرح السراجية، ورسالة يف فن أصول احلديث. واألعالم 

، مثان وتسعمائة. كشف الظنون، 908شرح املطالع كتبها: جالل الدين: حممد بن أسعد الدواين، املتوىف: سنة  )110(
 . 2/1096حاجي خليفة، 
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واعلم أن من العلماء من قال أن وجود األقسام األربعة أي القضا األربعة اجلزئية اليت هي   
روري وبعضها نظري وبعض التصديقات ضروري وبعضها نظري بديهي ال بعض التصورات ض

حاجة لنا إىل االستدالل عليه واملنازع يف وجودها إما مكابر معاند صريح عقله وإما جاهل 
مبعاين األلفاظ املفردة اليت هي الضروري والنظري والتصور والتصديق أو املركبة اليت هي القضا 

وأل جند من أنفسنا بال شك أن بعض التصورات كتصور احلرارة  األربعة امللفوظة (وذلك)
ّن النفي واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان  والربودة وأمثاهلما وبعض التصديقات كالتصديق 
ن الكل أعظم من اجلزء ونظائرمها حاصلة لنا بال نظر واكتساب وأنَّ البعض من كل منهما   و

نَّ العامل حادث والصانع موجود وأمثاهلا ال حيصل لنا إال كتصور امللك واجلن وكالتصديق 
لضرورة ومنهم من أثبتها  لنظر واالكتساب وإليه ذهب املصنف حيث قال ويقتسمان 
الستدالل وال علينا أن نذكره ببعض ما له وعليه ليظهر لك أي الفريقني خري مذهبًا وأحسن 

ً وإال لدار وليس الكل من كل من قال يف الرسالةقيال  هما بديهيًا وإال ملا جهلنا شيئًا وال نظر
لفكر, قال يف الشرح قوله ملا  وتسلسل بل البعض من كل منهما بديهي والبعض نظري حيصل 
جهلنا شيئًا فيه نظر جلواز أن يكون الشيء بديهيًا وجمهوًال فإن البديهي وإن مل يتوقف حصوله 

لى شيء آخر من توجه العقل إليه أو اإلحساس به على فكر لكن ميكن أن يتوقف حصوله ع
واحلدس أو غري ذلك, فما مل حيصل ذلك الشيء املوقوف عليه مل حيصل البديهي, 

ال تستلزم احلصول والّصواب أن يقال لو كان كل التصورات والتصديقات بديهياً  )111(فالبداهة
(أي عدم االحتياج اىل ملا احتجنا يف حتصيل شيء من األشياء إىل كسب ونظر وهو فاسد 

يف بعض التصورات والتصديقات إىل الفكر  النظر والكسب)  ضرورة (أي ألجل) احتياجنا
ً وإال لدار وتسلسل (فإن اجلهل الكامل  والنظر قلت وتوجيه عبارة األستاذ ظاهر قوله, وال نظر
هو اجلهل احملوج إىل النظر واملطلق ينصرف إىل الكامل عند إطالق اللفظ فيكون معىن قوله ملا 

ويؤيده تفسري املصنف نا جهال حموجا إىل النظر جهلنا شيئًا ملا كان شيء من األشياء جمهوال ل

                                                            
  فالبديهة يف نسخة (ب).  )111(
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شياء جمهوال لنا بقوله أي ملا احتجنا اىل نظر) قوله ملا كان شيء من األ )112(يف شرح الكشف
 بعلى   أ الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه من جهة واحدة إما مبرتبة كما يتوقف

لعكس أو مبراتب كما يتوقف  والتسلسل هو ترتيب أمور  أعلى  جو جعلي  بو بعلى  او
لكسب على  )113(غري متناهية وكل واحد من الدور والتسلسل حمال, أما الدور فألن املطلوب 

ما يتوقف عليه (لو توقف) بواسطة أو بغري واسطة لزم توقفه على نفسه وما يتوقف على نفسه 
لكسب لو توقف عليه ي توقف على استحضار امتنع حصوله,  وأما التسلسل فألن املطلوب 

اية له ) واملوقوف على احملال حمال, فتحّصلنا على شيٍء  اية له حمال (واختصار ما ال  ما ال 
 ( من التصورات والتصديقات على ذلك التقدير حمال (أي على تقدير أن يكون الكل نظر

 وهو وقد حتصلنا على كثري من التصورات والتصديقات فكيف (أي فكيف يكون الكل نظر
) بيان املالزمة أن النظري إمنا يكسب من معارف  استفهام إنكاري أي فال يكون الكل نظر
 ( أخرى سابقة فلو حولنا حتصيل شيء على ذلك التقدير (أي على تقدير أن يكون الكل نظر
فالبد أن يكون بعلم آخر وذلك العلم اآلخر أيضًا نظري فيكون حصوله بعلم آخر وهلم جراً, 

أن تذهب سلسلة االكتساب إىل غري النهاية وهو التسلسل أو تعود فيلزم الدور قال يف  فأما
الشرح فإن عنيتم (أي اردمت) بقولكم حصول العلم املطلوب يتوقف على ذلك التقدير (أي 

اية له أنه يتوقف على تقدير أن يكون  املطلوب موقوفا على التسلسل) على استحضار ما ال 
لتدريج) فال نسلم على استحضار األ مور الغري املتناهية دفعة واحدة (أي يف زمان الواحد ال 

على حصول أمور غري متناهية  أنه لو كان االكتساب بطريق التسلسل يلزم توقف املطلوب
دفعة فإن األمور الغري املتناهية معدات حلصول املطلوب (املعدات ما يوجب االستعداد 
والقابلية) واملعدات ليس من لوازمها أن جتتمع يف الوجود وإن عنيتم به أنّه يتوقف على 

مور الغري (فمسلم) ولكن ال نسلم أن استحضار األ)114(استحضارها يف أزمنة غري متناهية

                                                            
)112 (  

 على سقط يف نسخة (ب).  )113(
  فمسلم يف نسخة (ب).  )114(
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ا إذا  )115(املتناهية يف األزمنة الغري املتناهية مح , وإمنا يستحيل ذلك لو كانت النفس حادثة فإ
ذا البدن متعلقة  ن تكون قبل تعلقها  كانت قدمية تكون موجودة يف أزمنة غري متناهية (

 األزمنة ببدن آخر و هلم جرا على سبيل التناسخ) فجاز أن حيصل هلا علوم غري متناهية يف
الغري املتناهية  فنقول هنا الدليل مبين على حدوث النفس وقد برهن عليه يف فّن احلكمة انتهى 

حاصل السؤال أن استحضار أمور غري متناهية يف زمان واحد  قال السيد الشريف يف احلاشية
ا فرض أن أو يف أزمنة متناهية حمال, وأما استحضارها يف أزمنة غري متناهية فليس مبحال, فإذ

اية له إّما  )116(حتصل اإلدراكات بطريق التسلسل فإن اّدعى أنّه يلزم (ح) استحضار ما ال 
اية له يف أزمة غري  دفعة أو يف أزمنة متناهية منعنا املالزمة وإن ادعى أنه يلزم استحضار ما ال 

يف أزمنة غري متناهية متناهية سلمنا املالزمة ومنعنا بطالن الالزم جلواز أن تكون النفس موجودة 
ا يف تلك األزمنة إدراكات غري متناهية فيحصل هلا اآلن إدراك املطلوب  ماضية وحيصل 
املوقوف على تلك اإلدراكات اليت ال تتناهى قلت وحمّصل كالم الشارح أ خنتار الشق الثاين 

 متناهية وامتناع استحضار أموٍر غري متناهية يف أزمنة غري )117(من الرتديد وهو أنّه يلزم (ح)
ذلك مبين على حدوث النفس وقد ثبت الربهان حبدوث النفس وبطالن التناسخ ويرد عليه أنه 
اية له  خلفي وقيل على تقدير قدم النفس أيضًا يستحيل استحضار ما ال  يلزم بيان الظاهر 

لقوة اليت يف مقدم البطن األوسط  لفكر وهو يتحقق حبركة النفس  من الدماغ ألنه حيصل 
نيًا فال ميكن اكتساب األمور غري  ً املتناهية  )118(وهو من البدن احلادث فيكون الفكر حاد

ألنه مل حيصل يف األزمنة الغري املتناهية واَألوىل أن جتعل نفس عدم تناهي األمور على ذلك 
ا قدمية أو  حادثة وقد التقدير مانعًا عن حتصيل املطلوب من غري نظر إىل حال النفس من أ

ً وإال لدار وتسلسل من وجهني (أي اعرتض عليه  اعرتض على قوله وليس الكل من كل   نظر

                                                            
  حمال يف نسخة (ب).  )115(
  حينئذ يف نسخة (ب).  )116(
 حينئذ يف نسخة (أ ب).  )117(
 الغري يف نسخة (ب).  )118(
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ً  )119(من وجهني) األول نه جيوز أن يكون (أي التصور والتصديق) مجيع التصورات نظر
وينتهي سلسلة االكتساب إىل تصديق بديهي فال يلزم دور وال تسلسل وجيوز أيضًا  أن يكون 

ً وينتهي سلسلة االكتساب إىل تصور بديهي فال يلزم دور وال تسلسل  مجيع التصديقات نظر
ّن لزومها على ذلك التقدير موقوف على امتناع اكتساب التصديقات من  أيضًا وأجيب 
لعكس (أي اكتساب التصورات من التصديقات) وقيل ال حاجة إىل العكس فإنه  التصورات و

لك ألنَّ التصديق البديهي الذي ينتهي إليه اكتساب التصورات على يف التصورات يتم بدون ذ
النسبة, وهو نظري على ذلك التقدير فيلزم أحد ما هو املفروض موقوف على تصور األطراف و 

األمرين ( أي الدور والتسلسل ) ال يقال ال نسلم لزوم الدور أو التسلسل على ذلك التقدير إذ 
يق من تصور آخر مكتسب من حكم ذلك التصديق بواسطة جيوز اكتساب أطراف هذا التصد

 أو بغريها وال دور الختالف جهة التوقف فإنَّ احلكم موقوف على تصور احملكوم عليه
عتبار االكتساب وهو يف غاية  )120(مثالً  عتبار التحقق وتصور احملكوم عليه موقوف عليه 

عتبار ا على مذهب احلكيمالظهور  عتبار أل نقول التوقف  الكتساب يستلزم التوقف 
التحقق ألن حتقق تصور احملكوم عليه مثًال موقوف على االكتساب وهو على حتقق احلكم 
فكل من حتقق احلكم وحتقق تصور احملكوم عليه موقوف على صاحبه الثاين (أي االعرتاض 

ً يكون القضا املذكورة يف ب نّه على تقدير أن يكون الكل نظر طالنه أي قولك لو  الثاين) 
طل وامللزوم مثله نظريًة, ويكون كل واحٍد  ً يلزم الّدور أوالتسلسل والالزم  من كان كلها نظر

ً فال ميكن االحتجاج على بطالن هذا القسم ألنه (ح) تصور يكون كل  )121(أطرافها نظر
ّن هذه  قضية تذكر يف بطالن نظرية حمتاج إىل غريها فيلزم الّدور أو التسلسل احملالني وأجيب 
ا قطعًا نعم يلزم أيضاً  املقدمات وأطرافها أمور معلومة لنا بال شبهة يف ذلك فيتم االحتجاج 

ا معلومًة لنا أن ال يكون مجيع التصورات أو التصديقات ً  )122(من كو ذكره يف الواقع نظر
                                                            

 األوىل يف نسخة (ب).  )119(
 مثًال سقط يف نسخة (ب).  )120(
 حينئذ يف نسخة (ب).  )121(
  أو التصديقات سقط يف نسخة (ب).  )122(
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يف حاشيته قلت ومن ذا قال من قال اإلحالة إىل البداهة أسلم من تكّلف االستدالل  الشريف
عليه فإنّه مع ما فيه من التوقف على امتناع اكتساب التصديق من التصور مث على حدوث 

ذلك يف مقدمات الدليل وأطرافها و  )123(النفس على ما هو املشهور ال يتم إال بدعوى البداهة
كاٍف يف نفي كسبية الكل فال حاجة إىل الدليل وملا كان معرفة القسم الثاين بل القسمني 

 [وهو]موقوفاً على معرفة النظر حيث أخذ يف تعريف األول عدماً ويف الثاين وجوداً عرفه بقوله 
قد   يته الفكراحملصل قال عبدهللا يف حاشأي النظر ويرادفه الفكر وقيل مها كاملرتادفني (القائل 

  :يطلق على أربعة معان

األول حركة النفس يف املعقوالت أي اليت تدركها النفس ال من طريق احلواس أي حركة كانت 
أي سواء كانت لطلب أو لغريه , وسواء كانت من املطالب أو اليها, وهذا  هو الفكر الذي 

  يُعد من خواص االنسان ويقابله التخيل وهو حركتها يف احملسوسات

املشعور به بوجه ما مقررة يف املعاين احلاضرة عندها طالبة ملبادئه إىل  املطالبثاين حركتها من ال
أن جتدها مث رجوعها من تلك املبادئ إىل املطالب أعين جمموع احلركتني وهذا هو الفكر الذي 

بني اخلطأ حيتاج فيه ويف كال جزئيه إىل املنطق فإن املنطق كافل لبيان املواد والصور والتميز 
  والصواب يف املعاين

الثالث ترتيب املبادئ املعلومة الالزمة للحركة الثانية وهذا هو املعىن املشهور املتعارف عند 
  املتأخرين

الرابع احلركة األوىل من هاتني احلركتني من غري أن توجد الثانية معها وإن كانت هي املقصودة 
زائه ا حلدس فإنه االنتقال من املبادئ إىل املطالب دفعة منها, وهذا هو الفكر الذي يستعمل 

بال يشبه تقابل تقافيقابل حكمه الذي هو االنتقال من املطالب إىل املبادئ وإن كان تدرجيًا 
الصاعدة و اهلابطة فإن أحدمها إىل املبادئ واآلخر إىل املطالب وإن النظر فهو يرادف الفكر 

مالحظة املعقوالت الواقعة يف ذلك االنتقال قلت ولعله  وقيل الفكر هو االنتقال املذكور والنظر
                                                            

  البهديهة يف نسخة (ب).  )123(
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ملالحظة هذا ما حصل من كالم القول يف هذا املقام وكأن  اختار املصنف حيث فسر النظر 
قال اإلمام الرازي يف خمتصر املشتمل على قد احملصل لتجويز األمرين قال كاملرتادفني منه) (

ا إىل حتصل علم ب مقدمخسة علوم النظر والفكر عبارة عن ترتي ات علمية أو ظنية ليتوصل 
  .أو الظن)

ا إىل ما حصل صورته (فيه  اجملهول] لتحصيل [مالحظة املعقول أي توجه النفس والتفا
ً يف  ً يف العقل دون اجلزئيات احلاصلة صور لكليات احلاصلة صور إشارة إىل أن النظر خمتص 

ال مكتسباً وهذه من فوائد العدول عن املعلوم إىل املعقول) اآلالت فإن اجلزئي ال يكون كاسبا و 
لنظر حتصيله ال من مجيع  لوجه الذي يطلب  يف العقل ليحصل (لتحصيل) أمر جمهول 
الختيار متصورًا كان املعقول  الوجوه بل البّد أن يكون معلومًا بوجٍه آخر حىت ميكن طلبه 

اإلنسان أو مصدقًا به يقينًا (ولذلك اختار املعقول  واجملهول كمالحظة احليوان الناطق لتحصيل
لتصور) كمالحظة أن العامل متغريا وكل  لتصديق كاملعرفة  على املعلول إذ كثريا ما خيتص العلم 
متغري حادث لتحصيل أّن العامل حادث أو ظين (فإن النظر كما جيري يف اليقني جيري يف 

الرسالة ولذلك عدل املصنف عن لفظ املعلوم إىل الظنون واجلهاالت أيضا صرح به يف شرح 
املعقول إذ قد يتبادر منه اليقني خاصة) كمالحظة أن هذا احلائط ينتشر منه الرتاب (وكل 

جلهل  املركب  حائط ينتشر منه الرتاب) ينهدم لتحصيل أّن هذا احلائط ينهدم أو جمهوًال 
إّن العامل مستغن عن املؤثر وكل مستغن عن املؤثر فهو قدمي لتحصيل  )124(كمالحظة الدهري

ملفرد كما يف احلد أّن العامل قدمي ملعقول اجلنس الشامل للمعقوالت ليشمل التعريف  , واملراد 
خلاصة وحدها واملركب (ولذلك عدل عن املعلوم إىل املعقول فإن العلم  لفصل وحده والرسم 

دراك امل دراك البسيط) كما يف غريمها بال كلفة خبالف قول اجلمهور قد خيص  ركب كاملعرفة 
ملفرد ضرورة أنه ال يتصور  أنه ترتيب أمور معلومة للتأّدي إىل اجملهول فإنه ال يشمل التعريف 

                                                            
لبعث، وينكر حشر األجساد ويقول:  )124(     ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦچ ڤ ڤ الدهري: من يقول بقدم الدهر، وال يؤمن 
/  3] مع إنكار إسناد احلوادث إىل الصانع املختار سبحانه وتعاىل. املصباح املنري، وابن عابدين  ٢٤[اجلاثية: چ  ڃ ڄ

296 .  
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ملعاين املفردة جائز عقًال إال أنه مل احلق أّن ال )125(الرتتيب فيه قال يف شرح املواقف  تعريف 
ملعاين املركبة ومل يكن أيضًا للصناعة فيه مزيد مدخل فلم يلتفتوا إليه  ينضبط انضباط التعريف 

النظر مبا هو املعترب منه أعين ترتيب أمور إخل وعدل عن لفظ املعلوم مع أن  )126(وخّصوا حد
يف فيه حسن املقابلة مع اجملهول نقيض املعلوم إىل املعقول حترزًا عن استعمال املشرتك اللفظي 

التعريف فإنّه ممنوع مع ما فيه من رعاية السجع وفوائد أخرى سنشري إليها يف احلواشي إن شاء 
بدليل وقوع التناقض يف نتائج األفكار فإّن  [اخلطأ]أي يف النظر  [وقد يقع فيه]هللا (تعاىل) 

دى فكره إىل التصديق بقدم  قض بعضا يف مقتضى أفكارهم فواحد قد  بعض العقالء قد 
العامل وآخر إىل التصديق حبدوثه وال ميكن أن يكون الفكران كالمها صوابني فاحتيج وإال لزم 
اجتماع األمرين النقيضني يف الواقع وهو حمال فيكون أحدمها خطأ الحمالة ولواله ملا تناقض 

  )127(النتائج اليت ينساق إليها األفكار

ت  [فاحتيج إىل قانون] ت التصورية والتصديقية (أي النظر يفيد معرفة طرق اكتساب النظر
ت واالحاطة امنا يكون من  ما (ليس املراد منه ان اكتساب النظر التصديقية) من ضرور
ت أما ابتداء او بواسطة جلواز أن  ا مستند اىل الضرور ت ابتداء بل املراد اكتسا الضرور

لث وهكذا لكن ال بد من يكتسب نظري من نظري آخر  ويكتسب ذلك اآلخر من نظري 
ألفكار الصحيحة  ت دفعا للدور او التسلسل حاشية) واإلحاطة  االنتهاء اىل الضرور
ي طريق يكتسب وأي فكر  كل نظري  والفاسدة الواقعة يف تلك الطرق حىت يعرف منه أن ّ

نية عماد القانون يف اقال والقانون يف االصطالح ( )129(فاسدٍ  )128(صحيح وأي فكر للغة السر
                                                            

لسيد الشريف، أبو احلسن، هـ )  816 – 740شرح املواقف: للجرجاين ( )125( هو علي بن حممد بن علي املعروف 
اجلرجاين، احلسيين احلنفي. عامل، حكيم، مشارك يف أنواع من العلوم. فريد عصره. سلطان العلماء العاملني. افتخار أعاظم 

د) ودرس يف شرياز  كو (قرب إسرتا ا. من تصانيفه: املفسرين. ذي اخللق واخللق والتواضع مع الفقراء. ولد يف  وتويف 
، والفوائد البهية 5/328التعريفات، وشرح مواقف اإلجيي، وشرح السراجية، ورسالة يف فن أصول احلديث. الضوء الالمع 

 .5/7، واألعالم 7/216، ومعجم املؤلفني 125
  حد سقط يف نسخة (ب).  )126(
 سقط يف نسخة (ب).  األفكار )127(
 سقط يف نسخة (ب).  وأي فكر )128(
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الـَمْسَطر وحيتمل ان يكون مسطر الكتابة, وان يكون مسطر اجلدول, وا ما كان فهو امر 
يتوصل به اىل امور كثرية فيناسبه املعىن االصطالحي) أمر كلي (أي قضية كلية)  مشتمل على 

ة) منه وبعبارة أخرى أمر  أحكام جزئيات موضوعه اشتماًال يتعرف أحكامها (أي احكام القضي
كلي حممول موضوعه على جزئياته (أي جزئيات املوضوع) ليتعرف أحكام جزئياته (أي 

كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنّه حكم كلي يعلم منه أحوال   )130(جزئيات املوضوع) منه
مرفوع  لشرح الرسالة : إذا قلت مثًال كلُّ فاعلٍ  قال السيد الشريف يف حاشيتهجزئيات الفاعل 

(كزيد يف قاَم زيٌد, وعمرٍو يف ضرَب عمٌرو)  فالفاعل أمر كلي أي مفهوم ال مينع نفس تصوره 
عن وقوع الشركة فيه وله جزئيات متعددة حيمل هو عليها وهذه القضية (أيضًا صح) أمر  
ا  كلي(أي قولنا كل فاعل مرفوع) أي قضية كلية قد حكم فيها على مجيع جزئيات موضوعا

روع هي األحكام الواردة على خصوصيات تلك اجلزئيات (أي الرفع يف زيد وبكر يف قام وهلا ف
زيٌد وقعد بكٌر مثال أحكام واردة على خصوصيات اجلزئيات) كقولك زيد يف قال زيد مرفوع 
وعمر ويف ضرب عمرو مرفوع إىل غري ذلك وهذه الفروع مندرجة حتت تلك القضية الكلّية 

لقو  ة القريبة من الفعل والقانون واألصل والقاعدة والضابطة أمساء هلذه القضية املشتملة عليها 
لقياس إىل تلك الفروع املندرجة فيها واستخراجها منها إىل الفعل ّمسي تفريقًا وذلك  الكلية 

(فيحصل) قضّية وجتعل صغرى (أي تلك  )131(ن حيمل موضوعها أعين الفاعل على زيد مثالً 
ة الكلية كربى هكذا زيد فاعل وكل فاعل مرفوع فنتج أن زيداً مرفوع فقد القضية) وتلك القضي

لفعل موقوف إىل الصغرى اليت  ذا العمل هذا الفرع من القوة إىل الفعل (ألن وجوده  خرج 
هي سهلة احلصول كما سيُتلى عليك يف االستخراج) وقس على ذلك فقوله أمر كلي أي قضية  

  .كلّية انتهى

                                                                                                                                                                              
 و سقط يف نسخة (أ).  )129(
  سقط يف نسخة (ب).  منه )130(
  فيحصل يف نسخة (ب).  )131(
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الشتمال يف قوله أمر كلي  )132(عماد يف حاشيتهقال املوىل ال ال يقال االشتمال (يعين أن املراد 
مشتمل هو كونه إىل آخره) كونه حبيث يعلم منه تلك األحكام وال شك أن تلك احلاشية 
ّ نقول إذا قلنا زيد يف  لقوة أل لفعل ال  لفعل فتكون مشتملة عليها  حاصلة للقضا الكلية 

لفعل على ضرب زيد وعم رو يف قال عمرو وخالد يف جاء خالد مرفوع فهذا الكل مشتمل 
لفعل على تلك األحكام وأّما  تلك األحكام وأّما إذا قلنا كل فاعل مرفوع فهذا الكل مشتمل 
لقوة القريبة إىل  إذا قلنا كل فاعل مرفوع فهذا األمر الكلي مشتمل عليها (أي على األحكام) 

  الفعل تدبر

سطر وهاهنا حبث وهو أن القانون إذا كان عبارة عن قضية(كلية) يستخرج مث قا ل بعد ذلك 
منها فروعها النظرية املندرجة حتتها فال يكون تعريف املنطق شامًال ألجزائه البديهية اليت فروعها 
نه كلي يستخرج منه فروعه النظرية, فما فروعه بديهية ال يدخل  بديهية أيضًا (ألنه قد فسر 
ّن بعض أجزائه وهو  حتته)  كقوهلم الشكل األول منتج والقياس االستثنائي منتج وقد صرّح 
مثل الشكل األول منتج بديهي والفروع املندرجة حتته أيضًا بديهية فاعلم ذلك فإنه دقيق 

(أي القانون) أي عن اخلطأ يف النظر  ]عنه[أي ذلك القانون الذهن إذا روعي  ]يعصم[
أي القانون املفيد ما ذكر العاصم (أي املذكور " أي معرفة طرق االكتساب" فقوله: ما  ]وهو[

إذ منه يعرف أن كل  ]املنطق[يف حمل النصب مفعول, وقوله ذكر صلته) عن اخلطأ يف الفكر 
ي طريق يكتب وأي فكر صحيح وأي فكر فاسد كما ستعلم إن شاء هللا فقد ثبت  نظري 

ن اخلطأ يف الفكر إىل املنطق بثالث مقدمات (حده انقسام العلم إىل االحتياج يف العصمة ع
                                                            

 -حممد بن فرامرز بن علي، املعروف مبال  ) م 1480 -ه =.. 885 -: مال خسرو (..املوىل العماد يف حاشيته )132(
مسلما، فتبحر يف علوم املعقول ونشأ هو .أسلم أبوه.رومي االصل.خسرو: عامل بفقه احلنفية واالصول -أو منال أو املوىل 

ا، ونقل إىل .واملنقول، وتوىل التدريس يف زمان السلطان حممد بن مراد، مبدينة بروسة وويل قضاء القسطنطينية، وتويف 
لتخت السلطاين، وعظم أمره، وعمر عدة مساجد بقسطنطينية.بروسة من كتبه (درر احلكام .قال ابن العماد: صار مفتيا 

ط) رسالة، وشرحها (مرآة  -ط) فقه، كالمها له، جملدان، و (مرقاة الوصول يف علم االصول  -االحكام يف شرح غرر 
ط) يف االصول، و (حاشية على  - خ) يف البالغة، و (حاشية على التلويح  -ط) و (حاشية على املطول  -االصول 

  6/328األعالم  .)2( 947خ) كتبت سنة  -أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
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التصور والتصديق, الثاين انقسام كل منها إىل الضرورة واالكتساب, الثالث وقوع اخلطأ يف 
نّه قانون عاصم عن اخلطأ ويف  النظر منه)  كما رأيت وعلم من بيان احلاجة إليه تعريفه أيضًا 

 (أي املنطق) ألن مسائله قوانني كلية فإ إذا عرفنا أن السالبة الكلية الفكر وإمنا كان قانوً 
لضرورة   الضرورية تنعكس إىل سالبة كلية دائمة عرفنا أن قولنا ال شيء من اإلنسان حبجر 
نسان دائماً (ألن قولنا ال شيء من اإلنسان حبجر سالبة كلية  تنعكس إىل ال شيء من احلجر 

نسان سالبة كلية دائمة, فإذا ثبت أن كل سالبة كلية ضرورية, وقولنا ال  شيء من احلجر 
  ضرورية تنعكس إىل سالبة كلية دائمة ال جرم تنعكس إليه)

وإمنا ُمسّي هذا الفن منطقًا ألن النطق يطلق على النطق الظاهري وهو التكلم وعلى النطق 
وهذا الفن يقوي األول ويسلك الباطّين وهو إدراك املعقوالت وعلى القوة اليت مصدر ذلك 

لثاين مسلك السداد (السداد يف اللغة القوة) وحيصل بسببه كماالت الثالث فاشتق له اسم 
أي موضوع علم املنطق وهذا هو األمر الثالث من األمور الثالثة اليت  ]وموضوعه[من املنطق 

ا  ألن موضوع كل علم ما يبحث يف  ])133(التصديقي التصورياملعلوم [وضعت املقدمة لبيا
ذلك عن عوارضه (العوارض الذاتية: هي اليت تلحق الشيء لذاته , كالتعجب الالحق لذات 
إلرادة الالحقة لإلنسان بواسطة أنه حيوان, أو بواسطة أمر خارج  اإلنسان, أو جلزئه كاحلركة 

عوارض الغريبة, وبيان  عنه مساٍو له كالضحك العارض لإلنسان بواسطة التعجب وغريه من ال
كل منها مفصال يذكر يف اخلامتة إن شاء هللا) وأحواله الذاتية كأفعال املكلفني لعلم الفقه فإن 
الفقيه يبحث عنها من حيث احلل واحلرمة والصحة والفساد وكبدن اإلنسان لعلم الطب فإنه 

لكلمات لعلم يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة واملرض (وهو موضوع علم الطب), وكا
النحو فإنه يبحث فيه عن أحواهلا من حيث اإلعراب والبناء واملنطقي يبحث عن العوارض 
الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية فتكون املعلومات التصورية والتصديقية موضوع املنطق 

ا ا موجودة يف الذهن أو غري موجودة وكو مطابقة  لكن ال مطلقًا إذ من أحواهلا الذاتية كو
ملاهيات األشياء يف أنفسها أو غري مطابقة هلا إىل غري ذلك فإنه ال حبث للمنطقي عنها إذ 
                                                            

ذا الشكل التصديقي )133(   والتصديقي هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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ا وإمنا يبحث عنها يف اإلهلي بل [ أي يصح أن يوصل  ]من حيث يوصلليس غرضه متعلقًا 
املعلوم التصوري فال يرد أن اإليصال كيف يكون قيدًا للموضوع مع كونه من املطالب يف هذا 

لفن فإنَّ املوضوع املنطق مقيد بصحة اإليصال (ال بنفس اإليصال) بل اإليصال وما يتوقف ا
كما   ]تصوري[أي جمهول  ]إىل مطلوب[عليه أعراض ذاتية له يبحث عنها يف هذا العلم 

يبحث عن اجلنس وهو اجلزء املشرتك كاحليوان مثًال وعن الفصل وهو اجلزء املختص كالناطق 
 ]سمىفيُ ما كيف يركبان فيوصل اجملموع إىل جمهول تصوري كاإلنسان [مثًال من حيث أ

ألنه يعرف ويبني اجملهول  [معّرِفًا]التصوري املوصل إىل جمهول تصوري  )134(ذلك املعلوم
أما كونه قوًال َفِألنه يف  ) قال يف الشرحالتصوري, وقوًال شارحاً أيضاً (ويسمى أيضا قوال وشارحا

رادفه (وإمنا قال يف األغلب ألنه قد يكون مفردا كما يف جواب من قال األغلب مركب والقول ي
ما اإلنسان؟ فنقول الضاحك أو الناطق), وأّما كونه شارحاً فلشرحه وإيضاحه ماهيات األشياء 
ويسمى املطلوب احلاصل من ذلك املعلوم معرَّفًا بفتح الراء ومن حيث أن ذلك املعلوم 

كما يبحث عن القضا املتعددة كقولنا   ])135(تصديقي[هول التصديقي يّصح أن يوصل إىل جم
ا كيف تؤلف لتصري قياسًا موصًال إىل جمهول  )136(العامل متغري وكل متغري حادث من حيث أ

ذلك املعلوم التصديقي املوصل إىل جمهول تصديقي  ]سمىفيُ [تصديقي وهو العامل حادث 
ا استدالًال على مطلوبه غلب على اخلصم من حج  و دليال)( )137( ]حجةً [ ألن من متسك 

لضم من حج إذا قصد) إذا غلب فهذا من قبيل (أي مأخوذ) تسمية السبب  لفتح و حيج (
سم املسبب ألن احلجة لغًة الغلبة ويسمى املطلوب احلاصل من ذلك املعلوم التصديقي نتيجة 

حوال املعلومات التصورية اليت يبحث عنها يف املنطق يف احلاشية أ قال السيد الشريفتذنيب 
  ثالثة أقسام:

                                                            
  سقط يف نسخة (ب).  املعلوم )134(
ذا الشكل تصديقي )135(   أو تصديقي هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
 صري يف نسخة (ب). لي )136(
  ودليًال يف نسخة (ب).  )137(
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لكنه كما يف احلد التام (كتعريف اإلنسان أحدها:  اإليصال إىل جمهول تصوري إما 
حليوان الناطق), وإما بوجه ما ذايت أو عرضي كما يف احلد الناقص والرسم التام (كتعريف 

حليوان الضاحك)  والناقص  جلسم  اإلنسان  ب التعريفات (كتعريف اإلنسان  وذلك 
  الناطق).

ينها: ما يتوقف عليه اإليصال إىل اجملهول التصوري توقفًا قريبًا (كتعريف اإلنسان  و
جلسم الضاحك) ككون املعلومات التصورية كلية وجزئية وذاتية وعرضيه وجنسًا وفصًال 
طق...ضاحك) فإنَّ املوصل إىل التصوري  وخاصة  (إنسان ...زيد...ماشي...حيوان...

يتوقف على هذه األحوال بال واسطة وذكر اجلزئية ههنا على مركب من هذه األمور فاإليصال 
ب الكليات اخلمس  سبيل االستطراد (أي على سبيل التبعية) والبحث عن هذه األحوال يف 

  (كون املعلومات التصورية كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصال وخاصة).

لثها:  توقفًا بعيدًا أي بواسطة ككون ما يتوقف عليه اإليصال إىل اجملهول التصديقي و
ب القضا وأّما أحوال  املعلومات التصورية موضوعات وحمموالت والبحث عنها يف ضمن 

  املعلومات التصديقية اليت يبحث عنها يف املنطق فثالثة أقسام أيضاً:

اإليصال إىل اجملهول التصديقي (كقولنا العامل حادث) يقينًا كان أو غري يقيين أحدها: 
و هذا احلائط ينهدم ألنه ينتشر منه الرتاب وكل حائط ينتشر منه الرتاب ينهدم فهذا احلائط (حن

  ينهدم) جازماً أو غري جازم وذلك مباحث القياس واالستقراء والتمثيل اليت هي أنواع احلجة.

نيها:  ما يتوقف عليها اإليصال إىل اجملهول التصديقي توقفًا قريبًا وذلك مباحث و
  .القضا

لثها: ما يتوقف عليها اإليصال إىل اجملهول التصديقي توقفًا بعيدًا ككون املعلومات  و
التصديقية مقدمات وتوايل (جواب عن سؤال مقدر, وهو أن يقال ينبغي أن يُعّد املقدم والتايل 

لقوة من قبيل التصورية النتفاء احلكم, فأجاب بقوله فإّن املقدم)  فإّن املقدم والتايل قضيتان 
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ما  القريبة فهما معدودان يف املعلومات التصديقية دون التصورية خبالف املوضوع واحملمول فإ
  من قبيل التصورات انتهى

وملا فرغ من بيان ما يف املقدمة شرع يف بيان ما يف املقاصد وقدم مباحث التصورات على 
تقدم حبيث حيتاج إليه التصديقات ألن التصور مقدم على التصديق طبعًا وهو أن يكون امل

لنسبة إىل التصديق كذلك (احملتاج  املتأخر وال يكون علة مؤثرة فيه كافية يف حصوله والتصور 
إليه إن استقل بتحصيل احملتاج كان مقدما عليه كتقدم حركة اليد على حركة املفتاح, وإن مل 

لطبع كتقدم الواحد على االثنني  وتقدم التصور على يستقل بذلك كان مقدما عليه تقدما 
التصديق من قبيل الثاين ملا ذُكر) ألنّه حمتاج إليه يف حتقق التصديق على كال املذهبني (يف 
مة له وإال لزم من حصوله حصول التصديق فيجب  التصديق والتصور) ملا مّر وليس بعلة 

  تقدميه وضعاً ليوافق الوضع الطبع.

  

  التصورات

ورات وجيوز أن يكون اخلرب حمذوفًا أي التصورات أي هذه مباحث التص [التصورات]
هي ما يذكر ويف بعض النسخ املقصد األول يرد عليه سؤال وله جواب ملا كانت اإلفادة 
ه  واالستفادة موقوفة على معرفة أحوال األلفاظ فإّن من أراد استفادة املنطق من غريه وإفادته إ

ائر العلوم ولذلك عّدت مباحث األلفاظ من احتاج إىل األلفاظ ال حمالة وكذا احلال يف س
واَألوىل أن جيعل مباحث  قال السيد الشريف يف احلاشيةمقدمة الشروع يف العلم ومن ذلك 

األلفاظ أيضًا من املقدمة لتوقف استفادة العلم وإفادته على معرفة أحوال األلفاظ إال أن 
  املصنف أوردها يف صدر املقالة األوىل انتهى

األلفاظ) من املسائل املنطقية اليت هي مقاصد هذا العلم فإن املنطقي وليست (أي 
يبحث عن القول الشارح واحلجة وكيفية ترتيبها وإيصاهلما إىل املطلوب ومها من املعاين فإن 
املوصل إىل التصور ليس لفظ املعّرف بل معناه وكذا املوصل إىل التصديق ليس ألفاظ القضا 
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ا اليت مبب ا (أي األلفاظ)  ليس مقصودة بل مفهوما احث األلفاظ بعد املقدمة إشعارًا 
 لذات (جواب ما كانت) يف الفن.

