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تيسر شرح الملوي
للصف الثاني الثانوي

لجنة تطوير المناهجـ  األزهر الشريف - قطاع المعاهد األزهرية.
اإلدارة المركزية للكتب والمكتبات والوســائل والمعامل، 2016 

.2017 -
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ب - العنوان - شــارع عبد هللا محمد عبد هللا بجوار مصنع تاكى 
- البعوث اإلسالمية.

رقم اإليداع 2016/14869م

بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية

إدارة الشئون الفنية
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مقدمة

سيدنا  أمجعني،  اخللق  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  للَّه  احلمد 
حممد النبي األمي وعىل آله وأصحابه أمجعني.

                         وبعد،،،

باألزهر  الثانوي  الثاين  الصف  عىل  املقرر  املنطق  علم  لكتاب  مقدمة  فهذه 
الرشيف، وقد ُكتب هذا الكتاب تلبية للمنهج املقرر واملفردات التي حيتاج إليها 

طالب املرحلة الثانوية.

تعاىل  اللَّه  العلم، ذلك ألن  املنطق يف غاية األمهية لطالب  إن علم  وال شك 
خلق اإلنسان وكرمه بالعقل وكلفه بالتكاليف الرشعية، قال تعاىل: نثۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئەئ 

وئ وئ        ۇئ ۇئ مث)))، فالذي خلق اإلنسان وكلفه بالتنزيل عىل خاتم األنبياء 

واملرسلني، خلق فيه العقل وبه يتم التكليف، وإذا كان ميزان الرشع هو الكتاب 
والسنة، فإن ميزان العقل هو املنطق، ألنه يعصم الذهن عن اخلطأ يف الفكر، كام 

أن علم النحو يعصم اللسان عن اخلطأ يف الكالم.

وهذا الكتاب مزج وتيسري لكتايب الشيخ حممد عيل عالم وامللوي عىل رشح 
اشتمل  التي  املنطقية  للمسائل  معاجلتنا  عند  أعيننا  نصب  وضعنا  وقد  السلم، 

عليها هذا التيسري أمرين:

))) سورة األحزاب. اآلية: 72.
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ة، وأسلوب سهل قدر اإلمكان حتى  األول: عرض املعلومات بطريقة ُمَيسَّ
يتناسب مع طالب املرحلة الثانوية.

التقسيامت  عن  والبعد  الرئيسة،  املنطقية  املباحث  عىل  االقتصار  الثاين: 
والتفريعات التي أوردها املناطقة يف التصورات والتصديقات وذلك أماًل يف أن 
يصل أكرب قدر ممكن من املعلومات إىل الطالب يف صورة سهلة حُمَبََّبًة، ونرجو 

اللَّه أن ينفع الطالب هبذه املفردات، ومنه سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد.

جلنة إعداد وتطوير املناهج

باألزهر الرشيف
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األهداف

بعد االنتهاء من دراسة موضوعات الكتاب يتوقع من الطالب أن:

يعلم معنى القضية.ـ 

يميز بني أنواع القضايا.ـ 

م القضية احلملية باعتبار موضوعها.ـ  يقسِّ

يعلم معنى السور، واأللفاظ الدالة عليه.ـ 

يقارن بني القضايا احلملية باعتبار اختالف سورها.ـ 

يعلم معنى القضية الرشطية.ـ 

يفهم معنى التناقض.ـ 

يتقن احلكم عىل القضايا املتقابلة صدًقا وكذًبا.ـ 

يميز بني ما ينعكس وما ال ينعكس من القضايا.ـ 

يامرس القياس بأنواعه إلنتاج قضايا جديدة.ـ 

يعلم ما هو االستقراء، وما أنواعه.ـ 

يعلم مفهوم التمثيل، وهل يفيد اليقني أو ال؟ـ 

* * *
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القضايا وأحكامها

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 	5 اما احتمَل الصدَق لذاتِه جرى وَخـــرَبَ قضيـــًة  بينهـــم 

***ـ )5 طِيَّـــة َحْليـــة والثَّـــاينُثــْم الَقَضاَيــا ِعنَْدُهــم ِقْســاَمن رَشْ

***ـ 52 ُل واالوَّ َشــْخِصيٌَّة  ــا ُمْهَمــُلُكلِيَّــٌة  ٌر َوامَّ ــا ُمَســوَّ امَّ
تعريف القضية:

قول حيتمل الصدق، والكذب لذاته، إال أن املصنف مل يذكر الكذب تأدًبا مع 
كالم اللَّه تعاىل وكالم رسوله، وأيًضا فكلمة )حيتمل الصدق( تفيد أنه حيتمل 
الكذب وقوله: )حيتمل الصدق، والكذب( خيرج ما ال حيتمل صدًقا، وال كذًبا؛ 

كاإلنشاءات، مثل: اجتهد، ال هتمل.

اسقني،  مثل:  لالزمه،  والكذب  الصدق  حيتمل  ما  خيرج  )لذاته(  وقوله: 
فكلمة اسقني ال تستلزم صدًقا، وال كذًبا؛ ألن مستلزمها طلب السقيا غري أن 
الصدق،  الالزم حيتمل  وأنا عطشان وهو  »أنا عطشان«  منه  يلزم  السقيا  طلب 
والكذب، فكلمة اسقني لذاهتا ال حتتمل صدًقا وال كذًبا، وإن احتملت الصدق 

والكذب لالزمها فال تدخل يف تعريف القضية.

تعاىل  اهلل  كأخبار  بصدقها،  املقطوع  األخبار  تدخل  »لذاته«  كلمة  أن  كام 
وقول  نبي«  »أنا  مسيلمة  كقول  بكذهبا  املقطوع  واألخبار  رسوله،  وأخبار 
فرعون »أنا ربكم األعىل«؛ ألن القطع بصدقها بالنسبة لكالم اهلل ورسوله ليس 
تعاىل، وأخبار رسوله، وكذلك  اهلل  أخبار  آخر وهو كوهنا  لذاهتا ولكن ليشء 
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القطع بكذهبا بالنسبة لكالم مسيلمة وفرعون ليس لذاهتا، ولكن لكوهنا أخبار 
فإهنا  قائلها  عن  النظر  بقطع  لذاهتا  األخبار  هذه  أما  فرعون،  وأخبار  مسيلمة، 

حتتمل الصدق والكذب.

أمساء القضية

يف  الرشوع  عند  و)مطلوًبا(  دليل،  إىل  افتقرت  إذا  )دعوى(  تسمى  القضية 
االستدالل عليها، و)مقدمة( إذا كانت جزء دليل. و)نتيجة( إذا أنتجها الدليل، 
فمثاًل هذه القضية، »العامل حادث« إذا احتاجت إىل دليل يثبتها سميت »دعوى« 
حادث«  متغري  وكل  متغري،  »العامل  فنقول:  عليها  االستدالل  يف  نرشع  وعندما 
»العامل متغري« يف  الدليل مثل  الدليل، وإذا كانت جزًءا من  سميت مطلوًبا من 
القياس املذكور سميت مقدمة فإذا أنتجها الدليل سميت نتيجة فالقياس الذي 

معنا ينتج »العامل حادث«.

أقسام القضايا

القضايا قسامن: حلية ورشطية.

تعريف القضية احلملية هي ما كان طرفاها مفردين أو يف قوة املفردين.

واملراد باملفرد ما ليس مجلة.

مثال ما طرفاها مفردان »حممد عامل« ومثال ما طرفاها يف قوة املفردين »حممد 
قام أبوه« فإنه يف قوة »حممد قائم األب«.

تعريف الرشطية: هي ما ليس طرفاها مفردين وال يف قوة املفردين، وسيأيت 
الكالم عىل الرشطية.
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أقسام احلملية باعتبار موضوعها

تنقسم احلملية باعتبار موضوعها إىل قسمني:

وهو ـ ) القضية  هذه  فموضوع  حيوان«  »اإلنسان  مثل  كيل:  موضوعها  ما 
»إنسان« وهو املحكوم عليه مقول عىل كثريين فيكون كليًّا.

شخصية ـ 2 وتسمى  شاعر«  »حممد  مثل  معني:  شخص  موضوعها  ما 
لتشخص موضوعها.

والقسم األول وهو القضية احلملية التي موضوعها كيل إما مسورة بالسور 
الكيل أو بالسور اجلزئي، فاألوىل مثل: كل إنسان حيوان، والثانية مثل: بعض 
مثل:  بعض  وال  كل  فيها  ليس  أى  السور،  من  مهملة  وإما  إنسان،  احليوان 

»اإلنسان حيوان« ومن هذا يتبني لنا أن القضايا احلملية أربعة أقسام هي:

شخصية: وهي ما موضوعها معني وشخيص.ـ )

كلية: وهي موضوعها كيل وهبا ما يدل عىل شمول احلكم جلميع األفراد.ـ 2

بعض ـ 3 عىل  احلكم  أن  عىل  يدل  ما  وهبا  كيل  موضوعها  ما  وهي  جزئية: 
األفراد.

مهملة: وهي ما موضوعها كيل وليس فيها ما يدل عىل كمية األفراد ـ أى  ـ 4
كالًّ أو بعًضاـ  وكل من هذه األقسام إما موجب، وإما سالب، وسنوضح 

ذلك باألمثلة بعد بيان السور وأقسامه.
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السور وأقسامه

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 53 ُيَرى وجزئيًّا  كليًّا  وُر  َجَرىوالسُّ حيَث  أقسامُه  وأربٌع   

***ـ 54 يشء وليس بعض أو شبه جالإمــا بــكٍل أو ببعــٍض أو بال  

***ـ 55 ــةوكلُّهــا ُموجبــة وَســالبة ــامِن آيب ــي إذن إىل الث فه  

السور: هو اللفظ الدال عىل كمية أفراد املوضوع كلها أو بعضها.

وأقسامه أربعة: سور كيل موجب، سور كيل سالب، سور جزئي موجب، 
سور جزئي سالب.

األفراد يف ـ ) بجميع  اإلحاطة  الدال عىل  اللفظ  املوجب: هو  الكيل  السور 
هذا  عىل  املشتملة  القضية  وتسمى  وعامة،  ومجيع،  كل  مثل:  اإلجياب، 

السور كلية موجبة، مثل: كل إنسان ناطق.

السور اجلزئي املوجب: هو اللفظ الدال عىل اإلحاطة ببعض األفراد يف ـ 2
اإلجياب، مثل: بعض، ومعظم، وغالب، وتسمى القضية موجبة جزئية 

مثل: »بعض الطلبة فامهون«.

األفراد يف ـ 3 بجميع  اإلحاطة  عىل  الدال  اللفظ  هو  السالب:  الكيل  السور 
السلب مثل: ال يشء، ال أحد، وتسمى القضية سالبة كلية مثل: ال أحد 

من الطالب براسب.
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السور اجلزئي السالب: هو اللفظ الدال عىل اإلحاطة ببعض األفراد يف ـ 4
السلب، مثل: ليس بعض، ليس كل، ليس مجيع، وتسمى القضية سالبة 

جزئية، مثل: بعض احليوان ليس بإنسان، وليس كل حيوان إنسان.

ومن هذا يتبني لنا أن القضية احلملية تنقسم إىل أربعة أقسام، وكل قسم منها 
إما موجب أو سالب فتكون األنواع ثامنية وإليك بياهنا مع األمثلة.

شخصية موجبة: مثل: »حممد شاعر« وهي ما موضوعها شخيص وحكم ـ )
فيها باإلثبات.

شخيص ـ 2 موضوعها  ما  وهي  بفقيه«  عيل  »ليس  مثل:  سالبة:  شخصية 
وحكم فيها بالنفي.

كلية موجبة: وهي ما موضوعها كيل وسورها يدل عىل اإلحاطة بجميع ـ 3
األفراد يف اإلجياب مثل: »كل إنسان حيوان«.ورمزها: ك م.

كلية سالبة، وهي ما موضوعها كيل وسورها يدل عىل اإلحاطة بجميع ـ 4
األفراد يف السلب مثل: »ال يشء من احليوان بحجر«. ورمزها: ك س.

جزئية موجبة: وهي ما موضوعها كيل وسورها يدل عىل اإلحاطة ببعض ـ 5
األفراد إجياًبا مثل: »بعض اإلنسان خمرتع«. ورمزها: ج م.

جزئية سالبة: وهي ما موضوعها كيل، وسورها يدل عىل اإلحاطة ببعض ـ 6
األفراد سلًبا مثل: »بعض احليوان ليس بصاهل«. ورمزها: ج س.

مهملة موجبة: وهي ما موضوعها كيل، ومل يذكر فيها ما يدل عىل كمية ـ 7
األفراد كالًّ أو بعًضا يف اإلجياب مثل: اإلنسان حيوان، فهذا املثال ليس 

فيه ما يدل عىل أن احلكم باحليوانية عىل كل أفراد اإلنسان أو بعضها.
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مهملة سالبة: ما موضوعها كيل، ومل يذكر معها ما يدل عىل كمية األفراد ـ 8
كالًّ أو بعًضا يف السلب، مثل: احليوان ليس بحجر »وهلذا سميت هذه 

القضية مهملة إلمهاهلا من السور«.

تنبيه: القضية الشخصية يف حكم الكلية والقضية املهملة يف حكم اجلزئية.

* * *
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أجزاء القضية

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 56 ُل املوضوُع يف احلْملِيَّة ةَواألوَّ َواآلخــُر املحموُل بالســويَّ  

به  وحمكوم  املوضوع،  ويسمى  عليه  حمكوم  من:  احلملية  القضية  ترتكب 
ويسمى املحمول، والنسبة الواقعة بينهام ـ أى النسبة احلكمية ـ وتسمى النسبة.

ورتبته ـ  بيشء،  عليه  ليحكم  وضع  ألنه  املوضوع؛  يسمى  عليه:  املحكوم 
التقديم وإن ذكر آخًرا، مثال ذلك: )حممد عامل( فمحمد يسمى باملوضوع؛ ألنه 
الذي  آخًرا، واملثال  الرتبة، وإن ذكر  بالعلم. وهو مقدم يف  ليحكم عليه  وضع 
معنا مقدم لفًظا ورتبة، ومثال مقدم املوضوع رتبة ال لفًظا »قام عيل« فاملحكوم 

عليه هو عيل وهو متأخر لفًظا ال رتبة.

املحكوم به: يسمى املحمول حلمله عىل املوضوع، ورتبته التأخري وإن ذكر ـ 
وهو  »ناجح«  املثال  يف  فاملحمول  ناجح،  حممد  مثل:  به،  املحكوم  وهو  أواًل. 
املحكوم به وهو يف هذا املثال متأخر لفًظا ورتبة، ومثال املحمول املتقدم لفًظا ال 

رتبة. »نجح حممد«.

الرابطة: هي اللفظ الدال عىل الربط بني املوضوع واملحمول، وهو النسبة ـ 
الواقعة بينهام والرابطة قد تكون: زمانية إذا كانت فعاًل مثل حممد كان عامًلا، وقد 
تكون غري زمانية إن كانت اساًم، مثل: حممد هو عامل، وإذا ذكرت الرابطة كانت 

القضية ثالثية، وإذا حذفت الرابطة فالقضية ثنائية وكثرًيا ما حتذف.
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األسئلة

 عرف القضية احلملية، وبني أنواعها بحسب موضوعها مع التمثيل.س)س

 بني أنواع القضية التي يكون املوضوع فيها كليًّا مع التمثيل.س2س

 اذكر أجزاء القضية احلملية.س3س

 عرف السور مع ذكر مثال لكل من السور الكيل املوجب، والسالب، س4س
والسور اجلزئي املوجب والسالب.

 مثل ملا يأيت: قضية شخصية موجبة، كلية سالبة، مهملة موجبة، كلية س5س
موجبة.

* * *
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القضيــة الشرطيــة

أقسام القضية الرشطية
الرشطية املتصلة وأقسامها

أجزاء الرشطية املتصلة
الرشطية املنفصلة

أقسامها باعتبار التنايف بني طرفيها
أقسام املنفصلة باعتبار السور
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القضية الشرطية

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 57 وتنقِســْموإن عىل التعليق فيها قد ُحكِْم رشطيــٌة  فاهنــا    

***ـ 58 ــْه ــٍة ُمتَِّصَل ــا إىل رشطي ــْهأيًض ــٌة ُمنفصل ــا رشطي ومثُله   

***ـ 59 وتــاِل مقــدٌم  ــاِلجزآمهــا  ــان ذات االتص ــا بي أمَّ  

)))ـ 	6 *** ــال دون منيمـا أوجبت تـالزم اجلزأين وذاُت االنفص   

***ـ )6 ــًرا بينهــام فلتعلــاممــا أوجبــت تناف ثالثــٌة  أقســاُمها    

***ـ 62 وهو احلقيقي األخص فاعلاممانــع مجــٍع أو خلــٍو أو مهــا   

املقدم  ـ أى  بالربط بني طرفيها  فيها  القضية الرشطية: هي ما حكم  تعريف 
والتاىل ـ مثل:

بني ـ ) بالربط  حكم  القضية  هذه  ففي  حيواًنا؛  كان  إنساًنا  هذا  كان  إن 
طرفيها، وهو التصاحب.

إما أن يكون هذا اليشء أبيض أو أخرض؛ ففي هذه القضية حكم فيها ـ 2
بالربط بني طرفيها، وهو بالعناد.

أقسام القضية الشرطية

ورشطية  عنها  الكالم  وسيأيت  منفصلة  رشطية  إىل  الرشطية  القضية  تنقسم 
متصلة، وإليك بياهنا.

))) المين: الكذب. جمعه: )ميون( . يقال: أكثر الظنون ميون.
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الشرطية املتصلة

والتاىل، سواء  املقدم  الطرفني  أوجبت تصاحب  التي  املتصلة: هي  الرشطية 
كان هذا التصاحب عىل وجه اللزوم أو ليس عىل وجه اللزوم، بل كان التصاحب 

ملجرد االتفاق، وعىل هذا فالرشطية املتصلة تنقسم إىل قسمني:

تقدير ـ ) بصدق قضية عىل  فيها  التي حكم  لزومية: وهي  متصلة  رشطية 
صدق قضية أخرى لعالقة توجب ذلك، كالسببية، واملسببية، والتضايف، مثل: 
إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجوًدا؛ فطلوع الشمس سبب يف وجود 
النهار، ومثل: إن كان النهار موجوًدا كان العامل مضيًئا؛ فوجود النهار وإضاءة 
العامل مسببان عن طلوع الشمس ومثل إن كان عيل أًبا لبكر فبكر ابنه؛ فبنوة بكر 

لعيل الزمة ألبوة عيل لبكر.