 

  األول: يف األلفاظ )138(الفصل

ا دالئل املعاين صّدر الكالم فيها   ]داللة اللفظ[ ملا كان النظر يف األلفاظ من حيث أ
بشيء آخر هذا هو املشهور املتعارف يف  لداللة وهي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم

ا كون الشيء حبيث يعلم منه شيء آخر أي حيصل من العلم به العلم  تعريفها وقد يقال أ
بشيء آخر اختصاراً. واألول (أي الشيء األول) هو الدال ويسمى الدليل أيضاً.  والثاين 

حلصر العقلي) تنحص الستقراء(ال  ر يف ثالثة: عقلية (أي داللة املدلول وهي (أي الداللة) 
عقلية): وهو أن جيد العقل بغري واسطة الطبع والوضع عالقة بني الدال واملدلول ينتقل ألجلها 
منه إليه. وطبعية: وهو أن جيد العقل بواسطة الطبع رابطة بني الدال واملدلول ( أي من الدال 

العقل بني الدال واملدلول رابطة ينتقل  إىل املدلول) ينتقل بسببها منه إليه. ووضعية: وهو أن جيد
زًّا شيء آخر (كداللة أخ على وجع الصدر)  بسببها منه إليه بواسطة الوضع وهو جعُل شيٍء 
حبيث إذا فهم األول فهم الثاين وينقسم (أي الوضع) كل منها (أي من الداللة العقلية والداللة 

ة فالداللة العقلية اللفظية كداللة اللفظ الطبعية والداللة الوضعية)  إىل لفظية وغري لفظي
املسموع من وراء اجلدار على وجود الالفظ وغري اللفظية كداللة األثر كالبناء على املؤثر كالبّناء 
والداللة الطبيعية اللفظية كداللة أخ على وجع الصدر وغري اللفظية كداللة محرة الوجه على 

ال توجد إال قليال) كداللة لفظ زيد على ذاته وغري اخلجالة والداللة اللفظية الوضعية (وهي 
ا فأقسام الداللة ستة واملبحوث عنه هنا القسم  اللفظية كداللة الدوال األربع على مدلوال
اخلامس منها (أي الداللة اللفظية الوضعية) إذ عليه مدار اإلفادة واالستفادة ( أي القسم 

ّمٍن والتزاٍم ألن داللة اللفظ حبسب الوضع على اخلامس) وهو ينقسم إىل ثالثة مطابقٍة وتض
                                                            

ذا الشكل  )138( فصل داللة اللفظ هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  داللة اللفظ.
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أي على عني املعىن املوضوع هذا اللفظ فالداللة  ]على متام ما وضع له[معىن إن كان 
كداللة لفظ اإلنسان على جمموع احليوان الناطق فإنه عني ما وضع له لفظ اإلنسان   ]مطابقة[

إليراد فإّن  لرتتيب مع أنه أَوىل  وُعدوله عن لفظ الكل واجلميع وما يف معنامها مما يشعر 
لرتكيب ال تشمل املدلوالت  مقابل اجلزئية هو الكلية وما يف معناها لكون األلفاظ املشعرة 

لرتكيب فإن مقابله النقص ومقابل الكل وما يف معناه املطاب قية البسيطة ولفظ التمام ال يشعر 
ا العُني ومسيت هذه  البعض وأّما عدوله عن لفظ العني مع أنه أخصر فال يظهر له فائدة تقرُّ 
ملطابقة ألن اللفظ مطابق أي موافق لتمام ما وضع له أخذًا من قوهلم طابق النعل  الداللة 

أي جزء املعىن املوضوع له  ُجزئه] )139([علىلنعل (وجه التشبيه) إذا توافقتا. وإن كان 
كداللة اإلنسان على احليوان فقط أو على الناطق فقط (فإن قيل آلمث إن   ]تضّمن[فالداللة  

ملطابقة, فإنه إذا ذكر لفظ الكلي وأُريد به اجلزئي  لتضمن بل  داللة اإلنسان على أحدها 
ملطابقة  يكون جمازا مرسال من قبيل ذكر الكلي وإرادة اجلزئي, وداللة اللفظ على املعىن اجملازي 

لداللة التضمنية وداللته على أحدمها يف ضمن إرادة الكل الذي هو  دون التضمن قيل: املراد 
ا داللة مطاب قة بال جمموع احليوان الناطق ال داللته عليه عند إرادة اجلزء الذي هو أحدها فإ

شبهة منه) فإنَّ اإلنسان إمنا يدل على أحدمها ألجل أنه موضوع هلما فأحدمها جزء معناه 
لتضمن ألن (وجه التسمية) جزء املعىن املوضوع له يف ضمنه فهي داللة  ومسيت هذه الداللة 

عن املوضوع له فالداللة  اخلارج] )140([علىعلى ما يف ضمن املعىن (املوضوع له) وإن كان 
كداللة اإلنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة فإّن داللته عليه بواسطة أنه موضوع   لتزام][ا

اللتزام ألن اللفظ (وجه التسمية)  للحيوان الناطق وقابل العلم خارج عنه ومسيت هذه الداللة 
كل ال يدل على كل أمر خارج عن املعىن املوضوع له بل على اخلارج الالزم وإّال لزم أن يكون  

لفظ وضع ملعىن داًال على معاٍن غري متناهية ولزم من إدراك الشيء الواحد إدراك أمور غري 

                                                            
ذا الشكل على ُجزئه. )139(   وعلى ُجزئه هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
ذا الشكل على  )140( وعلى اخلارج هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  اخلارج.
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من [أي يف داللة االلتزام  وال بّد][متناهية والالزم ظاهر البطالن فكذا امللزوم ولذلك قال 
بني   الشيئني كاحلالة اليت بني الشمس وضوءها (أي اللزوم) والنار  وهو عدم االنفكاك] اللزوم

ا سواء كان  ن ميتنع عقًال تصّور امللزوم بدون الالزم بل كلما تصّور امللزوم أي  [عقًال]وحرار
املعىن املوضوع له تصور الالزم أي األمر اخلارج بال احتياج إىل قرينة كما بني االثنني والزوجية 

ن ميتنع يف جمرى الُعرف والعادة تصور امللزوم بدون الالزم لعالقة  [أو عرفًا]ة والفردية والثالث
وارتباط بينهما كاجلود واحلامت وإن كان حبسب العقل غري ممتنع بل جيوز أن يتصور امللزوم بدونه 

من متقدمي  فيكون اللزوم املعترب يف االلتزامية أعم من العقلي والعريف وهذا مما مل يقل به أحد
ب الفن بل مما تفرد به املصنف  ملعىن األخص  وإمنا املعترب عند أهل امليزانأر هو اللزوم البني 

  وهو الذي يلزم من تصور امللزوم تصور الالزم وميتنع االنفكاك بينهما عقالً 

ولعل املصنف اختار مذهب أهل العربية وهو وإن أجاد إذ على تقدير اشرتاط اللزوم البني 
ت فإّن االنتقال يف  ملعىن األخص يلزم إسقاط أكثر الداللة املتعارف مثل اجملازات والكنا
اجملاز والكناية من امللزوم إىل الالزم صرح به صاحب التلخيص مع أنَّ معظم اإلفادة واالستفادة 

آلخر وأعلم أن اللزو  م ا لكن يرد عليه أنَّ هذا من قبيل خلط االصطالحني كل منهما 
املشروط يف االلتزامية هو اللزوم الذهيب وهو كون األمر اخلارج حبيث مىت حصل املسمى يف 
الذهن حصل فيه (أي يف الذهن) ال اللزوم اخلارجي وهو الذي يلزم من حتقق امللزوم يف اخلارج 

ن حتقق حتقق الالزم فيه إذ لو كان شرطا ملا حتقق داللة االلتزام بدونه المتناع حتقق املشروط بدو 
اللتزام إذ ال ميكن تعّقل  طل ألّن العدم كالعمى يدل على امللكة كالبصر  الشرط والالزم 
العمى بدون البصر ألنه عدم البصر عّما شأنه شخصه (قوله شخصه بدل من الضمري املتصل 
يف شأنه, وقوله أو نوعه أو جنسه القريب معطوفان عليه. مثال األول كالشخص الذي صار 

فإنه حبسب شخصه قابل للبصر ومثال الثاين كاألكمه فإنه حبسب نوعه قابل للبصر . أعمى 
ومثال الثالث كالعقرب فإنه حبسب جنسه القريب وهو احليوان قابل للبصر) أو نوعه أو جنسه 
القريب أن تكون بصريًا مع أن بينهما (أي بني البصر وعدم البصر) معاندة يف اخلارج إذ ال 

فيه يف حمل واحٍد والالزم وامللزوم فيه حيبب اجتماعهما فيه وما قيل أن داللة  جيوز اجتماعهما
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العمى على البصر تضمينية ألنه جزء مفهوم العمى وداللة اللفظ على جزء مفهومه تضّمنية 
فليس بشيء ألن العمى هو العدم املضاف إىل البصر ال العدم والبصر فيكون خارجًا عنه 

ه خارج عن املضاف وما قيل يف االستدالل كونه خارجًا عنه فإن إسناده ضرورة أنَّ املضاف إلي
ا ال تعمى االبصار   أَفـََلمْ {إىل العمى إىل البصر شائع بدون قرينة جمازية قال هللا تعاىل: فإ

َا يـَْعِقُلونَ  قـُُلوبٌ  َهلُمْ  فـََتُكونَ  اْألَْرضِ  ِيف  َيِسريُوا َا َيْسَمُعونَ  آَذانٌ  أَوْ  ِ َا ۖ◌  ِ َّ  اْألَْبَصارُ  تـَْعَمى َال  فَِإ
وقال هللا تعاىل فعميت أبصارهم إىل غري  ]٤٦[احلج:  }الصُُّدورِ  ِيف  الَِّيت  اْلُقُلوبُ  تـَْعَمى َولَِٰكنْ 

ذلك من النظائر شائعة واألصل احلقيقة ففيه كالم مث أنَّ احنصار الداللة اللفظية الوضعية يف 
املطابقة ولو [ (أي التضّمن وااللتزام)][وتلزمهماالذيول لة الثلث قيل عقلي وفيه مناقشة طوي

  تقديرا]

: وحاصل استدالل األستاذ به أن البصر لو كان جزء من مفهوم  قال عبدهللا يف احلاشية(
ن جّرد العمى عن بعض معناه للزوم التكرار لكن  العمى ملا صح إسناد العمى إليه إال جمازا 
طل لشيوع هذا االسناد بدون قرينة جمازية مع أن األصل هو احلقيقة وفيه نظر إذ  الثاين 

زم لو فرض خروج البصر أيضا فإن معىن العمى ليس هو ارتكاب التجوز يف هذا اإلسناد ال
نيا إىل التكرار فارتكاب  العدم املطلق بل العدم املنسوب إىل البصر فيلزم يف إسناده إىل البصر 

  جتوز التجرد الزم جزماً ال حميص عنه  انتهى)

رغ) أن يبني ملا فرغ من تقسيم الداللة إىل املطابقة والتضمن وااللتزام أراد (جواب ملا ف
عتبار مقايسة كل واحد  للزوم وعدمه (أي عدم اللزوم), وهي  النسب بني الدالالت الثالث 
منهما (أي من املطابقة والتضمن وااللتزام)  إىل اآلخرين منحصرة يف سّت (أي يف ستة 

  وجوه):

أوًال, فاملطابقة  لزوم املطابقة التضمن أوًال, ولزومها االلتزام أوًال , ولزوم التضمن االلتزام
الزمة لداللة التضمن, وااللتزام أعين أنه مىت وجد التضمن أو االلتزام وجدت املطابقة ومينع 
بعة للوضع كما  ا (أي املطابقة) سواء كانت الداللة  وجودمها (أي التضمن وااللتزام), بدو
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بعة لالستعمال) واإلرادة كما هو رأي بعض أهل  هو مذهب اجلمهور أو لالستعمال (أي 
بعة للوضع) تكون   )141(العربية (وقدماء املنطقيني) لكن على األول (أي كون الداللة 

املطابقة حمققة فإن التضمن داللة اللفظ على جزء املسمى من حيث هو جزؤه وإن اللفظ 
موضوع له وااللتزام داللة اللفظ على اخلارج الالزم للمسمى من حيث هو الزم للمسمى وإن 

ظ موضوع له وال شك يف أن داللة اللفظ على جزء املسمى من حيث هو جزؤه وعلى اللف
الالزم من حيث هو الزم ال يتحقق إال إذا دل على املسمى (بتمامه) وعلى الثاين مقدرة فإنه 
بعة  إذا أطلق لفظ وأريد به املعىن التضمين أو االلتزامي ال املطابقي (أي كون الداللة 

حقق هنا مطابقة, مع حتقق التضمن وااللتزام, لكن يصدق أّن لذلك اللفظ لالستعمال) مل يت
معىن لو قصد منه كانت داللته عليه مطابقة فوجود املطابقة هناك تقديري فقوله ولو تقديراً 
حيتمل أن يكون إشارة إىل ذلك اللزوم واقع على كال املذهبني وهذا أوىل من احلمل على 

بعة لالستعمال) كما ذهب إليه اختياره مذهب أهل العربية  املوىل جالل (وهو كون الداللة 
بعة للوضع (وإن  )142(الدين طّول وغريه أن الداللة  

ُ
بعه فإن املصنف قد صرح يف امل ومن 

طل فكيف هذا وما أبطله)  وأيضًا إذا كانت الداللة  القول بكون الداللة موقوفة على اإلرادة 
بعة للقصد واإلرادة ال جتمع التضمن وااللتزام مع املطابقة احملققة فال يصح قوله ولو تقديراً 

ملطابقة  ]وال عكس[تأمل ف أي ال يلزم التضمن وااللتزام املطابقة أعين ليس كلما ّدل اللفظ 
لتضمن ألنه قد يكون مسى اللفظ بسيطًا األجزاء له كالباري والوحدة والنقطة فهو يدل  ّدل 

اللتزام ملطابقة ّدل  ملطابقة وال تضمن النتفاء اجلزء وكذلك ليس كلما دل اللفظ  وإال  عليه 
                                                            

  ). وقدماء املنطقيني يف نسخة (ب )141(
هـ ) هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل  911 - 849السيوطي (  )142(

لقاهرة يتيما. وقضى آخر عمره ببيته عند روضة املقياس حيث انقطع  الدين أبو الفضل. أصله من أسيوط، ونشأ 
انه بعلم احلديث وفنونه والفقه واللغة. كان سريع الكتابة يف للتأليف. كان عاملا شافعيا مؤرخا أديبا وكان أعلم أهل زم

م  التأليف. وملا بلغ أربعني سنة أخذ يف التجرد للعبادة، وترك اإلفتاء والتدريس وشرع يف حترير مؤلفاته فألف أكثر كتبه. ا
ا مخسمائة مؤلف، ألخذ من التصانيف املتقدمة ونسبتها إىل نفسه بعد إجراء التقدمي والتأخري فيها. مؤل فاته تبلغ عد

، والضوء 8/51منها األشباه والنظائر يف فروع الشافعية، واحلاوي للفتاوى، واإلتقان يف علوم القرآن. شذرات الذهب 
  . 3/301، واألعالم 4/65الالمع 
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لضرورة أ نعقل كثرياً من األشياء مع شيئًا معه تعقلنا لكان كلما تعقلنا شيئًا  آخر لكنا نعلم 
أن املطابقة يلزمها االلتزام ألن لكل ماهية الزما بينا  اإلمام الرازيالذهول عن سائر أغياره وزعم 

ا ليست غريها وأجيب  ال نسّلم  ّ نتصور كثرياً من يلزم من تصورها تصوره وأقله أ ذلك فإ
ا ليست غريها   املاهيات وال حيظر ببالنا غريها فضًال عن أ

طل  وأيضًا لو صّح ذلك (أي لزوم االلتزام املطابقة) للزم من كل تصور تصديق وهو 
قطعًا وأما التضمن وااللتزام  فال تالزم بينهما أما عدم استلزام التضمن االلتزام  فلما ذكر يف 

استلزام املطابقة االلتزام وأما عدم استلزم االلتزام التضمن فلجواز أن يوجد للبسيط الزم عدم 
اللتزام وال تضمن لعدم اجلزء وهذان الوجهان مما أمهال التضاحهما من  فيدل اللفظ عليه 

وكشفه  التقرير واعلم أن بني اعتبار اللزوم العرّيف وجزمه بعدم استلزام املطابقة االلتزام نوع تناف
حيتاج إىل بسط ان وفقنا هللا تعاىل نذكره يف احلاشية وملا فرغ من بيان الدالالت وتوابعها أخذ 
يف تقسيم اللفظ إىل املفرد واملركب وقدم تعريف املركب على املفرد ألن مفهوم املركب وجودي 

  ومفهوم املفرد عدمي والوجود يف التصور سابق على العدم.

أي اللفظ املوضوع ملعىن ومل يبال برتكه ملا تقرر أن نظر املنطقي خيتص  ])143(واملوضوع[ 
لقصد) القصد اجلاري على قانون حىت لو  ]إن قصد[ لداللة اللفظية الوضعية املراد به (أي 

لزاء (أي  حليوان من احليوان الناطق العلمي أو  قصد واحدا جبزء اللفظ العلمي حنو إن قصد 
يد معًىن مل يعتد به ومل جيعل مركبًا (ألن القصد ليس على قانون الوضع) حرف الزاي) من ز 

جلزء ما يرتتب عند التكلم سواء كان (أي اجلزء)  ]جبزء منه[ أي من اللفظ املوضوع واملراد 
يئته على معىن  ً نّص عليه يف شرح املطالع فيخرج الدال مبادته على معىن و حتقيقيًا أو تقدير

ه مبادته يدل على احلدث وبصيغته يدل على الزمان) ويدخل فيه حنو اضرب حنو ضرب (فإن
  (فإن لفظه يدل على األمر ولفظ أنت ضمين مقدر يدل على املخاطب)

                                                            
ذا الشكل  فصل واملوضوع له هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف )143( املنت 

  واملوضوع.
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حني ما يقصد به ذلك املعىن البد من هذا القيد (أي قوله  ]على جزء املعىن [الداللة
لفعل خرج املركبات  لقصد القصد  حني ما يقصد به ذلك املعىن) وإال ورد عليه أنه إن أريد 
مثل: زيد قائم وغريه قبل استعماهلا والقصد إىل معانيها عن املركب (أي خرج عن املركب) 

كان حبيث يقصد به الداللة على جزء املعىن دخل مثل ودخل يف املفرد وإن أريد به أنه إن  
احليوان الناطق العلمي يف حد املركب وخرج عن حّد املفرد ألنه حبيث يقصد جبزئه الداللة على 
مفهوم احليوان والناطق الذين مها جزء الشخص املسمى به وذلك عند إطالقه على اإلنسان 

ا ذكر (أي قول حني ما يقصد به ذلك املعىن)  ارتفع فينتقض التعريفان مجعاً ومنعاً وإذا قيد مب
مل   النقص  

ويرادفه القول واملؤلف فقوله واملوضوع جنس (أي قوله إن قصد جبزء منه اخل)  ]فمركب[
قي القيود فصل. وحمصلها أنَّ املركب البد أن يكون للفظ جزء ولذلك اجلزء داللة على  و
معىن وذلك املعىن بعض املعىن املقصود من اللفظ (وقد عرفت أنه البد من أن يكون حتقيقيا أو 

) وداللة  اجلزء على بعض املعىن املقصود مقصودة حال كون ذلك املعىن مقصودا كرامي تقدير
احلجارة فإنه لفظ يدل جزؤه على جزء معناه فإنَّ الرامي (أي مجيعه) مقصود الداللة  على رمي 
منسوب إىل شخص ما واحلجارة مقصود الداللة على جسم ما ومن قال على جسم معني فقد 

سية حيث قال : واحلجارة مقصودة الداللة على جسم معني) سهى (هذا رد على شارح الشم
لتعني التعيني النوعي ال الشخصي وفيه أيضاً نظر وجمموع املعنيني معىن  اللهم إال أن يقال أراد 
رامي احلجارة واخلارج بكل من القيود يذكر يف تعريف املفرد إن شاء هللا تعاىل مث شرع يف 

(أي املركب) ويسمى كالمًا أيضًا وهو الذي ال يكون السكوت  ]م [إّماتقسيم املركب فقال 
عليه كالسكوت على املسند إليه بدون املسند كقولك زيد (مثال السكوت على املسند إليه 
لعكس كقولك ضرب (مثال السكوت على املسند بدون املسند إليه) أو   بدون املسند) أو 

أي الذي يفيد فائدة يصح السكوت  كالسكوت على األدوات اليت هي نواقص كفي وَمنْ 
عليه وال حيتاج يف اإلفادة إىل لفظ آخر ينتظره السامع مثل احتياج احملكوم عليه إىل احملكوم به 
لعكس سواء أفاد فائدة جديدة مثل زيد قائم أو ال مثل السماء فوقنا (أي احتياج احملكوم به  و
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إن احتمل الصدق والكذب (أي  ]خرب[تام) إىل احملكوم عليه) وهو على نوعني (أي املركب ال
ال يفيد فائدة جديدة) لذاته أي حبسب املفهوم مع قطع النظر عن اخلارج أعين أنَّ السامع إذا 
نظر إىل جمرد مفهومه وهو أنه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه وقطع النظر عن خصوصية 

للصدق والكذب فال يرد ما ال املتكلم بل عن خصوصية ذلك املفهوم وحده عند العقل حمتمًال 
حيتمل الكذب أصًال كخرب هللا ورسوله وما ال حيتمل الصدق كقولنا اجتماع النقيضني ممكن يف 
اخلارج وكذا ال يرد أّن اخلرب إما أن يكون مطابقًا للواقع أو ال فإن كان األّول  (أي كون اخلرب 

 (أي كون اخلرب غري مطابق للواقع) مطابقا للواقع) فهو صادق مل حيتمل الكذب وإن كان الثاين
حتمال الصدق والكذب حبسب مفهومه وتعني  فهو كاذب مل حيتمل الصدق ملا قلنا أّن املراد 
أحدمها (أي كونه حبسب مفهومه) يف اخلارج ال ينافيه ويسمى اخلرب قضية أيضًا وهو املنتفع به 

مل الصدق والكذب وهو (أي إن مل حيت ]أو إنشاء[(أي اخلرب) يف املطالب التصديقية 
يئته على طلب الفعل) مع  يئته فهو (أي اإلنشاء الدال  اإلنشاء) إن دل على طلب الفعل 

  االستعالء أمران

ي إن كان كفًا ومع اخلضوع سؤال ودعاء ومع التساوي  كان الفعل املطلوب غري كٍف و
ما ال مع التساوي كذا يف  التماس (االلتماس يف الصرف إمنا يطلق على ما يكون مع تواضع

يئة  شرح الرسالة للتفتازاين) سواء كان يف صورة األمر أو النهي وإن مل يدل على طلب الفعل 
فهو التنبيه يندرج فيه (أي يف التنبيه) التمين والرتجي والقسم والنداء واالستفهام والتعجب 

ا من وألفاظ العقود واعلم أنَّ اجلملة اإلنشائية من مجلة التصورا ت خبالف اخلربية (فإ
قص[التصديقية)  م واملركب الناقص ما ال يفيد املخاطب فائدة  ]وإما  عطف على قوله إما 

إن كان الثاين قيدا لألّول أي  ]تقيدي[مة أي ال يصح السكوت عليه وهو على نوعني 
خمصصًا سواء كان وضعًا حنو احليوان الناطق أو مضافًا إليه حنو غالم زيد أو غريمها حنو ضَرب 

اجلالل يف حاشيته وقال املصنف  )144(ذكره املوىليف الدار يف قولك ضرب يف الدار زيد كذا 
صفة واملوصوف واحلق عدم وحصروه أي املركب التقيدي على املركب من ال يف شرح الرسالة

                                                            
  سقط يف نسخة (أ). املوىل  )144(
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احلصر ألن يف الدار قيد لضرب بال رتبة وميكن إرجاع اجلميع إىل التوصيفي ألنَّ غالم زيٍد يف 
قوة الغالم الذي لزيد واملركب التقييدي هو العمدة يف املطالب التصورية ألّن املعرف لو كان 

 ً دي كاملركب من اسم وأداة حنو يف أي غري تقي ]أو غريه[مركّبًا فال يكون  إال مركبًا تقييد
أي وإن مل يقصد جبزء من املوضوع الداللة  ]وإال[الدار وكلمٍة وأداة حنو قد قام من قد قام زيد 

ن ال يكون للفظ موضوع جزء كهمزة  على جزء املعىن حني ما يقصد به ذلك املعىن 
دال على معىن لكن ال  االستفهام أو يكون له جزء وال يدل على معىن كزيد أو يكون له جزء

على جزء املعىن املقصود كعبد هللا  علما فإن له جزء وهو العبد وهللا ولذلك اجلزء معين وهو 
العبودية وااللوهية ولكن ال يدل ذلك اجلزء على جزء املعىن املقصود بل جمموع اللفظ دال على 

ون داللته عليه مقصودة ذات معينة أو يكون له جزء دال على جزء املعىن املقصود لكن ال يك
حالة كون ذلك املعىن مقصودًا كاحليوان الناطق علمًا لشخص إنساين (قيد بقوله لشخص 
إنساين فإنه لو مل يكن علما لشخص إنساين بل لغريه لكان من قبيل عبد هللا علما) فإن 

سان مع احليوان فيه يدل على جزء املعىن املقصود أعين الذات الشخصية اليت هي ماهية اإلن
  الشخص داللة مقصودة يف اجلملة

لكنها ليس مقصودة يف حالة العلمية فإّن املقصود بذلك اجملموع ذلك الشخص من غري 
فاملفرد يكون أربعة أنواع مث شرع  ]فمفرد[أن يقصد بكل من احليوان والناطق مفهومه األصلي 

يف إفادة املعىن أي يصلح ألن خيرب به أو  ]إن استقل[أي املفرد  وهو][يف تقسيم املفرد فقال 
يئته[عنه أي خيرب عنه) وحده  وصيغته (وهو عطف تفسريي) احلاصلة  ]فمع الداللة 

ا وهي صورة الكلمة (أي احلركات  ا وسكنا خريها وحركا عتبار تقدميها و للحروف 
ا (أي مادة الكلمة)  اليت هي  ])145(ثةالثالعلى أحد األزمنة [والسكنات) واحلروف ماد

ن يكون حبيث كلما حتققت هيئته الرتكيبية  املاضي واحلال واالستقبال, حبسب أصل الوضع 
يف مادة موضوعة متصرف فيها فهم واحد من األزمنة الثالثة كضرب فإّن هيئته امللتئمة (أي 

                                                            
  سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة. الثالثة )145(
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ن يكون املرتكبة) من ثالثة حروف مفتوحة متوالية كلما حتققت ُفهم الزمان املاضي بشرط أ
حتققها يف ضمن مادة موضوعة متصرف فيها فال يرد أّن هيئة ضرب يف مادة جسق وحجر غري 

ا[كدالة على الزمان  يئته على أحد األزمنة  ]لمة وبدو سواء مل  ]اسم[أي بدون الداللة 
يئته بل حبسب جوهره ومادته كالزمان وأمس  يدل على الزمان أصًال كزيد ورجٍل دل عليه ال 

ا) وا يئا أي وإن  ]وإال[ليوم والصبوح والغبوق (فإن داللتها على الزمان مبوادها وجواهرها ال 
(أي يسمى   ]فأداة[مل يستقل يف الداللة على املعىن أي إن مل يصلح ألن خيرب به وحده 

أداة)سواء( أي املفرد) صلح لألخبار مع ضميمة كال يف قولنا: زيد ال قائم أو مل يصلح كفي يف 
  قولنا: زيد يف الدار فإن املخرب به هو متعلق الظرف صرّح به املصنف يف شرح الرسالة

ي وإمنا قدم الكلمة يف التعريف وأّخر األداة ووّسط االسم ألن فصول الكلمة َمَلكات (أ
وجودية) وفصول األداة أعالم وفصول االسم بعضها ملكة وبعضها عدم واملَلكة متقدمة على 

مفعول مطلق لفعل حمذوف أي آَض أيضًا أي رجَع رجوعًا جعل هذه القسمة  [وأيضًا]العدم 
السم كما فعل صاحب الرسالة   ( اآلتية وهي قوله إن احتد معًىن) ملطلق املفرد ومل خيصها 

السم فإن الفعل قد يكون (فإنه خص السم), ألن أكثر األقسام املذكورة فيها ال خيتص  ها 
مشرتكًا كعسعس مبعىن أقبل وأدبر وقد يكون (أي الفعل) منقوًال كصّلى (فإنه موضوع يف اللغة 
للدعاء مث نقل يف الشرع إىل األركان املعلومة واألفعال املخصوصة) وقد يكون حقيقة كقتل إذا 

ً شديداً  استعمل  يف معناه (وهو القتل) وقد يكون (أي الفعل) جمازًا كقتل مبعىن ضرب ضر
(فيكون من قبيل اجملاز املرسل ذكر املسبب الذي هو القتل وأريد به السبب الذي هو الضرب) 
وكذا احلرف أيضًا يكون مشرتكًا َكِمن بني االبتداء والتبعيض وقد يكون حقيقة (أي احلرف)  

إن [عمل مبعىن الظرفية وقد يكون جمازًا (أي احلرف)كفي إذا استعمل مبعىن على كفي إذا است
أي إن كان معناه واحدًا قال املصنف يف شرح الرسالة ومعىن وحدته (أي املفرد)  ]معناه حتدّ إ

للفظ ويستعمل هو فيه مفهومًا واحدًا حىت لو جرى فيه كثرة  أن يكون املعىن الذي يقصد 
عتبار الذوات اليت صدق عليها ذلك املفهوم فإن احليوان سواء أطلق وتعدد كان (أي ك ثرته) 

إلرادة  فمع [على اإلنسان أو الفرس أو غريه ال يراد به إال اجلسم النامي احلساس املتحرك 
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أي تشخيص ذلك املعىن (أي احليوان) وجزئيته ما كان حبيث ميتنع نفس تصوره من  صه]تشخي
ي حبسب الوضع دون االستعمال واحرتز به (أي بقوله حبسب الوضع)  أ [وضعًا]الشركة فيه 

عن املضمرات وأمساء اإلشارة فإن معانيها اليت وضعت هلا كلية عنده والتشخص يف االستعمال 
ا اليت وضعت هي هلا  قال يف شرح الرسالة وأّما املضمرات وأمساء اإلشارة فليس مفهوما

للمتكلم من حيث أنه متكلم ولفظ هذا موضوع املشار  مشخصة ألنَّ لفظ أ مثًال موضوع
لنظر إىل مفهوم اللفظ  إليه مفرد مذكر وهذا معىن كلي والتشخص إمنا يكون حبسب اخلارج ال 

ملعىن يف هذا التقسيم إما املوضوع له  انتهى قال عبد هللا يف احلاشية وههنا كالم وهو أنَّ املراد 
ويًال , فعلى األول (أي  حتقيقًا أو ما استعمل فيه الل فظ سواء كان وضع اللفظ حتقيقًا له أو 

كون املوضع له حتقيقا) ال يصح عّد احلقيقة واجملاز من أقسام املتكثر املعىن وعلى الثاين يدخل 
حنو أمساء اإلشارة على رأي املصنف يف متكثر املعىن وخيرج عن متحد املعىن فال حاجة يف 

 [َعَلٌم]وله وضعًا قلت (أي التقييد بقوله وضعا) وهو كالم وقع موقعه إخراجهما إىل التقييد بق
أي يسمى ذلك االسم علمًا لكونه عالمة دالة على شخص معني كزيد وهذا يف عرف النحاة 
ويف عرف املنطقيني يسمى جزئيًا  (وإمنا ُمسي جزئيا ألن نفس تصوره مانع عن وقوع الشركة, 

أي بدون التشخص  وبدونه][وإمنا مسي حقيقيا ألن أفراده منحصرة يف شخص واحد) حقيقًا 
على كثريين فهو الكلي والكثريون أفراده وهو أقسام (املتواطئ واملتوافق) ن أمكن صدقه 

أي إن كان حصول ذلك املعىن الكلي وصدقه على أفراده  أفراده] )146( إن تساوت[متواطئ 
الذهنية واخلارجية على السوية كاإلنسان (فإن معىن اإلنسان احليوان الناطق موجود يف أفراد 

لسوية وكالشمس فإّن صدقها على الفرد اإلنسان) فإن صدقه على ا إلفراد اليت له يف اخلارج 
لسوية (أي صدق مفهوم الشمس  اخلارجي وعلى سائر األفراد املفروضة هلا يف الذهن أيضًا 
اري) وإمنا مسي متواطئًا ألن أفراده متوافقه يف معناه من التواطئ وهو  وهو كوكب مضيء 

ن كان  ])147(ولية[حصول معناه وصدقه عليها يف  ]ومشكك إن تفاوتت[التوافق 
                                                            

ذا الشكل تساوت. )146(   إستوت هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
ولية. )147( ذا الشكل  ولية هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت    اما 
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حصول معناه (أي وجود الكلي) يف بعضها متقدمًا على حصوهلا يف البعض اآلخر كالوجود 
ن كان  ]أو أولوية[فإّن حصوله يف الواجب قبل حصوله يف املمكن لكونه علة للمكنات 

اآلخر كالوجود أيضًا فإنه حصوله يف بعض األفراد (أي الواجب) أوىل من حصوله يف البعض 
يف الواجب أوىل وأمت منه (أي من الوجود يف املمكن) يف املمكن لكونه من ذاته (ألن ذات 
لقسمني على سبيل التمثيل (ال على سبيل  الوجود من نفسه ال لغريه) واعلم أن اكتفاءه 

ولية أو أولوية مثًال فإّن التشكيك  ال ينحصر فيها احلصر) كأنه قال ومشكك إن تفاوتت 
دة والنقصان وهو أن يكون حصول  لشدة والضعف والز ألولية واألولوية) بل قد يكون  (أي 
معناه يف بعضها (أي بعض األفراد) أشد من بعض كالوجود أيضًا فإنه يف الواجب أشد لكونه 

ر املمكنات وإّمنا مسي مشككًا أل ره كالعلم والقدرة وسائر  الصفات أكثر من آ نه يشكك آ
الناظر فيه ويوقعه يف الشك أنه من املتواطئ بناء على اشرتاك أفراده يف أصل املعىن (مثال الوجود 

[وإن  وأصل املعىن مشرتك فيه الواجب واملمكن) أو من املشرتك بناء على تفاوت ما بينهما 
ن يكون املفهوم واملقصود منه عند استعماله يف أحد  ])148(كثر املعنيني (أي أي معىن املفرد 

فإن [غري املعىن اآلخر) غريه عند استعماله يف املعىن اآلخر وهو معطوف على قوله إن احتد 
ن وضع هلذا كما  ]وضع لكل أي إن كان وضعه لكّل من تلك املعاين الكثرية على السوية 

لنسبة  ]فمشرتكوضع لذاك ومل يعترب النقل من أحدمها إىل اآلخر [ أي يسمى ذلك اللفظ 
لنسبة إىل كل  إىل مجيع املعاين مشرتكًا الشرتاكه بني تلك املعاين وجممًال (أي يسمى جممًال) 
ا موضوعة للباصرة واملاء والذهب والركبة وغريها  واحد منها ملا يف إفادته من اإلمجال كالعني فإ

ٍد من املعاين بل وضع أوًال ألحدها مث أي وإن مل يكن موضوعًا لكل واح ]وإال[على السواء 
حبيث ترك وهجر استعماله  ])149(الثاين[املعىن يف  ]فإن اشتهر[نقل إىل اآلخر ملناسبة بينهما 

                                                            
ذا الشكل وإن   )148( وإن كثر معناه هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  كثر.
ذا الشكل فإن اشتهر يف الثاين هكذا هو يف  )149( األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  فإن اشتهر الثاين.
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لنسبة إىل ذلك الوضع  (أي استعمال اللفظ) يف املعىن األول مبعىن أنه ال يستعمل فيه حقيقة 
قوًال (أي ننقله من املعىن األول إىل أي يسمى ذلك اللفظ من ]نقولمف[الثاين واالصطالح 

فإذا كان الشرع ( أي الناقل الشرع) يقال املنقول الشرعي كالصالة  [يُنسب إىل الناقل]الثاين) 
ما يف األصل (أي األصل اللغوي) للدعاء ومطلق اإلمساك مث نقلها الشارع إىل  والصوم أل
األركان املخصوصة واإلمساك املخصوص (هو اإلمساك عن املفطرات الثالثة الطعام والشراب 

ا يف أصل اللغة لكل واجلماع) مع النية وإذا كان الن اقل العرف يقال له املنقول العريف كالدابة فإ
ما يدّب (أي يتحرك) على األرض مث نقله العرف العام (هو الذي ال يسند لطائفة خمصوصة 
بل بّينًا لكل الطوائف)  إىل ذوات القوائم األربع من اخليل والبغال واحلمري وإذا كان العرف 

خلاص عرف مجاعة معينة) يقال له املنقول االصطالحي كالفعل فإنه اخلاص (املراذ من العرف ا
يف اللغة ملا صدر عن الفاعل كاألكل والضرب مث نقله النحوي إىل كلمة دلت على معىن يف 

حد األزمنة الثالثة  أي وإن مل يشتهر يف املعىن الثاين ومل يرتك املعىن األول  ]وإال[نفسه مقرتن 
أي فيسمى حقيقة إن استعمل يف معناه األول وهو  ]فحقيقة[لثاين بل يستعمل يف األول وا

إن استعمل يف الثاين وهو املنقول إليه كاألسد فإنه وضع أوًال للحيوان  ]وجماز[املنقول عنه 
املفرتس مث نقل إىل الرجل الشجاع لعالقة بينهما وهي الشجاعة فاستعماله يف املعىن األول 

قة لثبوته يف مكانه األصلي واحلقيقة (مأخوذة) من حق مبعىن (احليوان املفرتس) يسمى حقي
فائدة قال  تثبت ويف املعىن الثاين (الرجل الشجاع) يسّمى جمازًا لتجاوزه عن مكانه األصلي

شرح الرسالة اعلم أن اجلزئي يقابل الكلي  (يعين أن قسمي القسم  السيد الشريف يف حاشيته
من ذلك أقسامه وإن املتواطئ واملشكك متقابالن (يعين أن األول متقابالن) فال جيامع شيئًا 

قسمي الكلي متقابالن) فال جيتمعان يف شيء(ألن املعترب يف املتواطئ مساواة أفراده يف معناه 
  واملعترب يف املشكك عدم مساواة أفراده يف معناه)

كزيد إذا ُمسي به   وأما املشرتك  (املشرتك لفظ له معنيان) فقد يكون جزئيًا حبسب كال معنييه
شخصان وقد يكون كليًا حبسبهما كالعني وقد يكون كليًا حبسب أحد معنييه وجزئيًا حبسب 
عتبار معناه األصلي وهو احليوان الناطق, وجزئي  اآلخر كلفظ اإلنسان (فإنه كلي متواطء 
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الكلي فإّما أن عتبار معناه اآلخر وهو العلمية) إذا جعل علماً لشخص أيضاً وإذا اعترب معناه 
ن هذه األقسام فيه  يكون متواطئًا أو مشككًا وقس على هذا حال املنقول فإنه جيوز جر
زاء  فيجوز أن يكون املعينان املنقول عنه واملنقول إليه ( أي كما إذا وضع لفظ زيد مثال 
زاء شخص آخر معنيان) جزئيني أو كليني (كالصالة  شخص معني مث لوحظ ذلك ووضع 

لنظر إليهما كلي) أو أحدمها للد ا  عاء منقول عنه واألركان املخصوصة هي املنقول إليه فإ
جزئيًا واآلخر كليًا نعم املنقول واملشرتك متقابالن (متقابالن ال جيتمعان) فال جيتمعان وكذا 

 احلال بني احلقيقة واجملاز انتهى.