املتصلة االتفاقية: هي التي حكم فيها بصدق القضية عىل تقدير صدق ـ 2
قضية أخرى ال لعالقة بل ملجرد االتفاق، مثل: إن كان الفرس صاهاًل فاحلامر 
ناهق؛ فال عالقة بني صهيل الفرس وهنيق احلامر وإنام جمرد اتفاق، وما سبق من 

البيان إنام هو بالنسبة للمتصلة املوجبة.

أما املتصلة السالبة: فهي التي حكم فيها بسلب التصاحب بني طرفيها لزوًما 
أو اتفاًقا، مثل: ليس ألبتة إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجوًدا؛ ففي هذه 
القضية إن صدق طلوع الشمس ال يصدق وجود الليل ومثل ليس ألبتة إن كنت 
أديًبا كنت شاعًرا؛ فنجد يف هذه القضية نفي التصاحب بني الطرفني، فاملتصلة 
السالبة حكم فيها بسلب االتصال وتسميتها متصلة تشبيًها هلا باملوجبة وسميت 

رشطية لوجود أداة الرشط فيها.
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أجزاء الشرطية املتصلة

ترتكب الرشطية املتصلة من: )ـ  مقّدم.   2ـ تاٍل.

املقدم: ما رتبته التقديم وإن ذكر آخًرا، والتال: رتبته التأخري وإن ذكر أواًل، 
فمثل:

إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجوًدا.. املقدم »الشمس طالعة« والتال 
»النهار موجود« فاملقدم أسبق لفًظا ورتبة.

الشمس  فاملقدم وهو  الشمس طالعة؛  النهار موجوًدا كانت  إن كان  ومثل: 
لفًظا ال رتبة  النهار موجود متقدم  لفًظا متقدم رتبة، والتال وهو  طالعة متأخر 

فالرتتيب بني طريف الرشطية املتصلة ترتيب طبيعي.

أقسام الشرطية املتصلة باعتبار السور

السور هو اللفظ الدال عىل أن تصاحب الطرفني أو عدم تصاحبهام حاصل 
يف مجيع األحوال أو يف بعض األحوال واألوضاع أو يف وضع خمصوص؛ فإن دل 
عىل التصاحب أو عدمه يف مجيع األحوال فهي الكلية، وإن دل عىل التصاحب أو 
عدمه يف بعضها فهي اجلزئية، وإن دل عىل أن التصاحب أو عدمه يف وضع وحال 
خاص فهي املخصوصة، وإن مل يكن هناك ما يدل عىل أن التصاحب أو عدمه يف 

مجيع األحوال أو بعضها أو يف وضع خاص فهي املهملة.

سور املتصلة املوجبة الكلية مثل: كلام، مهام، متى.ـ )

سور املتصلة السالبة الكلية مثل: ليس ألبتة.ـ 2
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سور املتصلة املوجبة اجلزئية مثل: قد يكون.ـ 3

سور املتصلة السالبة اجلزئية مثل: قد ال يكون، ليس كلام، ليس مهام.ـ 4

وعىل هذا فالرشطية املتصلة باعتبار السور أربعة: كلية، جزئية، خمصوصة، 
مهملة، وكل منها إما موجب أو سالب.

وإليك البيان واملثال:

متصلة موجبة كلية، مثل: كلام كان هذا عنًبا كان فاكهة.ـ )

متصلة موجبة جزئية، قد يكون إن كان هذا حيواًنا كان فرًسا.ـ 2

متصلة سالبة كلية، مثل: ليس ألبتة إن كانت الشمس طالعة كان الليل ـ 3
موجوًدا.

متصلة سالبة جزئية، مثل: قد ال يكون إن كان هذا فاكهة كان تفاًحا.ـ 4

خمصوصة موجبة، مثل: إن جئتني اآلن أكرمتك.ـ 5

خمصوصة سالبة، مثل: ليس إن كان هذا اآلن حيواًنا كان ناطًقا.ـ 6

تنبيه: املخصوصة يف قوة الكلية.

مهملة موجبة، مثل: إن كان هذا حيواًنا كان فرًسا.ـ 7

مهملة سالبة، مثل: ليس إن كان هذا حيواًنا كان فرًسا.ـ 8

تنبيه: املهملة يف قوة اجلزئية.
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الشرطية املنفصلة

بالتنايف بني طرفيها، و طرفا  التي حكم فيها  املنفصلة املوجبة: هي  الرشطية 
الرشطية املنفصلة مها املقدم وهو الذي ذكر أواًل، والتال وهو ما ذكر ثانًيا، فال 

ترتيب رتبي بني طرفيها إالَّ ىف الذكر.

أقسام املنفصلة باعتبار التنايف بني طرفيها

تنقسم املنفصلة باعتبار التنايف بني طرفيها إىل:

3ـ مانعة مجع وخلو. 2ـ مانعة خلو.    )ـ مانعة مجع.  

مانعة اجلمع: هي ما حكم فيها بالتنايف بني طرفيها صدًقا يعني أن طرفيها ـ )
ال جيتمعان يف يشء واحد.

وقد يرتفعان، مثل: إما أن يكون هذا اليشء عنًبا أو برتقااًل؛ فعنب، وبرتقال 
ال جيتمعان يف يشء واحد وإال كان عنًبا وبرتقااًل يف آن واحد، ولكنهام قد يرتفعان 

فال يكون عنًبا وال برتقااًل بأن يكون تفاًحا.

وترتكب مانعة اجلمع: من اليشء واألخص من نقيضه، مثل: إما أن يكون 
أبيض  هو  الذي  اليشء  من  تركبت  القضية  فهذه  أسود،  أو  أبيض  اليشء  هذا 
وأسود الذي هو أخص من نقيض أبيض؛ ألن نقيض أبيض، غري أبيض، وهو 
أعم من أسود. ونقيض أسود غري أسود وهو أعم من أبيض، وطرفا هذه القضية 
ال جيتمعان وإال كان اليشء أبيض وأسود يف آن واحد، وقد يرتفعان عن اليشء 

فال يكون أبيض، وال أسود بأن يكون أخرض مثاًل.
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أن ـ 2 بمعنى  كذًبا،  طرفيها  بني  بالتنايف  فيها  حكم  ما  هي  اخللو:  مانعة 
طرفيها ال يرتفعان وقد جيتمعان، مثل: إما أن يكون هذا اليشء غري عنب أو غري 
برتقال، فطرفاها يصدقان عىل يشء واحد فيكون غري عنب وغري برتقال. بأن 
يكون تفاًحا مثاًل. ولكنَّ طرفيها ال يرتفعان عن اليشء؛ ألنه لو ارتفع غري عنب 
ثبت كونه عنًبا ولو ارتفع غري برتقال ثبت كونه برتقااًل، فإذا ارتفع الطرفان كان 

اليشء عنًبا وبرتقااًل وهذا ال يصح.

وترتكب مانعة اخللو من اليشء واألعم من نقيضه؛ فنجد يف املثال الذي معنا، 
أن غري برتقال أعم من نقيض غري عنب. ألن نقيض غري عنب هو عنب وغري 
برتقال أعم من عنب. وكذلك نجد أن غري عنب أعم من نقيض غري برتقال؛ 

ألن نقيض غري برتقال هو برتقال.

مانعة اجلمع واخللو: وهي احلقيقية املنفصلة التي حكم فيها بالعناد بني ـ 3
يرتفعان، وترتكب من  أن طرفيها ال جيتمعان، وال  يعني  طرفيها صدًقا وكذًبا 
اليشء ونقيضه أو من اليشء واملساوي لنقيضه، مثل: إما أن يكون اجلسم ساكنًا 
أو ليس بساكن؛ فهي مركبة يف املثال من اليشء ونقيضه. ولو قلنا: إما أن يكون 
اجلسم ساكنًا أو متحرًكا كانت القضية مركبة من اليشء واملساوي لنقيضه؛ ألن 
متحرك تساوي ليس ساكنًا، وطرفا القضية ال جيتمعان، وإالَّ كان اجلسم متحرًكا 
وساكنًا يف آن واحد، وال يرتفعان وإال كان اجلسم غري ساكن وغري متحرك يف آن 

واحد؛ ألن النقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان.

وما دام طرفا املنفصلة احلقيقية ال جيتمعان فإهنا تصلح ألن تكون مانعة مجع؛ 
ألن طرفيها ال جيتمعان وما دام طرفا احلقيقية ال يرتفعان فإهنا تصلح ألن تكون 

مانعة خلو، ألن طرفيها ال يرتفعان.
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ما سبق بيانه إنام هو بالنسبة للرشطية املنفصلة املوجبة.
أما الرشطية املنفصلة السالبة فتعريفها: هي التي حكم فيها بعدم التنايف بني 
طرفيها صدًقا أو كذًبا أو صدًقا وكذًبا، مثل: ليس إما أن يكون هذا اليشء إنساًنا 
أو ناطًقا ففي هذا املثال ال مانع من اجتامع الطرفني بأن يكون هذا اليشء )حممًدا( 
فهو إنسان وناطق، وال مانع من ارتفاعهام بأن يكون اليشء ال إنسان وال ناطق 

بأن يكون فرًسا مثاًل.
باعتبار  تسمية اصطالحية  أن هذه  املنفصلة: رشطية عىل  الرشطية  وسميت 
الربط الواقع بني طرفيها بالعناد، وسميت منفصلة لوجود أداة االنفصال فيها 
وهي إما وسميت السالبة منفصلة مع أهنا تسلب التنايف بني طرفيها تشبيًها هلا 

باملوجبة.

أقسام الشرطية املنفصلة باعتبار السور.

السور هو اللفظ الدال عىل أن العناد بني الطرفني يف املوجبة، أو عدم العناد 
يف السالبة حاصل يف مجيع األحوال واألوضاع أو يف بعضها أو يف وضع معني.

األحوال ـ ) مجيع  يف  السالبة  يف  عدمه  أو  املوجبة  يف  العناد  عىل  دل  فإن 
واألوضاع فهي كلية.

األحوال ـ 2 بعض  يف  السالبة  يف  عدمه  أو  املوجبة  يف  العناد  عىل  دل  وإن 
واألوضاع فهي اجلزئية.

وإن دل عىل العناد أو عدمه يف وضع خمصوص فهي املخصوصة.ـ 3
األوضاع ـ 4 مجيع  يف  عدمه  أو  العناد  عىل  يدل  مما  القضية  خلت   وإن 

أو بعضها أو يف وضع خمصوص فهي املهملة.
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وسور املوجبة الكلية املنفصلة، مثل: دائاًم، أبًدا.ـ )

سور الكلية السالبة املنفصلة، مثل: ليس ألبتة.ـ 2

سور اجلزئية املنفصلة املوجبة، مثل: قد يكون.ـ 3

سور اجلزئية املنفصلة السالبة. مثل: قد ال يكون، ليس دائاًم، ليس أبًدا.ـ 4

أو  خمصوصة،  أو  جزئية،  أو  كلية  تكون  السور  باعتبار  املنفصلة  فالرشطية 
مهملة، وكل منها إما موجب أو سالب فتكون املنفصالت ثامنية، وإليك بياهنا 

مع التمثيل.

كلية موجبة منفصلة، مثل: دائاًم إما أن يكون اجلسم ساكنًا أو متحرًكا.ـ )

كلية منفصلة سالبة، مثل: ليس ألبتة إما أن يكون هذا اليشء أبيض أو ـ 2
أسود.

جزئية منفصلة موجبة، مثل: قد يكون إما أن يكون هذا إنساًنا أو فرًسا.ـ 3

جزئية منفصلة سالبة، مثل: قد ال يكون إما أن يكون هذا عنًبا أو فاكهة.ـ 4

املسجد ـ 5 يف  اآلن  حممد  يكون  أن  إما  مثل:  موجبة،  منفصلة   خمصوصة 
أو يف البيت.

إنساًنا ـ 6 اآلن  هذا  يكون  أن  إما  ليس  مثل:  سالبة،  منفصلة   خمصوصة 
أو فرًسا.

مهملة منفصلة موجبة، مثل: إما أن يكون هذا شاعًرا، أو كاتًبا.ـ 7

مهملة منفصلة سالبة، مثل: ليس إما أن يكون هذا شاعًرا أو أديًبا.ـ 8
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األسئلة

س)س

ف القضية الرشطية ومثل هلا.ـ ) عرِّ

بنيِّ أقسام القضية الرشطية معرًفا كل قسم مع التمثيل.ـ 2

 عرف الرشطية اللزومية، واالتفاقية مع التمثيل.س2س

اجلمع س3س ومانعة  اخللو،  ومانعة  اجلمع،  مانعة  املنفصلة  الرشطية  عرف   
واخللو.

متصلة، س4س مهملة  سالبة،  اتفاقية  متصلة  رشطية،  قضية  يأيت:  ما  هات   
مهملة منفصلة.

 بنيِّ نوع القضية باعتبار السور فيام يأيت:س5س

إما أن يكون اجلسم ساكنًا أو ليس ساكنًا.ـ )

 قد يكون إما أن يكون هذا اليشء ليس عنًبا أو ليس برتقااًل.ـ 2

ليس ألبتة إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجوًدا.ـ 3

ليس دائاًم إما أن يكون هذا اليشء برتقااًل أو تفاًحا.ـ 4
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التناقض تعريفه

التناقض يف احلملية
التناقض يف الرشطية
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التناقض

لَّم: قال صاحب السُّ

)))ـ 63
*** كيف وصدق واحد أمٌر ُقِفيتناقــٌض ُخْلــُف القضيتني يْف  

***ـ 64 ُمْهَمَلْة َلــْهفإْن تكْن شخصيًة أو  فنقضهــا بالكيــِف أْن تبدِّ  

***ـ 65 فانقض بضد سورها املذكوِروإْن تكــن حمصــورًة بالســوِر  

***ـ 66 كليــه موجبــًة  تكــن  جزئيــهوإْن  ســالبة  نقيضهــا   

***ـ 67 كليــه ســالبة  تكــن  وإْن  جزئيــه  موجبــة  نقيضهــا   

التناقض لغة: هو إثبات اليشء ورفعه، كإثبات الزوجية للعدد ورفعها عنه.

أما التناقض يف اصطالح املناطقة فإليك البيان:

التناقض يف االصطالح: هو اختالف القضيتني يف الكيف مع صدق إحدامها 
وكذب األخرى دائاًم.

القضيتني،  غري  اختالف  أخرج  القضيتني(  )اختالف  التعريف:  حمرتزات 
كاختالف املفردين مثل: حممد ال حممد، واختالف املفرد والقضية، حممد، عمر 

ليس بقائم، واختالف املركبات اإلنشائية، مثل: اجتهد ال تلعب.

)يف الكيف( أخرج اختالف القضيتني يف غري الكيف، كاختالفهام يف املوضوع 
أو املحمول أو الزمان أو املكان أو غري ذلك من أنواع االختالف يف غري الكيف، 
وذلك مثل: حممد موجود، أي يف البيت، حممد ليس موجوًدا أي يف املعهد، ومثل: 

حممد مسافر أي غًدا، حممد ليس مسافًرا ـ أي اآلن ـ ، وهكذا.
)))  قفي: أي تبع واطرد دائاًم.



27

G K
27

الكيف  يف  القضيتني  اختالف  خيرج  األخرى(  وكذب  إحدامها  )صدق 
مثاًل  الكيف واملحمول  القضيتني يف  أو كذهبام، كأن كان اختالف  مع صدقهام 
مثل حممد كاتب عيل ليس بكاتب فهاتان القضيتان قد يصدقان، وقد يكذبان، 

ومعلوم أن النقيضني ال يصدقان، وال يكذبان أي ال جيتمعان وال يرتفعان.

دائاًم: خيرج اختالف القضيتني يف الكيف مع صدق إحدامها وكذب األخرى 
بحيوان.  ليس  اإلنسان  بعض  حيوان  اإلنسان  بعض  مثل  اتفاًقا  بل  دائاًم  ال 
فالقضيتان اختلفتا يف الكيف، وصدقت إحدامها وكذبت األخرى، ومع ذلك 
فال تناقض بني اجلزئية املوجبة، واجلزئية السالبة؛ ألن صدق إحدامها، وكذب 
األخرى يف املثال الذي معنا إنام هو خلصوص املادة. وهو أن املوضوع فيهام أخص 
من املحمول؛ فلو كان صدق إحدى اجلزئيتني وكذب األخرى دائاًم ومطرًدا ملا 
صدقت اجلزئيتان يف مثل بعض احليوان إنسان، بعض احليوان ليس بإنسان؛ ألن 
تناقض بني جزئية موجبة وأخرى سالبة،  النقيضني ال يصدقان وعىل هذا فال 
مثال آخر: كل إنسان حيوان، وال يشء من اإلنسان بحيوان؛ األوىل كلية موجبة 
والثانية كلية سالبة، وصدقت إحدامها وكذبت األخرى ومع ذلك فال تناقض 
بني الكلية املوجبة والكلية السالبة؛ ألهنام قد يكذبان يف مثل كل حيوان إنسان، 

وال يشء من احليوان بإنسان، والنقيضان ال يكذبان.
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شروط التناقض

املحصورتان الكلية واجلزئية، إن كانتا شخصيتني أو خمصوصتني فالبد مع 
اختالفهام يف الكيف واحتادمها يف ثامنية أمور:

ليس ـ ) عىل  املوضوع  غريت  فإذا  فاهم،  حممد  مثل  املوضوع  يف  احتادمها   
بفاهم مل يقع التناقض.

وقلت ـ 2 املحمول  فإذا غريت  فاهم  تقول حممد  كأن  املحمول  احتادمها يف 
حممد ليس بنائم. مل يقع التناقض.