  

  الفصل الثاين: يف املعاين املفردة      

وهو ما حصل عند العقل سواء كان حصوله  ][املفهوميف املعاين املفردة  ]فصلٌ [
ا تفهم من اللفظ تسمى  لذات أو بواسطة اآلالت (الصورة احلاصلة عند العقل من حيث أ

للفظ تسمى معىن)    ا تقصد  أي إن مل ميكن  ه]إن امتنع فرض صدق[مفهوما ومن حيث أ
مبجرد النظر إليه من حيث تصوره فقط مع  ]لى كثريينع[للعقل أن يفرضه وجيوزه صادقًا 

كزيد فإّن مفهومه وهو الذات املشخصة إذا   ]فجزئيّ [اإلغماض عن اخلصوصيات املقارنة 
أي وإن مل  ]وإال[حصل عند العقل امتنع العقل مبجرد تصوره عن صدقه على أموٍر متعددٍة 

صادقًا على كثريين مبجرد النظر إليه  ميتنع فرض صدقه على كثريين بل أمكن للعقل أن يفرضه
كاإلنسان فإنَّ مفهومه (وهو احليوان الناطق) إذا   ]فكلي[مع اإلغماض عن اخلصوصيات 

حصل عند العقل مل ميتنع من فرض صدقه على كثريين فيدخل فيه مفهوم الواجب ألن امتناع 
مع مالحظة برهان التوحيد صدقه على كثريين مل حيصل مبجرد تصوره وحصوله يف العقل بل 

وأما مبجرد تصوره (أي مفهوم الواجب) وحصوله فيمكن يف العقل فرض صدقه على كثريين 
وإال ملا احتيج يف إثبات الوحدانية إىل دليل وكذا الكليات الفرضية مثل الالشيء والالمكان 

منه مل حيصل والالوجود امتناع صدقها يف نفس األمر على شيء  واحًد فضًال عما هو أكثر 
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مبجرد تصورها وحصوهلا يف العقل بل إذا الحظها مع مالحظة مشول نقائضها (أي الوجود 
واملمكن والشيء) جلميع األشياء متنع عن فرض صدقها على كثريين فإّن كل ما يف اخلارج 
يصدق عليه إنه شيء وإنه موجود فيه وكل ما يف الذهن يصدق عليه إنه شيء وإنه موجود فيه 

ميكن صدق نقيضيه على شيء أصًال فضًال عن اشرتاكه بني كثريين لكن هذه الكليات فال 
الفرضية مع امتناع صدقها على شيء يف نفس األمر ال ميتنع العقل مبجرد حصوهلا فيه عن 
فرض االشرتاك بل ميكنه فرض اسم اشرتاكها بني كثريين مبجرد حصوهلا مع قطع النظر عن 

ياء واحلاصل أن املعترب يف الكلي إمكان فرض صدقه على كثريين مشول نقائضها جلميع األش
سواء كان صادقا يف نفس األمر أو مل يكن وسواء  فرض العقل صدقه أو مل يفرض وينحصر 

(أي الكلي)  [امتنعت أفراده]حبب وجوده يف اخلارج وعدمه يف ستة أقسام وإليها أشار بقوله 
كشريك الباري سبحانه وتعاىل فإنه مفهومه (أي   أي سواء استحال وجود أفراده يف اخلارج

أي أمكن وجود أفراده يف  ]و أمكنت[أالباري) كلي ويستحيل أن يوجد له فرد يف اخلارج 
قوت وكالعنقاء فإن مفهومه كلي وميكن أن يوجد فرد منه   ])150(يوجد[ومل اخلارج  كجبل من 

  ]فقط مع إمكان الغري[ اخلارج من أفراده يف ]د[أو ووجد الواحيف اخلارج لكنه مل يوجد 
أي امتناع إمكان الغري كواجب  ]امتناعه [أوكالشمس عند من جيّوز وجود مشس أخرى 

وفيه حبث إذ يدخل الواجب حبسب تقسيمه فيما ميكن إفراده  الوجود قال اجلالل يف احلاشية
نه أراد  وقد ثبت أنه ال ميكن تعدد أفراد الواجب تعاىل هللا عن ذلك, وميكن االعتذار عنه 
مكان اإلفراد إمكان جنس الفرد أعم من أن يكون واحدًا أو كثريًا ولو قال (أي املصنف) 

ك مع الوجازة (أي مع أن قوله أوال أوجز وأخصر من قوله بدل قوله أو أمكنت أو ال مل يرد ذل
لبعض  مكان اجلميع أو   ]أو الكثري[أو أمكنت)  إذ سلب االمتناع عن مجيع األفراد إما 

كالكواكب السيارة فإن   ]مع التناهي[لرفع عطف على الواحد أي أوجد الكثري من أفراده 
رة) أفرادها يف سبعة (وهي الشمس والقمر مفهومها كلي وقد احنصرت (أي الكواكب السيا

                                                            
ذا الشكل ومل يوجد. )150(   ومل توجد هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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أي عدم التناهي كمعلوم هللا ومقدوره  ]عدمه [أووالزحل والزهرة والعطارد واملريخ واملشرتي) 
تعاىل وملا فرغ من بيان اجلزئي والكلي وأقسامه (أي أقسام الكلي ألن اجلزئي ليس له قسم) 

ع املساواة والعموم مطلقًا ومن وجه شرع يف بيان النسب بني الكليات وهي منحصرة يف أرب
  والتباين ملا سنبني إن شاء هللا تعاىل.

ومل يتعرض حلال اجلزئيات لعدم تعلق املقصود يف الفن به ألنه (أي اجلزئي)ليس كاسباً وال 
  .مكتسباً وإمنا يبحث فيه (أي يف املنطق) عنه (أي عن اجلزئي) استطراداً 

  

 النسب الرابع ما ههنا اللذان يصدقان على شيء حبسب نفس  ]الكليان[و : املراد 
إلمكان العام ال  األمر فال يردان نقيضي اإلمكان العام والشيئية أعين الالشيء والالممكن 
يصدقان على شيء ال يف اخلارج وال يف الذهن فإن ُجعال متباينني (أي الالشيء والالممكن) 

ى ما سيأيت وهو بطالن الشيء واملمكن العام وجب ان يكون بني نقيضيهما تباين جزئي عل
ن وإن مل جيعال من املتباينني دخل يف تعريفهما ما ليس منهما  وهو أن  [إن تفارقا كليًا]متساو

ال يصدق شيء منهما(أي الكليان) على شيء مما يصدق عليه اآلخر كاإلنسان والفرس فإّن  
تباينًا كليًا فمرجع  ]فمتباينان[خر كل واحد منهما ال يصدق على شيء مما يصدق عليه اآل

التباين إىل سالبتني كليتني من الطرفني (كقولنا ال شيء من اإلنسان بفرس وال شيء من الفرس 
ن يصدق كل واحد  ]تصادقا كليًا من اجلانبني [فإنأي وإن مل يتفارقا كليا  ]وإال[نسان) 

فإن كًال منهما(أي اإلنسان والناطق)  منهما على كل ما يصدق عليه اآلخر كاإلنسان والناطق
ن]يصدق على كل ما يصدق عليه اآلخر  فمرجع التساوي الكلي إىل موجبتني   [فمتساو

طق إنسان)  طق وكل  أي نقيضا املتساويني   ]ونقيضامها[كليتني (كقولنا كل إنسان 
طق  ن مبعىن أن كل ما صدق عليه نقيض [كذلك]كالالإنسان والال أحد  أي متساو

املتساويني صدق عليه نقيض اآلخر وإال لكان بعض ما صدق عليه أحد النقيضني مل يصدق 
عليه نقيض اآلخر بل عينه (أي يصدق عني اآلخر) فيصدق عليه أحد املتساويني بدون اآلخر 
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طق  طق وكل ال  وهذا يرفع التساوي بني العينني مثًال جيب أن يصدق كل الإنسان ال 
طق وبعض الإنسان وإال  طق فيكون بعض الالإنسان  لكان بعض الالإنسان ليس بال 

مها يف احلاشية  أو [الناطق ال إنسان وهو حمال وههنا منع قوي وله جواب إن وفقنا هللا ذكر
ن يصدق  ]من جانب عطف على قوله من اجلانبني أي وإن تصادقا كليًا من أحد اجلانبني 

أحدمها على كل ما يصدق عليه اآلخر من غري عكس كاحليوان واإلنسان فإّن احليوان يصدق 
على كل ما يصدق عليه اإلنسان وهو (أي اإلنسان) إمنا يصدق على بعض أفراد احليوان 

ام وخاص مطلقًا والصادق على كل ما صدق عليه اآلخر أي فهما ع مطلقًا]فأعم وأخص [
أعم مطلقًا (كاحليوان) واآلخر أخص مطلقًا (كاإلنسان) فمرجع العموم واخلصوص مطلقًا إىل 
موجبة كلية موضوعها  األخص وحمموهلا األعم (مثل قولنا كل إنسان حيوان) وسالبة جزئية 

نسان)  موضوعها األعم وحمموهلا األخص (كقولنا بعض احل أي  ]ونقيضامها[يوان ليس 
أي بعكس العينني يعين أن  ]لعكس[نقيضا األعم واألخص مطلقًا كالالحيوان والال إنسان 

نقيض األعم أخص ونقيض األخص أعّم مبعىن أن كل ما صدق عليه نقيض األعم (وهو ال 
األخص  حيوان) صدق عليه نقيض األخص (وهو ال إنسان) وليس كل ما صدق عليه نقيض

  صدق عليه نقيض األعم ..

أما األول فألنه لو مل يكن كل ما هو نقيض األعم نقيض األخص لكان بعض ما هو 
نقيض األعم عني األخص فيلزم صدق األخص بدون األعم وهو حمال مثًال جيب أن يصدق  
ً هذا خلف وأما الثا ين كل ال حيوان ال إنسان وإال لكان بعض الال حيوان ليس بال إنسا

فألنه لو صدق نقيض األعم على كل ما صدق عليه نقيض األخص الجتمع النقيضان والالزم 
طل بيان املالزمة أن نقيض األخص صدق على أفراد األعم املغايرة لذلك األخص فيلزم 
صدق العام ونقيضه عليها أو نقول لو صدق نقيض األعم على كل ما صدق عليه نقيض 

يصدق عليه نقيض األعم يصدق عليه نقيض األخص فيتساوى األخص وقد ثبت أن كل ما 
النقيضان فيلزم تساوي العينني أعين األعم واألخص وصدق األخص على كل األعم وهذا 

أي وإن مل يتصادقا كليًا ال من اجلانبني وال من جانب بل يصدق (كل منهما)  ]وإال[خلف 
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ن يصدقا معًا على شيء  ويصدق كل منهما بدون اآلخر  على بعض ما صدق عليه اآلخر 
ما يصدقان معًا على احليوان األبيض (أي يصدق األبيض بدون احليوان   كاحليوان واألبيض فإ
لعكس يف  كاحلجر األبيض وغريه) ويصدق احليوان بدون األبيض على احليوان األسود و

عتبار أ ]فمن وجه[اجلماد األبيض  نه شامل أي فهما أعم وأخص من وجه أي كل منهما 
عتبار أنّه مشمول له أخص فمرجع العموم واخلصوص من وجه إىل  لآلخر ولغريه أعم و
بيض وبعض األبيض ليس حبيوان) وموجبة جزئية  سالبتني جزئيتني (كقولنا بعض احليوان ليس 

  أي نقيضي األعم واألخص من وجه كالالحيوان والالأبيض ]وبني نقيضيهما[

ن يصدق أحدمها بدون اآلخر يف بعض األفراد  ]تباين جزئي[ وهو أن يتفارقا يف اجلملة 
سواء تصادقا يف اجلملة كالالحيوان والالأبيض الصادقني على احلجر األسود ويفارق األول (أي 
احليوان) الثاين يف اجلماد األبيض والثاين  األول (أي البياض) يف احليوان األسود أو مل يتصادقا 

ما مل يتصادقا أصًال ضرورة امتناع صدق اخلاص (وهو اإلنسان) أصًال كالال حيوان واإلنسان فإ
ما (أي الالحيوان واإلنسان) نقيضا احليوان والالإنسان اللذين  بدون العام (وهو احليوان) مع أ
بينهما عموم وخصوص من وجه وإمنا كان بني نقيضيهما (أي األعم واألخص من وجه) مباينة 

العينني (كاحليوان واألبيض) إذا كان كل واحد منهما يصدق جبون اآلخر كان  جزئية ألن
النقيضان (كالالحيوان والالأبيض) أيضًا كذلك وال معىن للمباينة اجلزئية بني األمرين األصدق  

فإّن بني نقيضيهما أيضًا مباينة جزئية   ]كاملتباينني[كل منهما بدون اآلخر يف اجلملة 
مامل يصدقا كالالإنسان والالف ما صادقان على شيء واحد) والالوجود والالعدم (فإ رس (فإ

اجلزئي كما يطلق على ما ميتنع فرض صدقه  ]يقال اجلزئي لألخص [وقدعلى شيء أصال) 
لنسبة إىل  الشرتاك على ما هو أخص من شيء ومندرج حتته كاإلنسان  على كثريين قد يقال 

لنسبة إىل احليوان (ألن احليوان أعم من اإل نسان واجلسم النامي أعم من احليوان) واحليوان 
اجلسم ويسمى األول (وهو الذي ميتنع فرض صدقه على كثريين) جزئيًا حقيقيًا إذ جزئيته 
إلضافة إىل غريه (وهو  لنسبة) إىل حقيقته والثاين جزئيًا إضافيًا ألن جزئيته  لنظر (أي 

  احليوان)
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مطلقًا من اجلزئي احلقيقي يعين أن كل جزئي حقيقي  ]أعم[ أي اجلزئي اإلضايف ]وهو[
فهو جزئي إضايف من غري عكس أما األول فألن كل جزئي حقيقي مندرج حتت كليات كثرية 
ألنه إن كان موجودًا فهو مندرج حتت مفهوم الوجود وهو كلي وإن كان معدومًا  يندرج حتت 

ًّ ما كان يندرج حتت أحدها وأّما املعدوم وهو أيضًا كلي وألنه إما واجب أو مم كن أو ممتنع وأ
لنسبة إىل اجلسم مث إن بني  الثاين فلجواز أن يكون كليًا مندرجًا حتت كلي آخر كاحليوان 
اجلزئي اإلضايف والكلي عموم من وجه لتصادقهما يف الكليات املتوسطة وصدق اجلزئي 

بدونه يف أعم الكليات الذي ال  اإلضايف بدون الكلي يف اجلزئي احلقيقي وصدق الكلي
 .حتت شيء أصًال أي الذي ال يكون شيء شامًال له ولغريه )151(تندرج

 

  الكليات اخلمسو مبادئ التصورات 

: نوع وجنس وفّصل وخاصة وعرض ]مخس[حبسب االستقراء منحصرة يف  ]والكليات[
عام ,  وذلك ألّن الكلي إذا نسب إىل ما حتته من اجلزئيات فإّما أن يكون (أي الكلي) نفس 
ماهيته ما حتته من اجلزئيات أو داخال فيها أو خارجاً عنها األّول (أي الذي يكون نفس ماهيته 

زيد وعمر وغريمها من أفراد  ما حتته من اجلزئيات النوع) النوع كاإلنسان فإنه نفس ماهية
اإلنسان وهي ال تزيد على اإلنسان إال بعوارض (كالطول والقصر وغريمها) شخصية خارجة 
ا ميتاز شخص عن شخص والثاين إّما أن يكون متام اجلزء املشرتك بني تلك املاهية وبني  عنه 

املشرتك اجلزء املشرتك الذي ال نوع آخر مباين هلا (أي خمالف هلا يف احلقيقة) واملراد بتمام اجلزء 
لنسبة إىل اإلنسان والفرس فإنه  )152(يكون وراءه أمر داخل يف املاهية وذلك النوع كاحليوان 

لنسبة إىل اإلنسان والشجر فإنه متام اجلزء املشرتك  متام اجلزء املشرتك بينهما وكاجلسم النامي 
لنسبة إىل اإلنسان والفرس فإنه لي س متام املشرتك بينهما ألن متام املشرتك بينهما بينهما خبالفه 

                                                            
 ).بيندرج يف نسخة ( )151(
  ).بأمر سقط يف نسخة ( )152(



69 
 

إلرادة أو ال يكون كذلك. األول اجلنس وقد ذكر والثاين  اجلسم النامي احلساس املتحرك 
الفصل كالناطق فإنه داخل يف ماهية اإلنسان وليس بتمام املشرتك بينهما وبني نوع آخر 

فراد حقيقة واحدة فهو اخلاصة كالضاحك فإنه خارج عن ماهية   )153(والثالث إن اختص 
ا بل يعمها ومن غريها فهو العرض العام كاملاشي فإنه  فرادها وإن مل خيتص  اإلنسان وخمتص 
خارج عن ماهية اإلنسان ويشمله وغريه وتسمى الثالثة اُألَول (أي اجلنس والفصل والنوع)  

من األنواع اخلمسة  ]األول[كليات ذاتية واألخريان عرضية (أي اخلاصة والعرض العام) 
نه  ]وهو[بدأ به ألنه أعم الكليات الذاتية  ]اجلنس[ أي  ]املقول[أي اجلنس قد رمسوه 

فقوله املقول شامل للكلي واجلزئي  هو]على الكثرة املختلفة احلقائق يف جواب ما احملمول [
قيقي ال حيمل على فإن احلمل جيري به فيهما معاً صرّح به املتقدمون وما قيل من أن اجلزئي احل

شيء حقيقة أصًال فكالم غري سديد ومن رام التحقيق فلينظر يف حاشيه احملقق وقوله على 
الكثرة خيرج اجلزئي فإنه ال يقال إال على ذات واحدة (مثل هذا زيد)  وقوله خمتلفة احلقائق 

الفصول  خيرج النوع احلقيقي وفصول األنواع القريبة وخواصها وقوله يف جواب ما هو خيرج
ت عن تعريف  (كاحلساس والنامي وقابل األبعاد فإن احلساس فصل بعيد لإلنسان خيرج النبا

الثالثة فصل بعيد خيرج النفس األبعاد اإلنسان والنامي فصل بعيد خيرج احلرج عن تعريفه وقابل 
ت  لنسبة إىل النبا لنسبة إىل احليوان والنامي قريب  الناطقة عن تعريفه واحلساس فصل قريب 

لنسبة إىل اجلسم) البعيدة والعرض العام وسائر اخلواص (أي خواص األبعاد وقابل  فصل قريب 
لقياس إىل اإلن لنسبة إىل األجناس كاملاشي فإنه إن كان عرضا عاما  سان مثال لكنه خاصية 

  احليوان)

 هو اجلواب عنها وعن الكلفإن كان اجلواب عن املاهية وعن بعض املشاركات [
اعلم أن اجلنس إما قريب أو بعيد ألنه إن   ])155(وإال فبعيد كاجلسم )154(فقريب كاحليوان

                                                            
 ). بفهو اخلاصة سقط يف نسخة ( )153(
 ).بكاحليوان سقط يف نسخة (  )154(
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كان اجلواب عن املاهية (كاإلنسان مثال) وعن بعض ما يشاركها يف ذلك اجلنس عني اجلواب 
عنها وعن مجيع ما يشاركها (أي يف اجلنس) فيه أي إن كان اجلواب عن املاهية وعن مجيع 

لنسبة ا يف ذلك اجلنس واحدًا فهو قريب كاحليوان  إىل اإلنسان فإنه إذا سئل عنه  مشاركا
وعن الفرس مبا مها كان اجلواب هو احليوان ألنه متام اجلزء املشرتك الذي بينهما وهو بعينه 
جواب عن السؤال عن اإلنسان وعن مجيع مشاركاته يف احليوانية كالغنم والبقر وغريمها مبا هم ملا 

ت هو اجلواب عنها وعن الكل بل كان مّر  وإن مل يكن اجلواب عن املاهية وعن بعض املشاركا
اجلواب عنها وعن مجيع مشاركتها يف ذلك اجلنس متعددًا هو بعيد ويكون اجلواب هو وغريه  
لنسبة إىل اإلنسان فإنه جواب عنه وعن بعض مشاركاته فيه كاجلمادات وأما اجلواب  كاجلسم 

ه ألنه ل يس متام املشرتك بينهما بل عن اإلنسان وعن بعض اآلخر كاألجسام النامية فليس إ
اجلواب اجلسم النامي  وأعلم أنه كلما زاد جواب زاد اجلنس مرتبة يف البعد (فاجلسم جنس 
م حساس  لإلنسان بعيد مبرتبتني ألنه إذا سئلت عنه وعما يشاركه فيه كاحليوان قلت جسم 

مل) (اعلم أن اجلس دة جوابني واجلسم النامي جنس له بعيد مبرتبة  م النامي جنس بعيد بز
لإلنسان مبرتبة واحدة وجنس قريب للحيوان فإنه نوع إضايف مركب من جنس القريب الذي هو 

إلرادة وإن اجلسم    - أي مطلق اجلسم- اجلسم النامي ومن فصله الذي هو احلساس املتحرك 
جلوهر جنس لإلنسان بعيد مبرتبتني وللحيوان مبرتبة واحدة وجنس قريب للجسم النامي وإن ا

جنس لإلنسان بعيد بثالثة مراتب وللحيوان مبرتبتني وللجسم النامي مبرتبة واحدة وجنس قريب 
لتأمل الصادق)  عن النوع ألن اجلواب األول هو اجلنس القريب فإذا  للجسم كل ذلك ظاهر 
لثا يكون البعيد مبرتبتني وعلى هذا  حصل جواب آخر يكون بعيدًا مبرتبة وإذا كان جوا 

 وهو]النوع [من األنواع اخلمسة  ]الثاين[القياس فعدد األجوبة يزيد على مراتب البعد بواحٍد 
نه   ]على الكثرة[أي احملمول وقد مر أنّه يشمل اجلزئي أيضًا  ]املقول[أي النوع قد رمسوه 

كاإلنسان فإنه   ]احلقيقية يف جواب ما هو تفقةامل[مطلقًا سواء كانت يف اخلارج أو الذهن 
                                                                                                                                                                              

ذا  )155( وإال فبعيد كاجلسم النامي هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  الشكل وإال فبعيد كاجلسم.
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مقول على زيد وعمرو وبكر يف جواب ما هو وهم متفقة احلقيقة فإنه متام حقيقتهما وال متايز 
ألعراض املشخصة (كالطول والقصر) وقوله على الكثرة خيرج اجلزيئي (أي األفراد)  عنها إال 
وقوله املتفقة احلقيقة خيرج اجلنس وفيه نظراؤه (وجه النظر) والعرض (أي خيرج العرض العام) 
والعام (ووجه ضعفه مذكور يف حاشية جالل) وقوله يف جواب ما هو (فإنه مقول على كثريين 
ا تقال يف جواب ما هو)  حلقائق) خيرج الفصول مطلقًا قريبة كانت أو بعيدة (أل خمتلفني 

على [أي النوع  ]وقد يقال[واخلواص كذلك سواء كانت خواص األنواع واألجناس 
لرفع  ]اجلنس وعلى غريها[ )أي املاهية] (املقول عليها[أي املفهوم الكلي  ])156(املاهية

نيني موضوعاً ملعىن الشيء وحقيقته,  مث  ]يف جواب ما هو[فاعل املقول  لفظ كان يف لغة اليو
الشرتاك إىل معنيني أحدمها يسمى حقيقاً وهو ما مرَّ تعريفه واآلخر إضافياً وهو املاهية  (نُقل) 

ول عليها وعلى غريها اجلنس يف جواب ما هو كاإلنسان فإنه كلي يقال عليه وعلى غريه  املق
كالفرس مثًال اجلنس كاحليوان يف جواب ما هو فإنه إذا قيل ما اإلنسان والفرس فاجلواب أنه 

أي كما خيتص النوع  ]سم اإلضايف كاألول[الثاين منهما  )158(النوع ])157(وخيتص[حيوان 
يف  ]عموم من وجه[أي بني النوع احلقيقي والنوع اإلضايف  ]حلقيقي وبينهما[األول منهما 

فإنه كما مر مقول على زيد وعمرو وبكر يف جواب ما  ]لتصادقهما على اإلنسان[األصح 
هو وهم متفقة احلقيقة فيكون نوعًا حقيقيًا ويقال عليه وعلى الفرس مثًال احليوان يف جواب ما 

فإنه نوع إضايف إذ يقال عليه وعلى غريه   ]وتفارقهما يف احليوان[هو فيكون نوعًا إضافيًا 
يف جواب ما هو وليس نوعًا حقيقًا لكون أفراده كالشجر مثًال اجلنس وهو اجلسم النامي 

ا  ]والنقطة[خمتلفة احلقيقة  ا نوع حقيقي التفاق أفرادها يف احلقيقة وليست نوعاً إضافياً أل فإ

                                                            
ذا الشكل على  على املاهية الكلية هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال )156( أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  املاهية.
ذا الشكل  )157( وخيتص هذا النوع هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  وخيتص.
 أي سقط يف نسخة (أ).  )158(
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ال تدخل حتت مقولة من املقوالت وفيه ما فيه وملا فرغ من األحباث املختصة بكل واحد من 
 مث األجناس ترتتب متصاعدة[املشرتك بينهما فقال اجلنس والنوع أشار (املصنف) إىل البحث 

كاجلوهر   ]ويسمى جنس األجناس[يف العموم منتهية إىل العايل الذي ال جنس فوقه  ])159(
إىل [يف اخلصوص منتهية  ]متنازلة )160( واألنواع[واجلنس السافل ما يكون أخصها كاحليوان 

نسان والنوع العايل ما يكون أعم كاإل  ]ويسمى نوع األنواع[الذي ال نوع  حتته  ]السافل
أي بني العايل من األجناس (وهو  بينهما]وما [األنواع كاجلسم (فإنه ليس فوق اجلسم نوع) 
كاجلسم النامي واحليوان وإمنا مسي   ]متوسطات[اجلوهر) والسافل من األنواع (وهو اإلنسان) 

السافل يف مراتب األنواع نوع األنواع والعايل يف مراتب األجناس جنس األجناس ألن نوعية 
لقياس إىل ما حتته والشيء إمنا يكون نوع األنواع  لقياس إىل ما فوقه أو جنسية اجلنس  النوع 

مجيع األجناس ولذلك قال يف  إذا كان حتت مجيع األنواع وجنس األجناس إذا كان فوق
أي الفصل  ])161(الفصل وهو[من اخلمسة  ]الثالث[األجناس متصاعدة ويف األنواع متنازلة 

نه املقول أي احملمول وقد مر أنه يشمل اجلزئي أيضًا  هذا يشمل  ]على الشيء[قد رمسوه 
لبعيد (كاحلساس) املتفقة احلقيقية كالفصل القريب (كالناطق) واملختلفة احلقيقية كالفصل ا

خيرج به اجلزئي واجلنس والنوع والعرض العام (ال تقال يف اجلواب  شيء هو]يف جواب أي [
ا وإن كانت متيز الشيء ولكن ال يف ذاته بل يف  ]يف ذاتهأصال) وخيرج اخلاصة بقوله [ فإ

ي شيء هو  يف ذاته عرضه وبه ينطبق املعرف على املعرف كالناطق فإنه إذا سئل عن اإلنسان 
ي شيء هو إمنا يطلب به ما مييز املاهية (وهي اإلنسان) عما  طق فإن النوال  فاجلواب أنه 

                                                            
ذا  )159( ترتتب متصاعدة إىل العايل هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  الشكل ترتتب متصاعدة.
ذا  )160( واألنواع قد ترتتب متنازلة هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  نازلة .الشكل واألنواع مت
ذا الشكل  )161( الفصل وهو املقول هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  الفصل وهو.
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يشاركها فيما أضيفت إليه لفظ أي يف اجلملة بشرط أن ال يكون متام املشرتك بني املاهية وشيء 
للجواب آخر فال يرد أن اجلنس أيضًا مييز املاهية عن بعض األغيار فيجب أن يكون صاحلًا 

الفصُل الشيء  ]فإن ميز[(ألن اجلنس متام املشرتك بني املاهية وشيء آخر) وال خيرج عن احلد 
أي فهو  ]يف اجلنس القريب فقريب[أي عن مجيع ما يشاركه  ]عن املشارك[احملمول عليه 

لنسبة إىل اإلنسان فإنه ميزه عن مجيع ما يشاركه يف احليوان (كالف رس الفصل القريب كالناطق 
جلر عطف على قوله القريب أي وإن  ]أو البعيد[واحلمار وغريمها) الذي هو جنسه القريب 

لنسبة فبعيد[مّيزه عن مجيع ما يشاركه يف اجلنس البعيد  ] أي فهو الفصل البعيد كاحلساس 
إىل اإلنسان فإنه مّيزه عن مشاركاته يف اجلسم النامي (فإن النبات مشارك لإلنسان يف كونه 

ميا واحلساس مييز اإلنسان عن النبات)  الذي هو جنسه البعيد  [وإذا نسب] , جسما 
أما نسبته إىل النوع فبإنه مقوم الفصل له نسبة إىل النوع ونسبة إىل اجلنس ف الفصل (اعلم أن

أي إىل املاهية  ])162(إىل ما ميزة) [الرايء احق يف قوله واّما نسبته إىل اجلنس فبانه مقسمٌ 
(كاالنسان) اليت ميزها عن ما يشاركها يف اجلنس أي إىل النوع سواء كان حقيقيًا أو إضافياً  

لنسبة مقوماً لكونه جزءا منه  يسمى أي [فمقوم] وداخًال يف قوامه (أي يف حقيقته) كالناطق 
ت  املاهية  ]وإىل ما مييز عنه[إىل اإلنسان فإنه داخل يف قوامه ومعني له من بني سائر احليوا

لنسبة إىل احليوان فإنه يقسمه  [فمقسم]أي إىل اجلنس  ه النضمامه إليه كالناطق  لتقسيمه إ
طق وجد اإلنسان وإذا انعدم ( )163(نضمامه إليه وجودًا وعدماً  فإنه إذا وجد قولنا حيوان 

اإلنسان) إىل اإلنسان وغريه,  فنسبة الفصل إىل النوع نسبة اجلزئية والتقومي وإىل اجلنس نسبة 
لعايل الفوقاين  ]مقوم للسافل[من األنواع  ]للعايلم واملقوّ [التخصيص والتقسيم  (أراد 

لسافل التحتاين) منها أي كل فصل يكون جزءًا للنوع العايل يكون جزءًا للنوع السافل  و
كليًا أي ليس كل ما هو مقوم للنوع السافل مقوم   عكس]وال [ضرورة أن جزء اجلزء جزء 

أعين اإلنسان للعايل إذ ليس كل ما هو جزء فهو جزء اجلزء كالناطق فإنه مقوم للنوع السافل 

                                                            
ذا الشكل ما ميزة. )162(   ما مييزه هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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وليس هو مبقوم للنوع العايل أعين اجلسم ولكن بعض مقوم السافل مقوم للعايل كقابل األبعاد 
ما فصالن يقومان اجلسم)  واملقسم [(وهي الطول والعرض والقصر) فإنه مقوم هلما (فإ

  أي كل ما هو مقسم للجنس السافل فهو مقسم للعايل ]لعكس

له يف النوع والعايل جزء منه فيلزم حصوله فيه كالناطق فإنه  ألن معىن تقسيم السافل حتصي
كما يقسم احليوان إىل اإلنسان وغريه كذلك تقسيم اجلوهر إىل اإلنسان وغريه وال عكس كلياً 
إذ ليس كلما هو مقسم للعايل مقسم للسافل (كالنامي فإنه مقسم اجلسم دون احليوان) وإال 

يبقى السافل سافًال وال العايل عاليًا وهذا خلف   لتحقق السافل حيث حتقق العايل فال
كاحلساس فإنه يقسم العايل أعين اجلوهر وال يقسم السافل أعين احليوان بل يقومه ولكن قد 
يقسم السافل ما يقسم العايل وهو ما يكون مقسمًا للسافل كالناطق (كالناطق  فإنه مقسم 

لسا لنسبة فيدخل فيه املتوسطات للجوهر وهو مقسم للجسم واحليوان) واملراد  فل السافل 
ا  ]اخلاصة وهو[من اخلمسة  ]الرابع[ أي احملمول  ]املقول )164(اخلارج[أي اخلاصة ترسم 
سواء كانت تلك احلقيقة نوعًا أخريًا كالضاحك  ])165(فقطعلى ما حتت حقيقة واحدة [

لنسبة إىل اإلنسان فإنه (أي الضاحك) خارج عن ماهيته (أي اإلنسان) ومقول على إفراده 
لنسبة إىل احليوان أو جنسًا عاليًا كعروضية  فقط (زيد وعمرو وبكر) أو متوسطًا كاملاشي 

لنسبة إىل اجلوهر هذا ما عليه احملققو  ن ذكره املصنف يف شرح الرسالة وخيرج بقوله اإلعراض 
اخلارج اجلنس والنوع والفصل وبقوله فقط العرض العام فإنه يقال عليها وعلى غريها كما 

نه  ]وهو العرض العام[من اخلمسة  اخلامس][سيجيء   ]اخلارج[أي العرض العام يرسم 
ذا القيد الكليات الذاتية (وهي اجلنس والنوع والفصل)  ]عليهاأي احملمول [ ]املقول[ خيرج 

                                                                                                                                                                              
  سخة (أ).لنسبة سقط يف ن )163(
ذا  اخلارج عن املاهية )164( املقول هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  .اخلارج املقولالشكل 
ذا  حقيقة واحدة فقط قوال عرضيا )165( هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  .حقيقة واحدة فقطالشكل 
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ا  ]وعلى غريها[أي على حقيقة واحدة  ذا القيد خيرج اخلاصة (فإ أي غري تلك احلقيقة و
لنسبة إىل اإلنسان فإنه يقال على أفراده وعلى غريها   تقال على حقيقة واحدة) كاملاشي 

لنسبة إىل احليوان خاصة)   لنسبة إليه عرضًا عامًا (و  ]وكل[كالفرس والبقر وغريمها فيكون 
أي عن  ]إن امتنع انفكاكه عن الشيء[عام أي من اخلاصة والعرض ال ]منهما[ واحد

مع  ]املاهية[نفس  ]لنظر إىل[أي يسمى به وهو على قسمني إما الزم  ]فالزم[معروضه 
 هي هيقطع النظر عن خصوص وجوده يف اخلارج أو يف الذهن أي يكون الزماً هلا من حيث 

ب ا حيث حتققت يف اخلارج أو يف الذهن كان هذا الالزم  لقوة مبعىن أ تا هلا كالضحك 
ا عرض عام الزم  لإلنسان فإنه خاصة الزمة ملاهيته (أي ملاهية اإلنسان) وكالزوجية لألربعة فإ
هلا (فإنه مىت حتقق ماهية األربع امتنع انفكاك الزوجية عنها) سواء كانت يف الذهن أو يف 

لنظر إىل  لالزم للماهية أو الزم  أي إىل خصوص وجوده  ])166(الوجود[اخلارج وهذا يسمى 
اخلارجي كالتحيز للجسم فإنه إمنا يلزمه يف الوجود اخلارجي أو الذهين كالكلية لإلنسان فإنه إمنا 

هذا تقسيم آخر ملطلق الالزم أي  ]بّني [يلزمه يف الوجود العقلي وهذا يسمى الزم الوجود 
تصوره  )168(يلزم )167([ماا أحدمهالالزم مطلقاً أيضاً على قسمني أحدمها الزم بّني وله معنيان 

للزوم ال حمالة كالبصر للعمى فإنه يلزم من تصور العمى  ]تصور امللزوم )169(من وحيصل اجلزم 
ملعىن األخص  أي  ]أو من تصورمها[تصور البصر واجلزم بكونه الزماً للعمى ويقال هلذا البّني 

للزوم[تصور الالزم مع تصور امللزوم والنسبة بينهما (أي بني الالزم وامللزوم)     ]اجلزم 
كالزوجية لألربعة فإن العقل بعد تصور األربعة والزوجية ونسبة الزوجية (وهي االنقسام 
                                                            

ذا  أو إىل الوجود مث الالزم اما )166( هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  .الوجودالشكل 

  نت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة.سقط يف األصل من م ما )167(
ذا الشكل  يلزم تصوره  )168( يلزم من هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  .تصوره
  سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة. من )169(
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ن الزوجية الزمة هلا (أي لألربعة) وهذا هو املعىن الثاين ا لالزم مبتساويني) إليها حيكم جزمًا 
ملعىن األعم ألنه )170(البني ويقال كلما كان تصور امللزوم وحده كافيًا يف تصور   )171(للبني 

لضرورة وال ينعكس جبواز  للزوم كان تصوره (أي امللزوم) مع تصوره الالزم كافيًا  الالزم واجلزم 
للزوم موقوفًا على اكتساب تصور الالزم واستحضاره بعد تصور  امللزوم أن يكون اجلزم 

أي  ]خبالفههذا هو القسم الثاين وهو ما يكون [ (عطف على قوله بّني)] بّني  )172(غري[
للزوم (وال من تصورمها  خبالف ما ذكر أي ما ال يلزم من تصور امللزوم تصور الالزم واجلزم 
للزوم) بل حيتاج إىل شيء آخر سواء كان بديهيًا حيتاج إىل جتربة أو حدس ككون نور  اجلزم 
القمر مستفادًا من نور الشمس فإنه حيتاج كما سيجيء أو كسبيًا حيتاج إىل دليل كحدوث 

عطف على قوله إن  ]وإال[لعامل (فإنه حيتاج إىل دليل وهو قوله متغري وكل متغري حادث) ا
فعرض [امتنع أي وإن مل ميتنع انفكاك كل واحد من اخلاصية والعرض العام عن معروضه 

وال يزول عن معروضه  ]يدوم[أي يسمى به جلواز مفارقته وهذا على قسمني ألنه إّما  مفارق]
ا دائمة للفلك وإن مل ميتنع انفكاكها نظر إىل ذات وإن كان ممكن ال زوال كحركة الفلك فإ

كُحمرة اَخلِجل وُصفرة الَوِجل   ]بسرعة[وهو على قسمني ألنه إما أن يزول  ]يزول [أوالفلك 
  .كالشباب واألمراض املزمنة  ]طءٍ بأو [وُمحّى اليوم 

  

  يف املباحت الكليخامتة: 

أي املباحث الكليات اخلمس ويف بعض النسخ تبينه أي يف بيان معاين الكليات  ]خامتة[
أي ما يطلق عليه لفظ الكلي يعين املفهوم  ]مفهوم الكلي[الثالث واألول أوىل (أي اخلامتة) 

الذي ال ميتنع فرض صدقه على كثريين إذا اعترب من حيث هو مفهوم من غري اعتبار تقيده 

                                                            
  له سقط يف نسخة (أ). )170(
  ).بألنه سقط يف نسخة ( )171(
ذا الشكل  أو غري )172(   .غريهكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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ألنه املبحوث عنه  منطقيًا]يسمى كليًا [اإلنسان والفرس واحلمار وغريها) مبادة من املواد (أي 
أي ما يصدق عليه هذا  ]ومعروضه[(أي الكلي) يف املنطق وعنوان املوضوع يف مسائله 

املفهوم وحيمل عليه محل املواطأة كاإلنسان واحليوان وغريها (احلمل محل املواطأة هو الذي 
سواء كان مشتقا حنو زيد كاتب أو غري مشتق حنو بكر أخوك يصح أن يقال للمبتدأ هو هو 

الشتقاق حنو زيد عدل وصوم واملنزل منزلة محل املواطأة حنو زيد أسد)  واحرتز به عن احملمول 
ألن طبيعته من الطبائع أي حقيقة من احلقائق أو لكونه موجودًا يف  ]طبيعياً [يسمى كليًا 

املركب من هذا العارض واملعروض كاإلنسان الكلي واحليوان  ]واجملموع[الطبيعة أي يف اخلارج 
ً يعتربه العقل  ]عقلياً [الكلي يسمى كليًا  إذ ال حتقق له إال يف العقل لكونه مركبًا اعتبار

والتغاير هو بني هذه املفهومات (أي الكلي املنطقي والطبيعي والعقلي) ظاهر غين عن البيان ال 
ن فإن قلت نعم األمر كما قلت ولكن األمر املعنوي إذا ضرب له سيما عند من له يد يف الف

مثًال ازداد اتضاحًا وهو مطلوب قلت قد ضرب له السيد احملقق مثًال فاستمع له قال يف 
احلاشية واحلاصل أن مفهوم احليوان أعين اجلوهر القابل لألبعاد (الثالثة) النامي احلساس 

إلرادة أمر يعرضه يف العق ل حالة اعتبارية هي كونه غري مانع من الشركة ونسبة هذا املتحرك 
لكلية إىل ذلك املعروض يف العقل كنسبة  العارض (أي كونه غري مانع يف الشركة) املسمى 

  البياض العارض للثوب يف اخلارج إليه

ملواطأة على الثوب كان هناك معروض هو الثوب  فإذا اشتق من البياض األبيض احملمول 
و مفهوم األبيض وجمموع مركب من العارض واملعروض كذلك إذا اشتق من الكلية وعارض ه

ملواطأة على احليوان كان هناك أيضًا معروض هو مفهوم احليوان وعارض هو  الكلي احملمول 
مفهوم الكلي وجمموع مركب من املعروض والعارض وكما أن مفهوم األبيض من حيث هو ليس 

وال جزء له بل هو مفهوم خارج عنه وصاحل ألن حيمل على  الثبوت )173(عني (مفهومه صح)
الثوب وعلى غريه كذلك مفهوم الكلي ليس عني مفهوم احليوان وال جزءًا له بل خارج عنه 
وصاحل ألن حيمل على احليوان وعلى غريه من املفهومات اليت يعرضها الكلية يف العقل انتهى , 
                                                            

  مفهوم الكلي سقط يف نسخة (أ). )173(
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فصل واخلاصة والعرض العام جيري فيها هذه اجلنس والنوع وال ]وكذا األنواع اخلمسة[
االعتبارات الثالث (أي الكلي املنطقي والطبيعي والعقلي) مثًال مفهوم النوع من غري اعتبار 
تقيده مبادة من املواد نوع منطقي ومعروضه كاإلنسان من حيث هو معروض املنوّع نوع طبيعي 

ض) وعلى هذا فقس البواقي (أي الفصل واجملموع عقلي (أي العارض وهو مفهوم النوع واملعرو 
واخلاصة والعرض العام) بل االعتبارات الثالث جتري يف اجلزئي أيضًا فإ إذا قلنا زيد جزئي 
فمفهوم اجلزئي أعين ما مينع فرض صدقه على كثريين من غري اعتبار تقيده مبادة من املواد (أي 

ع الشركة جزئي طبيعي واجملموع زيد وبكر وغريمها) جزئي منطقي وذات زيد من حيث مين
(أي ماهياته)   ]واحلق وجود الطبيعي مبعىن وجود أشخاصه[املركب منهما جزئي عقلي 

اختلف يف وجود الكلي الطبيعي يف اخلارج فذهب مجهور احلكماء إىل أن الكلي الطبيعي  
عبارة عن كاحليوان مثًال موجود ألنه جزء من هذا احليوان املوجود يف اخلارج ألن الشخص 

لضرورة وذهب بعض املتأخرين ومنهم املصنف  املاهية مع قيد التشخيص وجزء املوجود موجود 
إىل أنه ال وجود للكلي الطبيعي يف اخلارج بل املوجود يف اخلارج أشخاصه وأفراده أي إن يف 

كلياً طبيعاً   اخلارج شيئاً يصدق عليه املاهية اليت إذا اعترب عروض الكلية هلا (أي للماهية) كانت
كالفرس واحلمار وحتقيق احلق يف املقام قد بسط يف املطوالت فيه الكالم فمن رام (أي طلب) 
فلرياجع وأما الكليان اآلخران أي املنطقي والعقلي ففي وجودمها يف اخلارج خالف أيضًا فمن 

نه نوع من قال بوجود اإلضافات أي األمور النسبية كاألبوة والبنوة قال بوجود املنطقي أل
لنسبة إىل  اإلضافات ألن معناه (أي الكلي املنطقي) االشرتاك بني كثريين وهو ال يتصور إال 
املشرتكات والزُمه القول بوجود العقلي لكونه مركبًا من جمرد املنطقي والطبيعي املوجودين يف 

قلي ضرورة عدم اخلارج ومن منعه (أي وجود األمور النسبية) منع وجود املنطقي ولزمه عدم الع
أحد جزئيه والنظر يف ذلك خارج عن الفن فإنه من مسائل احلكمة اإلهلية ولذلك مل يتعرض له 
لتعرض لبيان  واألول (أي الكلي الطبيعي) أيضًا وإن كان كذلك لكن جرت عادة القوم 
ن إيضاح بعض مسائل الصناعة يف نظر التعليم موقوف عليه مع كون أد ىن وجوده زعماً منهم 

التنبيه يف بيان وجوده كافيًا خبالفهما (أي املنطقي والعقلي) وملا فرغ عن بيان ما يرتكب منه 
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املعرف شرع يف البحث عنه وقد علمت أّن املقصود من مباحث التصورات هو املعرف الذي 
 هو كاسب اجملهول التصوري.