ذاكرت ويف ـ 3 قد  أنت  إذا  االمتحان  النجاح حليفك يف  مثل  الرشط  احتاد 
حالة السلب النجاح ليس حليفك يف االمتحان إذا أنت أمهلت، فال يقع 

التناقض الختالف الرشط.

احتاد الزمان حممد نائم تقصد لياًل حممد ليس بنائم تقصد هناًرا.ـ 4

يف ـ 5 تقصد  بجالس  ليس  زيد  البيت  يف  تقصد  جالس  زيد  املكان  احتاد 
السوق.

احتاد اإلضافة مثل حممد أب لعمرو ـ حممد ليس أبا لبكر.ـ 6

احتاد القوة والفعل مثل الدواء يف الزجاجة مزيل لألمل بالقوة، أو الدواء يف ـ 7
الزجاجة ليس بمزيل لألمل تقصد بالفعل.

الزنجي ـ 8 الزنجي،  بعض  تقصد  أسود  الزنجي  مثل  واجلزء  الكل  احتاد 
ليس بأسود تقصد كل الزنجي، وهكذا يتبني أن القضيتني املختلفتني يف 

الكيف البد حتى يقع بينهام التناقض أن يتحدا يف هذه األمور الثامنية.
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وأرجع بعض املناطقة الرشوط السابقة إىل رشطني فقط:

احتاد املوضوع ألنه يشمل احتاد الرشط واحتاد الكل واجلزء.ـ )

احتاد املحمول ألنه يشمل الباقي.ـ 2

* * *
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بيان نقيض كل من القضايا احلملية والشرطية
بيان النقيض لكل قضية

يقال  ال  معينًا  شخًصا  موضوعها  يكون  أن  إما  القضية  أن  سبق  مما  علمت 
عىل كثريين وتسمى شخصية، وإما أن يكون موضوعها كليًّا، يعني يقال عىل 
كثريين؛ فإن كانت مسورة بالسور الكيل فهي الكلية وإن كانت مسورة بالسور 
اجلزئي فهي اجلزئية وإن كانت غري مسورة فهي املهملة فأنواع القضايا أربعة، 

وكل منها إما موجب أو سالب.

أواًل: نقيض القضايا احلملية

القضية الكلية املوجبة: نقيضها جزئية سالبة، مثل: كل برتقال فاكهة، ـ )
النقيض ليس بعض الربتقال فاكهة. و العكس صحيح بمعنى أن اجلزئية السالبة 
و  ثانية  األوىل  فجعلت  املذكورتني  القضيتني  بدلت  ولو  موجبة،  كلية  نقيضها 
كل  نقيضها  فاكهة  الربتقال  بعض  ليس  تقول  كأن  املثال  ألعطاك  أوىل  الثانية 

الربتقال فاكهة. وهكذا تفعل يف كل األمثلة اآلتية.

الكلية السالبة: نقيضها جزئية موجبة، مثل: ال يشء من الفاكهة بحيوان ـ 2
نقيضها بعض الفاكهة حيوان. والعكس صحيح يعني أن املوجبة اجلزئية يكون 

نقيضها سالبة كلية فنقيض بعض الفاكهة عنب هو ال يشء من الفاكهة بعنب.

نقيضها ـ 3 فاكهة  العنب  مثل:  سالبة،  مهملة  نقيضها  املوجبة:  املهملة 
نقيضها  يكون  السالبة  املهملة  أن  يعني  بفاكهة، والعكس صحيح  ليس  العنب 

مهملة موجبة.
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اإلنسان ليس حبيوان نقيضها اإلنسان حيوان

املهملة تأخذ حكم اجلزئية؛ ألهنا يف قوهتا.

موجبة  كلية  نقيضها  السالبة  واملهملة  سالبة،  كلية  نقيضها  املوجبة  فاملهملة 
فنقيض اإلنسان حيوان وهي مهملة موجبة ال يشء من اإلنسان بحيوان، ونقيض 
املهملة السالبة. كلية موجبة، مثل: احليوان ليس بإنسان كل حيوان إنسان، وكال 

الرأيني يف املهملة صحيح.

املوجبة ـ 4 فالشخصية  الكيف؛  يف  خمالفة  شخصية  نقيضها  الشخصية: 
نقيضها شخصية سالبة، مثل: حممد إنسان، نقيضها حممد ليس بإنسان والعكس 
بإنسان  ليس  حممد  مثل  موجبة  شخصية  نقيضها  السالبة  فالشخصية  صحيح؛ 

نقيضها حممد إنسان.

ثانيا: نقيض القضايا الشرطية

القضايا  ومثله جيري يف  احلملية،  للقضايا  بالنسبة  هو  إنام  أمثلة  من  ما سبق 
الرشطية،

كلام ـ ) املتصلة،  يف  مثاهلا  جزئية.  سالبة  نقيضها  الكلية  املوجبة  فالرشطية 
كان هذا برتقااًل كان فاكهة. نقيضها ليس كلام إن كان هذا برتقااًل كان فاكهة. 
إما أن يكون اجلسم ساكنًا أو متحرًكا نقيضها. ليس  دائاًم  املنفصلة:  ومثاهلا يف 

دائاًم إما أن يكون اجلسم ساكنًا أو متحرًكا، والعكس صحيح.
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الرشطية السالبة الكلية: نقيضها موجبة جزئية، مثاهلا يف املتصلة: ليس ـ 2
ألبتة إن كانت الشمس طالعة كان الليل موجوًدا. نقيضها: قد يكون إن كانت 
الشمس طالعة كان الليل موجوًدا، والعكس صحيح. مثاهلا: يف املنفصلة: ليس 
أن  إما  نقيضها: قد يكون  الليل موجوًدا،  أو  الشمس طالعة  أن تكون  إما  ألبتة 

تكون الشمس طالعة أو الليل موجوًدا والعكس صحيح.

املوجبة الشخصية املخصوصة: نقيضها سالبة شخصية خمصوصة، مثاهلا ـ 3
أكرمتك،  اآلن  جئتني  إن  ليس  نقيضها:  أكرمتك.  اآلن  جئتني  إن  املتصلة:  يف 
يف  أو  البيت  يف  اآلن  حممد  يكون  أن  إما  املنفصلة  يف  مثاهلا  صحيح  والعكس 
املسجد. نقيضها، ليس إما أن يكون حممد اآلن يف البيت أو يف املسجد. والعكس 

صحيح.

املهملة املوجبة الرشطية: مثال ذلك يف املتصلة، إن كان هذا برتقااًل كان ـ 4
فاكهة. نقيضها سالبة كلية؛ ألن املهملة يف قوة اجلزئية، ليس ألبتة إن كان هذا 
برتقااًل كان فاكهة، مثاهلا يف املنفصلة. إما أن يكون هذا أبيض أو أسود. نقيضها: 

ليس ألبتة إما أن يكون هذا أبيض أو أسود.

هذا ومعنى قولنا: والعكس صحيح فيام مىض أن نجعل القضية األوىل ثانية 
والثانية أوىل.

قوة  يف  علمت  كام  ألهنا  موجبة؛  كلية  نقيضها.  الرشطية:  السالبة  املهملة 
نقيضها: كلام كان  إن كان هذا طالًبا كان جمتهًدا،  اجلزئية. مثاهلا متصلة، ليس 
هذا طالًبا كان جمتهًدا ومثاهلا يف املنفصلة، ليس إما أن يكون هذا نباًتا أو عنًبا. 

نقيضها كلية موجبة، دائاًم إما أن يكون هذا نباًتا أو عنًبا.
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تنبيه: الحظ أنه ال تناقض بني:

موجبتني.ـ )

وال بني سالبتني.ـ 2

وال بني كليتني.ـ 3

 وال بني جزئيتني. ـ 4

مربع أرسطو

ك م
كل العرب أحرار

تضاد

تداخلتداخل

جـ سحـ م
بعض العرب أحرار

دخول حتت التضاد
بعض العرب ليسوا  أحراًرا

ك س
كل العرب ليسوا  أحراًرا
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األسئلة

 عرف التناقض يف اصطالح املنطقيني مع إخراج حمرتزات التعريف.س)س

اإلجابة س)س وضح  وبالعكس؟  النقيض  كذب  القضية  صدقت  إذا  ملاذا   
بمثال.

إنساًنا كان س)س إن كان هذا  ألبتة  ليس  اآلتية: حممد هذا،  القضايا  انقض   
أبيض أو أسود. إن جئتني  إما أن يكون هذا  الربتقال فاكهة،  فاكهة، 

اآلن أكرمتك.

 مثل ملا يأيت مع ذكر النقيض. سالبة كلية متصلة، مهملة منفصلة، حلية س)س
مهملة سالبة، حلية شخصية، كلية منفصلة.

* * *
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العكس املستوي
تعريفه

ما ال ينعكس من القضايا احلملية
ما ينعكس من القضايا احلملية

العكس يف القضايا الرشطية
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العكس

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 68 مــع بقــاِء الصــدِق والكيفيهالعكُس قلب ُجْزَأي القضيه  

***ـ 69 َفَعّوُضوهــا املوجــب اجلزئيه والكــمِّ إالَّ املوجــَب الكليــه  

***ـ 	7 ُوِجْد به اجتــامُع اخلســتني فاقتصْدوالعكُس الزٌم لغري ما   

***ـ )7 الســلبيه املهملــُة  اجلزئيــهومثلهــا  قــوِة  يف  ألهنــا   

***ـ 72 ــٍب بالطبِع ــُس يف ُمَرتَّ ــِعوالعك ــب بالوض ــس يف ُمرتَّ ولي  

التبديل، والقلب. تقول عكست اليشء أي جعلت أعاله  العكس لغة: هو 
خمالف،  نقيض  وعكس  موافق،  نقيض  عكس  أقسام:  ثالثة  والعكس  أسفله. 

وعكس مستٍو، وقد اقترص املصنف عىل العكس املستوي.

العكس املستوي

تعريف العكس املستوي: هو قلب طريف القضية ذات الرتتيب الطبيعي مع 
بقاء الصدق والكيف دائاًم والكم إال املوجبة الكلية.

معنى التعريف:

املوضوع حممواًل، واملحمول موضوًعا يف  يعني جعل  القضية(  )قلب طريف 
احلملية، وجعل املقدم تالًيا، والتال مقدًما يف الرشطية املتصلة.



37

G K
37

طبيعيًّا  القضية  طريف  بني  الرتتيب  يكون  أن  يعني  الطبيعي(  الرتتيب  )ذات 
بحيث لو تغري الرتتيب تغري املعنى كام يف احلملية والرشطية املتصلة. أما الرشطية 

املنفصلة فإنه ال ترتيب طبيعيًّا بني طرفيها.

)مع بقاء الصدق( يعني مع لزومه؛ ألن العكس الزم للقضية، وصدق امللزوم 
ـ وهو األصل ـ يقتيض صدق الالزم وهو العكس.

)الكيف( هو اإلجياب والسلب والكم هو الكلية، واجلزئية.

حمرتزات التعريف:

)تبديل طريف القضية( خيرج تبديل طريف غري القضية، كاملركب اإلضايف مثل 
أحد  نقيض  أو  اآلخر،  بنقيض  الطرفني  أحد  نقيض  تبديل  وخيرج  زيد،  غالم 

الطرفني باآلخر.

)ذات الرتتيب الطبيعي( خيرج الرشطية املنفصلة؛ ألنه ال ترتيب طبيعي بني 
طرفيها؛ ألن ترتيب طرفيها يف الذكر مع بقاء الصدق خيرج تبديل طريف القضية 
ال مع بقاء الصدق، مثل: بعض احليوان ليس بإنسان فلو بدلنا طرفيها إىل بعض 
العكس كاذب، وهكذا يف كل جزئية سالبة  أن  لوجدنا  بحيوان  ليس  اإلنسان 

يكون موضوعها أعم من حمموهلا.

)والكيف( خيرج تبديل طريف القضية ذات الرتتيب الطبيعي مع بقاء الصدق 
دون الكيف، مثل: بعض احليوان ليس بإنسان. بعض اإلنسان حيوان. فصدق 
األصل والعكس هنا اتفاقي بدليل صدق األصل وكذب العكس يف مثل بعض 

احليوان إنسان، بعض اإلنسان ليس بحيوان وذلك لعدم بقاء الكيف.
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بقاء الصدق  الطبيعي مع  الرتتيب  القضية ذات  تبديل طريف  )والكم( خيرج 
والكيف دون الكم.

مثل: ال يشء من احليوان بحجر، بعض احلجر ليس بحيوان، فصدق األصل 
بدليل  للمحمول  املوضوع  مباينة  بسبب  هو  إنام  الكم  بقاء  عدم  مع  والعكس 
ختلفه وكذب العكس يف مثل، بعض احليوان ليس بإنسان وال يشء من اإلنسان 

بحيوان.

مثل  دائاًم  ال  والكيف  الصدق،  بقاء  مع  القضية  طريف  تبديل  خيرج  )دائاًم( 
كل إنسان ناطق، كل ناطق إنسان، فاألصل والعكس صادقان ولكن صدقهام 
ليس دائاًم وإال لصدق األصل والعكس يف كل كلية موجبة؛ فصدق القضيتني 
ملا  دائاًم  صدقهام  كان  ولو  املحمول،  يساوي  املوضوع  ألن  اتفاقي؛  املذكورتني 
ختلف يف مثل، كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان حيث كذب العكس، وهلذا 
جزئية  موجبة  عكسها  أن  وقرر  الكلية،  املوجبة  يف  الكم  بقاء  املصنف  استثنى 

ليطرد الصدق ىف مجيع األمثلة.

* * *
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ما ينعكس وما ال ينعكس من القضايا
1ـ بيان ما ينعكس من القضايا وعكس كل

علمت فيام سبق أن أنواع القضايا أربعة: شخصية، وكلية، وجزئية، ومهملة، 
وكل منها إما موجب أو سالب، وقد علمت أن اجلزئية السالبة ومثلها املهملة 
املوجبات  هو  القضايا  من  ينعكس  ما  فيكون  هذا  وعىل  هلا،  عكس  ال  السالبة 
األربع والسالبة الكلية، والسالبة الشخصية وإليك بيان ما تنعكس إليه كل قضية 

من هذه القضايا.

الكلية املوجبة: عكسها جزئية موجبة مثل »كل إنسان حيوان عكسها«، ـ )
»بعض احليوان إنسان«.

مثل: ـ 2 إن كان حمموهلا كيل،  إىل جزئية موجبة  تنعكس  املوجبة:  اجلزئية 
بعض الفاكهة برتقال. فعكسها بعض الربتقال فاكهة، وإن كان حمموهلا جزئيًّا 
بكر  اإلنسان  بعض  مثل:  موجبة،  شخصية  إىل  فتعكس  ومعيَّنًا  مشخًصا  أي 

فعكسها بكر إنسان، وهي شخصية موجبة.

»أي ـ 3 كليًّا  حمموهلا  كان  إن  جزئية  موجبة  إىل  تنعكس  املوجبة:  املهملة 
مقواًل عىل كثريين« مثل: اإلنسان حيوان فعكسها بعض احليوان إنسان، أما إذا 
كان حمموهلا مشخًصا فتنعكس إىل شخصية موجبة، مثل: اإلنسان بكر، فعكسها 

شخصية موجبة، وهو بكر إنسان.

الشخصية املوجبة: تنعكس إىل موجبة جزئية إن كان حمموهلا كليًّا، مثل: ـ 4
حممد إنسان، فعكسها بعض اإلنسان حممد، وإن كان حمموهلا شخصيًّا فعكسها 

شخصية موجبة، مثل: حممد هذا فعكسها هذا حممد.
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مما سبق يتبني لنا ما يأيت:

الثالث  القضايا  الشخصية هذه  املهملة، واملوجبة  اجلزئية، واملوجبة  املوجبة 
تنعكس إىل موجبة جزئية إذا كان حمموهلا كليًّا، أي مقوال عىل كثريين، وتنعكس 
تنعكس  الكلية  املوجبة  كذلك  شخصيًّا  حمموهلا  كان  إذا  شخصية  موجبة  إىل 
السوالب  عكس  أما  يطرد  ال  العكس  يف  الكم  فبقاء  هذا  وعىل  جزئية،  موجبة 

فإليك بياهنا.

السالبة الكلية: عكسها سالبة كلية، مثل: ال يشء من التفاح بحجر عكسها: 
ال يشء من احلجر بتفاح.

السالبة الشخصية: إن كان حمموهلا مشخًصا فعكسها سالبة شخصية، مثل: 
حممد ليس بعيل عكسها عيل ليس بمحمد.

وإن كان حمموهلا كليًّا فعكسها سالبة كلية، مثل: عىل ليس بفاكهة عكسها ال 
يشء من الفاكهة بعيل.

وهبذا تم بيان العكس بالنسبة للقضايا احلملية.

وإليك بيان العكس بالنسبة للقضايا الرشطية املتصلة.

فالقضايا  املتصلة  العكس جيري مثله يف الرشطية  ما جرى يف احلمليات من 
سالبة،  كلية  إىل  تنعكس  الكلية  والسالبة  جزئية،  إىل  تنعكس  املوجبة  املتصلة 
واملخصوصة السالبة تنعكس إىل كلية سالبة؛ ألن الشخصية كام عرفت يف قوة 

الكلية وإليك أمثلة للرشطية املتصلة وعكسها:

جزئية. ـ ) موجبة  عكسها  فاكهة  كان  برتقااًل  هذا  كان  كلام  موجبة:  كلية 
فتقول يف العكس قد يكون إن كان هذا فاكهة كان برتقااًل.
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موجبة جزئية: قد يكون إن كان هذا حيواًنا كان إنساًنا عكسها موجبة ـ 2
جزئية فعكسها قد يكون إن كان هذا إنساًنا كان حيواًنا.

قد ـ 3 إنساًنا عكسها موجبة جزئية  كان  كاتًبا  هذا  كان  إن  موجبة:  مهملة 
يكون إن كان هذا إنساًنا كان كاتًبا.

عكسها ـ 4 مصليًّا  كان  املسجد  يف  اآلن  حممد  كان  إن  موجبة:  خمصوصة 
موجبة جزئية مثل قد يكون حممد مصليًّا إن كان اآلن يف املسجد.