 

  

  يف املعّرف وأقسامه الثالث: يف مقاصد التصورات  فصلال

أي يف بيان املعرف وأقسامه: ويف بعض النسخ خامتة وليس بسديد ولعله مما زّل  ]فصل[
ملعرف) إذا  ])174(عليهف الشيء ما يقال معرّ [به قلم الناسخ  أي محل عليه وجياب به (أي 

ذا القيد املباين فال جيوز تعريف الشيء مبباينه  [إلفادة سئل عنه (أي عن الشيء) وخرج 
إما بكنه حقيقة أو بوجه ميتاز عن مجيع ما عداه هذا هو  تصور هذا الشيء] أي ليفيد تصوره

  املشهور املذكور يف ألسنة املتأخرين

ّن األعم واألخص يصلحان للتعريف أصًال  ولذلك قالوا ال بد من املساواة وحكموا 
ترب يف والصواب أن املع قال السيد احملققوالذي عليه احملققون أن التصور بوجه مطلقًا كاف 

لوجه ما مييزه  املعرف كونه موصًال إىل تصور الشيء إما بكنهه أو بوجه سواء كان مع تصوره 
عن مجيع ما عداه أو عن بعضه وإما اميتازه عن الكل عن  فال جيب أقول نعم يشرتط ذلك يف 

ً] )املعرف(ويشرتط أن يكون [التام  لصدق املعرف) للماهية  مساو ملساوي  املعرفة (واملراد 
لكسر صدق املعرَّف وهو معىن اإلطراد ويالزمه يف  العموم أي يكون حبالة مىت صدق املعرِّف 

لفتح صدق هو وهو معىن االنعكاس ويالزمه اجلمع  (أي   ]وأجلى[املنع ومىت صدق املعرَّف 
أيضا يشرتط أن يكون املعرف أجلى) أي أظهر وأعرف يف نظر العقل ألنه معلوم موصل إىل 

لقصوره من  ألعم] التعريففال يصح [تصور جمهول هو املعرف وإذا ثبت هذان الشرطان 
لكنه لفوات بعض الذاتيات وال امتيازها عن مجيع  إفادة التعريف ألنه ال يفيد تصور احلقيقة 

                                                            
  عليه سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة )174(
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ها غريها وقد مر أن املقصود من التعريف أحدمها  ألن  ])175( [واألخصّ ما عداها لشموله إ
املعرف كما مر جيب أن يكون أجلى من املعرف واالخّص أخفى ألن وجوده يف العقل أقل من 
وجود األعم فإن وجود اخلاص يف العقل مستلزم لوجود العام (كاحليوان) ورمبا يوجد العام يف 
ما يصلحان للتعريف يف اجلملة ملا مّر أن التصور بوجه كاٍف  العقل بدون اخلاص هذا واحلق أ

لكنه كسبياً حمتاجاً إىل معرف كذلك تصوره بوجه سواء  و  ال شك أنه كما يكون تصور الشيء 
كان امتيازه عن مجيع ما عداه أو عن بعضه يكون كسبيًا فتصوره بوجه أعم أو أخص إذا كان  

ألعم أو  ملساوي معرفة)   األخص واملساوي معرفةكسبيًا ال يكتسب إال  (ال يصح التعريف 
آلخر حنو تعريف األب مبن له االبن وكتعريف أي يف امل عرفة واجلهالة كتعريف أحد املتضايفني 

املتحرك مب ليس بساكن والزوج مبا ليس بفرد وكتعريف الشيء بنفسه كما يقال احلركة نقله 
فإنه إذا امتنع تعريف الشيء مبا يساويه يف املعرفة كان امتناع تعريفه مبا هو أخفى  ]واألخفى[

ملساوي معرفة ألن معرفة املعرِّف و منه أ ألخفى) وإمنا امتنع  وىل (وال يصح أيضا التعريف 
العلة متقدمة على املعلول (عّلة املعرفة املعرف) فيجب أن يكون املعرف أقدم معرفة من املعرَّف 
ألخفى أعّم من أن يكون خفاؤه معىن وذلك يف تعريف الشيء مبا يتوقف عليه مبرتب ة واملراد 

واحدة ويسمى دورًا مصرحًا كتعريف الشمس بكوكب النهار والنهار بزمان كون الشمس فوق 
لعدد املنقسم  لزوج األول والزوج  األفق أو مبراتب ويسمى دورًا مضمرًا كتعريف االثنني 
الثنني أو لفظاً  لشيئني اللذين ال يفصل أحدمها عن اآلخر والشيئني  مبتساويني واملتساويني 

ن يستعمل يف التعريف ألفاظًا غري طاهرة الداللة عند السامع كاستعمال األلفاظ و  ذلك 
القريبة الوحشية مثل أن يقال النار اسطفس فوق االسطفاط (االسطفس اصل املركب وامنا مسي 
ت واملعادن منه) وكاستعمال األلفاظ  ا اصول املركبات يف احليوا العناصر االربعة اسطفساط ال

لفصل القريب[رتكة واجملازية عند عدم ظهور قرينة دالة على تعّني املراد املش سواء  ]والتعريف 
لناطق أو مع اجلنس القريب   ملفرد كتعريف اإلنسان  كان وحده عند من جيّوز التعريف 

                                                            
ذا  واألخّص واملساوى معرفة )175( هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  واألخّص. الشكل
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جلسم الناطق  حليوان الناطق أو البعيد (أي اجلنس البعيد) كتعريفه  أي يسمى  حّد][كتعريفه 
ألن احلد لغة املنع وهو الشتماله (أي احلد) على الذاتيات مانع عن دخوله األغيار األجنبية  به

لضاحك أو مع  خلاصة) سواء كان وحدها كتعريف اإلنسان  خلاصة (أي التعريف  فيه و
جلسم الضاحك  حليوان الضاحك أو البعيد كتعريفه  أي  ])176(رسم[اجلنس القريب كتعريفه 

ر اهليبة  كل من الفصل القريب   ]فإن كان[يسمى به ألن الرسم هو األثر واخلاصة مع آ
حلد التام فيما إذا كان مركبًا من اجلنس  ]مع اجلنس القريب فتام[واخلاصة  أي يسمى 

مًا فلذكر الذاتيات فيه بتمامها  القريب والفصل القريب إما أنه حد فَِلَما ّمر وأما تسميته 
ل رسم التام فيما إذا كان مركباً من اجلنس القريب واخلاصة إما إنه رسم (فَِلما مّر) وأما تسميته و

ته احلد التام يف اشتماله على اجلنس القريب واملميز  أي وإن مل يكن كل  ]وإال[مًا فَِلُمشا
ن جيوز منهما مع اجلنس القريب سواء كان مع اجلنس البعيد أو مل يكن مع شيء أصًال عند م

ملفرد  حلد الناقص حلذف بعض الذاتيات عنه, ويف  ]فناقص[التعريف  أي يسمى يف األول 
لرسم الناقص حلذف بعض أجزاء الرسم التام عنه, (وطريق احلصر يف األقسام األربعة أن  الثاين 

الذاتيات يقال التعريف إما مبجرد الذاتيات أوال, فإن كان مبجرد الذاتيات فإما أن يكون جبميع 
وهو احلد التام أو ببعضها وهو احلد الناقص, وإن مل يكن مبجرد الذاتيات فإما أن يكون جبنس 
القريب واخلاصة وهو الرسم التام أو بغري ذلك وهو الرسم الناقص) فعلم مما ذكر أن مدار 

على احلدية على (الفصل) القريب ومدار الرمسية على اخلاصة ومدار التمام فيهما االشتمال 
وإن كان مركبًا مع الفصل واخلاصة ملا مّر  ]لعرض العام لتعريفا ومل يعتربوا[اجلنس القريب 

أن الغرض من التعريف عند املتأخرين أما اإلطالع على كنه املاهية املعرفة أو امتيازها عن مجيع 
ة وإمنا ذكر ما عداها والعرض العام ال يفيد شيئًا منهما فال فائدة يف ضمه مع الفصل واخلاص

يف الكليات الستيفاء أقسام الكلي ويف قوله (أي املصنف) ومل يعتربوا إشارة إىل أنه ليس مرضياً 
نه رمبا يفيد  لعرض العام) معلًال   له كيف وقد قال يف شرح الرسالة جبوازه (أي جبواز التعريف 

دة إيضاح املاهية وسهولة اطالع على احلقيقة وق د صرّح بعض املتأخرين اجتماع العوارض ز
                                                            

ذا الشكل خلاصة رسمو  )176(   .رسم هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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ن التعريف مبجموع أمور كل واحٍد منها عرض عام للمعرف لكن اجملموع خيصه (أي 
دي البشرة) مثًال معترب  وقد [املعرف)كتعريف اإلنسان مباٍش مستقيم القامة (عريض األظفار 

املعرف أعم من املعرف  ])177(أن يكون[حدًا كان أو رمسًا  ]الناقص[ التعريف ]أجيز يف
سواء كان جنسيًا قريبًا (كاحليوان) أو بعيدًا (كاجلسم) أو فصًال بعيدًا أو عرضًا عاماً 

فإن املنطقيني قد أجازوا  يف التعريف  ]كاللفظي[(كاملاشي) وقد مّر أنه مذهب احملققني 
أي التعريف اللفظي  ]وهو[اللفظي أن يكون املعرِّف أعم من املعرَّف كقوهلم ُسعدانة اسم بنٍت 

أي تعيني مسمى اللفظ من بني املعاين احملزونة يف اخلاطر  ]ما يقصد به تفسري مدلول اللفظ[
ن ال يكون اللفظ واضح الداللة على املعىن فيفسر بلفظ أوضح داللة على ذلك املعىن  

كما يف   كقولك الغضنفر األسد وليس هذا تعريفًا حقيقيًا يراد به إفادة تصور غري حاصل
املعرف احلقيقي وإّمنا املراد منه تعيني معىن وضع له لفظ الغضنفر من بني سائر املعاين ليلتفت 
زائه وهو طريقة أهل اللغة واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وملا  إليه ويعلم أنه موضوع 

اجملهوالت فرغ من بيان كيفية اكتساب اجملهوالت التصورية أخذ يف بيان كيفية اكتساب 
  .التصديقية فإن املقصود من هذا الفن بيان هذين الطريقني(أي التصور والتصديق)

  

  التصديقات

  الفصل الرابع: يف مبادئ التصديقات قضا وأحكامها

ا جمهولة من  التصديقات][ أي هذه هي التصديقات اليت يتبني فيها بيان كيفية اكتسا
حلجة وهي مؤلفة من القضا قّدم مباحثها  املعلومات وملا كان اكتساب اجملهوالت التصديقية 

وهو (أي القول) يف عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان  ]القضية قول[وال بد من ذلك 
ًا فالتعريف يشمل القضية املعقولة وامللفوظة واملعترب يف الفن القضية مركبًا معقوًال أو ملفوظ

                                                            
ذا الشكل أن يكون أعم )177( أن  هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  يكون.
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املراد  ]حيتمل الصدق والكذب[املعقولة وأما امللفوظة فإمنا اعتربت لداللتها على املعقولة 
لنظر إىل مفهومها مع قطع النظر عّما يف الواقع  حتمال الصدق والكذب أن جيوزُّمها العقل 

قة للواقع والكذب هو الالمطابقة له فالقول جنس يشمل األقوال التامة والصدق هو املطاب
والناقصة وقوله حيتمل الصدق والكذب فصل خيرج األقوال الناقصة واإلنشائيات كلها من األمر 

فإن كان [والنهي واالستفهام وغريها وهي (أي القضية) على قسمني محلية وشرطية 
أو [كاحلكم بثبوت القيام لزيد حنو زيد قائم   ]لشيءبثبوت شيء [ يف القضية ])178(احلكم

أي فالقضية تسمى محلية  ]فحملية[أي نفي شيء عن شيٍء حنو زيد ليس بقائم  ]نفيه عنه
إن حكم فيها  ])179(و سالبةأ[إن كان حكم فيها بثبوت شيء لشيٍء  ]موجبة[وهي إّما 

�كوم عليه ويسمى[بسلب شيٍء عن شيء كما تقدم فيكون لفا ونشرا مرتبًا  كزيد يف   ]ا
أي احملكوم به كالقيام  ])180(به[ألنه قد وضع ليحكم عليه بشيء  ]موضوعاً [املثال املذكور 

اليت بينهما (أي بني  ]والدال على النسبة[] حلمله على شيء حمموالً [يف املثال املذكور 
ملوضوع ويسمى نسبة حكمية  ا يرتبط احملمول  لداللتها على  ]رابطة[املوضوع واحملمول) 

سم املدلول  حنو زيد هو  ]هو[أي للرابطة لفظ  ]وقد استعري هلا[النسبة الرابطة تسميه للدال 
فإن قيل أجزاء القضية عند التفصيل أربعة املوضوع واحملمول والنسبة  قال يف شرح املطالعقائم 

ن كان هو النسبة فال بد بينهما واحلكم أي وقوعها (أي النسبة) أو ال وقوعها فمدلول الرابطة إ
من لفظ آخر يعرب عن احلكم التطابق األلفاظ واملعاين وإن كان هو احلكم مل يستقم قول 
املصنف الرابطة تدل على النسبة ومل يكن لفظة هو يف قولنا زيد هو ليس بكاتب رابطة إذ 

لسلب وهي ال تدل عليه مع تصرحيهم يف الفرق بني اإلجياب املعدول والسلب  احلكم فيه 
ا رابطة فنقول مدلول الرابطة هو احلكم وقد صرح  حيث قال  به الشيخ يف الشفاءالبسيط 

                                                            
ذا الشكلهكذا هو يف األصل يف منت التف فإن كان احلكم فيها )178(  تزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  فإن كان احلكم.
ذا الشكل وسالبة )179(   أوسالبة. هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
ذا الشكلحمموًال هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح ال واحملكوم به )180(  به بغدادي عّرب عنه يف املنت 

  .حمموالً 
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ليس مبجموع معاين القضية معىن املوضوع واحملمول بل حيتاج إىل أن يعتقد الذهن مع ذلك 
أللفاظ ال بد أن يتضمن ثالث  جياب أو سلب فعند حماذاة املعاين  النسبة بني املعنيني 

الالت واملصنف أيضاً ساعد على ذلك ألنه مل يسم اللفظ الدال على مطلق النسبة رابطة بل د
ملوضوع والنسبة ما مل تعترب معها الوقوع أو الّالوقوع مل يكن رابطة  الدال على نسبة احملمول 

ربعة ألفاظ ف ا (أي القضية) إال  نقول فإن قيل لـّما كان معاين القضية رابعة مل حيصل حماذا
الدال على احلكم دال على النسبة فال احتياج إىل الداللة عليها بلفظ آخر وأما لفظة هو 
ا مع حرف السلب مث إن الرابطة  م إمنا مل يعتربوا رابطة السلب استغناء  فرابطة اإلجياب وكأ

عتبارها إىل قسمني أل ا إن رمبا ترتك اعتمادًا على شعور الذهن مبعناها فانقسمت القضية 
ذكرت فيها فهي ثالثية وإن مل يذكر بل اضمرت يف النفس فهي ثنائية والرابطة أداة لداللتها 
على النسبة احلكمية وهي غري مستقلة لكنها قد تكون يف صورة الكلمة وقد تكون يف صورة 

 قال(االسم) واُألوىل تسمى رابطة زمانية واألخرى غري زمانية واللغات خمتلفة يف استعماهلا 
ن توجب ذكر الرابطة الزمانية دون غريها وأما لغة العرب فرمبّا حتذف الرابطة  الشيخ لغة اليو

ورمبا تذكر واملذكور ورمبا كان يف قالب االسم كقولك زيد هو حي ورمبا كان يف قالب الكلمة 
ا  م يستعملو يف وهو الكلمات الوجودية كقولك زيد كان كذا وقد غلبت يف لغة العرب حىت أ

 اهللَُّ  وََكانَ  ۚ◌  َوَرْمحَةً  َوَمْغِفَرةً  ِمْنهُ  َدَرَجاتٍ {ليس بزماين كقوله تعاىل: (كان هللا غفورا رحيما) 
وفيما ال خيتص بزمان كقوهلم كل ثالثة يكون فرداً وأما لغة العجم  ]٩٦[النساء:  }َرِحيًما َغُفورًا

فال تستعمل القضية خالية عنها (أي عن الرابطة) إما بلفظ كقوهلم هنت وبود وإما حبركة  
لكسر أو الفتح هذا والظاهر من قول املصنف وقد استعري هلا هو أن هو عنده  كقوهلم جنني 

حلقيقة ألنَّ الر  ابطة إمنا تكون أداة والضمري اسم ألنه عني املرجع يف املعىن ويؤيده ليست رابطة 
جلملة لفظة هو  قوله يف شرح الرسالة بعد ما أشبع الكالم يف الفرد على من يقول أنه أداة و
غري موضوع يف لغة العرب (للربط) مما ال ينبغي أن خيفى على أحد من املخلصني فضًال عن 

ملا انتقلت الفلسفة إىل العرب  )181(نقًال عن أيب نصر الفارايبمث قال احلكماء احملققني 

                                                            
 يف م 874/هـ 260 عام ولد. طرخان بن أوزلغ بن حممد بن حممد نصر أبو هو الفارايب حممد نصر أبو :الفارايب )181(
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م عن املعاين يف الفلسفة واملنطق  لعربية وجيعلون عبار واجتاحت الفالسفة الذين يتكلمون 
نية  )183())واسئني((يف الفارسية  )182())تهس((بلسان العرب إىل لفظ يقوم مقام  يف اليو

ملوضوع ربطًا غري زمان ومل جيدوا يف العربية يف أول  وهي اليت تدل على ربط احملمول لالسم 
وضعها لفظًا يقوم مقام ذلك خبالف الربط الزماين فإن الكلمة الوجودية مثل كان ويكون 

م مقام وسيكون يدل على ذلك التمسوا يف لغة العرب (لفظا) ينقلونه إىل ذلك وجيعلونه يقو 
ا قد تستعمل كناية كما يف  نية فاختار بعضهم لفظة هو أل هنت يف الفارسية واسئني يف اليو
قولنا هو (يفعل هو) وقد يستعمل يف بعض األمكنة اليت يستعمل فيها لفظة هنت كما يف قولنا 
هذا هو زيد وهذا هو شاعر فإن لفظة هو تفيد جدًا أن يكون قد استعمل ههنا كناية 

عملوا هو يف لغة العربية مكان هنت يف الفارسية وجعلوا مكان املصدر اهلوية كاإلنسانية فاست
من اإلنسان واختار بعضهم بدل هو لفظة املوجود وجعلوا مكان اهلوية الوجود ومكان كان 

ملنتهى   ويكون وسيكون وجد ويوجد وسيوجد انتهى وهللا أعلم 

أي فالقضية  ]فشرطية[لشيء أو نفيه عنه أي وإن مل يكن احلكم بثبوت شيء  وإّال][
من القضية الشرطية  اجلزء األول]ويسمى [تسمى شرطية وتذكر أقسامها فيما بعد فاصرب 

لياً [لتقدمه يف الذكر  ]مقدماً [ لتلوه اجلزء األول وملا فرغ من تعريف القضية  ]والثاين 
                                                                                                                                                                              

 اشتهر مسلم فيلسوف. م 950/هـ 339 عام وتويف) تركمانستان اليوم يعرف ما( النهر وراء ما بالد يف مدينة وهي فاراب
 مدينة هي فاراب. مسه اشتهر وهلذا فاراب، مدينة يف الفارايب ولد. الطب صناعة يف قوة له وكانت احلكمية العلوم تقان
 مدينة إىل وعاد البلدان بني وجتول سور إىل انتقل مث مدة ببغداد وكان جيش، قائد أبوه كان.  خراسان أرض يف بالد من

ء علم إىل الفراغ مفهوم إدخال يف إليه الفضل يعود. وفاته حني إىل ا واستقر دمشق  وابن سينا ابن من كل  به ثر. الفيز
، ويف البالد أحناء يف تنقل. رشد  فيها وأقام لدمشق ذهب مث فرتة احلمداين الدولة سيف بالط يف وأقام حلب قصد سور
 وأصناف أنواع فيه حصر كتاب  أشهرها وكان مصنفات عدة ووضع دمشق، يف ودفن عاماً  80 يناهز عمر عن وفاته حىت
 اهتمامه بسبب واإلطالق أرسطو األول للمعلم نسبة" الثاين املعلم" الفارايب مسي. العلوم إحصاء الكتاب هذا وحيمل العلوم
:  كتبه  أشهر من. كازاخستان  عملة على يظهر كما  الفارايب مؤلفاته. املنطقية أرسطو مؤلفات شارح هو الفارايب ألن ملنطق
 إحصاء. املدنية السياسة. املنطق يف التوطئة. احلكيمني رأي بني اجلمع. الفاضلة املدينة أهل آراء. الكبري اخلرافة كتاب
   الفارايب منطق. السياسة جوامع. غراضها والتعريف العلوم

  املوجود. )182(
  .املوجود )183(
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وتقسيمها إىل األقسام األولية أعين احلملية والشرطية أخذ يف بيان كل منهما (احلملية 
لنسبة إىل الشرطية مبنزلة املفرد من املرك ا  ما  ])184(واملوضوع[ والشرطية) وقدم احلملية لكو

عتبار النسبة و  عتبار املوضوع فاملوضوع يف القضية مّر من تقسيم احلملية كان  هذا التقسيم 
  ])185([فالقضيةأي جزئياً حقيقياً  ]اً ن كان شخصإ[احلملية 

لكون موضوعها شخصًا خمصوصًا (أي معنيا)  ])187(وخمصوصة)186([شخصية تسمى
ال حيتمل االشرتاك كقولنا زيٌد عامل وإمنا مل يقل علمًا ليشمل مثل : هذا كاتب وأ قائم (ومثل 
هذا حيوان)  فإن قيل إن اريد أن مدلول املوضوع يف الذكر يكون شخصيًا فهذا كاتب وأ 

ئر موضوعة ملعان كلية عند املصنف وإن أريد قائم ليس كذلك ملا مّر أن أمساء اإلشارة والضما
أن ما صدق عليه املوضوع من الذوات يكون شخصيًا فمثل كل إنسان حيوان كذلك ألن كل 
فرد وهو شخص قلنا املراد أنّه يكون املوضوع حبيث يفهم شخص معني ال حيتمل االشرتاك كما 

خبالف كل إنسان حيوان ذكره  يفهم من قولنا أ قائم وهذا كاتب مشار به إىل معني حمسوس
(حبيث ال ] ة[نفس احلقيق أي املوضوع يف احلملية[وإن كان] املصنف يف شرح الرسالة 

أي مسيت القضية  ]فطبيعية[يتعدى إىل أفراده) أي املاهية من حيث هي ال بشرط شيء 
لنوعية  ا حقيقة من احلقائق) مثل قولنا اإلنسان نوع واحليوان جنس فإن احلكم  طبيعية (أل

 ]وإال[واجلنسية ليس على ما صدق عليه اإلنسان واحليوان من األفراد بل على نفس طبيعتها 
إّما أن يبني كمية أي وإن مل يكن املوضوع شخصًا وال طبيعية بل يكون األفراد فحينئٍذ ال خيلو 
ن يبني أن احلكم على كلها أو بعضها أو ال يبّني  فإن بّني كمية [األفراد احملكوم عليها 

ن يبني أن احلكم على مجيع أفراد املوضوع بلفظ يدل على  ]الً كُ [أي أفراد املوضوع  ]أفراده
                                                            

ذا الشكل واملوضوع يف احلملية )184(  هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  واملوضوع.

ذا الشكل مسيت القضية )185(  هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  فالقضية.

  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة شخصية )186(
ذا الشكل وخمصوصة )187(   خمصوصة هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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املوضوع بلفظ  ن يبني أن احلكم على بعض أفراد ]أو بعضاً [ذلك موجبة كانت أو سالبة 
أي مسيت القضية حمصورة الحنصار أفراد  ]فمحصورة[يدل على ذلك موجبة كانت أو سالبة 

ا الكل أو البعض (كلية فيما اذا بّينان احلكم على كل االفرادى صح)  املوضوع فيها 
 حصل ]وما[] فيما إذا بني أن احلكم على بعض األفراد فهو لف ونشر مرتب )188(وجزئية[
أخذًا من سور البلد كما  ])189(سوراً  [يسمىأي بيان كمية األفراد كًال أو بعضًا  ]البيانبه [

ا فسور املوجبة  أنه حيصر البلد وحييط به كذلك اللفظ الدال على كمية األفراد حيصرها وحييط 
ال الكل اجملموعي كقولنا كل إنسان حيوان أي   واحٍد واحدٍ الكلية لفظ (كل) اإلفرادي أي كل 

ل فرد من أفراد اإلنسان حيوان وسور السالبة الكلية ال شيء وال واحد كقولنا ال شيء أو ال ك
واحد من اإلنسان حبجر وسور املوجبة اجلزئية بعض وواحد كقولنا بعض احليوان أو واحد منه 
 ً إنسان وسور السالبة اجلزئية ليس كل وليس بعض وبعض ليس كقولنا ليس كل حيوان إنسا

نف يف شرح الرسالة وهذا على سبيل التمثيل واعتبار األكثر ال على سبيل التعيني فإن  قال املص
كل ما يفهم منه حبسب لغة من اللغات أن احلكم على الكل أو البعض فهو سور كالم 
االستغراق (كقولنا اإلنسان لفي خسر) والنكرة يف سياق النفي و التنوين يف اإلثبات (رجٌل 

أي وإن كان املوضوع  ]وإال[ثالثة وغريها مما يفهم منه الكلية أو البعضية عاملٌ) ولفظ اثنان و 
ملعىن الذي مر (أي كًال أو بعضاً)  أي مسيت القضية  ]فمهملة[األفراد ومل يتبني كميتها 

مهملة إلمهال بيان كمية األفراد مع أن احلكم عليها كقولنا اإلنسان يف خسر وليس يف خسر 
القضيُة املهملة  ]مالزِ وتُ [سان من األفراد يف خسر وليس يف خسر أي ما صدق عليه اإلن

لعكس (أي مىت  ]اجلزئيةَ [القضيَة  يف الصدق مبعىن أنه مىت صدقت املهملة صدقت اجلزئية و
صدقت اجلزئية صدقت املهملة) أما األول فآلن احلكم يف املهملة على أفراد املوضوع واحلكم 
مىت صدق على أفراد املوضوع فإما أن يصدق على مجيعها أو على بعضها وعلى كال التقديرين 

اد وهو اجلزئي وأما الثاين فألنه مىت صدق احلكم على بعض يصدق احلكم على بعض األفر 

                                                            
ذا الشكلهكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب  كلية أو جزئية  )188(   وجزئية. عنه يف املنت 
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلةيسمى  )189(
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األفراد صدق عليها مطلقاً وهو مهملة فإذا صدق قولنا اإلنسان يف خسر صدق بعض اإلنسان 
 )190(والبد يف[يف خسر إذا صدق بعض اإلنسان يف خسر صدق اإلنسان يف خسر 

أي يف اخلارج من غري  ]ققاً من وجود املوضوع حم[ القضية املوجبة كلية أو جزئية ])191(صدق
حنو كل إنسان فهو حيوان مبعىن كل  ]اخلارجية[ القضية ]وهي[تقدير مقدم وفرض فارض 

خلارج اخلارج عن املشاعر وقوى اإلدراك سواء   إنسان موجود يف اخلارج حيوان يف اخلارج واملراد 
ئم) مستيقظ  ملوضوع حال احلكم أو قبله أو بعده حىت يصدق كّل ( كان اتصاف احملمول 

لنائم حال ثبوت اليقظة  ن مل يكن  ]مقدراً  أو[وإن مل يكن اتصاف املستيقظ  وذلك 
املوضوع موجودًا يف اخلارج ولكن فرض وجوده يف اخلارج مبعىن أنه لو وجد يف اخلارج لكان 
حملمول كقولنا كل عنقاء طائر فإن معناه كل ما لو وجد لكان عنقاء فهو حبيث لو  متصفًا 

حلقيقية  ]فاحلقيقية[وجد لكان طائرا  وذلك يف  ]ناأو ذه[أي فهي القضية املسماة 
املوضوعات اليت ليست هلا أفراد ممكنة التحقق يف اخلارج كقولنا شريك الباري عّز امسه ممتنع أي  
كل ما فرضه العقل شريك الباري فهو ممتنع يف اخلارج أي يصدق عليه يف الذهن أنه ممتنع يف 

لذهنية  ]فالذهنية[اخلارج  كال وليس   ]لبسوقد جيعل حرف ال[أي فهي القضية املسماة 
فإن  ]معدولة[القضية املشتملة على ذلك اجلزء  ])192([فتسمى القضية ]جزًأ من جزء[وغري 

مي مجاد وإن  جعل حرف السلب جزءًا من املوضوع فقط مسيت معدولة املوضوع حنو الال 
جعل جزء احملمول فقط مسيت معدولة احملمول حنو اجلماد ال عامل وإن جعل منهما مجيعاً مسيت 
ا مشتملة على ما عدل به عن  مي ال عامل ووجه تسميتها معدولة أ معدولة الطرفني حنو الال

عه األصلي ألن حرف السلب يف األصل وضع لسلب احلكم ورفعه فإذا جعل مع غريه موض
أعين شيء الذي جعل حرف السلب معه موضوعًا أو حمموًال مبنزلة شيٍء واحٍد يثبت له شيٍء 
مي مجاد)  أو يثبت هو لشيٍء (حنو اجلماد ال عامل) أو يسلب عنه شيء (حنو  (حنو الال
                                                            

ذا الشكل وال بد يف املوجبة  )190( وال هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  بد يف.