السالبة الكلية: ليس ألبتة إن كان هذا شجًرا كان حجًرا عكسها سالبة ـ 5
كلية مثل ليس ألبتة إن كان هذا حجًرا كان شجًرا.

املخصوصة السالبة: مثل ليس إن جئتني اآلن أكرمتك عكسها كلية سالبة. ـ 6
ليس ألبتة إن أكرمتك جئتني اآلن.... وهبذا انتهى الكالم عىل العكس.

2ـ بيان ما ال ينعكس

السلب، وخسة ـ ) الكيف وهي  فيها اخلستان؛ خسة  اجتمع  التي  القضية 
الكم وهي اجلزئية ومثلها املهملة السالبة؛ ألهنا يف قوة اجلزئية، فكال القضيتني 
الفاكهة  بعض  السالبة:  اجلزئية  مثال:  الكيف،  وخسة  الكم  خسة  فيهام  اجتمع 

ليس بربتقال، مثال املهملة: الفاكهة ليست بربتقال.

املنفصلة ـ 2 الرشطية  وهي  طبيعي،  ترتيب  طرفيها  بني  ليس  التي  القضية 
العدد إما زوج أو فرد ثم بدلنا  املعنى فلو قلنا  بدليل أن تبديل طرفيها ال يغري 

طريف القضية إىل: العدد إما فرد أو زوج مل يتغري املعنى.
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األسئلة

ف العكس املستوي، وارشح التعريف ومثل له.س)س  عرِّ

السالبة، س2س واجلزئية  املنفصلة  الرشطية  القضية  العكس  يشمل  ال  ملاذا   
واملهملة السالبة؟

 اعكس القضايا اآلتية:س3س

حممد إنسان، ال يشء من اإلنسان بفاكهة، بعض الفاكهة برتقال، كلام كان 
ألبتة إن كان هذا إنساًنا كان فرًسا. حممد ليس  هذا عنًبا كان فاكهة ليس 

بعيل.

 بنيِّ ما ينعكس وما ال ينعكس من القضايا اآلتية مع ذكر السبب:س4س

إما أن يكون هذا اليشء أبيض أو أسود، كل جمتهد حمبوب.ـ )

قد ال يكون إن كان هذا حيواًنا كان إنساًنا بعض الفاكهة تفاح، اإلنسان ـ 2
ليس بحجر، حممد إنسان.

* * *
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القيـــاس
تعريفه
أقسامه

تركيب القياس االقرتاين
ما جيب مراعاته عند تكوين القياس

الشكل األول ورشوط إنتاجه
الشكل الثاين ورشوط إنتاجه

الشكل الثالث ورشوط إنتاجه
الشكل الرابع ورشوط إنتاجه

القياس االستثنائي
أقسامه
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القياس: تعريفه وأقسامه

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 73 َرا القياس من قضايا ُصوِّ آَخَراإن  قواًل  بالذاِت  مستلِزًما   

***ـ 74 فمنــه مــا ُيْدَعــى باالقــرتاين ثــم القيــاس عندهم قســامن  

***ـ 75 بقــوة واختــص باحَلْملِيَّــةوهو الــذي دل عــىل النتيجة   

القياس أسمى املطالب؛ ألن املستفاد منه تصديق، واملستفاد من غريه تصور، 
أجزاء  أرشف  وهي  النسبة  عىل  يشتمل  ألنه  التصور؛  من  أسمى  والتصديق 

القضية.

تعريف القياس

القياس لغة: هو تقدير يشء عىل مثال يشء آخر. كتقدير القامش عىل مثال 
املرت مثاًل.

القياس يف اصطالح املناطقة: هو قول مؤلف من قضايا متى ُسلِّمت لزم عنها 
لذاهتا قول آخر.

معنى التعريف: املراد بالقول: هو ما يشمل امللفوظ واملعقول، وهو خاص 
باملركب عند املناطقة.

مؤلف: يعني مركب عىل هيئة خمصوصة من قضايا: املراد باجلمع يف قضايا 
ما فوق الواحد.
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من  أكثر  من  واملؤلف  البسيط  القياس  وهو  قضيتني  من  املؤلف  فيشمل 
مثال  حادث.  متغري  وكل  متغري،  العامل  البسيط:  مثال  املركب  وهو  قضيتني، 

املركب: حممد جمتهد وكل جمتهد حمبوب وكل حمبوب ناجح يف احلياة.

وبعض املناطقة يرى أن القياس املركب يرجع يف احلقيقة إىل أقيسة بسيطة، 
بل  الواقع  تكون مسلمة يف  أن  يلزم  القياس ال  مقدمات  أنَّ  يعني  متى سلمت 
واخلطابة  الربهان،  القياس،  يشمل  حتى  اخلصم  عند  مسلمة  تكون  أن  يكفي 

ْعر والسفسطة. واجلدل والشِّ

اخلطابة: هي ما ركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة بقصد ترغيب املخاطب 
حمبوب،  الفوز  يوجب  ما  وكل  الفوز  يوجب  الطيب  العمل  مثل:  يفعله  فيام 
العمل حمبوب، زيد حيمل السالح ليال، وكل من حيمل السالح ليال متلصص، 

زيد متلصص.

قبيح، ـ  الظلم  مثل:  مسلمة،  مشهورة  مقدمات  من  تركب  ما  هو  اجلدل: 
وكل قبيح يشني، الظلم يشني.

  السفسطة: هي ما ركب من مقدمات ومهية أو شبيهة باحلق وليست منه ـ 
أو شبيهة باملشهورة وليست منها.

ونكتفي بمثال وهو أن يشري املشاغب أو املغالط إىل صورة فرس مرسوم عىل 
حائط أو ورقة مثال ويقول. هذا فرس وكل فرس صاهل، هذا صاهل.

 الشعر: وهو ما ركب من مقدمات تنبسط منها النفس أو تنقبض مثاهلا.ـ 

منه  تنقبض  ما  مثال:  سيالة،  ياقوته  هذه  سيالة:  ياقوته  مخر  وكل  مخر  هذه 
النفس، هذه مخر وكل مخر منتنة الريح: هذه منتنة الريح.
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لذاته  النتيجة  صدق  يستلزم  سلِّم  متى  القياس  أن  يعني  عنها(  )لزم  وقوله 
وهذا يعني أن يكون استلزام القياس للنتيجة راجًعا لذات القياس ال ليشء آخر 
خارج عن القياس، كخصوص املادة أو صدق مقدمة أجنبية )قول آخر( املراد 

به النتيجة وهي مغايرة إلحدى املقدمتني.

خاص  املناطقة  عند  القول  ألن  املفرد؛  خيرج  »قول«  التعريف:  حمرتزات 
باملركب )مؤلف من قضايا( خيرج املركب الذي ليس بقضية مثل كتاب عيل، 
تستلزم  فإهنا  حيوان«  إنسان  »كل  مثل  عكسها  تستلزم  التي  القضية  وخيرج 
»بعض احليوان إنسان« وخيرج القضية املركبة مثل »حممد قائم ال نائم« فإهنا وإن 
كانت يف قوة القضيتني إال أنه ال يطلق عليها أهنا قضيتان. وخيرج القول املركب 
عىل غري هيئة القياس مثل »كل فرس صاهل، وكل عنب فاكهة« »متى سلمت« 
خيرج القول املركب من قضايا ال يسلمها اخلصم »لزم عنها« أخرج االستقراء 
الناقص، والتمثيل؛ ألن نتائجه ظنية كذلك خيرج الرضوب العقيمة ألن نتائجها 
غري مطردة، وسيأيت لذلك مزيد بحث »لذاهتا« خرج القول املركب من قضايا 
متى سلمت لزم عنها قول آخر لكن ال لذات القياس، كالرضب العقيم الذي 
يلزمه قول آخر خلصوص املادة))) ال لذاته مثل ال يشء من اإلنسان بحجر. وكل 
حجر مجاد فإنه ينتج ال يشء من اإلنسان بجامد، لكن إنتاجه ال لذاته وإال الطرد 
اإلنتاج يف كل قضيتني صغرامها سالبة كلية وكربامها موجبة كلية لكن اإلنتاج مل 
يطرد بدليل ختلف اإلنتاج يف مثل ال يشء من احليوان بحجر: وكل حجر جسم، 
حممول  متعلق  قضيتني  من  تركب  ما  وهو  املساواة.  قياس  أيًضا  أخرج  لذاته 

))) املراد بخصوص املادة أي املادة، وهي القضايا التي يرتكب منها القياس، فخصوص 
أو  األكرب  من  أعم  األصغر  أو كون  له  مساواته  أو  األكرب لألصغر  احلد  مباينة  مثل:  املادة 

أخص منه.