  .التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة سقط يف األصل من منتصدق  )191(
ذا الشكل فيسمى  )192(   فتسمى.هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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يسلب هو عن شيء (حنو الناطق ليس ال حيوان) فقد عدل به عن  الالحيوان ليس بناطق) أو
  موضعه األصلي

والقضية اليت مل جيعل حرف السلب جزءاً من جزئها إن كانت موجبة حنو زيد عامل مسيت 
حمصلة وإن كانت سالبة حنو زيد عامل مسيت حمصلة وإن كانت سالبة حنو زيد ليس بقائم مسيت 

وقد يصرح بكيفية [ما ليس مبعدولة موجبة كانت أو سالبة  بسيطة وقد يطلق احملصلة على
عتبار كيفية النسبة أي  ]البيان جهة به النسبة فموجهة وما هذا تقسيم آخر للقضية احلملية 

اجلهة (تفسري للكيفية) فاعلم أن كل نسبة بني احملمول واملوضوع سواء كانت تلك النسبة 
مر والواقع من الضرورة والدوام واإلمكان وغري ذلك وتلك إجيابية أو سلبية هلا كيفية يف نفس األ

الكيفية الثابتة يف نفس األمر تسمى مادة القضية وعنصرها واللفظ الدال عليها يف القضية 
امللفوظة أو حكم العقل هلا يف القضية املعقولة تسمى جهة ونوعًا فالقضية إما أن يكون اجلهة 

اجلهة تسمى موجهة ومنوعه الشتماهلا على اجلهة والنوع  فيها مذكورة أو ال, فإن ذكرت فيها
ا ذات أربعة أجزاء وإن مل يذكر تسمى مطلقة أي  عية (إذا كانت الرابطة مذكورة) لكو ور
مهملة من حيث اجلهة وقد ختالف اجلهة مادة القضية (وهي الضرورة) كما إذا قلنا كل إنسان 

إلمكان واملادة ضرورية واجلهة ال  ضرورية لكن ال يكون ذلك إال يف القضا الكاذبة مث حيوان 
ا تسمى قضية كلية موجبة  إن القضا املوجهة إما بسيطة وهي اليت معناها إجياب فقط (فإ
لضرورة فإن معناه ليس إجياب  خارجية حمصلة بسيطة ثالثية موجبة) كقولنا كل إنسان حيوان 

لضرورة فإن معناه ليس إال  احليوانية لإلنسان أو سلب فقط كقولنا ال شيء من اإلنسان حبجر 
سلب احلجرية عنه أو مركبة وهي اليت معناها مركب من إجياب وسلب كقولنا كل إنسان 
لفعل (أي يف وقت من  ضاحك ال دائمًا فإن معناه إجياب الضحك لإلنسان وسلبه عنه 

لطبع  احلملية املوجهة ]يف القضية كمفإن كان احل[األوقات) وقدم املصنف البسائط لتقدمها 
أي بضرورة ثبوت احملمول للموضوع يف املوجبة وبضرورة سلبه عنه يف   ]بضرورة النسبة[

أي تسمى (بذلك صح)  ]فضرورية مطلقة[ موجودة ]ما دام ذات املوضوع[السالبة 
الشتماهلا (إما ضرورية) على الضرورة وعدم تقييد (وإما مطلقة) الضرورة بوصف أو وقت حنو  
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لضرورة فإن احلكم فيها بضرورة  لضرورة وال شيء من اإلنسان حبجر  كل إنسان حيوان 
 ]صفهأو ما دام و [ثبوت احليوان لإلنسان وبضرورة سلب احلجر عنه يف مجيع أوقات وجوده 

بتًا لذات املوضوع  أي يسمى بذلك الشرتاط (إما  ]فمشروطة عامة[أي وصف املوضوع 
ا أعم من املشروطة اخلاصة وستعرفها يف املركبات حنو   لوصف العنواين وكو مشروطة) الضرورة 
لضرورة مادام كاتبًا وال شيء من الكاتب بساكن األصابع  كل كاتب متحرك األصابع 

ام كاتبًا فإن ثبوت حترك األصابع لذات الكاتب أعين أفراد اإلنسان مطلقا وسلب لضرورة ماد
لكتابة  من  ]يف وقت معنيَّ [أو سكون األصابع عنه وليس بضروري إال بشرط اتصافها 

لوقت وعدم  ]فوقتية مطلقة[ أوقات وجود املوضوع ذا االسم لتقييد الضرورة  أي تسمى 
لال لالدوام أو  لضرورة وقت حيلولة األرض بينه وبني تقيدها  ضرورة حنو كل قمر منخسف 

لضرورة وقت الرتبيع فإن االخنساف وعدمه ليس  الشمس وال شيء من القمر مبنخسف 
من  ])193(غري معني[ضروري الثبوت لذات القمر مطلقًا بل يف هذا الوقت املعني أو يف وقت 

ذا االسم لكن وقت الضرورة فيها غري  ]فمنتشرة مطلقة[أوقات وجود املوضوع  أي تسمى 
لضرورة وقتًا ما وال شيء من احليوان  معني وعدم تقييدها كما مرَّ من حنو كل حيوان متنفس 
ً للحيوان مطلقًا وال يف وقت معني بل  لضرورة وقتًا ما فإن التنفس ال يكون ضرور مبتنفس 

ً يف وقت غري معني هو زمان ان بساط النفس وكذلك عدم التنفس ال يكون يكون ضرور
ً يف وقت معني هو زمان انقباض النفس  ً له مطلقًا وال يف وقت معني بل يكون ضرور ضرور

عطف على قوله بضرورة النسبة أي فإن كان احلكم بدوام النسبة أي بدوام  ]أو بدوامها[
فدائمة [وضوع موجودة أي ذات امل ]ما دام الذات[ثبوت احملمول للموضوع أو سلبه عنه 

ذا االسم الشتماهلا على الدوام وعدم تقيدها بوصف حنو كل فلك  ًا]مطلق أي تسمى 
متحرك دائمًا وال شيء من اإلنسان حبجر دائمًا فإن احلكم فيها بثبوت التحرك للفلك وسلب 

والدوام أن احلجر عن اإلنسان دائمًا ما دام ذات الفلك واإلنسان موجودًا والفرق بني الضرورة 

                                                            
ذا الشكل أو غري معني  )193( غري هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  معني.
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الضرورة هي استحالة انفكاك شيء (عن شيء) والدوام عدم انفكاكه عنه وإن مل يكن 
ما دام [مستحيًال (أي انفكاكه) فالدائمة أعم من الضرورية أو كان احلكم بدوام النسبة 

بتًا لذات املوضوع حنو كل كاتب متحرك األصابع دائمًا ما دام كاتباً  ])194(الوصف العنواين 
أي  ]فعرفية عامة[الوصف دائما ما دام كاتبا) وال شيء من الكاتب بساكن األصابع  (وهو

ذا االسم ألن العرف يفهم هذا املعىن من السالبة عند اإلطالق فإذا قيل ال شيء من  تسمى 
ا أعم من العرفية اخلاصة اليت  ئماً ولكو النائم مبستيقظ يفهم سلب املستيقظ عن النائم ما دام 

عطف على قوله بضرورة النسبة أي فإن كان احلكم بفعلية  ]أو بفعليتها[ء ذكرها سيجي
لفعل أي يف أحد األزمنة  الثالثة النسبة أي بثبوت احملمول للموضوع أو سلبه عنه 

ا أطلقت ومل تقيد بقيد من ضرورة أو دوام أو غري  أي ])195([فمطلقة ذا االسم أل تسمى 
ا أعم من الوجودية الالدائمة والالضرورية على ما سيجيء حنو كل إنسان متنفس  ذلك ولكو

إلطالق العام   عدم ضرورة خالفها]أو ب[إلطالق العام وال شيء من اإلنسان مبتنفس 
ي وإن كان احلكم يف القضية بسلب الضرورة عن اجلانب عطف على قوله بضرورة النسبة أ

لسلب  إلجياب فالسلب ليس بضروري وإن كان  املخالف للحكم تعين إن كان احلكم 
ذا االسم الشتماهلا على معىن  ]فاملمكنة العامة[فاإلجياب ليس بضروري  أي تسمى 

إل ر حارة  ا أعم من املمكنة اخلاصة حنو كل  مكان العام فإن معناه أن سلب اإلمكان ولكو
إلمكان العام فإن معناه أن  رد)  احلرارة عن النار ليس بضروري وكذا ال شيء من احلار (

أي القضا الثمانية املذكورة من مجلة املوجهات  ]فهذه[إجياب الربودة للحار ليس بضروري 
ا مشتملة على حكم واحٍد كما مر  ]بسائط[ أي املشروطة العامة  ]نوقد تقيد العامتا[أل

(معىن  ]لالدوام الذايت[أي الوقتية املنتشرة املطلقة  ]والوقتيتان املطلقتان[والعرفية العامة 
الالدوام الذايت صح) أن هذه النسبة املذكورة يف القضية ليست دائمة ما دام ذات املوضوع 
                                                            

ذا الشكل أو ما دام الوصف  )194( ما هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  دام الوصف.

ذا الشكل فاملطلقة العامة  )195( هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  فمطلقة.
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موجودة فيكون نقيضها (أي النسبة) واقعًا البتة يف زمان من األزمنة فيكون إشارة إىل قضية 
حد األزمنة الثالثة)  لفعل أي  مطلقة عامة (وهي ثبوت احملمول للموضوع أو سلبه عنه 

  خمالفة لألصل يف الكيف  (أي اإلجياب والسلب)فافهم

لالدوام حبسب الذات  ]فتسمى[  ]املشروطة اخلاصة[أي املشروطة العامة املقيدة 
فاملشروطة اخلاصة هي املشروطة العامة مع قيد الالدوام حبسب الذات فهي أخص من املشروطة 

دة هذا القيد (أي الالدوام) وحقيقتها (أي  املشروطة اخلاصة) مركبة من موجبة العامة لز
مشروطة عامة مطلقة عامة ملا سيجيء أن الالدوام إشارة إىل مطلقة عامة موافقة لألصل يف 
الكمية (أي املشروطة العامة) أعين الكلية واجلزئية خمالفة له يف الكيف أعين اإلجياب والسلب 

عتبار اجلزء األول فإن كان اجلز  ء األول موجبًا كانت موجبة وإن كان وإجياب املركبة وسلبها 
لضرورة ما دام كاتباً ال دائماً أي  سالباً فسالبة مثال املوجبة كقولنا كل كاتب متحرك األصابع 
لفعل ومثال السالبة كقولنا ال شيء من الكاتب  ال شيء من الكاتب مبتحرك األصابع 

لضرورة ما دام كاتباً ال دائماً أي كل   لفعل بساكن األصابع  والعرفية [كاتب ساكن األصابع 
لالدوام الذايت عرفية خاصة فهي العرفية العامة مع  اخلاصة] أي وتسمى العرفية العامة املقيدة 

قيد الالدوام حبسب الذات فيكون جزؤها األول عرفية عامة والثاين مطلقة عامة خمالفة هلا يف 
كل كاتب متحرك األصابع ما دام كاتبًا ال   الكيف (أي اإلجياب والسلب) مثال املوجبة كقولنا

لفعل (أي يف واحد من األزمنة الثالثة) ومثال  دائماً أي ال شيء من الكاتب بساكن األصابع 
السالبة كقولنا ال شيء من الكاتب بساكن األصابع ما دام كاتباً ال دائماً أي كل كاتب ساكن 

لفعل  لالدوام الذايت وقتية حلذف أي وتسمى الوقتية ا ]والوقتية[األصابع  ملطلقة املقيدة 
لفظ اإلطالق من امسها فهي الوقتية املطلقة مع قيد الالدوام حبسب (األول) الذات فيكون 
لضرورة وقت  جزؤها وقتية مطلقة والثاين مطلقة عامة مثال املوجبة كقولنا كل قمر منخسف 

ل فعل ومثال السالبة كقولنا ال شيء من احليلولة ال دائمًا أي ال شيء من القمر مبنخسف 
إلطالق (العام صح)  القمر مبنخسف وقت الرتبيع ال دائمًا أي كل قمر منخسف 

لالدوام الذايت منتشرة فقط حلذف لفظ  ]واملنتشرة[ أي وتسمى املنتشرة املطلقة املقيدة 
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فيكون جزؤها األول اإلطالق من امسها فهي املنتشرة املطلقة   مع قيد الالدوام حبسب الذات 
لفعل لضرورة وقت   منتشرة مطلقة والثاين مطلقة عامة مثال املوجبة كقولنا كل إنسان متنفس 
لفعل ومثال السالبة كقولنا ال شيء من  إما ال دائمًا أي ال شيء من اإلنسان مبتنفس 

لفعل  لضرورة وقت  إما ال دائماً أي كل إنسان متنفس  املطلقة  تقّيد وقد[اإلنسان مبتنفس 
لالضرورة الذاتية معىن الالضرورة الذاتية أّن هذه النسبة املذكورة يف القضية ليست  ]العامة 

مكان نقيضها ألن اإلمكان هو  ضرورية ما دام ذات املوضوع  موجودة فيكون هذا حكمًا 
لفة لألصل يف سلب ضرورة الطرف املقابل كما مرَّ فيكون الالضرورة إشارة إىل ممكنة عامة خما

لالضرورة الذاتية  ]فتسمى[الكيف موافقة يف الكم كما سيجيء  أي املطلقة العامة املقيدة 
فهي املطلقة العامة مع قيد الالضرورة حبسب الذات فيكون جزؤها  ]الوجودية الالضرورية[

األول املطلقة العامة والثاين ممكنة عامة خمالفة هلا يف الكيف موافقة يف الكم ملا سيجيء مثال 
لضرورة (أي ال شيء من اإلنسان بضاحك  لفعل ال  املوجبة كقولنا كل إنسان ضاحك 

لضرورة أي كل إلمكان العام ومثال السالبة)  لفعل ال  أي ال شيء من اإلنسان بضاحك 
إلمكان العام أو تقيد املطلقة العامة  حينئذ  ])196(الذايت فتسمى لالدوام[إنسان ضاحك 

فهي املطلقة العامة مع قيد الالدوام حبسب الذات فيكون تركيبها سواء   ]الوجودية الالدائمة[
ني أحديهما موجبة واألخرى سالبة ألن اجلزء األول كانت موجبة أو سالبة من مطلقتني عامت

ً كل إنسان  مطلقة عامة واجلزء الثاين هو الالدوام وقد مرَّ أن مفهومه مطلقة عامة ومثاهلا إجيا
لفعل وسلباً ال شيء من اإلنسان  لفعل ال دائماً أي ال شيء من اإلنسان بضاحك  ضاحك 

لفعل ال دائمًا أي كل إنسان  لفعل مبتنفس  وقد تقيد املمكنة العامة بال ضرورة [متنفس 
أي كما أنه حكم يف املمكنة العامة بال ضرورة اجلانب املخالف على ما  ]اجلانب املوافق أيضاً 

مكنة امل[ حينئذ ]وتسمى[مرَّ يف البسائطة فقد حيكم فيها  بال ضرورة اجلانب املوافق أيضًا 
ورة املطلقة عن جانيب اإلجياب والسلب فيكون فهي اليت حكم فيها بسلب الضر  ]اخلاصة

تركيبها من ممكنتني عامتني أحديهما يف جانب اإلجياب واألخرى يف جانب السلب ألن سلب 
                                                            

ذا الشكل وتسمى  )196(   فتسمى.هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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ضرورة الطرف املخالف هو إمكان الطرف املوافق وسلب ضرورة الطرف املوافق إمكان الطرف 
مكان الطرف املوافق وامل إلمكان املقابل فيكون احلكم يف القضية  قابل حنو كل إنسان كاتب 

إلمكان  إلمكان العام وال شيء من اإلنسان بكاتب  اخلاص فإن معناه كل إنسان كاتب 
العام والفرق بني موجبتها وسالبتها حبسب اللفظ فإذا عربت بعبارة إجيابية كانت موجبة وإذا 

رة عن سلب الضرورة عن عربت بعبارة سالبة كانت سالبة وإما حبسب املعىن فكلتامها عبا
لعكس (أي  الطرفني والتحقيق أن يف املوجبة اإلجياب صريح والسلب ضمين ويف السالبة 

وأشار إىل  ]مركبات[أي القضا السبع املذكورة  ]وهذه[السلب صريح واإلجياب ضمين) 
خمالفيت  ألن الالدوام إشارة إىل مطلقة عامة والالضرورة إىل ممكنة عامة[ بقولهوجه تركيبها 

 ]ما وملا قيد[ (أي الكلية واجلزئية)] موافقيت الكمية[ (أي اإلجاب والسلب)] الكيفية
ا يف الكيف أي  يعين أن الالدوام عبارة عن معىن يلزم مطلقة عامة خمالفة للقضية املقيدة 

حملمول اإلجياب والسلب وموافقة يف الكم أي الكلية واجلزئية ألن معناه يف املوجبة أن ثبوت ا
لفعل يف اجلملة وهو السالبة املطلقة العامة ويف السالبة  للموضوع ليس بدائم فيلزم سلبه عنه 
لفعل يف اجلملة وهو املوجبة املطلقة العامة والالضرورة  أن السلب ليس بدائم فيلزم الثبوت 

ا يف الكيف وموافقة هلا يف الك م ألن سلب عبارة عن ممكنة عامة خمالفة للقضية املقيدة 
الضرورة عبارة عن اإلمكان فإن كان سلب ضرورة اإلجياب فهو ممكن عام سالب وإن كان 

لالدوام  سلب ضرورة السلب فهو ممكن عام موجب فال جرم يكون القضا املقيدة 
ملخالفة واملوافقة وما عبارة عن القضية والضمري املسترت  والالضرورة مركبات واجلاّر يف ملا متعلق 

ما راجع إىل الالدوام والالضرورة وقوله يف عتبار اللفظ والضمري املثىن يف   قّيد راجع إىل ما 
  خمالفيت الكيفية موافقيت الكمية صفتان للمطلقة العامة واملمكنة العامة   وهللا أعلم

وملا فرغ من مباحث احلمليات شرع يف الشرطيات. (ملا وقع الفراغ من احلمليات 
 .يف أقسام الشرطيات وقد عرفت أن ما يرتكب من قضيتني) وأقسامها شرع
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  الفصل اخلامس: يف أقسام القضية الشرطية

يف بيان أقسام القضية الشرطية وهي على ما عرفت اليت مل حيكم فيها بثبوت  ]فصل[
 (يف] أن حكم فيها بثبوت نسبة )197(متصلة[شيء لشيٍء أو نفيه عنه وهي قسمان األول: 

القضية املتصلة أما موجبة وهي  (يف السالبة)])198(نفيها عنهاخري أو ير أتقد على[املوجبة) 
اليت حكم فيها بثبوت النسبة بني موضوع التايل وحمموله على تقدير ثبوت النسبة اليت بني 
موضوع املقدم وحمموله كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإن احلكم فيها بثبوت 

هار على تقدير ثبوت نسبة الطلوع إىل الشمس وإّما سالبة وهي اليت حكم نسبة الوجود إىل الن
فيها بنفي النسبة اليت بني موضوع التايل وحمموله على تقدير ثبوت ما بني موضوع املقدم 
وحمموله كقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود واحلاصل أن املتصلة املوجبة ما 

تصال النسبتني و  لزومية إن  [السالبة ما حكم فيها بسلب اتصاهلما واملتصلة مطلقاً حكم فيها 
التصال أو سلبه  ]كان ذلك بني املقدم والتايل وهي أمر بسببه  ]لعالقة[أي احلكم 

ن يكون املقدم علة للتايل كما مر من قولنا إن كانت الشمس  يستصحب املقدم التايل كالعلية 
ه كقولنا إن كان النهار موجود فالشمس طالعة أو يكو طالعة فالنهار موجود أو معلوًال ل

معلويل علة واحدة كقولنا إن كان النهار موجودًا فالعامل مضيء فإن وجود النهار وإضاءة العامل 
معلوالن لطلوع الشمس وكالتضايف وهو أن يكون األمران حبيث يكون تعقل كل منهما 

أي وإن مل يكن  ]وإال[بًنا لعمرو فعمرو أب له لقياس إىل تعقل اآلخر كقولنا إن كان زيد ا
إليصال أو سلبه لعالقة يقتضي ذلك بل يكون احلكم فيها مبجرد اتفاق املقدم والتايل  احلكم 

هق يف املوجبة فإنه حكم فيها   ]فاتفاقية[على الصدق  طقاً فاحلمار  كقولنا إن كان اإلنسان 
هقية احلمار حىت جيوز العقل  التصال لكن ال لعالقة إذ ال عالقة بني طقية اإلنسان و

حتقيق كل واحدة منهما دون اآلخر بل مبجرد اتفاق الطرفني وصدقهما يف الواقع وكقولنا 
لألسود الالكاتب ليس البتة إذا كان هذا أسود فهو كاتب يف السالبة فإنه حكم فيها بسلب 
                                                            

ذا الشكل الشرطية متصلة  )197(   متصلة.هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  .ح البغدادي أضاف إليه مجلةسقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشار عنها  )198(
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والالكاتبية بناء على الغرض املذكور والقسم االتفاق بينهما ألن االتفاق إمنا هو بني األسودية 
ً [أي النسبتني  ]تنافيهما نسبتني أو ال )199(بتنايف منفصلة إن حكم[الثاين  صدقًا وكذ

ً  ]ة أو صدقاً يوهي احلقيق ً  [فقط فمانعةعطف على قوله صدقاً وكذ عطف  ]اجلمع أو كذ
الشرطية املنفصلة إما حقيقية وإما مانعة اجلمع وإما مانعة  ]اخللو [فقط فمانعةعليه أيضًا 

اخللو وكل منها إما موجبة أو سالبة فاملنفصلة احلقيقية املوجبة هي اليت  حكم فيها بتنايف 
النسبتني أي بتنايف طرفيها يف الصدق والكذب كقولنا هذا العدد إّما زوج أو فرد والسالبة هي 

ن يكو جائزي الصدق اليت حكم فيها بعدم تنايف ا لنسبتني أي الطرفني يف الصدق والكذب 
وجائزي الكذب كقولنا ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو منقسماً مبتساويني واملنفصلة 
املانعة اجلمع املوجبة هي اليت حكم فيها بتنايف الطرفني يف الصدق فقط من غري أن يتنافيا يف 

ا على الكذب كقولنا إما أن يكون هذا الشيء حجراً أو شجراً أو الكذب بل ميكن اجتماعهم
السالبة هي اليت حكم فيها بعدم تنافيهما يف الصدق فقط كقولنا ليس أما أن يكون هذا 
الشيء ال شجرًا أو ال حجرًا واملنفصلة املانعة اخللو املوجبة هي اليت حكم فيها بتنايف الطرفني 

يف الصدق كقولنا إّما أن يكون زيد يف البحر أو ال يغرق  يف الكذب فقط أي من غري تنافٍ 
والسالبة هي اليت حكم فيها بعدم تنايف الطرفني يف الكذب فقط كقولنا ليس إما أن يكون هذا 

أي من احلقيقة ومانعة اجلمع ومانعة اخللو  ]منها[ واحدةٍ  ]وكل[الشيء شجرًا أو حجرًا 
بني اجلزئني يف الصدق والكذب معًا كما يف  ]التنايفعنادية إن كان [موجبة كانت أو سالبة 

احلقيقية أو يف الصدق فقط كما يف مانعة اجلمع أو يف الكذب فقط كما يف مانعة اخللو 
ن يقتضي مفهوم أحدمها أن يكون منافيًا لآلخر مع قطع النظر عن الواقع   ]لذايت اجلزئني[

ً وسلبًا من كما بني الزوج والفرد والشجر واحلجر وكون زيد  يف البحر وال يغرق ومثاهلا إجيا
أي وإن مل يكن التنايف لذايت اجلزئيتني بل مبجرد اتفاق اجلزئيتني يف التنايف يف  ]وإالاألمثلة [

فإن وقع أحدمها صادقاً  ]فاتفاقية[الواقع من غري أن يكون مفهوم أحدمها منافيًا لآلخر 

                                                            
ذا ومنفصلة إن حكم فيها بتنايف  )199( هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  منفصلة إن حكم بتنايف.الشكل 
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ً كقولنا لألسود الالكاتب إما أن يكون هذا أسودًا أو كاتبًا يصدق احلقيقة  واآلخر كاذ
ن لوجود السواد) وإن وقعا كاذبني كقولنا هو  االتفاقية (فال تصدقان النتفاء الكتابة وال تكذ

وقعا صادقني فقط كقولنا هو إما أن يكون ال أسود أو كاتبًا يصدق مانعة اجلمع االتفاقية وإن 
إما أن يكون أسود أو ال كاتبًا كانت مانعة اخللو االتفاقية واعلم أنه كما أن احلملية تنقسم إىل 
ا ال  حمصورة ومهملة وشخصية وطبيعية كذلك الشرطية أيضًا تنقسم إليها ماعدا الطبيعية فإ

 )200(مجيع تقادير املقدمعلى  مث احلكم يف الشرطية إن كان[تعقل ههنا وإليه أشار بقوله 
الشرطية الكلية اليت حيكم فيها بلزوم التايل للمقدم أو عناده له على األوضاع اليت ميكن  ]فكلية

ألمور اليت ميكن اجتماع حصول املقدم عليها وهي  األوضاع اليت حتصل للمقدم بسبب اقرتانه 
ً يف املتصلة املقدم معها وإن كانت هي حمالة يف نفسها كقولنا كلما كا ً كان حيوا ن زيد إنسا

بت مع كل وضع ميكن أن جامع إنسانية زيد من كونه  فإن احلكم بلزوم حيوانية زيد إلنسانيته 
 قائمًا وقاعدًا كاتبًا أو ضاحكًا وكون الشمس طالعة أو غري طالعة إىل غري ذلك وكقولنا دائماً 

فصلة فإّن احلكم فيها بتنايف  فرديته لزوجيته يف إما أن يكون هذا العدد زوجًا أو فردًا يف املن
مجيع األوضاع اليت ميكن اجتماعها (يف مجيع) مع الزوجية وإمنا مل يشرتط إمكان تلك األوضاع 
ً فإن معناه  ً كان حيوا ً كقولنا كلما كان الفرس إنسا يف أنفسها ليشمل ما إذا كان املقدم كاذ

ع مجيع األوضاع اليت ميكن اجتماعه مع إنسانية الفرس من كونه لزوم حيوانية الفرس إلنسانيته م
طقًا إىل غري ذلك وإن كانت حمالة يف أنفسها  جلر عطف  ]أو بعضها[ضاحكًا وكاتبًا و

أي من غري  ]مطلقاً [على قوله مجيع التقادير أي إن كان احلكم فيها على بعض تقادير املقدم 
للزوم أو العناد على بعض األوضاع اليت  ]فجزئية[تعيني  فاجلزئية الشرطية اليت حكم فيها 

ميكن اجتماع املقدم معها من غري تعيني كقولنا قد يكون إذا كان الشيء حيوان فهو إنسان 
طقًا لكن مل يعني هذا  فإن احلكم بلزوم إنسانيته على بعض تقادير أوضاع حيوانيته وهو كونه 

ميًا أو مجاداً فإن هذا العناد إمنا املوضوع يف القضي ة وكقولنا قد ال يكون إما أن يكون الشيء 

                                                            
ذا الشكل تقادير  هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يفالتقادير للمقدم  )200( املنت 

  .املقدم
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ت إذ ال يطلق النامي واجلماد  يكون على بعض تقادير أوضاع الشيء وهو كونه من العنصر
أي على بعض معني من التقادير  ]أو معيناً [إال على األجسام العنصرية ومل يعني هذا املوضوع 

للزوم أو  ]فشخصية[قوله مطلقًا فهو معطوف على  فالشرطية الشخصية اليت حكم فيها 
العناد على وضع معني كقولنا إن جئتين اآلن أكرمتك وزيد يف هذا اليوم إما أن ميوت أو يصح 

ن يسكت عن بيان  ]وإال[ أي وإن مل يكن احلكم على مجيع تقادير املقدم وال على بعضها 
ً فهو حيوان وهذا العدد إما أن  ة]مهملف[الكلية أو البعضية مطلقًا  حنو إن كان هذا إنسا

يكون زوجًا أو فردًا واعلم أن سور املوجبة الكلية يف املتصلة كلما ومهما ومىت ويف املنفصلة 
دائمًا وسور السالبة الكلية يف املتصلة واملنفصلة ليس البتة, وسور املوجبة اجلزئية فيها قد يكون 

ئية فيها قد ال يكون وليس كلما وليس مهما وليس مىت وليس دائما, فاحفظ وسور السالبة اجلز 
لفعل لعدم  ]الشرطية[ القضية ]وطرفا[ ملقدم والتايل وإن مل يكو قضيتني  املسميان 

أي قبل دخول أداة االتصال واالنفصال عليهما  ]يف األصل[اإلذعان فيهما لكنهما 
حنو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود متصلة, وإما أن  ]محليتان[متان إما  ]قضيتان[

يكون العدد زوجًا أو فردًا منفصلة فإن طرفيهما ومها الشمس طالعة والنهار موجود وهذا العدد 
ً فهو   ]أو متصلتان[زوج وهذا العدد فرد قضيتان محليتان  كقولنا كلما كان هذا الشيء إنسا
ً متصلة وإما أن يكون إن كانت الشمس حيوان فكلما مل يكن الشيء حيوا  مل يكن إنسا

طالعة فالنهار موجود,   وإما أن يكون إذا كانت الشمس طالعة مل يكن النهار موجوداً منفصلة 
ً مل يكن  ً فهو حيوان وكلما مل يكن الشيء حيوا فإن طرفيهما ومها كلما كان هذا الشيء إنسا

ً وإن كانت الشمس طالعة فال نهار موجود وإذا كانت الشمس طالعة مل يكن النهار إنسا
كقولنا كلما كان دائمًا إما أن يكون العدد زوجًا أو   ]أو منفصلتان[موجوداً قضيتان متصلتان 

ما متصلة وإما أن يكون  فردًا فدائمًا إما أن يكون العدد منقسمًا مبتساويني أو غري منقسم 
ما أن يكون هذا العدد ال زوجا أو ال فردا) فإن طريف كل هذا العدد زوجًا أو فردًا منفصلة (وإ
  ويتفرع منه ست صور: ]أو خمتلفتان[منهما قضيتان منفصلتان كما ترى 
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األوىل أن يكون املقدم محلية والتايل متصلة حنو إن كان احليوان أعم من اإلنسان فكلما  
ً فهو حيوان   .كان الشيء إنسا

ً فهو حيوان فاإلنسان ملزوم للحيوانالثانية عكسه حنو كلما كان الش   .يء إنسا

  .الثالثة ما يكون املقدم محلية والتايل منفصلة حنو إن كان هذا عددا فهو إما زوج أو فرد

  .الرابعة عكسها حنو إن كان هذا إما زوجاً أو فرداً فهو عدد

طالعة  اخلامسة أن يكون املقدم متصلة والتايل منفصلة حنو إن كان كلما كانت الشمس
  .فالنهار موجود فدائماً إما أن يكون الشمس طالعة وإما أن ال يكون النهار موجود

السادسة عكسها حنو إن كان دائماً إما أن يكون الشمس طالعة وإما أن ال يكون النهار 
  .موجوداً فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود

ما[  دة أداة االتصال خرجتا[أي الطرفني   ]إال أ وأداة [وهي إن والفاء  ]بز
أي عن أن يصح السكون عليها وحيتمالن الصدق  ]عن التمام[وهي إما واو  ]واالنفصال

والكذب وملا فرغ من بيان (تعريف) القضية وتقسيمها أخذ يف بيان أحكامها وابتداء منها 
 لتناقض لتوقف معرفة غريه من األحكام عليه.

 

  )201(: يف التناقضالفصل السادس

بني القضا يف اصطالح  [التناقض]يف بيان التناقض بني القضا  ])202([فصل
رى كذب األخ  حبيث يلزم لذاته من صدق كلٍّ  )203(اختالف حبث القضيتني[هو املنطقني

أي ويلزم من كذب كل صدق األخرى كقولنا زيد قائم زيد ليس بقائم وخرج بقوله  ]لعكسو 

                                                            
ذا الشكليف التناقض  )201(   التناقض. هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلةفصل  )202(
ذا الشكل قضيتني  )203(   القضيتني.هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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قولنا والسالبة الشخصيتني (أي الشخصان) مثل  حبيث يلزم االختالف الواقع بني املوجبة
ا ليس يلزم من صدق أحديهما كذب مهس بطبيب إذ لي )205(وجالينوس طبيب )204(بقراط
أحديهما وكذب األخرى  ذات االختالف منشأ لزوم صدق  وبقوله لذاته أي يكون ى, األخر 

اختالف القضيتني حبيث يلزم من صدق كل كذب األخرى لكن ال نظر إىل ذاته بل بواسطة  
كإجياب قضية مع سلب الزمها املساوي كقولنا زيد إنسان زيد ليس بناطق فإن اختالفهما إمنا 

سطة استلزام كل واحدة من القضيتني نقيضي يلزم افرتاقهما يف الكذب والصدق ال لذاته بل بوا
األخرى وكذا خيرج به االختالف املستلزم صدق أحديهما وكذب األخرى ال لذاته بل خبصوص 

يوان وبعض مادة كقولنا كل إنسان حيوان وال شيء من اإلنسان حبيوان وقولنا بعض اإلنسان ح
ب خصوصية املادة ال سهو حب فإن انقسام الصدق والكذب فيهما إمنا اإلنسان ليس حبيوان 

ن معاً حنو ال شيء من احليوان  لذات االختالف بني الكليتني واجلزئيتني فإن الكليتني قد تكذ
حليوان إنسان وبعضه ليس نسان وكل حيوان إنسان واجلزئيتني قد تصدقا معًا حنو بعض ا

لعكس فالظاهر أننسان وأ كل  ندرج يف قوله من صدق  ال حاجة إليه إذ هو م ه زائدما قوله و
معاً    (يف التناقض صح)كل وأخرى أعم من األصل والنقيض  كذب األخرى ألن املراد من لفظة

  كما ال خيفى 

دى القضيتني إح )207(أن تكون )206(أي يشرتط ]وال بد من االختالف يف الكيف[
ن املوجبتني والسلب مل يتحقق التناقض ضرورة أ موجبة واألخرى سالبة إذ لو خيتلفا يف اإلجياب

                                                            
ن حتديدا وشهرة يف  Hippocrates ) (377 – 460أبقراط أو بقراط أو بقرات (  )204( ق.م ) أكثر أطباء اليو

يب الطب. ولد يف جزيرة قوس  إحدى جزر الدوديكانيز , وتويف يف مدينة الريسة  زمانه حىت إنه لقب يف بعض املقامات 
ن . وهو من أسرة أسقلبيادس . منشورات دار مكتبة احلياة , بريوت عيون األنباء يف  من منطقة تسالية يف جنوب اليو

  101|1طبقات األطباء البن أيب أصيبة 
ين , و يعتربب أحد أعظم األطباء يف العصور القدمية  200 – 129جالينوس ( حنو  )205( ) هو طبيب و فيلسوف يو

. أثر جالينوس على تطور فروع علمية عدة , ومنها علم التشريح , علم وظائف األعضاء ( فيزيولوجيا ) و علم األمراض ( 
  فلسة واملنطق .ثولوجيا ), علم األدوية وعلم األعصاب , فظال عن ال

  يف التناقض سقط يف نسخة (أ).  )206(
  يكون يف نسخة (ب).  )207(
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تمعان يف الصدق والكذب بل  مل يتحقق التعدد أصًال مع االحتاد فيما قد جتوكذا السالبتني 
عداه حنو زيد إنسان زيد إنسان ويف بعض النسخ يف الكيف مؤخر عن الكم وال يليق فإنه البد 

 خبالف االختالف يف الكم فإنه يف منه أي الكيف يف حتقيق التناقض يف مجيع القضا
لتقدمي ليطابق الكالم املنهج القدمي  (أي الكيف) احملصورات فهو (أي أيضًا  ]والكم[أوىل 

يف الكلية واجلزئية إذا كانت القضيتان حمصورتني جلواز )  وال بد من االختالف يف الكيف
ض احليوان إنسان وليس بعض صدق اجلزئيتني يف كل مادة يكون املوضوع فيها أعم كقولنا بع

ً وكذب الكليتني يف تلك املادة  كقولنا كل (اليت يكون املوضوع فيها من احملمول)   احليوان إنسا
نسان  أيضًا إذا  (عطف على االختالف أيضا)  ]واجلهة[حيوان إنسان وال شيء من احليوان 

ن معاً   كانت القضيتان موجهتني لعدم حتقق التناقض عند احتاد اجلهة فإن الضروريتني قد تكذ
لضرورة ليس كل إنسان كاتب واملمكنتان  لضرورة كل إنسان كاتب  معاً   قد تصدقانكقولنا 

إلمكان كل إنسان ليس بكا إلمكان كل إنسان كاتب  ب ألن إمكان السلب ال تكقولنا 
أي ويشرتط يف التناقض احتاد القضيتني فيما عدا  ]واالحتاد فيما عداها[يرفع إمكان اإلجياب 

اشرتطوا االحتاد يف  األمور الثالثة املذكورة أعين الكيف والكم واجلهة وهو خمتلف فيه فالقدماء
  ,أمور مثانية

لفارسية  , )209())درتنا قض هشت وحدة شرط دان(( ])208(شعر[وقد نظمها البعض 
ودر آخر ((وحدة موضوع وحممول ومكان, وحدة شرط وإضافة جزؤ وكل, قوة وفعلت 

  ,)210())زمان

قالوا وذلك إذ لو انتفى شيء من هذه الوحدات مل يتحقق التناقض ألنه يصدق عند 
االختالف يف املوضوع زيد كاتب, عمرو ليس بكاتب, ويف احملمول زيد كاتب, زيد ليس 

فرق للبصر أي بشرط كونه أبيض ليس مبفرق للبصر أي بشرط  بشاعر, ويف الشرط اجلسم م
                                                            

  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلةشعر  )208(
  اعلم أنه يشرتط يف التناقض مثاين وحدات. )209(
  ويف آخر الزمان. )210(
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سود أي كلها, ويف الزمان  كونه أسود, ويف الكل واجلزء العني أسود أي بعضها العني ليس 
اراً ويف املكان زيد جالس أي يف الدار, زيد ليس جبالس أي  ئم ليًال زيد ليس بنائم أي  زيد 

ب أي لبكر, ويف القوة والفعل اخلمر يف السوق, ويف اإلضافة زيد أب أي  لعمرو, وزيد ليس 
لفعل  لقوة, ليس مبسكر أي  بثالث وحدة املوضوع  واكتفى الفارايبيف الدن مسكر أي 

واحملمول والزمان وقيل أنه ردها إىل وحدة واحدة وهي وحدة النسبة احلكمية واملتأخرون اشرتطوا 
ُطوَّالت.وحدتني وحدة املوضوع ووحدة احملمول ود

  الئلها وأحباثها طويلة الذيول فـَْلُتطَلب من امل

وملا بني شرائط التناقض منها على كيفية أخذ النقيض على اإلمجال أراد أن يذكر نقيض 
 ]والنقيض للضرورية[قضية على سبيل التفصيل ليسهل استعماهلا يف العكوس واألقيسة فقال 

القضا البسائط نقائضها أيضًا بسائط ضرورة أن رفع النسبة الواحدة يكون نسبة واحدة 
ألن اإلمكان العام كما مّر هو سلب الضرورة  املمكنة العامة][فنقيض الضرورية املطلقة هي 

عن اجلانب املخالف والخفاء يف إن إثبات الضرورة يف اجلانب املخالف وسلبها عن ذلك مما 
نقيض الضرورية املوجبة املمكنة العامة السالبة ونقيض الضرورية السالبة املمكنة يتناقضان ف

ّ إذا قلنا نقيض الضرورية املمكنة العامة علم أن نقيض املمكنة العامة  العامة املوجبة وال خيفى أ
ألن الثبوت يف مجيع أوقات  العامة] [املطلقة هو] )211([للدائمة والنقيض يكون ضرورية 

لفعل وهو مفهوم  الذات وهو مفهوم الدائمة املوجبة تنايف السلب يف بعض أوقات الذات 
املطلقة العامة السالبة وكذا السلب يف كل األوقات وهو مفهوم الدائمة السالبة ينايف اإلجياب 

وهي  املمكنة]احلينية [ يه ]وللمشروطة العامة[يف البعض وهو مفهوم املطلقة العامة املوجبة 
إلمكان يف بعض أوقات وصف املوضوع كقولنا كل من به  لثبوت أو السلب  اليت حكم فيها 
ً وهي قضية بسيطة مل يذكرها يف  إلمكان يف بعض أوقات كونه جمنو ذات اجلنب يسعل 

وطة العامة البسائط واحتاج إليها يف نقيض املشروطة العامة فذكرها وإمنا كانت نقيض املشر 
فذكرها وإمنا كانت نقيض املشروطة ألن نسبتها إىل املشروطة العامة كنسبة املمكنة العامة إىل 

الضرورة حبسب الوصف  كذلكالضرورية فكما أن الضرورة حبسب الذات وسلبها مما يتناقضان  
                                                            

ذا الشكلهكذا هو يف األصل يف منت وللدائمة  )211(   للدائمة. التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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كل كاتب   وسلبها   يتناقضان جزمًا فنقيض قولنا كل كاتب متحرك األصابع ما دام كاتبًا قولنا
إلمكان يف بعض أوقات كونه كاتبًا  [احلينية هي  ]وللعرفية العامة[ليس مبتحرك األصابع 

لفعل يف بعض أوقات وصف املوضوع   املطلقة] لثبوت أو السلب  وهي اليت حكم فيها 
لفعل حني هو إنسان وإمنا كانت نقيض العرفية العامة ألن احلكم يف  مث  كقولنا كل إنسان 

لوصف العنواين فينافيه اإلطالق الع رفية العامة بدوام النسبة ما دام ذات املوضوع متصفًا 
لدوام يسعل ما دام  حبسب الوصف العنواين وهو معىن احلينية املطلقة فنقيض قولنا كل جمنوب 

 ً إلطالق ليس كل جمنوب يسعل يف بعض أوقات كونه جمنو ً قولنا  أي  ]للمركبة[و جمنو
ملفهوم املردد بني نقيضي  ]ني نقيضي اجلزئنيب املفهوم املردد[ض للمركبة هو والنقي املراد 

ن يؤخذ نقيض كل من اجلزئني ويركب منهما منفصلة  اجلزئني رفع أحد اجلزئني ال على التعني 
مانعة اخللو ويقال نقيض هذا املركب إما هذا النقيض أو ذاك وهو سهل بعد معرفة إن كل 

ي بسيطتني يرتكب وإن نقيض كل بسيطة أي شيء هو فإنك إذا حتققت أن مركبة من أ
الوجودية الالدائمة مركبة من مطلقتني عامتني أحديهما موجبة واألخرى سالبة وعلمت أن 
نقيض املطلقة العامة هي الدائمة علمت أن نقيض الوجودية الالدائمة أما الدائمة املوافقة هلا يف 

فة يف ذلك فنقيض قولنا كل إنسان ضاحك ال دائمًا قولنا إما ليس اإلجياب والسلب أواملخال
بعض اإلنسان بضاحك دائمًا وإما بعض اإلنسان ضاحك دائمًا وعلى هذا القياس, فنقيض 
العرفية اخلاصة إما احلينية املطلقة املخالفة أو الدائمة املوافقة (أي يف اإلجياب والسلب) ونقيض 

ة  املمكنة املخالفة أو الدائمة املوافقة, ونقيض الوقتية إما املمكنة املشرتطة اخلاصة إما احليني
لنسبة إىل كل فرد[الوقتية املخالفة أو الدائمة املوافقة  يعين أن املركبة اجلزئية  ]لكن يف اجلزئية 

ال يكفي يف نقيضها الرتديد بني نقيضي جزئيها ومها الكليتان جلواز كذب املركبة اجلزئية مع  
بتًا لبعض أفراد املوضوع دائماً  كذب نقيضهما فإنه إذا اتفق يف بعض املراد أن يكون احملمول 

ً عن األفراد الباقية دائمًا كقولنا بعض احليوان إن سان ال دائمًا يكذب اجلزئية املركبة ومسلو
نسان دائماً  لكذب الالدوام ويكذب كال نقيض جزئيتها أيضًا ومها قولنا ال شيء من احليوان 
وقولنا كل حيوان إنسان دائمًا بل الطريق يف نقيض املركبة اجلزئية أن يوقع الرتديد بني نقيضي 
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لنسبة إىل كل فرد من أفراد املوضوع كم واحد واحد ا يقال يف نقيض املثال املذكور كل اجلزئني 
نسان دائماً ألن قولنا بعض احليوان إنسان ال دائماً معناه  من احليوان إما إنسان دائماً أو ليس 

أن بعض احليوان حبيث يثبت له اإلنسان يف وقت وال يثبت له اإلنسان يف وقت آخر فنقيضه 
نسان دائماً.أن ليس  األمر كذلك بل كل حيوان إّما إنس  ان دائماً أو ليس 

 

 

  

  الفصل السابع: يف العكس املستوى

العكس كما يطلق على القضية احلاصلة من تبديل  ][العكس املستوى يف بيان ]فصل[
آلخر فيقال مثًال عكس املوجبة الكلية املوجبة اجلزئية كذلك يطلق على  أحد جزئي القضية 

لياً  ]طريف القضية تبديل[املعىن املصدري املذكور وهو  ن جيعل املوضوع أو املقدم حمموًال أو 
ثري يف املعىن  لتبديل ما يكون له  مع بقاء [واحملمول أوالتايل موضوعًا أو مقدمًا واملراد 

مبعىن أنَّ األصل لو فرض صدقه يلزم من صدقة صدق العكس ال أنه جيب صدقهما  الصدق]
يف الواقع وإمنا اشرتط بقاء الصدق ألن العكس الزم خاص من لوازم األصل ويستحيل صدق 
ً والالزم صادقًا فإن  امللزوم مع كذب الالزم ومل يعترب بقاء الكذب جلواز أن يكون امللزوم كاذ

 ]والكيف[إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو قولنا بعض اإلنسان حيوان قولنا كل حيوان 
أي إن كان األصل موجبة كان العكس موجبة وإن كان سالبة كان العكس سالبة ألن العكس  
لعكس فإن يف حنو قولنا كل  كما مرَّ من لوازم األصل واملوجب قد يتخلف عن السالب و

طق ال يصدق العكس سالبًا أعين قو  نسان ويف حنو قولنا ال إنسان  لنا بعض الناطق ليس 
شيء من اإلنسان بفرس ال يصدق العكس موجبًا أعين قولنا بعض الفرس إنسان فالالزم 

كلية كانت حنو كل إنسان حيوان أو جزئية حنو   ]واملوجبة[املنضبط هو املوافق يف الكيف 
احليوان إنسان وال تنعكس   حنو بعض ]جزئية[ إىل موجبة ]إمنا تنعكس[بعض اإلنسان حيوان 
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�مول أوالتايلجلواز عموم [كلية  يف بعض املواد وامتناع محل اخلاص على كل أفراد العامل  ]ا
واستلزام العام اخلاص كقولنا كل إنسان حيوان وكلما كانت النار موجودة كانت احلرارة موجودة 

حلملية واستلزام األعم األخص فلوا انعكستا كليتني لزم محل األخص على كل أفراد األعم يف ا
محلية كانت كقولنا ال شيء من  ]والسالبة الكلية[يف الشرطية وكالمها حماالن كما ال خيفى 

  اإلنسان حبجر أو شرطية كقولنا ليس البتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود

نسان وليس البتة إن كان الليل )212(تنعكس[ ] سالبة كلية كقولنا ال شيء من احلجر 
 ]لزم سلب الشيء عن نفسه[أي وإن مل تنعكس سالبة كلية  ]وإال[موجوداً فالشمس طالعة 

ا إذا مل تنعكس سالبة كلية تنعكس إىل نقيضها فينعكس قولنا ال شيء من اإلنسان  بيانه أ
ن جنعله صغرا لينتظم ضرب من الشكل حبجر إىل بعض احلجر إنسان فن ضمه إىل األصل 

األول فنقول بعض احلجر إنسان وال شيء من اإلنسان حبجر ينتج بعض احلجر ليس حبجر 
وهو سلب الشيء عن نفسه فهذا حمال نشأ من نقيض العكس ألن األصل صادق واهليئة 

طًال فيكون العكس حقًا وهو املطلوب ال [ السالبة ]واجلزئية[ منتجة فيكون نقيض العكس 
 ]جلواز عموم املوضوع[ال إىل الكلية وال إىل اجلزئية  أصًال][إىل شيء من القضا  ]تنعكس

نسان فلو انعكس إىل بعض اإلنسان ليس حبيوان  يف احلملية كما يف قلنا بعض احليوان ليس 
يف الشرطية كما يف قولنا قد ال يكون إذا   ]أو املقّدم[لزم انتفاء العام عن اخلاص وهو حمال 

ً فلو انعكس اىل قولنا قد ال يكون إذا كان الشيء إنسا كان  ً كان إنسا كان الشيء حيوا
وأما [حيوا  لزم احملال املذكور مث إنَّ ما مرَّ هو بيان انعكاس القضا حبسب الكم والكيف 

املشروطة  ]والعامتان[ي الضرورية والدائمة أ ]الدائمتان تنعكسحبسب اجلهة من املوجبات 
لضرورة  ]حينية مطلقة[العامة والعرفية العامة  موجبة جزئية أما الدائمتان فألنه لو صدق قولنا 

لفعل حني هو حيوان  لدائم كل إنسان حيوان صدق قولنا بعض احليوان ليس إنسان  أو 
هي العرفية العامة أعين دائمًا ال شيء من الذي هو احلينية املطلقة وإال فيصدق نقيضه اليت 

                                                            
ذا الشكلتنعكس كلية  )212(   تنعكس. هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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لضرورة أو  نسان  ً وهو مع األصل ينتج ال شيء من اإلنسان  نسان ما دام حيوا احليوان 
دائمًا وهو حمال ألنه سلب الشيء عن نفسه وهذا احملال إمنا نشأ من نقيض العكس فيكون 

لضرو  لدوام كل كاتب متحرك العكس حتمًا وأما العامتان فألنه لو صدق قولنا  رة أو 
لفعل حني هو متحرك  األصابع ما دام كاتبًا صدق قولنا بعض متحرك األصابع كاتب 
األصابع الذي هو احلينية املطلقة وإال فيصدق نقيضه اليت هي العرفية العامة أي ال شيء من 

شيء من الكاتب متحرك األصابع كاتب دائماً ما دام متحرك األصابع وهو مع األصل ينتج ال 
لضرورة أو دائماً ما دام كاتباً وهو حمال ملا مرَّ وهو إمنا نشأ من نقيض العكس فيكون  بكاتب 

 مطلقة ]حينية[أي املشروطة اخلاصة والعرفية اخلاصة ينعكسان إىل  ]واخلاصتان[العكس حق 
صدقت العامتان أما انعكاسهما إىل احلينية املطلقة فألنه كلما صدقت اخلاصتان  ]ال دائمة[

وقد مرَّ أن كلما صدقت العامتان صدق يف عكسهما احلينية املطلقة وأما الالدوام و هو بعض 
إلطالق فبيان صدقه أنه لو مل يصدق لصد نقيضيه وهو كل ب ج دائماً فنجعله  ب ليس ج 

إلطالق ي رة للجزء األول من األصل أعين الالدوام وهو قولنا ال شيء من ج ب  نتج صغرى 
لضرورة أو دائما كل ج ب ما دام ج ينتج كل  ال شيء إلطالق فيلزم اجتماع  ( من ب ب 

إلطالق  رة للجزء الثاين من األصل أعين) ألن قولنا ال شيء من ب ب  ب ب دائما و
إلطالق وهو نقيض لقولنا كل ب ب دائماً توضيحه أن نقول  يستلزم قولنا بعض ب ليس ب 

لدوام كل كاتب متحرك األصابع ما دام كاتبًا ال دائمًا صدق  لضرورة أو  مثًال كلما صدق 
لفعل حني هو متحرك األصابع ال دائمًا أمَّا صدق  يف العكس بعض متحرك األصابع كاتب 

ه ليس بعض متحرك اجلزء األول فقد ظهر مما سبق وأّما صدق اجلزء الثاين أي الالدوام ومعنا
لفعل فألنه لو مل يصدق لصدق نقيضه وهو قولنا كل متحرك األصابع كاتب  األصابع كاتبًا 
دائماً فنجعله صغرى جزء األول ومن األصل ونقول كل كاتب متحرك األصابع كاتباً دائماً وكل  

عله صغرى كاتب متحرك األصابع دائما ينتج كل متحرك األصابع متحرك األصابع دائمًا مث جن
اجلزء الثاين من األصل وتقول كل متحرك األصابع كاتب دائمًا وال شيء من الكاتب مبتحرك 

لفعل ينتج ال شيء من متحرك األصابع مبتحرك األصابع   األصابع 
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وهذا ينايف النتيجة السابقة فيلزم من صدق نقيض الالدوام العكس اجتماع النقيضني 
طًال والالدوام العكس ح أي  ]والوجوديتان[أي الوقتية واملنتشرة  ]والوقتيتان[قًا فيكون 

 ])213([مطلقة عامةتنعكس كل واحدة منها إىل  ]واملطلقة العامة[الالضرورية والالدائمة 
لفعل  حدى اجلهات اخلمس صدق بعض ب ج  لدليل املذكور ألنه لو صدق كل ج ب 

صل ينتج ال شيء من ج ج  وهو وإال فيصدق نقيضه وال شيء من ب ج دائمًا وهو مع األ
طًال فيكون العكس حقًا  وال عكس [حمال وهو إمنا نشأ من نقيض العكس فيكون 

العامة واخلاصة ألنَّ املعترب يف الوصف العنواين أعين وصف املوضوع أن يكون  ]للممكنتني
لفعل  ب لفعل كما هو الرأي األصح وعليه الشيخ فيكون مفهوم األصل إن ما هو ج 

إلمكان وال  إلمكان وجيوز أن يكون ب  لفعل ج  إلمكان ومفهوم العكس إّن ما هو ب 
لفعل  خيرج من القوة إىل الفعل أصًال فال يصدق العكس مثًال وإذا فرض أّن مركوب زيد 
إلمكان ومل يصدق عكسه وهو أن بعض  لفعل مركوب زيد  لفرس صدق كل محار  منحصر 

لفعل إلمكان  مركوب زيد  أي الضرورية املطلقة  ]الدائمتان تنعكسومن السوالب [محار 
مطلقة سالبة كلية مثًال إذا صدق قولنا (ال شيء من اإلنسان  ]دائمة[والدائمة املطلقة إىل 

نسان دائمًا وإال فيصدق  لدوام صدق قولنا صح) ال شيء من احلجر  لضرورة أو  حبجر 
لفعل وهو مع األصل ينتج بعض احلجر ليس حبجر دائماً  نقيضه وهو بعض احلجر إنسان 

أي  ]والعامتان[طًال فيكون العكس حقًا وهو حمال وهو إمنا نشأ من نقيض العكس فيكون 
لضرورة  ]عرفية عامة[العرفية العامة واملشروطة العامة ينعكسان إىل  سالبة كلية فإنه إذا صدق 

لدوام ال شيء من  لدوام أو ال شيء من الكاتب بساكن األصابع مادام كاتبًا صدق  أو 
ق نقيضه وهو بعض ساكن األصابع ساكن األصابع بكاتب ما دام ساكن األصابع وإال لصد

حني هو ساكن األصابع وهو مع األصل ينتج بعض ساكن األصابع ليس بساكن األصابع 
طًال فيكون  حني هو ساكن األصابع وهو حمال وهو إمنا نشأ من نقيض العكس فيكون 

 عرفية ال[ إىلأي املشروطة اخلاصة والعرفية اخلاصة ينعكسان  ]واخلاصتان[العكس حقًا 
                                                            

  عامة سقط يف نسخة (ب).  )213(
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لالدوام يف البعض  ]دائمة يف البعض أي عرفية أي تنعكس اخلاصتان إىل سالبة كلية مقيدة 
وهو إشارة إىل مطلقة عامة موجبة جزئية فالعرفية الالدائمة أي الالدوام يف البعض مركبة من 
قضية عرفية عامة كلية ومطلقة عامة جزئية (ألن الالدوام إشارة إىل مطلقة عامة) أما 

ما إىل العرفية العامة فألنه كلما صدقت اخلاصتان صدقت العامتان وقد مرَّ أنَّ كلما انعكاسه
صدقت العامتان صدق يف عكسهما العرفية وأما صدق اجلزء الثاين أي الالدوام يف البعض 
لفعل الذي هو مفهوم الالدوام يف البعض لصدق نقيضه وهو  فألنه لو مل يصدق بعض ب ج 

لفعل ينتج ال شيء من ال شيء من ب ج دائم اً وهذا مع ال دوام األصل وهو أن كل ج ب 
ج ج دائمًا وهو حمال وقد نشأ من نقيض ال دوام العكس فيصدق العكس ومل يعتربوا الالدوام 
يف الكل ألنه قد يتخلف وال يكون كلياً إذ يصدق ال شيء من الكاتب بساكن األصابع دائماً 

ال شيء من ساكن األصابع بكاتب دائماً ما دام ساكناً ال دائماً  ما دام كاتباً ال دائماً ويكذب
إلطالق العام إذ يصدق نقيضه وهو  لكذب الالدوام الكلي وهو كل ساكن األصابع كاتب 

والبيان يف [بعض الساكن ليس بكاتب دائمًا ألن من الساكن ما هو ساكن دائمًا كاألرض 
 ]األصل [معإذا ضم  ]أن نقيض العكس[كورة أي بيان انعكاس مجيع القضا املذ  ]الكل

�ال[حىت صار قياسًا  كما مرَّ يف كل منها مفصًال وهو ال يلزم عن األصل ألنه   ]ينتج ا
ليفها ألنه الشكل األول املعلوم صحته وإنتاجه فتعني أن يكون  مفروض الصدق وال عن هيئة 

طًال فيكون العكس حقاً وهذا البيان ب  من النقيض فيكون  يسمى بدليل اخللف وسيأيت يف 
أي السوالب الباقية وهي سبعة املطلقة العامة واملمكنة  ])214(وال عكس للبواقي[القياس 

لنقض أي بسبب  العامة من البسائط والوقتيتان والوجوديتان واملمكنة اخلاصة من املركبات 
النقض الوارد على االنعكاس يف بعض املواد فإن الوقتية اليت هي أخصها ال تنعكس ألنه 

ال دائمًا مع كذب قولنا بعض املنخسف  يصدق ال شيء من القمر مبنخسف وقت الرتبيع
لضرورة ومىت مل ينعكس األخص  إلمكان العام لصدق كل منخسف فهو قمر  ليس بقمر 

                                                            
لنقض )214( ذا  وال عكس للبواقي  هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  وال عكس للبواقي. الشكل
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(أي الوقتية) مل ينعكس األعم ألنَّ العكس الزم للعام والعام الزم(للخاص والزم الّالزم االزم 
 صح).

 

 

 

  الفصل الثامن: يف عكس النقيض

تبديل نقيضي [وهو على ما يراه املتقدمون  لنقيض][عكس ايف بيان  ]فصل[
نيًا ونقيض اجلزء الثاين أوًال  ]الطرفني مع بقاء [أي جعل نقيض اجلزء األول من األصل 
أي إن كان األصل موجباً   [والكيف]أي إن كان األصل صادقاً كان العكس صادقاً  ]الصدق

كان العكس موجبًا وإن كان سالبًا فسالبًا مثًال إذا صدق كل ج ب صدق كل ما ليس ب 
ليس ج وإال لصدق بعض ما ليس ب ج فينعكس إىل بعض ج وليس ب وقد كان األصل  
كل ج ب هذا خلف , واعرتض املتأخرون  ال نسلم أنه لو مل يصدق كل ما ليس ب ليس 

عض ما ليس ب ج بل الصادق ج هو السالبة اجلزئية أعين ليس كل ما ليس ب ج لصدق ب
ليس ج وهو أعم من قولنا بعض ما ليس ب ليس ج وصدق األعم ال يستلزم صدق األخص 
فغريوا التعريف وقالوا اَألوىل أن يقال يف تعريفه هو جعل نقيض اجلزء الثاين أوًال وعني اجلزء 

نيًا مع خمالفة األص ل يف اإلجياب والسلب وموافقته يف الصدق وإليه أشار املصنف األول 
نياً  ]الكيف الثاين أوال مع خمالفة أو جعل نقيض[بقوله  لكن مل يصرح بقوهلم وعني األول 

عتبار بقاء الصدق لذكره سابقًا فحيث مل خيالفه (أي الصدق) يف هذا  للعلم به ضمنًا وال 
وملا كان التعريف الذي ذكره املتأخرون غري مستعمل يف العلوم التعريف علم اعتباره ههنا أيضًا 

بني أحكام عكس النقيض على طريق القدماء على ما أفاده السيد احملقق يف حاشية الشرح 
لعكسأي يف هذا العكس  [وحكم املوجبات ههنا]فقال   ][حكم السوالب يف املستوى و

محلية كانت أو متصلة حىت إن املوجبة  أي وحكم السوالب ههنا حكم املوجبات يف املستوى
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الكلية هنا تنعكس كنفسها (ويف السوالب تنعكس جزئية) موجبة كلية واجلزئية املوجبة ال 
تنعكس أصًال (ويف السوالب تنعكس جزئية) والسالبة كلية كانت أو جزئية ال تنعكس إال 

 الوقتيتيني والوجوديتني جزئية (ويف العكس املستوي تنعكس جزئية) والسبع من املوجبات أعين
واملمكنتني واملطلقة العامة ال تنعكس أصًال والبواقي تنعكس إىل ما ينعكس إليه سوالبها 

أي الدليل على انعكاس القضا ههنا  ]والبيان[لعكس املستوي إىل غري ذلك من األحكام 
الوارد على  ]والنقض[املذكور يف العكس املستوي من دليل اخللف  ]البيان[ هوذا العكس 

الوارد على انعكاسها مثة وملا  ]النقض[انعكاس القضا ههنا من التخلف يف بعض املواد هو 
قال يف العكس املستوي أن السالبة اجلزئية ال تنعكس أصًال وقال هنا إن حكم املوجبة اجلزئية 

يان انعكاسهما غري ههنا ال تنعكس كالسالبة اجلزئية هناك وقد انعكس ههنا اخلاصتان وكان ب
أي بيان آخر غري املذكور يف  ]وبّني [البيان املذكور مثة فقال دافعًا لذلك ومشريًا إىل البيان 

أي املشروطة اخلاصة والعرفية اخلاصة  ]انعكاس اخلاصتني[العكس املستوي من دليل اخللف 
أي  ]مثة اجلزئية)216(السوالب )215([ومنأي يف عكس النقيض  ]هنااجلزئية من املوجبة [

وهو أحد الطرق الثالثة اليت يذكر يف بيان  الفرتاض[إىل العرفية اخلاصة]يف العكس املستوي 
العكوس وهو أن يفرض ذات املوضوع شيئًا وُحيمل عليه (أي على ذلك الشيء) َوْصَفا 
ملوضوع وهذا إمنا يصح عند  حملمول متصف  املوضوع واحملمول ليصدق أن بعض ما يتصف 

الذات فال يكون إال يف املوجبات أو السوالب املركبة مث تقول أما بيان انعكاس اخلاصتني وجود 
لضرورة أو دائماً  من املوجبة اجلزئية يف عكس النقيض إىل العرفية اخلاصة فألنه إذا صدق 
بعض ج ب ما دام ج ال دائماً صدق بعض ما ليس ب ليس ج ما دام ليس ب ال دائماً أل 

لفعل يقيد األصل نفرض ذات ا ملوضوع أعين ما هو ج و ب ما دام ج ال دائمًا و ليس ب 
لالدوام وليس ج يف مجيع أوقات ليس ب وإال لكان ج يف بعض أوقات ليس ب فيكون 
لفعل وهو ظاهر وإذا  ليس ب يف بعض أوقات ج وكان ب ما دام ج هذا خلف ود ج 

                                                            
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلةمن  )215(
ذا الشكلهكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب ع السالبة )216(   السوالب. نه يف املنت 
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ت كونه ليس بصدق بعض ما ليس ب صدق على ذاته ليس ب فإنه ليس ج يف مجيع أوقا
لفعل صدق  ليس ج ما دام ليس ب وهو اجلزء األول من العكس وإذا صدق على ذاته ج 
إلطالق وهو اجلزء الثاين أعين الالدوام فلزم صدق العكس جبزئيه أي  بعض ما ليس ب ج 

اخلاصتني  قولنا بعض ما ليس ب ج ما دام ليس ب ال دائمًا وهو املطلوب وأما بيان انعكاس
لضرورة أو دائماً  من السالبة اجلزئية يف العكس املستوي إىل العرفية اخلاصة فألنه إذا صدق 
إلطالق فلنفرض ذات املوضوع د و د  ليس بعض ج ب ما دام ج ال دائماً أي بعض ج ب 

لفعل وهو ظاهر ود ب حيكم الالدوام وَوْصَفا الباء واجليم متنافيان يف د مبعىن أنه ليس ج  ج 
ما دام ب وإال لكان ج يف بعض أوقات كونه ب فيلزم أن يكون ب يف بعض أوقات كونه ج 
ألنه الوصفني املتقارنني على ذات واحدة يف وقت واحد ييثبت كل منهما يف وقت اآلخر 
ضرورة وقد كان ليس ج ما دام ب ال دائمًا هف وإذ قد صدق على تلك الذات ج و ب 

 دق بعض ب ليس ج ما دام ب ال دائماً  وهو املطلوب.وتنافيا فيه صدق فيه ص

 

  وهي مباحث القياس التاسع: يف مقاصد التصديقات الفصل

قد مّر أنه يف عرف الفن يطلق على املركب  ]القياس قول[يف بيان القياسات  ]فصل[
وقيل هو مستدرك وقيل ذكره بعد القول من  ]من قضا[ذكره ليتعلق به قوله  ]مؤلف[مطلقاً 

قبيل (ألنه ملا قال قول دخل فيه املركب وغريها) ذكر اخلاص بعد العام ألن املناسبة بني األجزاء 
لقضا  معتربة فيه لكونه خبالف املركب وذكر اخلاص بعد العام متعارف يف التعريفات واملراد 

ملنطقيني ما فوق الواحد) كل مجع يستعمل يف ما فوق قضية واحدة وكذا (أي اجلمع عند ا
التعريفات يف هذا الفن فيدخل فيه القياس البسيط املؤلف من قضيتني والقياس املؤلف من 

يلزم [قضا فوق اثنتني وخيرج عنه القضية الواحدة املستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها 
ستقراء والتمثيل ألنه ال يلزم منهما الضمري راجع إىل القول املؤلف وخرج بقوله يلزم اال ]لذاته

شيء نعم حيصل منهما الظن بشيء وبقوله لذاته ما يلزم منه قول آخر ال لذاته بل بواسطة 
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مقدمة خارجية كقياس املساواة حنو أ مساٍو لب و ب مساٍو جل فإنه يلزم من ذلك أن ألف 
اٍو لشيء فهو مساٍو مساٍو جل لكن ال لذاته بل بواسطة مقدمة خارجية وهي أّن كلَّ مس

ملساوي ذلك الشيء فإنه لو مل يصدق مثل هذه املقدمة مل يصدق القول اآلخر كما يف قولنا أ 
نصف لب و ب نصف جل فإنه ال يلزم أ نصف جل إذ ال يصدق أن نصف النصف نصف 

ً وأفاد بلفظ آخر أن النتيجة جيب أن يكون  ]قول آخر[ وهذا القول يسمى نتيجة ومطلو
 ]مذكورًا فيه[أي القول اآلخر الذي هو النتيجة  ]فإن كان[الكل من مقدمات القياس مغاير 

ا طرفاه احملكوم عليه وبه  ]مبادته[أي يف القياس  أي صورته أعين الرتتيب  ]وهيئته[املراد 
أي يسمى هذا القياس استثنائيًا الشتماله على حرف  ]فاستثنائي[ أو نقيضهالواقع بني طرفيه 

ً فهو حيوان لكنه إنسان ينتج أن هذا حيوان  االستثناء أعين لكن كقولنا إن كان هذا إنسا
نسان ينتج فهذا ليس حبيوان ونقيضه  وهو مذكور يف القياس مبادته وهيئته أو لكنه ليس 

ملادة واهليئة تنايف ما مّر من وجوب مذكور يف القياس فإن قيل اشتمال القياس على ا لنتيجة 
مغايرة النتيجة لكل من مقدمات القياس قيل ال منافاة فإن النتيجة وهي قولنا هذا حيوان هي 
قضية محلية حمتملة للصدق والكذب وهو مغاير لكل من مقدميت القياس ألن املقدمة األوىل 

قدم ال نفس التايل واملقدم ألنه وبعضه والثانية هي الشرطية املشتملة على احلكم بلزوم التايل للم
ملادة واهليئة  ]وإال[لكنه إنسان   ]فاقرتاين[أي وإن مل يكن القول اآلخر مذكورًا يف القياس 

أي يسمى قياسًا اقرتانيًا ملا فيه من اقرتان احلدود وهي األصغر واألكرب واألوسط وهو على 
ات الصرفة حنو العامل متغري وكل متغري حادث فالعامل إن كان مركبًا من احلملي ]محلي[قسمني 
] إن مل يرتكب من احلمليات الصرفة سواء تركب من الشرطيات الصرفة أو أو شرطي[حادث 

أي من االقرتاين  ]املطلوب من احلملي [وموضوعمنهما ومن احلمليات وسيجيء مفصًال 
مول فيكون أقل أفرادا منه ألنَّ املوضوع يف الغالب أخص من احمل أصغر]يسمى [احلملي 

لنسبة إليه  ألنه يف الغالب أعم من  ]أكرب[أي حممول املطلوب يسمى  ]وحمموله[وأصغر 
بني األصغر واألكرب من مقدميت القياس يسمى  ]واملتكرر[املوضوع  فيكون أكثر أفرادا  

إلنتاج فإن القياس إمنا ضبط  ]أوسط[ لتوسطه بني طريف املطلوب ليتالقيا ويتحقق العلم 



113 
 

أي  ]وما فيه األصغر[قواعده وعرف أحكامه إذا اشتمل على حٍد مكرر بني طريف املطلوب 
املقدمة اليت فيها األصغر وهي املقدمة األوىل وتذكري الضمري نظرًا إىل لفظ ما يسمى 

أي واملقدمة اليت فيها األكرب وهي املقدمة  ])217(واألكرب[ى األصغر الشتماهلا عل ]الصغرى[
لكربى يف  ]الكربى[الثانية تسمى  عتبار اقرتان الصغرى  الشتماهلا على األكرب مث القياس 

عتبار اهليئة احلاصلة من كيفية  ً و ما وسلبهما وكليتهما وجزئيتهما يسمى مرتبة وضر إجيا
األصغر واألكرب من جهة كونه موضوعًا هلما أو حمموًال يسمى شكًال وضع احلد األوسط عند 

] ما حممول الصغرى وموضوع الكربىإواألوسط [وهو أربعة, ووجه االحنصار يفهم من قوله 
ن يكون حمموًال لألصغر موضوعًا  لألكرب أي حمموًال له يف الصغرى موضوع يف الكربى 

كقولنا كل جسم   ]الشكل األول[أي القياس الذي يكون حد األوسط كما ذكر  ])218([فهو
أي حممول يف الصغرى والكربى حنو كل إنسان  ]أو حمموهلما[مؤلف وكل مؤلف حمدث 

أي  ]امأو موضوعه[أي فهو الشكل الثاين  ]فالثاين[حيوان وال شيء من اجلماد حبيوان 
طق موضوع يف الصغرى والكربى حنو كل إنسان ح أي فهو  ]فالثالث[يوان وكل إنسان 

ن يكون موضوعًا يف الصغرى حمموًال يف الكربى حنو كل  ]أو عكس األول[الشكل الثالث 
طق إنسان  أي فهو الشكل الرابع وإمنا وضعت األشكال على  ][فالرابعإنسان حيوان وكل 

تقال الذهن فيه من األصغر هذا الرتتيب ألن الشكل األول هو الوارد على النظم الطبيعي الن
لقبول وكامل ألنه بّني  إىل األوسط ومنه إىل األكرب وهو انتقال طبيعي يتلقاه الطبع السليم 
اإلنتاج إذا الكربى دالة على ثبوت احلكم لكل ما ثبت له األوسط ومن مجلتها األصغر فيثبت 

ف املطالب الذي هو له احلكم وال حاجة إىل فكر وروية ومنتج للمطالب األربعة وألشر 
اإلجياب الكلي ويتلوه الثاين يف الشرف ألنه ينتج الكلي وألنه يوافق األول يف الصغرى اليت هي 
أشرف املقدمتني الشتماهلا على األصغر أعين املوضوع الذي ألجله يطلب احملمول مث الثالث 

                                                            
ذا  واألكرب الكربى واهليئة شكال )217( هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  واألكرب. الشكل
ذا الشكل هو )218(   و.فه هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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يف غاية البعد عن الطبع  ملوافقته األول يف الكربى مث الرابع ملخالفته األول يف املقدمتني فهو
ولذلك أسقطه الفارايب والشيخ عن االعتبار وبعضهم عن القسمة أيضًا مث ملا كان إنتاج 

ا فقال  أي  ]ويشرتط يف األول[األشكال شروطاً بشرائط ومل يكن كيف ما كانت أخذ يف بيا
ن يكون قضية  ]إجياب الصغرى وفعليتها[يف إنتاج الشكل األول حبسب الكيف واجلهة  أي 

فيكون الضروب املنتجة منه  ]كلية الكربى[فعليه فال جيوز أن تكون ممكنة وحبسب الكم 
ت  أربعة ألن الضروب املمكنة االنعقاد يف كل شكل ستة عشر فإنك إذا قرنت إحدى الصغر
ً لكن األمر األول أسقط مثانية ت األربع حيصل منه ستة عشر ضر حدى الكرب  األربع 

ن املوجيتان مع  ت األربع واألمر الثاين أربعة أخرى الصغر ن السالبتان مع الكرب أضرب الصغر
   ]لينتج[اجلزئيتني فلم يبق إال أربعة وهي املوجبتان مع املوجبة والسالبة وإليها أشار بقوله 

ن  الكلية  ]تنياملوجب[الكلية  ]املوجبة[الكربى  [مع]الكلية مع اجلزئية  ]املوجبتان[الصغر
الكلية  ]السالبتني[الكلية  ]السالبة[الكربى  ]ومع[واجلزئية فقوله املوجبتني مفعول قوله لينتج 

لبديهة يعين أن إنتاج هذا الشكل للمحصورات األربع بديهي  ]لضرورة[واجلزئية  أي 
خبالف سائر األشكال لنتائجها كما سيجيء تفصيله مثال الضرب األول وهو أن يكون 
الصغرى موجبة كلية والكربى كذلك كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث فكل جسم حادث 
مثال الثاين أعين الصغرى موجبة جزئية والكربى موجبة كلية بعض املوجودات مؤلف وكل 

  مؤلف حادث فبعض املوجودات حادث

 مثال الثالث أعين الصغرى املوجبة الكلية مع الكربى السالبة الكلية كل جسم مؤلف وال
شيء من املؤلف بقدمي فال شيء من اجلسم وبقدمي مثال الرابع أعين الصغرى املوجبة اجلزئية مع 
الكربى السالبة الكلية بعض احليوان إنسان وال شيء من اإلنسان حبجر فبعض احليوان ليس 
 حبجر ففي األول يكون النتيجة موجبة كلية ويف الثاين موجبة جزئية ويف الثالث سالبة كلية ويف

الرابع سالبة جزئية مث وجه اشرتاط كون الصغرى موجبة فعلية والكربى كلية أما األول فألن 
ً كان  الصغرى لو كانت سالبة مل يتعد احلكم من األوسط إىل الصغر ألن احلكم يف الكربى إجيا
لفعل على مذهب الشيخ واألصغر يف السالبة ليس  أو سلبًا إمنا هو على ما ثبت له األوسط 
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مما ثبت له األوسط فال يلزم من احلكم عليه احلكم على األصغر ألن احلكم على أحد املتباينني 
رة مع اإلجياب  ال يستلزم احلكم على اآلخر واالختالف يف املواد حيققه وهو صدق القياس 
ً ما كانت  واألخرى مع السلب فإذا كانت الصغرى سالبة فالكربى إما موجبة أو سالبة وأ

االختالف أما إذا كانت موجبة فكقولنا ال شيء من اإلنسان بفرس وكل فرس حيوان  يتحقق
أو صهال والصادق يف األول اإلجياب ويف الثاين السلب وأما إن كانت سالبة فكما إذا بدلنا 
الكربى بقولنا وال شيء من الفرس حبمار أو بناطق والصادق يف األول السلب ويف الثاين 

 فألن الكربى لو كانت جزئية مل يندرج األصغر حتت األوسط ألن احلكم يف اإلجياب وأما الثاين
الكربى على بعض األوسط وجيوز أن يكون األصغر غري ذلك البعض فلم يتعد احلكم منه إىل 
األصغر وحيققه االختالف املوجب للعقم (أي عدم النتيجة) أما إذا كانت الكربى موجبة 

طق أو فرس والصادق يف األول اإلجياب ويف الثاين فكقولنا كل إنسان حيوان وبعض ا حليوان 
السلب وأما إذا كانت سالبة فكما إذا بدلنا الكربى بقولنا وبعض احليوان ليس بناطق أو ليس 
بفرس والصادق يف األول اإلجياب ويف الثاين السلب وإمنا كان االختالف دليل عدم اإلنتاج 

لزم من املقدمتني فلو كان الالزم من املقدمتني املوجبة ملا  ألن النتيجة هي القول اآلخر الذي ي
كان احلق يف بعض املواد هو السالبة ولو كان الالزم منهما السالبة ملا صدق يف بعض املواد 

يف الكيف [أي املقدمتني  ]اختالفهما[أي يشرتط يف الشكل الثاين  ]ويف الثاين[املوجبة 
انعكاس  أو[ن يكون الصغرى إما دائمة أو ضرورية  ])219(مع دوام الصغرى وكلية الكربى
ن يكون الكربى من الست املنعكسة السوالب وهي الدائمتان والعامتان  ]سالبة الكربى

لنصب عطف على قوله مع دوام  العامة ]املمكنة كون  )220([أوواخلاصتان  واخلاصة وهو 
أعلم  عامة ]كربى مشروطة[ مع ]أو[ أوكربىسواء كانت صغرى  ])221(الضرورية[الصغرى 

إلجياب والسلب إذ لو اتفقتا يف  أن شروط الشكل الثاين حبسب الكيفية اختالف مقدمتيه 
                                                            

هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت  وكلية الكربى أما مع دوام الصغرى )219(
  وكلية الكربى مع دوام الصغرى. ذا الشكل

  ألف سقط يف نسخة (ب).  )220(
ذا الشكلهكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب ضرورية  )221(   الضرورية. عنه يف املنت 
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ً ما كان يلزم االختالف املوجب للعقم أما أوًال فألنه  الكيف فهما إما موجبتان أو سالبتان وأ
طق حيوان كان احل ق يف األول السلب ويف لو قلنا كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، أو كل 

نيًا فإنه لو قلنا ال شيء من اإلنسان حبجر وال شيء من الناطق أو ال  الثاين اإلجياب وأما 
شيء من الفرس حبجر كان احلق يف األول اإلجياب ويف الثاين السلب وحبسب الكمية كلية 

ا فإنه لو قلنا كل إنسان حيوان   الكربى إذ عند جزئيها يلزم االختالف أما على تقدير إجيا
وبعض الناطق حيوان أو بعض الفرس حيوان فاحلق يف األول اإلجياب ويف الثاين السلب وأّما 
على تقدير سلبها فإنه لو قلنا ال شيء من اإلنسان بفرس وبعض احليوان ليس بفرس أو بعض 

أحدمها  الناهق ليس بفرس فاحلق يف األول اإلجياب ويف (الثاين) السلب وحبسب اجلهة أمران 
كون الصغرى (إحدى) الدائمتني أو كون الكربى إحدى الست املنعكسة السوالب إذ لو 
انتفيا لكان الصغرى غري الضرورية والدائمة وهي إحدى عشر وأخصها املشروطة اخلاصة 
والوقتية وكان الكربى إحدى السبع الغري املنعكسة السوالب وهي الوقتيتان والوجوديتان 

لقة العامة وأخصها الوقتية واختالط الصغريتني املشروطة اخلاصة والوقتية مع واملمكنتان واملط
الكربى الوقتية غري منتج يف الضربني األولني الذين مها أخص الضروب لالختالف املوجب 
للعقم أما يف الضرب الثاين فكقولنا ال شيء من املنخسف مبضيء ما دام منخسفاً أو يف وقت 

لضرورة يف وقت معني ال دائمًا امتنع اإلجياب مع أن احلق معني ال دائمًا وكل قم ر مضيء 
اإلجياب ولو جعلنا الكربى قولنا وكل مشس مضيئة يف وقت معني ال دائمًا كان احلق السلب 
وأما يف الضرب األول فكما إذا جعلنا احملمول يف املثالني معدوًال وقلنا كل منخسف هو ال 

لضرورة ما دام منخسفاً  أو يف وقت معني ال دائمًا ومىت مل ينتج هذان االختالطان يف  مضيء 
هذين الضربني مل ينتج سائر االختالطات يف سائر الضروب ألن عدم إنتاج األخص يوجب 
عدم إنتاج األعم والثاين عدم استعمال املمكنة إال مع الضرورية املطلقة أو املشروطتني وحاصل 

ربى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة وإن كانت  أن املمكنة إن كانت صغرى كانت الك
كربى كانت الصغرى ضرورية ال غري أما األول فألنه قدم علم من الشرط األول أنَّ املمكنة 
الصغرى لعدم صدقها الدوام عليها مل ينتج مع غري الدائمتني واملشروطتني والعرفيتني فلو انتجت 
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مع الدائمة والعرفيتني لكن اختالطها مع الدائمة مع غري الضرورية واملشروطتني لكان إنتاجها 
ً عنه دائمًا كقولنا كل رومي فهو أسود  إلمكان مسلو عقيم جلواز أن يكون الثابت لشيء 
سود دائماً امتنع السلب مع أّن احلق السلب ولو بدلنا الكربى  إلمكان وال شيء من الرومي 

سود دائمًا ام تنع اإلجياب ويلزم من عقم هذا عدم إنتاج املمكنة بقولنا وال شيء من الرتكي 
ا أخص وهذا يستلزمالصغرى مع العرفية العامة  عدم إنتاجها مع العرفية اخلاصة أيضًا إذ  لكو

ال مدخل لالدوامها يف إنتاج هذا الشكل موافقة للكربى يف الكيف وأما الثاين وهو أنَّ املمكنة 
ضرورة املطلقة ألنه قد تبني من الشرط األول أنَّ املمكنة إذا كانت كربى مل يستعمل إال مع ال

الكربى ال تنتج من غري الدائمتني النتفاء األمرين أعين دوام الصغرى وكون الكربى من القضا 
الست فلو استعمل املمكنة الكربى مع غري الضرورية لكان اختالطها مع الدائمة وهو غري 

إلمكان مع منتج لالختالف كقولنا كّل رومي أبي بيض  ض دائمًا وال شيء من غري الّرومي 
بيض امتنع اإلجياب هذا وال خيفى  حقيقة اإلجياب ولو قلنا بدل الكربى ال شيء من اهلندي 
عليك أن الشرط األول أسقط مثانية أضرب والثاين أربعة فبقي الضروب املنتجة أربعة وأشار 

الكليتان سالبة كلية واملختلفان يف [ى والكربى والصغر  ]لينتج[إليها وإىل نتائجها بقوله 
مثال الضرب  ]سالبة جزئية[أي يف الكلية واجلزئية مع االختالف يف الكيف  ]الكم أيضاً 

والصغرى موجبة كل لون مبصر وال شيء من الصوت  )222(األول أعين ما هو مركب من كليتني
ن كليتني والصغرى سالبة ال شيء مببصر فال شيء من اللون بصوت مثال الثاين أعين املركب م

مثال الثالث أعين املركب  )223(من األزيل مبؤلف وكّل جسم مؤلف فال شيء من األزيل جسم
من صغرى موجبة جزئية وكربى كلية بعض املوجود منقسم وال شيء من النفس مبنقسم فبعض 

ّية بعض اإلنسان املوجود ليس بنفس مثال الرابع أعين املركب من صغرى جزئية سالبة وكربى كل
يعين أنَّ بيان إنتاج هذه  ]خللف[ليس جبماد وكل حجر مجاد فبعض اإلنسان ليس حبجر 

خللف وهو أن جيعل نقيض النتيجة إلجيابه صغرى وكربى  مور إما  الضروب هلاتني النتيجتني 

                                                            
 الكليتني يف نسخة (ب).  )222(
  فال شيء من األزيل جسم. سقط يف نسخة (ب).  )223(
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القياس لكلية كربى فينتظم منهما قياس الشكل األول ينتج ما ينايف الصغرى وهذا جاٍر يف 
نسان ليس حبجر لصدق الضروب األربعة كلها مثًال يقول لو مل يصدق يف مثالنا هذا بعض اإل

نقيضه وهو كل إنسان حجر فنضمه إىل الكربى هكذا كل إنسان حجر وكل حجر مجاد ينتج  
كل إنسان مجاد وقد كان صغرى بعض اإلنسان ليس جبماد وهذا خلف ومل يلزم اخللف من 

طلة فنقيضه وهو النتيجة املطلوبة حقًا  أو عكس [صغرى القياس وال من كرباه فيكون صغراه 
ً لريتد إىل الشكل األول وينتج النتيجة املطلوبة وهو  ])224(لكربىا ن يعكسها عكسًا مستو

إمنا جيري يف الضرب األول والثالث ألن كربيهما سالبة كلية تنعكس كنفسها وأما اآلخران 
فكربيهما موجبة كلية ال تنعكس إال موجبة جزئية ال يصلح الكربوية الشكل األول مع أّن 

يضًا سالبة ال يصلح صغرى للشكل األول مثًال ونقول يف ِمثالنا الثالث بعض صغريهما أ
ّ نعكس الكربى وهي ال شيء من النفس مبنقسم إىل ال  املوجودات ليس بنفس صادق أل

هكذا بعض املوجود منقسم وال شيء من املنقسم شيء من املنقسم  بنفس ونظمه إىل الصغرى 
أي عكس الصغرى  ])225([أو الصغرىوهو املطلوب  بنفس ينتج بعض املوجود ليس بنفس

ن جيعل عكس الصغرى كربى  ])226([مث الرتتيبفيصري شكًال رابعًا  أي مث يعكس الرتتيب 
] )227([مثوكربى القياس صغرى ورتب على هيئة الشكل األول فينتج ال حمالة نتيجة فتؤخذ 

ليحصل املطلوب وهذا إمنا يتصور فيما يكون  ])229([النتيجة هذه] )228([عكس يؤخذ
عكس الصغرى كلية ليصلح الكربوية الشكل األول وهذا إمنا هو يف الضروب الثاين فإن صغراه 
سالبة كلية تنعكس كنفسها وأما األول والثالث فصغرامها موجبة ال تنعكس إال جزئية وأما الرابع 

ا ال يكون إال جزئية فنقول مثًال أّن يف فصغراه سالبة جزئية ال تنعكس ولو فرض انعكاسه
                                                            

هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف  أو عكس الكربى أو الرتتيب مث النتيجة )224(
ذا الشكل   أو عكس الكربى. املنت 

  .أو الصغرى سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة )225(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلةمث الرتتيب  )226(
  .مث سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة )227(
  .ل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلةعكس سقط يف األص )228(
  .النتيجة سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة) 229(
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مثالنا الثاين ال شيء من األزيل جبسم صادق فإ إذا عكسنا الصغرى وهي ال شيء من األزيل 
زيل وجعلناها كربى وكربى القياس صغرى وقلنا كل جسم  مبؤلف إىل ال شيء من املؤلف 

زيل زيل أنتج ال شيء من اجلسم  لضرورة وهو ينعكس  مؤلف وال شيء من املؤلف 
[ويف الثالث إجياب الصغرى وفعليها مع  ملستوى إىل ال شيء األزيل جبسم وهو املطلوب 

أي يشرتط يف إنتاج الشكل الثالث حبسب الكيفية إجياب الصغرى إذ لو   كلية إحديهما]
وجب كانت سالبة فأما أن يكون الكربى موجبة أو سالبة وعلى التقديرين يتحقق االختالف امل

طق  للعقم أما إذا كانت موجبة فكقولنا ال شيء من اإلنسان بفرس وكل إنسان حيوان أو 
فاحلق يف األول اإلجياب ويف الثاين السلب وأما إذا كانت سالبة فكما لو بدلنا الكربى بقولنا ال 
شيء من اإلنسان بصهال أو محار فاحلق يف األول اإلجياب ويف الثاين السلب وحبسب اجلهة 
فعليه الصغرى إذ لو كانت ممكنة لزم االختالف املوجب للعقم كما إذا فرضنا أن زيدًا ركب 
الفرس دون احلمار وعمروًا ركب احلمار دون الّفرس صدق كل ما هو مركوب زيد فهو مركوب 

إلمكان وكل مركوب زيد فهو فرس امتناع اإلجياب ولو قلنا بدل  )231(لضرورة مع )230(عمرو 
لضرورة امتنع السلب وحبسب الكمية كلية إحدى الكربى وال  شيء مما هو مركوب زيد حبمار 

ألصغر  )232(املقدمتني إذ لو كانتا جزئيتني جاز أن يكون البعض من األوسط احملكوم عليه 
ألكرب فال يلزم تعديه احلكم إىل األصغر فيتحقق االختالف كقولنا  غري البعض احملكوم عليه 

طق أو فرس ويف سلبها بعض احليوان  عض احليوانيف إجياب الكربى ب ضاحك وبعض احليوان 
ضاحك وبعض احليوان ليس بناطق أو صهال مث الضروب املنتجة يف هذا الشكل ستة إذ 
جياب الصغرى سقط مثانية وبكلية أحديهما سقط اثنان وإليها وإىل نتائجها أشار بقوله 

ن ]لينتج[ وذلك  ])233(املوجبة الكلية[ الكربى ]مع[الكلية واجلزئية  ]املوجبتان[ الصغر
ن تكون الصغرى   لعكس]أو [ن يكون كالمها كليتني أو الصغرى جزئية والكربى كلية 

                                                            
  حبمار يف نسخة (ب).  )230(
  إمتنع سقط يف نسخة (أ).  )231(
  البعض من سقط يف نسخة (ب).  )232(
  .التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلةالكلية سقط يف األصل من منت ) 233(
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لعكس عكس الثاين ال عكس الضربني املذكورين إذ ليس عكس  كلية والكربى جزئية فاملراد 
عطف  ]السالبة الكلية )234([ومعلينتج لنصب مفعول  [موجبة جزئية]األول إال األول 

ن املوجبتان مع الكربى السالبة الكلية  أو [على قوله مع املوجبة الكلية أي لينتج الصغر
لصغرى املوجبة الكلّية  ]الكلية الكربى  [مع]لرفع عطف على قوله املوجبتان أي لينتج 

لنصب أيضًا ليكون مفعوًال لينتج مثال الضرب األول وهو  ]اجلزئية سالبة جزئية[السالبة 
طق مثال  طق فبعض احليوان  املركب من املوجبتني الكليتني كل إنسان حيوان وكّل إنسان 
الثاين وهو املركب من صغرى موجبة جزئية وكربى موجبة كلية بعض احليوان إنسان وكل حيوان 

(وهو املركب ) من صغرى موجبة كلية  )236(جسم مثال الثالث )235(جسم فبعض اإلنسان
م مثال الرابع وهو  م فبعض املؤلف  وكربى موجبة جزئية كل جسم مؤلف وبعض اجلسم 
املركب من صغرى موجبة كلية وكربى سالبة كلية كّل إنسان حيوان وال شيء من اإلنسان جبماد 

ة جزئية وكربى سالبة كلية فبعض احليوان ليس جبماد مثال اخلامس وهو املركب من صغرى موجب
بعض احليوان إنسان وال شيء من احليوان حبجر فبعض اإلنسان ليس حبجر مثال السادس وهو 
املركب من صغرى موجبة كلية وكربى سالبة جزئية كل مؤلف حادث وبعض املؤلف ليس 

مو  ]خللف[حبيوان فبعض احلادث ليس حبيوان  ر إما يعين أن بيان إنتاج هذا الشكل أيضًا 
ا  خللف وطريقة ههنا أن يؤخذ نقيض النتيجة وجيعل الكلية كربى وصغرى القياس إلجيا
صغرى ليحصل منهما قياس من الشكل األول منتج ملا ينايف كربى القياس املفروضة الصدق 
شئ من كذب نقيض النتيجة فيلزم صدق النتيجة وهو جيري يف الضروب كلها  وهذا حمال 

خذ نقيض النتيجة وهو كل مثًال نقول يف  مثالنا هذا بعض احلادث ليس حبيوان صادق أل 
حادث حيوان ونضمه إىل صغرى األصل هكذا كل مؤلف حادث وكل حادث حيوان فينتج  

أو عكس [كل مؤلف حيوان وقد كان كربى األصل بعض املؤلف ليس حبيوان هذا خلف 

                                                            
ذا الشكل أو مع )234(   ومع. هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  احليوان يف نسخة (ب).  )235(
  يف نسخة (ب). وهو املركب  ا )236(
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ربى كلية وهو يف األول والثاين والرابع حىت يصري شكًال أوًال وذلك حيث يكون الك ]الصغرى
واخلامس وال جيري يف الثالث والسادس ألن كربامها جزئية ال تصلح الكربوية الشكل األول مثًال 
نقول يف مثال اخلامس بعض اإلنسان ليس حبجر صادق أل إذا عكسنا الصغرى وهي بعض 

ألصل هكذا بعض اإلنسان احليوان إنسان إىل بعض اإلنسان حيوان وضممناه إىل كربى ا
لضرورة وهو املطلوب  [أو حيوان وال شيء من احليوان حبجر ينتج بعض اإلنسان ليس حبجر 

ن جيعل  عكس الرتتيب] )238([مثأي عكس الكربى ليصري شكًال رابعًا  ])237(الكربى
صغري األصل كربى لريتد شكًال أوًال وينتج نتيجة ال حمالة فيؤخذ تلك عكس الكربى صغرى و 

ليحصل املطلوب وهذا إمنا يكون حيث يكون الكربى  [النتيجة] يؤخذ عكس] مث[النتيجة 
موجبة ليصلح عكسه صغرى للشكل األول ويكون الصغرى كلية ليصلح الكربوية الشكل 

طق يف املثال األول صادق  األول فال جيري إال يف األول والثالث فنقول مثًال بعض احليوان 
طق إىل بعض الناطق إنسان وجعلناه صغرى وصغرى  أل إذا عكسنا الكربى وهي كل إنسان 
لضرورة بعض الناطق حيوان  األصل كربى هكذا بعض الناطق إنسان وكل إنسان حيوان ينتج 

طق وهو املطلوب ملستوى إىل بعض احليوان  أي ُيشرتط يف  ]ويف الرابع[ وهو ينعكس 
الشكل الرابع حبسب الكيفية (أي اإلجياب والسلب) والكمية (أي الكلية واجلزئية) أخذ 

ما[األمرين وهو إّما  أي املقدمتني يف  ]كلية الصغرى أو اختالفهما مع[أي املقدمتني  ]إجيا
إذ لو مل يتحقق أحد األمرين (أي الكيف والكم) بل انتفيا  ])239(كلية إحديهما[مع  الكيف 

ما  مجيعًا لزم أحد األمور الثالثة إّما سلب املقدمتني سواء كانت الصغرى كلية أو ال وإما إجيا
ما جزئيتني وعلى كل من التقادير يلزم  مع جزئية الصغرى أو اختالفهما يف الكيف مع كو

عقم أما األول فكقولنا ال شيء من اإلنسان بفرس وال شيء االختالف يف النتيجة املوجب لل
نسان فإن احلق يف األول السلب ويف الثاين اإلجياب وأما الثاين  من احلمار أو من الصهال 

                                                            
  .الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة أو الكربى سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن) 237(
ذا الشكل مث )238(   أو. هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
ما )239( ذا الشكل إحد   احدامها. هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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طق أو كل فرس حيوان فإن احلق يف األول اإلجياب ويف  فكقولنا بعض احليوان إنسان وكل 
جياب الصغرى بعض الناطق إنسان وبعض احليوان أو الثاين السلب وأما الثالث فكقولنا يف إ

بعض الفرس ليس بناطق فإن احلق يف األول اإلجياب ويف الثاين السلب ويف إجياب الكربى 
بعض اإلنسان ليس بفرس وبعض احليوان أو بعض املناطق إنسان فإن احلق يف األول اإلجياب 

عتبا ر هذا االشرتاط مثانية لسقوط أربعة ويف الثاين السلب فضروب الناجتة يف هذا الشمل 
عتبار عقم السالبتني واثنني لعقم املوجبتني مع جزئية الصغرى واثنني لعقم املختلفني اجلزئيتني 

ت  ]املوجبة الكلية مع األربع[ الصغرى ]لينتج[وإليها أشار بقوله  أي  ]واجلزئية[الكرب
ن  ]السالبة الكلية والسالبتان[ولينتج الصغرى املوجبة اجلزئية مع الكربى  أي ولينتج الصغر

أي كلية السالبتني وهي  ]هماتيالكلية وكل املوجبة[الكربى  ]مع[السالبتان الكلية واجلزئية 
لنصب مفعول لينتج أي لينتج  ]املوجبة اجلزئية موجبة جزئية[الكربى  ]مع[السالبة الكلية 

أي وإن كان فيهما أو  ]سلب وإال[يف املقدمتني  ]إن مل يكن[الضروب املذكورة موجبة جزئية 
كلية أو جزئية فضروبه الناجتة لإلجياب اثنان األول املؤلف من   ]فسالبة[يف أحدمها سلب 

طق والثاين املؤلف من  طق إنسان فبعض احليوان  موجبتني كليتني حنو كل إنسان حيوان وكل 
طق إنسان وبعض طق فبعض احليوان إنسان وأّما  موجبتني والكربى جزئية حنو كل  احليوان 

الضروب الناجتة للسلب فستة األول املؤلف من كليتني والصغرى سالبة حنو ال شيء من 
طق إنسان فال شيء من الفرس بناطق الثاين املؤلف من صغرى موجبة   اإلنسان بفرس وكل 

نس ان فبعض احليوان ليس كلية وكربى سالبة كلية حنو كل إنسان حيوان ال شيء من الفرس 
بفرس الثالث املؤلف من صغرى موجبة جزئية وكربى سالبة كلية حنو بعض اإلنسان حيوان وال 
نسان فبعض احليوان ليس جبماد الرابع املؤلف من سالبة جزئية صغرى  شيء من اجلماد 
نسان وكل (فرس) حساس حيوان فبعض اإلنسا ن وموجبة كلية كربى حنو بعض احليوان ليس 

ليس بفرس اخلامس املؤلف من  موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كربى حنو كل إنسان حيوان 
نسان فبعض احليوان ليس جبماد السادس املؤلف من سالبة كلية صغرى  وبعض اجلماد ليس 
وموجبة جزئية كربى حنو ال شيء من اإلنسان جبماد وبعض احليوان إنسان فبعض اجلماد ليس 
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خللف وهو هنا أن يؤخذ  ]خللف[حبيوان  مور أيضًا إما  يعين أن بيان إنتاج هذا الشكل 
نقيض النتيجة ويضم إىل إحدى املقدمتني لينتج ما ينعكس إىل ما ينايف املقدمة األخرى وذلك 

ذكره عبد هللا يف  )240(إمنا جيري يف الضرب األول والثاين والثالث والرابع واخلامس دون البواقي
وهذا إمنا جيري  ]النتيجة[ عكس ]مث[لريتد إىل الشكل األول  ]بعكس الرتتيبأو [ حاشيته

حيث يكون الكربى موجبة والصغرى كلية والنتيجة مع ذلك قابل لالنعكاس كما يف الثالثة 
ن كانت إحدى اخلاصتني  أو بعكس [اُألول الثامن أيضًا إن انعكست السالبة اجلزئية 

كربى لريجع إىل الشكل األول وال يكون إال حيث يكون أي عكس الصغرى وال ]املقدمتني
أو [الصغرى موجبة والكربى سالبة كلية لينعكس إىل الكلية فال جيري إال يف الرابع واخلامس 

وال جيري إال حيث يكون  ]بعكس الصغرى[وهو إمنا يكون  ]الثاين[ الشكل] لّرد إىل
املقدمتَّان خمتلفتني يف الكيف والكربى كلية والصغرى قابلة لالنعكاس كما يف الثالث والرابع 

ا يكون  ]الثالث[ الشكل لرد إىل ]أو[واخلامس  وال جيري إال  ]بعكس الكربى[وهو إمنَّ
الكربى كلية   حيث يكون الصغرى موجبة والكربى قابلة لالنعكاس ويكون الصغرى أو عكس

لرابع عمدة أغراض أهل الفن فاألعراض  كما يف األول والثاين والرابع واخلامس وملا مل يتعلق 
عن التعمق فيه أوىل ولذا مل يتعرض املصنف لبيان شرائطه حبسب اجلهة مث بعد ذكر شرائط 

لتفصيل ذيلها بضابط جامع هلا على سبيل اإلمجال  ] )241([وضابطة شرائطاألشكال 
أي األمر الذي إذ راعيته يف كل قياس اقرتاين محلي كان منتجاً  ])242([األربعة األشكال

يف إنتاج القياس من أحد األمرين على  ])243([أنه البدومشتمًال على الشرائط السابقة جزمًا 
أي كلية املقدمة اليت يكون األوسط  ])244([أما من عموم موضوعية األوسطسبيل منع اخللو 

كالكربى يف الشكل األول وكإحدى املقدمتني يف الشكل الثالث وكالصغرى يف   فيها موضوعاً 
                                                            

  ). بدون البواقي سقط يف نسخة ( )240(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة وضابطة شرائط )241(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة األربعة )242(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة أنه البد )243(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة أما من عموم موضوعية األوسط )244(
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أي ] )245(مالقاته [معالضرب األول والثاين والثالث والرابع والسابع والثامن يف الشكل الرابع 
لفعل األوسط لفعل كما يف  ])246([لألصغر   ً ن حيمل األوسط على األصغر إجيا إما 

لفعل كما يف صغرى الشكل صغرى شكل األول وإما   ً ن حيمل األصغر على األوسط إجيا
لفعل  الثالث وكما يف صغرى الضرب األول والثاين والرابع والسابع من الشكل الرابع وقوله 

لفعل إشارة إىل فعلية الصغرى اليت هي شرط الشكل األول والثالث حبسب اجلهة  [أو وقوله 
ً كما يف   ])248([على األكربأو مع محل األوسط  عطف على قوله مالقاته ])247(محله إجيا

ن األوالن قد اندرجا  كربى الضرب األول والثاين والثالث والثامن من الشكل الرابع فالضر
على سبيل منع اخللو كاألول وههنا متت اإلشارة إىل إنتاج  حتت ِكال ِشقَّي الرتديد فهو أيضاً 

[وأّما من عموم ضروب من الشكل الرابع مجيع ضروب الشكل األول والثالث وستة 
 ])250([مع االختالفأي كلية املقدمة اليت وقع األكرب فيها موضوعًا  ])249(موضوعية األكرب

كما يف مجيع ضروب الشكل الثاين وكما يف ضرب   ])251([يف الكيفأي اختالف املقدمتني 
الضرب الثالث والرابع من  )252(الثالث والرابع واخلامس والسادس من الشكل الرابع فقد اشتمل

الشكل الرابع على كال األمرين وإذ محلنا الرتديد األول على منع اخللو فقد أشري إىل مجيع 
شرائط الشكل األول والثالث كمًا وكيفًا وجهًة وإىل شرائط الشكل الثاين والرابع كًما وكيًفا 

ع منافاة نسبة وصف [موبقيت شرائط الشكل (الثاين) حبسب اجلهة فأشار إليها بقوله 

                                                            
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة مع مالقاته )245(
لفعلل )246(   .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة ألصغر 
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة أو محله )247(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة على األكرب )248(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة وأّما من عموم موضوعية األكرب )249(
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة مع االختالف شرائط )250(
  .ف إليه مجلةسقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضا يف الكيف )251(
  استعمل يف نسخة (ب).  )252(
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[لنسبة إىل ذات أي منافاة اجلهة اليت بني األوسط واألكرب  ])253(األوسط إىل وصف األكرب
أي للجهة اليت بني األوسط واألصغر بيانه أنك قد عرفت فيما مرَّ أنَّ الشكل  ])254(األصغر

يكون الصغرى الثاين يشرتط فيه حبسب اجلهة أمران أّن كل واحد منهما أحد األمرين األّول أن 
دائمة أو ضرورية أو يكون الكربى من القضا الست املنعكسة السوالب والثاين أنَّ املمكنة لو  
كانت صغرى كانت كرباه إّما ضرورية فقد عرفت أنه لو انتفى الشرط األول لكانت صغراه غري 

قق املنافاة بينهما منها خال عن الدوام فلم يتح الدائمتني وكرباه من القضا الغري املنعكسة وكل
وبني غري الدائمتني ولو انتفى الشرط الثاين كانت الصغرى املمكنة مع الكربى الغري الضرورية 
واملشروطتني أو الكربى املمكنة مع غري الضرورية ومها غري متنافني فاشرتاط املنافاة بني الصغرى 

ا يتحقق بتحقيق ذينك الشرطني وق وله إىل وصف األكرب متعلق والكربى يف الشكل الثاين إمنَّ
بقوله نسبة وقوله لنسبة متعلق بقوله منافاة وقوله إىل ذات األصغر متعلق بقوله لنسبة هذا ما 

 قالوا يف شرح هذا املقام وهللا العالم.

 

  الفصل العاشر: يف القياس االقرتاين املركب من الشرطيات

وهو ما كان مشتمًال على مقدمة  ]الشرطي من االقرتاين[ القياس يف بيان ]فصل[
أن يرتكب من إما [شرطية سواء كان فيه معها محلية أو ال وهو على ثالثة أقسام ألنّه 

حنو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وكلما كان النهار موجوداً فالعامل  ])255(متصلتني
حنو إّما أن يكون  [منفصلتني] من[أو] مضيء ينتج كلما كانت الشمس طالعة فالعامل مضيء

العدد زوجاً وإّما أن يكون فرداً وإّما أن يكون الزوج زوج الزوج أو يكون زوج الفرد ينتج إما أن 
يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد أو يكون فرد الزوج (والفرد اما ان يكون فرد الزوج 

                                                            
سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي  مع منافاة نسبة وصف األوسط إىل وصف األكرب )253(

  .أضاف إليه مجلة
  .سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة لنسبة إىل ذات األصغر )254(
ذا الشكل متصلتني. )255(   املتصلتني هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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وإمنا يكون العدد زوجاً  حنو هذا عدد دائماً  ])256([أو من محلية ومنفصلةأو فرد الفرد صح) 
(حنو هذا   ])257([أو من محلية ومتصلةأو يكون فردًا ينتج فهذا إما أن يكون زوجًا أو فردًا 

ً فهو حيوان ينتج هذا حيوان صح) حنو كلما كان هذا ثلثة فهو  إنسان وكلما كان الشيء إنسا
ثلثة فاّما ان يكون زوجاً أو فرداً   عدد دائماً وهو اّما ان يكون زوجاً أو فرداً ينتج كّلما كان هذا

ً فهو حيوان وكل حيوان إما [أو من متصلة أو منفصلة]  حنو كلما كان هذا الشيء إنسا
ً فهو إما أبيض أو أسود  أي يف  ]فيه )258([وينعقدأبيض أو أسود ينتج كلما كان هذا إنسا

من اشرتاك املقدمتني يف جزء ألنه ال بد يف أقسامه  ]األشكال األربعة[القياس الشرطي أيضًا 
ليًا يف الصغرى ومقدمًا يف الكربى فهو الشكل األول  يكون هو احلد األوسط وهو إن كان 
ليًا فيهما فهو الثاين وإن كان مقدمًا فيهما فهو الثالث وإن كان مقدمًا يف الصغرى  وإن كان 

ليًا يف الكربى فهو الرابع  بعة حبسب الشرائط والضروب أي األشكال األر  ]ويف تفصيلها[و
ملختصرات. ]طول[والنتائج   ال يليق 

  

  الفصل احلادي عشر: يف القياس اإلستثنائي

وقد مّر أنّه الذي يكون النتيجة مذكوراً فيه مبادته  ]االستثنائي[ان القياس يف بي ]فصل[
نيهما محلية يستثىن فيها  وهيئته وهو مركب من مقدمتني أحديهما شرطية متصلة أو منفصلة و

أي القياس االستثنائي  ]ينتج[عني أحد جزئي الشرطية أو نقيضه لينتج عني اآلخر أو نقيضه 
كذلك عطف عليه   ]ورفع التايل[لرفع فاعل ينتج  ]من املتصلة وضع املقدم[إن كان مركباً 

لكن نتيجة وضع املقدم وضع التايل ال يستلزم حتقق امللزوم حتقق الالزم ونتيجة رفع التايل رفع 
ً لكّنه  ً كان حيوا املقدم ال يستلزم    انتقاء الالزم انتقاء امللزوم مثاهلما إن كان هذا إنسا

                                                            
ذا الشكل ومنفصلة. )256(   ومتصلة هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
ذا الشكل ومتصلة.ومنفصلة هكذا هو يف األصل يف منت التفتز  )257(   اين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
ذا الشكل وينعقد. )258(   وتنعقد هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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نسان وأّما وضع التايل فال ينتج إنسان ينتج فهو حيوان ولو قلنا لكنه ليس حبيوان ينتج فليس 
وضع املقدم وال رفع املقّدم ينتج رفع التايل جلواز كون الالزم أعم فال يلزم ِمن حتقِقه حتقق امللزوم 

ملتصلة يف هذا الباب اللزومية   ]ةيواحلقيق[وال من انتفاء امللزوم انتفاءه فعلم من هذا أن املراد 
من اجلزئني رفع اآلخر حنو إما أن  ]وضع كل[يقية ينتج أي وإن كان مركبًا من الشرطية احلق

يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً لكنه زوج فليس بفرد لكنه زوج فليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج  
أي كما إذا كان مركبًا من  ]كمانعة اجلمع[لكنه ليس بفرد فهو  لكنه ليس بزوج فهو فرد  

زئيتني ينتج نقيض اآلخر حنو هذا الشيء أما شجر أو شرطية مانعة اجلمع فإن وضع كل من اجل
لرفع عطف على قوله وضع   ]ورفعه[حجر لكنه شجر فليس حبجر لكنه حجر فليس بشجر 

كل أي وينتج إن كان مركبًا من الشرطية احلقيقية رفع كل من اجلزئيتني أيضًا عني اآلخر 
زوج فهو فرد أو لكّنه ليس بفرد فهو زوج المتناع اخللو حنو العدد إّما زوج وإما فرد لكنه ليس ب

أي كما إذا كان مركباً من مانعة اخللو فإن رفع كل من جزئيه ينتج عني اآلخر  ]كمانعة اخللو[
حنو هذا إما ال شجر أو ال حجر لكنه ليس بال شجر فهو ال حجر لكنه ليس بال حجر فهو 

سم قياس اخللف ما يقصد به إثبات املط[ال شجر  بطال نقيضهوقد خيص  قد  ]لوب 
نه لواله لصدق نقيضه الستحالة ارتفاع النقيضني لكن نقيضه غري  يستدل على إثبات املدعي 
واقٍع فيكون هو واقعًا كما مّر غري مرة يف مباحث العكوس واألقيسة وهذا القسم من 

خللف ألنه يؤدي إىل اخللو أي احملال على تقدير عدم حقيقة امل طلوب االستدالل يسمى 
يت املطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه والضمري يف قوله نقيضه راجع  وقيل ألنه 

قال املصنف يف شرح الرسالة قد  [إىل االستثنائي واقرتاين]أي اخللف  ]ومرجعه[إىل املطلوب 
وقع فيه اختالف عظيم والذي استقر عليه رأي الشيخ أنه مركب من قياسني أحدمها اقرتاين 
واآلخر استثنائي مثًال يقال  لو مل يثبت املطلوب لثبت نقيضه وكلما ثبت نقيضه ثبت حمال 
ينتج لو مل يثبت املطلوب يثبت  حمال لكن احملال ليس بثابت فيلزم ثبوت املطلوب لكونه 

  نقيض املقدم.
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  الفصل الثاين عشر: يف االستقراء والتمثيل

 ]إلثبات حكم كلي[أي تتبعها  ]اجلزئياتتصّفح [وهو  ]االستقراء[يف بيان  ]فصل[
م إن كان اإلثبات بتصفح مجيع جزئياته حنو كل جسم متحيز ألنه إما  وهو على نوعني 
قص إن مل يكن جبميع جزئياته حنو كل حيوان  حيوان وإما مجاد وإما نبات وكل منها متحيز و

لك وهو ال يقيد اليقني حيرك فكه األسفل عند املضغ ألن البهائم والسباع واإلنسان كذ
ذه املثابة كالتمساح فإنه حيوان وحيرك فكه األعلى عند املضغ دون  الحتمال أن يكون الكل 
الستقراء ألن املستقري يتتبع جزئيًا فجزئيًا ليحصل املطلوب  األسفل على ما قيل وإمنا مسي 

بيان مشاركة [ هو ]تمثيلوال[يقول استقريت البالد إذا تتبعتها قرية فقرية من أرض إىل أرض 
 ]فيه[ احلكم ]يف علة احلكم ليثبت[أي جلزئي آخر هو األصل  ]آلخر[هو الفرع  ]جزئي

أي يف اجلزئي األول كقولنا البيت حادث فالعامل حادث ملشاركتهما يف التأليف الذي هو علة 
احلدوث والفقهاء يسمون التمثيل قياساً واألصل مقيساً عليه والفرع مقيساً والعلة املشرتكة جهًة 

صل أي يف طريق التمثيل وكون اجلامع سببًا لثبوت احلكم يف األ يف طريقه]والعمدة [جامعًة 
لدائن كاحلدوث يف مثالنا هذا على الشيء املعرب عنه  ]الدوران[ وهو الرتتيب املعرب عنه 

ملدار الذي له صلوح العلية كالتأليف وجودًا أوعدمًا مثًال نقول التأليف علة احلدوث ألنَّ له 
  صلوح العلية واحلدوث دائر معه وجوداً كما يف البيت وعدماً كما يف الواجب

وهو حصر األوصاف الصاحلة للعلة املوجودة يف األصل يف عدد مث إبطال  ]يدوالرتد[
طل  بعضها لتعيني البعض اآلخر فيقال علة حدوث البيت مثًال إما التأليف أو الوجود والثاين 

  للتخلف يف الواجب فتعني األول.

  

  الفصل الثالث عشر: يف القياس حبسب املادة على الوجه الكلي

األقيسة اعلم أن القياس مادة وصورة وقد تبني الكالم فيها وأما املادة يف مواد  ]فصل[
  عتبار املادة ينقسم إىل مخسة أقسام ]القياس[فهي القضا اليت يتألف فيها القياس 
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ليقني اإلدراك اجلازم  ]يتألف من اليقينيات[ الذي ])259(برهاين وهوإما [ألنه  واملراد 
ملطابق  املطابق الثابت أعين الذي ال ميكن للحاكم أن حيكم خبالفة فباحلازم خرج الظن و

لثابت التقليد    أي اليقينيات مطلقاً ست : ]وأصوهلا[اجلهل املركب و

ا مبجرد تصور طرفيها كقولنا الكل أعظم [األوليات[األول   وهي قضا حيكم العقل 
من اجلزء والنفي واإلثبات وال جيتمعان (واجلسم الواحد يف آن واحد ال يكون يف مكانني) 

نَّ  ]واملشاهدات[ ا بواسطة احلواس فإن كانت ظاهرة كاحلكم  وهي قضا حيكم العقل 
ن لنا خوفًا وغضبًا تسمى  طنة كاحلكم  الشمس مضيئة تسمى حسيات وإن كانت 

ا بسبب مشاهدات متكررة مفيدة لليقني   ]والتجربيات[وجدانيات  وهي قضا حيكم العقل 
ن السقمونيا مسهل   كاحلكم 

نَّ نور  ]واحلدسيات[ ا حبدس قوي من النفس مفيد للعلم كاحلكم  وهي قضا حيكم 
القمر مستفاد من الشمس ملا يرى من اختالف تشكالت نوره حبسب اختالف أوضاعه من 

  الشمس

ا بواسطة كثرة الشهادة بعد إمكان احملكوم به والوقوف و  ]واملتوترات[ هي قضا حيكم 
بعدم اتفاق الشاهدين على الكذب كاحلكم بوجود مكة ويشرتط االستناد إىل احلّس حىت ال 

  يعترب التواتر إال فيما يستند إىل املشاهدة

ت[ ا بواسطة ال يغيب عن الذهن عند تصور حدو  ]والنظر دها  وهي قضا حيكم 
كقولنا األربعة زوج النقسامها مبتساويتني فإّن االنقسام مما ال يغيب عن الذهن عند تصور 

ا معها    [إنألنه إّن القياس الربهاين إما ملـّي أو إّين  مثالطرفني وتسمى أيضًا قضا قياسا
أي لنسبة األكرب إىل  [للنسبة]أي مع كونه علة  ]األوسط مع عليته[ احلدّ  ])260(كان

أي للنسبة  ]هلا[لنصب على إنه خرب كان  ]علة[وهذا مما ال بد منه  ]يف الذهن[األصغر 
                                                            

ذا الشكل وهو.وهو ما هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت )259(    
ذا الشكل إن كان. )260(   مث إن كان هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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أي فهذا الربهان هو الربهان اللّمي ُمسي به ألنه يفيد اللمية والعلية  [فـََلّمي]أيضاً  ]يف الواقع[
ا مسته النار فهو حمرق فهذه للحكم يف الذهن واخلارج كقولنا هذه اخلشبة مستها النار وكل م

اخلشبة حمرتقة فإن مماسة النار وهو احلد األوسط كما إنه علة لثبوت االحرتاق هلا يف الذهن  
أي وإن مل يكن كذلك بل يكون علة للنسبة  ]وإال[كذلك هو علة لثبوت االخرتاق يف اخلارج 

يفيد إنـّّية احلكم أي ثبوته وحتققه أي فهذا الربهان هو الربهان اإلّين ألنه  ]فإينّّ [يف الذهن فقط 
يف اخلارج (يف الذهن) كقولنا زيد حمموم وكل حمموم متعفن األخالط فزيد متعفن االخالط فإن 
احملموم وهو احلّد األوسط ليس علة لتعفن االخالط يف اخلارج وإن كان يف الذهن علة هلا بل 

لعكس فإن التعفن علة للحمى (يف الوجود)   األمر 

وهي  ]يتألف من املشهورات[عطف على قوله إما برهاين, واجلديل الذي  ]جديلوإما [
ا واشتهارها فيما بينهم كقولنا العدل حسن والظلم  عرتاف اجلمهور  ا  قضا حيكم العقل 

  قبيح وحمافظة أهل البيت واجبة

وهي قضا تؤخذ من اخلصم مسلمة سواء كانت مسلمة فيهما (بينهما)  ]ماتواملسلّ [
خاصة أو بني أهل العلم كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه وفائدة اجلدل إلزام املخالف للحق 
  دفعاً له عن التصرف يف العامة إلمالتهم إىل الباطل وإقناعا للقاصر عن إدراك مقدمات الربهان

وهي قضا تؤخذ ممن يعتقد فيه كعامل  ]يتألف من املقبوالت[ي وهو الذ ]وإما خطايب[
ت[أو ويل  وهي قضا حيكم فيها حكمًا راجحًا مع جتويز نقيضه كقولنا فالن  ]واملظنو

لليل فهو سارق  وهي قضا إذا  ]يتألف من املخيالت[وهو الذي  ]وإما شعري[يطوف 
ثريًا كثريًا من فيض أو بسط من غري إذعان من النفس وتورث  وردت على النفس أثرت فيها 

الرتغيب أو الرتهيب فإنَّ الناس للتخيل أطوع منهم للتصديق ولذلك تفيد األشعار يف احلروب 
ا  ]يتألف من الومهيات[وهو الذي  ]وأما سفسطي[ وهي قضا كاذبة يف الواقع حيكم 

فإن الوهم حيكم به وهو كاذب يف  الوهم   يف غري احملسوسات كقولنا كل موجود فهو مشار إليه
لصادقة كقولنا للفرس  ]واملشبهات[الواقع على ما تقرر يف موضعه  وهي قضا كاذبة شبهة 
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نيني اسم  املنقوش على اجلدار هذا فرس وكل فرس صاهل فهذا صاهل مث إن ُسوفا بلغة اليو
ة مشتقه منه والسفسطي للعلم واسطا اسم للغلط فسوفسطا معناه العلم الغلط والسفسطة لفظ

 منسوب إليه والياء للنسبة.

  

  )261(يف بيان أجزاء العلوم :اخلامتة

املوضوعات وهي اليت يبحث يف العلم عن [ األول ]ثالثة )262(أجزاء العلوم[
ات لعلم النحو فإنه يبحث فيه عن أحواهلا من حيث اإلعراب كالكلم  ])263(إعراضها الذاتية

والبناء ومها عرض ذايت للكلمة والعوارض الذاتية هي اليت تلحق الشيء لذاته كالتعجب الالحق 
إلرادة الالحقة لإلنسان بواسطة أنه حيوان وهو جزؤه  لذات اإلنسان أو يلحقه جلزئيه كاحلركة 

مساٍو له كالضحك العارض لإلنسان بواسطة التعجب  أو يلحقه بواسطة أمر خارج عنه
ومسيت هذا الثالثة أعراضًا ذاتية إلستنادها إىل الذات مبعىن أّن منشأها الذات بنفسها أو 
جبزئيها أو مبساويها وغري ذلك تسمى أعراضًا غريبة وهي أيضًا ثالثة ألنه إما أن يكون بواسطة 

يوان أو أخص كالنطق للحيوان بواسطة اإلنسان أو أمر أعم خارج كاحلركة للناطق بواسطة احل
لقياس  بيان كاحلرارة للماء بواسطة النار ومسيت هذه الثالثة أعراضًا غريبة ملا فيها من الغرابة 

اليت يتوقف عليها مسائل العلوم وهي إما  ]وهي )265(املبادئ)264([والثاينإىل املعروض 
أي تعاريفها كتعريف  ]حدود املوضوعات[ فهيتصورات وإما تصديقات أما التصورات 

جلر معطوف على  ]وأجزائها[الكلمة  أي أجزاء املوضوعات إن كان هلا جزء وهو 
                                                            

  . سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة خامتة )261(
ذا  يف بيان أجزاء العلومفصل  )262( هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  .يف بيان أجزاء العلومالشكل خامتة 
سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه وهي اليت يبحث يف العلم عن إعراضها الذاتي )263(

  . مجلة
  . منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة سقط يف األصل من والثاين )264(
ذا الشكل املبادئ. )265(   واملبادئ هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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أي أعراض املوضوعات كتعاريف اإلعراب والبناء الذي  ]وأعراضها[املوضوعات وكذا قوله 
ية  أي بديه ]بّينة[وهي التصديقات وهي على نوعني  ])266([أو مقدماتيعرض الكلمة 

  كقوهلم يف علم اهلندسة املقادير املتساوية لشيء واحٍد متساوية

وهي إذعان  ]عليها قياسات العلم يبتىن[أي قضا مؤخوذة يف العلم  ]أو مأخوذة[
املتعلم هلا حبسن ظن مسيت أصوًال موضوعة كقولنا لنا أن نفصل بني كل نقطتني خبط مستقيم 
ي بعد وعلى أي نقطة  إلنكار والشك مسيت مصادرات كقولنا لنا أن نعمل  وأن تلقيها 

  شيئاً دائرة

ا [ لرباهني ]املسائل وهي قضا تطلب[ الثالث [و] موضوع يف العلم وموضوعا
أو نوع [بعينه كقوهلم كل مقدار إما مشارك أو مباين واملقدار موضوع علم اهلندسة  ]العلم
أي من املوضوع املطلق كقولنا كل اسم فهو إما معرب أو مبين واالسم نوع من موضوع  ]منه

ة أو سبب عدم  له] أو عرض ذايت[علم النحو  أي ملوضوع العلم كقولنا البناء إما سبب املشا
ن  ]منه )267([أو مركبالرتكيب فإن البناء عرض ذايت للكلمة اليت هي موضوع علم النحو 

يكون موضوع املسألة مركبًا من موضوع العلم وعرضه الذايت كقولنا كل كلمة معربة إما منصرفة 
العلم وقد أخذت يف هذه املسألة مع اإلعراب الذي هو أو غري منصرفة فالكلمة هي موضوع 

عرض ذايت هلا أو يكون مركبًا من نوع موضوع العلم أوعرضه الذايت كقولنا كل اسم معرب إما 
حلروف) واالسم نوع من موضوع العلم وقد أخذ يف هذه املسألة مع  حلركة (او  معرب 

ا[اإلعراب وهو عرض ذايت له   فهيئل هي األعراض الذاتية ملوضوع العلم أي املسا ]وحمموال
ا  ]أمور خارجة عنها[ للموضوعات أي عارضة  ])268(الحقة هلا[أي عن موضوعا

                                                            
ذا  )266( الشكل أو ومقدمات هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 

  مقدمات.
ذا الشكل أو مركب. )267(   أو مرتكب هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
  . سقط يف األصل من منت التفتزاين, ولكن الشارح البغدادي أضاف إليه مجلة هلا )268(
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ا أي لذوات املوضوعات بال واسطة أمر أجنيب عن ذات املوضوع كالتعجب  ])269([لذوا
 ]املقصودادئ ملا يبدأ به قبل املب )270([وقد يقالالعارض لإلنسان بواسطة أنه إنسان 

ملا يتوقف عليه  واملقدمات[ويسمى مبادئ الكتاب وما ذكر من قبل يسمى مبادئ العلم 
وفرط الرغبة كتعريف العلم وبيان غايته [أي البصرية  ])271(بوجه اخلربة الشروع 
ذا املعىن يكون املقدمة أعّم من املعىن األول  ]وموضوعه على ما ذكر يف مقدمة الكتاب و

 ]ما يسمونه الرؤوس الثمانية[من املنطقيني يذكرون قبل الشروع يف املقاصد  ]وكان القدماء[
ا تذكر يف األوائل قبل الشروع يف املسائل  ويسمونه املقدمات أيضًا وإمنا مسوها الرؤوس إما أل

أي  ]الغرض األول [لتعني الطالب يف حتصيل العلوم أو ألن كًال منها مبنزلة الرأس يف الفضائل
لئال يكون النظر [ن الغرض من هذا العلم أي شيء هو وهو العلة الباعثة لإلقدام يثبتون أ

مثل أن يقال قبل الشروع يف املقصود الغرض من املنطق العصمة عن اخلطأ  يف الفكر ,  ]عبثاً 
من اخلواص والعوام واملنتهى واملبتدى  ]أي ما يتشوقه الكل[وفسرها بقوله [الثاين املنفعة]

مثل أن يقال منفعة املنطق القدرة على حتصيل  [للطلب وحتمل املشقة] الكل] نشططبعاً لي[
العلوم كلها ومنفعة النحو أنه يتوقف عليه حسن الكلمات يف املفردات واملركبات فاملنفعة علة 

مة الثالث السّ [غائية لكل من الطالبني من املبتدئيني واملنتهيني والغرض للخواص وحدهم 
طنه إمجاًال ومنه عنوان  ]وهي عنوان العلم عنوان الشيء ظاهره الذي يستدل به على 

مثل أن يقول يف أول الكتاب أنه مشتمل على  ]لهه إمجال ما يفصّ دليكون عن[املكتوب
مقدمة وثالث مقاالت وخامتة املقدمة يف كذا واملقالة األوىل يف كذا إىل آخره هذا هو الظاهر 
من عبارة املنت وقيل اَألوىل أن يقال التسمية هي بيان وجه التسمية وهو مناسب للمعىن اللغوي 

الرابع [ق ألن ظهور قوة النطق إمنا حيصل بسببه مثل أن يقال إمنا مسي هذا العلم علم املنط

                                                            
ا هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن  )269( ا.لذا ذا الشكل لذوا   الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
ذا الشكل يقال. )270(   تقال هكذا هو يف األصل يف منت التفتزاين, إال أن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
لصواب )271( فتزاين, إال هكذا هو يف األصل يف منت الت واملقدمات أيضًا ملا يتوقف عليه الشروع بوجه اخلربة وهللا أعلم 

ذا الشكل    .واملقدمات ملا يتوقف عليه الشروع بوجه اخلربةأن الشارح البغدادي عّرب عنه يف املنت 
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أي مصنف الكتاب ومدون العلم مثل أن يقال مدون النحو هو أمري املؤمنني علي  ]املؤلف
)272(  ختالف املصنفني  ]ليسكن قلب املتعلم[ومدون املنطق أرسطو فإنه خيتلف 

نطق من العلوم اآللية مثل أن يقال امل ]أنه من أي علم هو[أن يبني  ]اخلامس[واملدونني 
ليطلب فيه ما [ومثل ما يقول املصنف يف أول القسم الثاين هذا قسم الكالم من التهذيب 

تقدميه عليه  ]على ما جيب[ذلك العلم  ]مالسادس يف أي مرتبة هو ليقدِّ [ويناسبه  ]يليق به
خريه[ ذيب ]ويؤخر عما جيب  األخالق وتقومي  عنه مثل أن يقال مرتبة املنطق أن يُقرأ بعد 

ضية من اهلندسة واحلساب  وهي تقسيم العلم  ]السابع القسمة[الفكر ببعض العلوم الر
ب ما يليق به[والكتاب إىل أقسام وأبواب وفصول  وذلك مثل ما قال  ]ليطلب يف كل 

[الثامن املصنف يف أول القسم الثاين هذا قسم الكالم من التهذيب وعلى الستة وقع التبويب 
أي الطرق املرغبة يف التعاليم ليزيد خربة وضبطاً للكالم واطالعاً على مسالك  ]ميةالتعلحناء األ

كتقسيم   ]التقسيم أعين التكثري من فوق إىل أسفل[أي األحناء أربعة  ]وهي[اكتساب املرام 
 وهو ]يلوالتحل[اجلنس كاحليوان إىل األنواع كاحليوان الناطق واحليوان الصاهل واحليوان الناهق 

أي عكس التقسيم وهو التكثري من أسفل إىل فوق مثل أن يقال الشخص إما  سه]عك[
شخص الرومي أو شخص اهلندي والرومي إما صنف احليوان الناطق أو صنف احليوان الغري 

وهو ما  ]أي فعل احلد[وفسره بقوله  ]والتحديد[الناطق واحليوان الناطق نوع من احليوان 
واالطالع  ]أي الطريق إىل الوقوف[وفسره بقوله  ]والربهان[مفصًال  يدل على كنه الشيء

لربهان  ]على احلق والعمل به[ لعمل  ن نقول يف أول الكتاب مثًال عليك  لربهان  أي 
أي  ]ملقاصد[أي القسم الرابع  ]وهذا[فإنه يفيد التعّني ال بغريه فإنه يفيد الظن وال عربة به 

                                                            
هـ ) هو علي بن أيب طالب، واسم أيب طالب: عبد مناف بن عبد املطلب. من بين هاشم،  40ق هـ ـ  23علي (  )272(

جلنة. زوجه النيب من قريش. أمري املؤمنني. ورابع اخللفاء الراشدين، وأح بنته فاطمة. ويل اخلالفة بعد  د العشرة املبشرين 
لكوفة. كفره اخلوارج، وغال فيه الشيعة حىت قدموه على اخللفاء  مقتل أمري املؤمنني عثمان، فلم يستقم له األمر حىت قتل 

ج البالغة " وهو جمموعة خطب وحكم، أظهره  الثالثة، وبعضهم غال فيه حىت رفعه إىل مقام األلوهية. ينسب إليه " 
وما بعدها،  3/2، ومنهاج السنة 4/295الشيعة يف القرن اخلامس اهلجري ويشك يف صحة نسبته إليه. األعالم للزركلي 

ض النضرة    . 2/153والر
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ة من األقسام األخر ألن احتياج املسائل  ]أشبه[الكتاب  املسائل املقصودة يف أي أكثر مشا
ملطلب األعلى من الكتاب  إليه أشد حيث يطلب فيها اليقني ألن املقصد األقصى من العلم و
خلامتة وإىل  وليكن هذا آخر ما أرد إيراده من شرح الكتاب فلنرجع إىل ما وعد من اخلتم 

 هللا املآب.

  

  اخلامتة

اعلم أنه قد صح بشهادة أهل التواريخ والقدماء أن أول من دون علم املنطق  ]خامتة[
أرسطو وقد بذل ملك زمانه يف مقابلة ذلك خسمائه ألف دينار وأدّر عليه يف كل سنة مائة 

يف اهلندسة مث  )273(أقليدسوعشرين ألف دينار وقيل أنه تنبه لوضعه وترتيبه من نظم الكتاب 
من بالد الروم  )274(ا دون املنطق صارت كتبه خمزونه يف أَتِنة من والية مورهأرسطو بعد م أن

ن وملا  يف علوم األوائل أرسل إىل امللك  )275(رغب اخلليفة املأمونعند ملك من ملوك اليو
وبلغ اخلرب إىل امللك فجمع  املذكور وطلب الكتب ومل يرسل فغضب املأمون ومجع العساكر

البطاريق والرهابني وشاورهم يف األمر فقالوا إن أردت الكسر يف دين املسلمني وتزلزل عقائدهم 
فال متنعهم عن الكتب فاستحسن امللك ذلك فأرسلها إىل املأمون فجمع املأمون مرتمجي مملكته  

                                                            
يب 300إقليدس بن نوقطرس بن برنيقس لبإسكندري ولد ( )273( ين, بلقب  ضيات يو ) قبل امليالد, عامل ر

م حكم بطليموس األول (   )قبل امليالد.283-323اهلندسة.مشوار إقليدس العلمي كان يف اإلسكندرية يف أ
ألندلس من أعمال طُليطلة )274( لضِم مث السكون وفتح الراء: حصن  ينسب إليه إمساعيل بن يونس املوري من  مورَُة: 

قلعة أيوب أبو القاسم حدث عن أيب حممد عبد َهللا بن حممد بن القاسم الثغري حدث عنه أبو عمرر اهلرمزي. معجم 
قوت احلموي،    . 5/221البلدان، 

ملنصور العباسي . ولد سنة اخلليفة املأمون، أبو العباس عبد هللا بن هارون الرشيد بن حممد املهدي بن أيب جعفر ا )275(
سبعني ومائة . وقرأ العلم واألدب واألخبار والعقليات وعلوم األوائل ، وأمر بتعريب كتبهم, أتته وفاة أبيه وهو مبرو سائرا 
لغزو ما وراء النهر ، فبايع من قبله ألخيه األمني ، مث جرت بينهما أمور وخطوب وبالء وحروب تشيب النواصي ، إىل أن 

يع الناس املأمون يف أول سنة مثان وتسعني ومائة. سري أعالم النبالء طقتل األ   .274-10/273, 11مني ، و
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بت بن قره )276(كحنني بن إسحاق م خمتلفة حبيث ال يوافق وغريمها وترمجوها برتاج )277(و
ترمجة أحدهم ترمجة اآلخر فبقيت الرتاجم غري حمررة إىل أن التمس منصور بن نوح 

ملعلم الثاين  )278(الساماين من أيب نصر الفارايب أن حيررها ويلخصها ففعل ولذلك لقب 
صفهان طان إىل زمان السلاملسماة بصوان احلكمة  )279(وكانت كتبه يف خزانة الكتب املبنية 

ولكن كانت غري مبيضة ألن الفارايب كان غري ملتفت إىل مجع التصانيف ونشرها  )280(مسعود
احلكيم املشهور  )281(بل غلب عله السياحة مث إن الشيخ أ علي احلسني بن عبد هللا بن سينا

                                                            
م) إسحاق بن حنني بن إسحاق العبادي: طبيب مرتجم أفاد  910 - 830هـ =  298 - 215ابن حنني ( )276(

العربية مبا نقله إليها من كتب احلكمة وشروحها. خدم بعض اخللفاء من بين العباس، وألف كتبا كثرية، منها (االدوية 
ريخ االطباء) ومما ترمجه (كليات أرسطاطاليس املفردة) و (اختصار كتاب اقليدس) و (آداب الفالسفة ونوادرهم) و  ) - 

مسطيوس، يف خزانة القرويني بفاس  -ط) وقد ترجم إىل الالتينية و (شرح مقاالت أرسطو يف علم النفس  ليف  خ) من 
نية 41: 4خ) رسالة ذكرت يف جملة معهد املخطوطات ( -و (عنصر املوسيقى  3154الرقم  ليو ). وكان عارفا 
لعربية. ولد ومات يف بغداد وفلج يف آخر عمره. األعالم، الزركلي، والسر   . 1/294نية، فصيحاً 

بت بن قرة بن زهرون احلراين الصابئ، أبو احلسن: طبيب  901 - 836هـ =  288 - 221بت بن قرة ( )277( م) 
ئة) أشياء أنكروها عليه يف حاسب فيلسوف. ولد ونشأ حبران بني دجلة والفرات حدثت له مع أهل مذهبه (الصاب

لفلسفة والطب فربع، واتصل  املذهب، فحرم عليه رئيسهم دخول اليهكل، فخرج من حران، وقصد بغداد، فاشتغل 
ً. األعالم، الزركلي،   150ملعتضد (اخلليفة العباسي) فكانت له عنده منزلة رفيعة. وصنف حنو   . 2/98كتا

م) منصور بن نوح بن نصر الساماىن، أبو صاحل: أمري ما  977 - 000= هـ  366 -  000منصور بن نوح (  )278(
هـ ومل تصف احلال بينه وبني  350وراء النهر. وكان مقر االمارة السامانية يف خبارى. ويل بعد وفاة أخيه عبد امللك (سنة 

ما على حسن سياسته،  ركن الدولة ابن بويه، فكادت احلرب تستعر بينهما، لوال أن منصورا أظهر حكمة وروية دل
 . 7/306فأطفئت الفتنة بسالم. وتويف يف خبارى. األعالم، الزركلي، 

مسها اإلقليم الذي تقع فيها. تقع يف الطرف اجلنويب  )279( أصفهان ( أصبهان )، مدينة من أهم مدن إيران ويسمى 
ألماكن الواردة يف   . 1/45 البداية، الشرقي من إقليم اجلبال وهي أهم مدن اإلقليم. تعريف 

مسها اإلقليم الذي تقع فيها. تقع يف الطرف اجلنويب  )280( أصفهان ( أصبهان )، مدينة من أهم مدن إيران ويسمى 
ألماكن الواردة يف البداية،    . 1/45الشرقي من إقليم اجلبال وهي أهم مدن اإلقليم. تعريف 

: ذكر الشهرستاين يف امللل والنحل ان فالسفة االسالم الذين  املسماة بصوان احلكمة إىل زمان السلطان مسعود )281(
نية إىل العربية وأكثرهم على رأى أرسطو منهم حنني وأبو الفرج وأبو سليمان السجزي وحيىي  فسروا ونقلوا كتبه من اليو

بت ابن قرة احلرا ين أبو منام يوسف بن النحوي ويعقوب ابن ابن إسحاق الكندي وأبو سليمان حممد بن بكري املقدسي و
حممد النيسابوري وأبو زيد أمحد بن سهل البلخي وأبو احلارث حسن بن سهل القمي وأبو حامد أمحد بن حممد االسفزاري 
وأبو زكر حيىي الصيمري وأبو نصر الفارايب وطلحة النسفي وأبو احلسن العامري وابن سينا . وىف حاشية املطالع ملوال 
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تغّرب عند السلطان مسعود بسبب الطب حىت استوزره واستوىل على تلك اخلزانة وأخذ ما يف 
وغري ذلك من تصانيفه ومن الكتب املبسوطة يف  )282(منها كتاب الشفاءتب وخلص تلك الك

  )283(املنطق الشفاء املذكور وكتاب بيان احلق

وهو حممود بن أيب بكر بن أمحد  )285(واملناهج لإلرموي )284(وكتاب مطالع األنوار
  )287(الشيخ سراج الدين أبو الثنا )286(اإلرموي

                                                                                                                                                                              

بت بن قرة وترمجوها برتاجم متخالفة خملوطة غري ملخصة لطفي ان املأمون مج ع مرتمجي مملكته كحنني بن إسحاق و
وحمررة ال توافق ترمجة أحدهم لآلخر فبقى تلك الرتاجم هكذا غري حمررة بل أشرف ان عفت رسومها إىل زمن احلكيم 

لك الرتاجم وجعل من بينها ترمجة ملخصة حمررة الفارايب مث إنه التمس منه ملك زمانه منصور ابن نوح الساماين ان جيمع ت
ملعلم الثاين وكان  لتعليم الثاين فلذلك لقب  مهذبة مطابقة ملا عليه احلكمة فأجاب الفارايب وفعل كما أراد ومسى كتابه 

البياض إذ هذا يف خزانة املنصور إىل زمان السلطان مسعود من أحفاد منصور كما هو مسودا خبط الفارايب غري خمرج إىل 
صفهان وتسمى  الفارايب غري ملتفت إىل مجع تصانيفه وكان الغالب عليه السياحة على زي القلندرية وكانت تلك اخلزانة 
صوان احلكمة وكان الشيخ أبو علي بن سينا وزير املسعود تقرب إليه بسبب الطب حىت استوزره وسلم إليه خزانة الكتب 

ا آقة ؟ ؟ فاخذ الشيخ احلكمة من هذه الكتب  ووجد فيما بينها التعليم الثاين وخلص منه كتاب الشفاء مث إن اخلزانة أصا
نه اخذ من تلك اخلزانة احلكمة ومصنفاته مث احرقها لئال ينتشر بني الناس وال يطلع  م أبو علي  فاحرتقت تلك الكتب فا

تان وافك الن الشيخ مقر الخذه احلكمة من تلك اخلز  انة كما صرح يف بعض رسائله وأيضا يفهم يف كثري عليه أحد فإنه 
من مواضع الشفاء انه تلخيص التعليم الثاين انتهى إىل هنا خالصة ما ذكروه يف أحوال العلوم العقلية وكتبها ونقلها إىل 

ريخ احلكماء. كشف الظنون   .683-1/682العربية والتفصيل يف 
أبو علي احلسني بن عبد هللا بن احلسن بن علي بن سينا، عامل وطبيب ابن سينا هو  980كتاب الشفاء إلبن سينا   )282(

لقرب من خبارى (يف أوزبكستان حالياً) من  ما. ولد يف قرية أفشنة  لطب والفلسفة واشتغل  مسلم من خبارى، اشتهر 
 م). 980هـ ( 370أب من مدينة بلخ (يف أفغانستان حالياً) وأم قروية. ولد سنة 

ق يف املنطق واحلكمة، لسراج الدين: حممود بن أيب بكر األرموي، املتوىف: سنة اثنتني ومثانني وستمائة.  بيان احل )283(
 . 1/261كشف الظنون، حاجي خليفة، 

، اثنان ومثانني 682مطالع األنوار يف املنطق، للقاضي سراج الدين: حممود بن أيب بكر األرموي، املتوىف سنة  )284(
 . 2/1715اجي خليفة، وستمائة. كشف الظنون، ح

، اثنتني ومثانني وستمائة. 682املناهج يف املنطق واحلكمة، لسراج الدين: حممود بن أيب بكر األرموي، املتوىف سنة  )285(
 . 2/1846كشف الظنون، حاجي خليفة، 

م) حممود بن حممد (أىب بكر) بن حامد، أبو الثناء،  1323 - 1249هـ =  723 -  647الصفي االرموي ( )286(
السكندرية والشام. له   لقاهرة و للغة واحلديث. مصرى. ولد بقرافة القاهرة، وتعلم  صفي الدين االرموى القراىف: عامل 
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واللباب خمتصر األربعني يف  )288(أصول الفقهصاحب التحصيل خمتصر احملصول يف 
  وكان شافعياً  )289(أصول الدين

ماور بن عبد هللا امللك  )291(للخولنجي )290(وكتاب كشف األسرار وهو حممد بن 
القاضي أفضل الدين اخلولنجي وله اليد الطوىل يف املعقوالت وهو صاحب املوجز يف املنطق 
وغريه ومن الكتب املختصرة يف املنطق اللطيفة النافعة يف هذا العلم واملطالع األرموي وقد عرفته 

 )293(ا شرح قطب الدين الرازي التحتاينومنه )292(وله شروح منها شرح مشس الدين األصفهاين
                                                                                                                                                                              

ذيب احملكم) البن سيده، يف اللغة، مجع بينه وبني صحاح  كتب، منها (ذيل النهاية) البن األثري، يف غريب احلديث، و (
ذيب األزهرى. قال الذهيب: كان سريع القراءة فصيحًا عذب العبارة وحصلت له سوداء فالزم الوحدة، حيدث  اجلوهرى و

ا يف املرستان النوري. األع الم، الزركلي، نفسه وجيمع مع ذلك وينسخ. وكانت إقامته يف السميساطية بدمشق، ومات 
7/182 .  
، اثنتني ومثانني 682الشيخ سراج الدين أبو الثناء : هو حممود بن أيب بكر بن امحد االرموي , املتوىف سنة  )287(

  .1/427, معجم املطبوعات، 2/1846وستمائة. كشف الظنون، حاجي خليفة، 
 بكر بن امحد االرموي. معجم املطبوعات، خمتصر احملصول يف أصول الفقه سراج الدين أبو الثناء حممود بن أيب  )288(

1/427 . 
 

ماور ( بن عبدهللا ) اخلوجني  -كشف األسرار عن غوامض االفكار   )290( يف املنطق للقاضي افضل الدين حممد بن 
) وعليه حواشي مهمة البن البديع البندهي . وشرحه الكاتيب  646تسع واربعني وستمائة (  649الشافعي املتويف سنة 

مخس وسبعني وستمائة ) أول الكشف حبمدهللا تعاىل استفتح ....اخل  675قزويين صاحب الشمسية ( املتويف سنة ال
  . 2/1486ويشمل على فصول . كشف الظنون، حاجي خليفة، 

ماور بن عبد امللك اخلوجنى، أبو عبد هللا، أفضل  1248 - 1194هـ =  646 - 590اخلوجني ( )291( م) حممد بن 
حلكمة واملنطق، فارسي االصل. انتقل إىل مصر، وويل قضاءها. وتوسع يف ما يسمونه (علوم االوائل) حىت الدين: ع امل 

سة ذلك يف زمانه، وصنف كتاب (كشف االسرار عن غوامض االفكار  خ) يف استمبول والقاهرة، يف احلكمة،  -تفرد بر
لقاهرة. و (اجلمل) اختصار  -و (املوجز  اية االمل) البن مرزوق التلمساىن، وغري ذلك. توىف خ) يف املنطق،  )

 .  7/122لقاهرة. األعالم، للزركلي، 
م) حممد بن حممود بن حممد بن عياد السلماين، أبو عبد  1289 -  1219هـ =  688 - 616األصفهاين (  )292(

صبهان. يذكر أنه من سال ا. هللا، مشس الدين االصفهاىن: قاض، من فقهاء الشافعية  لة أىب دلف العجلى. ولد وتعلم 
ئب السلطنة. وملا استوىل العدو على أصبهان رحل إىل بغداد مث إىل الروم. ودخل الشام بعد سنة  فويل  650وكان والده 

ا.  قضاء (منبج) مث توجه إىل مصر وويل قضاء قوص. فقضاء الكرك. واستقر آخر أمره يف القاهرة، مدرسا، وتوىف 
 . 7/87لزركلي، األعالم، ا
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لتحتاين وهذه النسبة لتميزه  وهو حممد بن حممد الرازي الشيخ العالمة قطب الدين املعروف 
عن قطب آخر فوقاين وكا يسكنان يف مدرسة واحدة أحدمها يف الطبقة الفوقانية واآلخر يف 

  التحتانية

وهو أبو  )295(دير ملطارحات للسهرو وا )294(يف املنطق التلوحياتومن الكتب اللطيفة 
  امللقب شهاب الدين السهروردي احلكيم املقتول )296(الفتح حيىي بن حبش بن أمريك

                                                                                                                                                                              
م) حممد (أو حممود) بن حممد الرازي أبو عبد هللا،  1365 - 1295هـ =  766 -  694القطب التحتاين ( )293(

حلكمة واملنطق. من أهل الري. استقر يف دمشق سنة  لتحتاين متييزا له  763قطب الدين: عامل  وعلت شهرته وعرف 
ا. األعالم،  عن شخص آخر يكين قطب الدين أيضا (كان يسكن معه يف أعلى املدرسة الظاهرية يف دمشق) وتويف 

 . 7/38الزركلي، 
هاب السُّْهَرَوْردي (التلوحيات:  )294( م) حيىي بن ّحَبش بن أمريك، أبو  1191 -  1154هـ =  587 - 549لشِّ

الفتوح، شهاب الدين، السهروردي: فيلسوف، اختلف املؤرخون يف امسه. ولد يف سهرورد (من قرى زجنان يف العراق 
عجمي) ونشأ مبراغة، وسافر إىل حلب، فنسب إىل احنالل العقيدة. وكان علمه أكثر من عقله (كما يقول ابن خلكان) ال

حة دمه، فسجنه امللك الظاهر غازي، وخنقه يف سجنه بقلعة حلب. من كتبه " التلوحيات  خ " و "  - فأفىت العلماء 
خ " ألفه  - خ " و " األلواح العماديّة  -و " األمساء اإلدريسية خ "  -ط " و " املشارع واملطارحات  -هياكل النور 

م  -لعماد الدين قرا أرسالن داود بن أرتق، و " املناجاة  خ " و "  -خ " رسالة، و " مقامات الصوفية ومعاين مصطلحا
أربعون امسا من أمساء  ط " و " املعارج " و " -ط " و " التنقيحات " و " حكمة اإلشراق  -رسالة يف اعتقاد احلكماء 

ط (اجلزء األول من القسمالثاين  -هللا احلسىن، وخواصها  ط " رأيت  - ) و " اللمحات 199خ " أربع ورقات، يف الر
وله شعر اشتهرت منه حائية مطلعها: " أبدا حتنُّ إليكم األرواح  588عريب) كتبت سنة  873منه خمطوطة يف الفاتيكان (

  . 8/140اخللقة، ال يغسل له ثو وال جسما، وال يقص ظفرا، وال شعرا. األعالم، الزركلي،  " وكان ردئ اهليئة زريّ 
هاب السُّْهَرَوْردي ( املطارحات: )295( م) حيىي بن ّحَبش بن أمريك، أبو  1191 - 1154هـ =  587 - 549لشِّ

رورد (من قرى زجنان يف العراق الفتوح، شهاب الدين، السهروردي: فيلسوف، اختلف املؤرخون يف امسه. ولد يف سه
العجمي) ونشأ مبراغة، وسافر إىل حلب، فنسب إىل احنالل العقيدة. وكان علمه أكثر من عقله (كما يقول ابن خلكان) 

حة دمه، فسجنه امللك الظاهر غازي، وخنقه يف سجنه بقلعة حلب. من كتبه " التلوحيات  خ " و "  - فأفىت العلماء 
خ " ألفه  - خ " و " األلواح العماديّة  -خ " و " األمساء اإلدريسية  -" و " املشارع واملطارحات ط  -هياكل النور 

م  -لعماد الدين قرا أرسالن داود بن أرتق، و " املناجاة  خ " و "  -خ " رسالة، و " مقامات الصوفية ومعاين مصطلحا
ط " و " املعارج " و " أربعون امسا من أمساء  -اإلشراق ط " و " التنقيحات " و " حكمة  -رسالة يف اعتقاد احلكماء 

ط (اجلزء األول من القسمالثاين  -هللا احلسىن، وخواصها  ط " رأيت  - ) و " اللمحات 199خ " أربع ورقات، يف الر
م األرواح وله شعر اشتهرت منه حائية مطلعها: " أبدا حتنُّ إليك 588عريب) كتبت سنة  873منه خمطوطة يف الفاتيكان (

  . 8/140" وكان ردئ اهليئة زرّي اخللقة، ال يغسل له ثو وال جسما، وال يقص ظفرا، وال شعرا. األعالم، الزركلي، 



140 
 

ومن لطائف كتب املنطق امللخص وشرح اإلشارات وغري ذلك لإلمام الرازي وجامع 
له أيضاً واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتنزل  )298(وشرح الكشف )297(الدقائق للكاتيب

الربكات اللهم أرض عن أئمة الدين وأعالم اهلدي وأهل الصدق واليقني والصفا واغفر لنا 
  .)299(ولوالدين وجلميع املسلمني مبحمد وآله وصحبه أمجعني برمحتك  أرحم الرامحني

د وأحوجهم إىل هللا الغين عثمان بن مت الكتاب بعون امللك الوهاب على أيد أضعف العبا
ريخ شهر ربيع األول من شهر سنة ألف من اهلجرة النبوية على صاحبها  حسن البغدادي يف 

                                                                                                                                                                              
هاب السُّْهَرَوْردي ( )296( م) حيىي بن ّحَبش بن أمريك، أبو الفتوح، شهاب  1191 - 1154هـ =  587 - 549الشِّ

ون يف امسه. ولد يف سهرورد (من قرى زجنان يف العراق العجمي) ونشأ الدين، السهروردي: فيلسوف، اختلف املؤرخ
مبراغة، وسافر إىل حلب، فنسب إىل احنالل العقيدة. وكان علمه أكثر من عقله (كما يقول ابن خلكان) فأفىت العلماء 

 -و " هياكل النور  خ " -حة دمه، فسجنه امللك الظاهر غازي، وخنقه يف سجنه بقلعة حلب. من كتبه " التلوحيات 
خ " ألفه لعماد الدين قرا  - خ " و " األلواح العماديّة  -خ " و " األمساء اإلدريسية  -ط " و " املشارع واملطارحات 

م  - أرسالن داود بن أرتق، و " املناجاة  خ " و " رسالة يف اعتقاد  - خ " رسالة، و " مقامات الصوفية ومعاين مصطلحا
ط " و " املعارج " و " أربعون امسا من أمساء هللا احلسىن،  - التنقيحات " و " حكمة اإلشراق ط " و "  -احلكماء 
ط (اجلزء األول من القسمالثاين  -وخواصها  ط " رأيت منه خمطوطة  -) و " اللمحات 199خ " أربع ورقات، يف الر

ها: " أبدا حتنُّ إليكم األرواح " وكان وله شعر اشتهرت منه حائية مطلع 588عريب) كتبت سنة  873يف الفاتيكان (
  .8/140ردئ اهليئة زرّي اخللقة، ال يغسل له ثو وال جسما، وال يقص ظفرا، وال شعرا. األعالم، الزركلي، 

جامع الدقائق: لعلي بن عمر بن علي الكاتيب القزويين، جنم الدين، ويقال له دبريان: حكيم، منطقي. من تالميذ  )297(
ط " رسالة يف قواعد املنطق، و " حكمة العني " يف املنطق  -نصري الدين الطوسي. له تصانيف، منها " الشمسية 

ضي، واملفصل " شرح احملصل لفخر الدين ا خ "  -لرازي، يف الكالم، و " جامع الدقائق يف كشف احلقائق والطبيعي والر
حلق " و " إثبات واجب الوجود " و  منطق، وثالث رسائل نشرت يف " نفائس املخطوطات " بغداد، هي: " االعرتاف 

  .4/315" مناقشة تعليقات الطوسي يف إثبات واجب الوجود. األعالم، الزركلي، 
بن علي الكاتيب القزويين، جنم الدين، ويقال له دبريان: حكيم، منطقي. من تالميذ  شرح الكشف : لعلي بن عمر )298(

ط " رسالة يف قواعد املنطق، و " حكمة العني " يف املنطق  -نصري الدين الطوسي. له تصانيف، منها " الشمسية 
ضي، واملفصل " شرح احملصل لفخر الدين الرازي، يف الكالم، و " جامع خ "  -الدقائق يف كشف احلقائق  والطبيعي والر

حلق " و " إثبات واجب الوجود " و  منطق، وثالث رسائل نشرت يف " نفائس املخطوطات " بغداد، هي: " االعرتاف 
  .4/315" مناقشة تعليقات الطوسي يف إثبات واجب الوجود. األعالم، الزركلي، 

  برمحتك  أرحم الرامحني. سقط يف نسخة (ب). )299(
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واملؤمنات  أفضل الصالة والسالم واغفر اللهم لوالدينا وملشاخينا وألستاذينا وجلميع املؤمنني
 .)300(برمحتك  أرحم الرامحني

 

 

  

                                                            
كتابة هذا الكتاب بعون هللا امللك الوهاب على يد أفقر العباد إىل امللك الباري حممد بن مشس الدين األيويب   متت )300(

األنصاري يف اليوم احلادي والعشرين من ذي القعدة لسنة مخس ومثانني وألف من هجرة من له العز والشرف غفر هللا 
ما وجعلهما من الذين أحسنو  ما وسرت بعفوه عيو جلنان، بفضل امللك املنان، ذنو ا أعماهلم وأخلصوا أقواهلم، ففازوا 

  واملسلمني أمجعني، سيد حممد صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني. يف نسخة (ب). 
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واملؤمنات  أفضل الصالة والسالم واغفر اللهم لوالدينا وملشاخينا وألستاذينا وجلميع املؤمنني
 .)300(برمحتك  أرحم الرامحني

 

 

  

                                                            
كتابة هذا الكتاب بعون هللا امللك الوهاب على يد أفقر العباد إىل امللك الباري حممد بن مشس الدين األيويب   متت )300(

األنصاري يف اليوم احلادي والعشرين من ذي القعدة لسنة مخس ومثانني وألف من هجرة من له العز والشرف غفر هللا 
ما وجعلهما من الذين أحسنو  ما وسرت بعفوه عيو جلنان، بفضل امللك املنان، ذنو ا أعماهلم وأخلصوا أقواهلم، ففازوا 

  واملسلمني أمجعني، سيد حممد صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني. يف نسخة (ب). 
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