47

G K
47

ملقدمة  خاضع  ولكنه  لذاته.  ينتج  ال  القياس  هذا  األخرى  موضوع  إحدامها 
املثال حممد مساٍو  اإلنتاج. وإليك  أجنبية إن صدقت صدق وإن كذبت كذب 
املقدمة  لصدق  القياس  هذا  أنتج  لبكر،  مساٍو  حممد  لبكر..  مساٍو  وعىل  لعيل، 
التي تقول إن مساوي املساوي ليشء مساو لذلك اليشء. فإنتاجه ال لذاته بدليل 
نصف  االثنني  الثامنية،  نصف  واألربعة  األربعة،  نصف  االثنني  مثل.  يف  ختلفه 
بنصف  ليس  النصف  نصف  تقول  األجنبية  املقدمة  ألن  كذب؛  وهذا  الثامنية. 
الشمس  كانت  إن  مثل:  إلحدامها،  املستلزمتني  القضيتني  أخرج  آخر«  »وقول 
طالعة فالنهار موجود وهي »النهار موجود« لكن النهار موجود ليس قواًل آخر 

وإنام هو إحدى القضيتني.

أقسام القياس

ينقسم القياس إىل قسمني: استثنائي وسيأيت بيانه، واقرتاين وهو ما سنوضحه.

بامدهتا دون  النتيجة  فيه  الذي ذكرت  القياس  االقرتاين: هو  القياس  تعريف 
جائز  العامل  الوجود.  جائز  حادث  وكل  حادث  العامل  مثل:  الرتتيبية،  هيئتها 
الوجود. فالنتيجة موجودة يف القياس بامدهتا دون هيئتها االجتامعية فهي مفرقة 

يف القياس.

رأي صاحب السلم يف القياس االقرتاني

يرى صاحب السلم أن القياس االقرتاين خاص باحلمليات، ولعله رأي ذلك 
لعدم جدوى القياس االقرتاين الرشطي يف رأيه، ويرى اجلمهور أن االقرتاين ال 
رأي  عىل  البيان  يف  وسنسري  رشطي،  اقرتاين  قياس  وهناك  باحلمليات،  خيتص 

صاحب السلم.
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تركيب القياس االقرتاني

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 76 بــا مقدماتــه عــىل مــا وجبــافــإْن ُتــِرْد تركيَبــه فركِّ   

***ـ 77 ــرا ــاِت وانظ ــْب املقدم صحيَحهــا مــن فاســد خُمترباورتِّ   

***ـ 78 املقدمـــاِت الزم  آِتفـــإنَّ  املقدمــات  بَحَســب    

***ـ 79 الكربىومــا مــن املقدمــات ُصغرى يف  اندراُجها  فيجُب   

***ـ 	8 ــاوذاُت َحــدٍّ أصغــَر ُصغرامها ــرَب كربامه ــدٍّ أك وذاُت ح  

***ـ )8 ــدراج ــذاك ذو ان ــٌر ف َوَوْســٌط ُيْلَغــى لــدى اإلنتاِجوأصغ  

طلب  التي  القضية  سميت  حادث«  »العامل  أن  به  نثبت  قياًسا  أردنا  إذا 
االستدالل عليها مطلوًبا وهي العامل حادث، ولكي تركب قياًسا ينتج أن العامل 
حادث فعلينا أن نأيت بيشء يندرج فيه موضوع املطلوب مثل متغري. فنقول العامل 
متغري. ثم نحكم عىل متغري بمحمول املوضوع فتقول وكل متغري حادث، وما 
دام موضوع املطلوب اندرج يف متغري. فإن احلكم باحلدوث عىل متغري ينسحب 

عىل موضوع املطلوب فينتج »العامل حادث«.

أفراًدا من حممول  أقل  باحلد األصغر؛ ألنه غالًبا  املطلوب  ويسمى موضوع 
املطلوب، ويسمى حممول املطلوب باحلد األكرب؛ ألنه غالًبا ما يكون أكثر أفراًدا 
ا أوسط ألنه واسطة بني األصغر واألكرب وهذا  من املوضوع، ويسمى املكرر حدًّ

احلد يلغى عند استخراج النتيجة؛ ألنه ال حاجة إليه.
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وتسمى املقدمة املشتملة عىل احلد األصغر وهو موضوع املطلوب صغرى، 
واملقدمة املشتملة عىل احلد األكرب وهو حممول املطلوب كربى.

تبني لنا بعد هذا البيان أن القياس االقرتاين يرتكب من اآليت:
أوىل ـ ) وهي  املطلوب،  موضوع  عىل  املشتملة  وهي:  صغرى،  مقدمة 

املقدمتني.
مقدمة كربى، وهي: املشتملة عىل حممول املطلوب وهي ثانية املقدمتني.ـ 2
نتيجة: وهي التي تلزم من الصغرى والكربى.ـ 3

وحدود القياس ثالثة:

حد أصغر، وهو: موضوع املطلوب.ـ )
حد أكرب، وهو: حممول املطلوب.ـ 2
حد أوسط، وهو: املكرر مثل العامل حادث، وكل حادث جائز الوجود: ـ 3

العامل جائز الوجود.
أمور جيب مراعاتها عند تكوين القياس

اإلتيان بوصف جامع بني طريف املطلوب حتى حيصل العلم بالنتيجة.ـ )
ترتيب املقدمات بأن تكون الصغرى مقدمة عىل الكربى.ـ 2
مراعاة رشوط اإلنتاج كإجياب الصغرى، وكلية الكربى بالنسبة للشكل ـ 3

األول مثاًل.
التحقق من صدق املقدمتني حتى تصدق النتيجة.ـ 4
باألكرب عىل األوسط ـ 5 ينسحب احلكم  اندراج األصغر يف األوسط حتى 

إىل األصغر.
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الشكل والضرب بالنسبة للقياس االقرتاني

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 82 يطلــق عــن قضيتــي قيــاسالشــكُل عنــد هــؤالء الناس  

***ـ 83 ــاُرمــن غــري أن ُتعتــرَب األســوار ــه ُيش ــرضِب ل إذ ذاك بال  

***ـ 84 الوسْطوللمقدمــات أشــكاٌل فقــْط احلدِّ  بحسِب  أربعٌة   

أوال: تعريف الشكل وأقسامه:

الشكل: هو اهليئة احلاصلة للقياس من وضع احلد األوسط بالنسبة لألصغر 
للقياس  أشكال  أربعة  يعطينا  التعريف  وهذا  األسوار،  اعتبار  دون  واألكرب، 

وبيان ذلك.

يف  موضوًعا  الصغرى  يف  حممواًل  األوسط  احلد  يكون  أن  األول:  الشكل 
الكربى، مثل، كل جمتهد ناجح، وكل ناجح حمبوب.

الشكل الثاين: هو ما كان احلد األوسط حممواًل يف الصغرى، والكربى، مثل: 
كل إنسان حيوان، وال يشء من الفاكهة بحيوان.

والكربى،  الصغرى  األوسط موضوًعا يف  احلد  كان  ما  الثالث: هو  الشكل 
مثل: بعض احليوان ناطق، وال يشء من احليوان بنبات.

يف  حممواًل  الصغرى  يف  موضوًعا  األوسط  احلد  كان  ما  هو  الرابع:  الشكل 
الكربى، مثل: كل فقيه عامل، وليس بعض الشعراء بفقيه. هذا مع مالحظة أن 

الرتتيب املذكور هو ترتيب بحسب الرتبة فأكمل األشكال هو الشكل األول.
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ثانًيا: تعريف الضرب وأقسامه:

الرضب: هو اهليئة احلاصلة للقياس من وضع احلد األوسط بالنسبة لألصغر 
واألكرب مع اعتبار األسوار. وهذا التعريف يعطينا ستة عرش رضًبا لكل واحد 
من  مركب  القياس  أن  ذلك  وبيان  العقيم،  ومنها  املنتج،  منها  األشكال.  من 
مقدمة صغرى، ومقدمة كربى، وكل من املقدمتني هلا أربعة أحوال هي صغرى 
كلية موجبة، صغرى كلية سالبة صغرى جزئية موجبة، صغرى جزئية سالبة، 
والكربى كذلك: كربى كلية موجبة، كربى كلية سالبة، كربى جزئية موجبة، 

كربى جزئية سالبة.

ونرضب الصغريات األربع يف الكربيات األربع يكون لكل قياس ستة عرش 
رضًبا منها املنتج، ومنها العقيم.

هذا وال ننسى أن القضية الشخصية يف قوة الكلية، واملهملة يف قوة اجلزئية، 
كام أن النتيجة تتبع األخس، فإن كان يف القياس جزئية كانت النتيجة جزئية، وإن 
كان يف القياس سلب كانت النتيجة سالبة، وإن كان فيه سلب، وجزئية كانت 

النتيجة سالبة جزئية.

* * *
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القواعد العامة للقياس

يتألف القياس من ثالثة حدود ال أكثر.ـ )

 يف كل قياس ال بد من مقدمة موجبة أي: ال تلزم النتيجة عن سالبتني.ـ 2

 يف كل قياس البد من مقدمة كلية أي: ال تلزم نتيجة عن جزئيني.ـ 3

 النتيجة املوجبة ال تلزم إال عن موجبتني أي: إذا كانت إحدى املقدمتني ـ 4
سالبة فالنتيجة سالبة حتاًم.

املقدمتني ـ 5 إحدى  كانت  إذا  أي:  كليتني  عن  إال  تلزم  ال  الكلية  النتيجة   
جزئية فالنتيجة جزئية حتاًم.

أخس ـ 6 تتبع  النتيجة  قوهلم:  يف  واخلامسة  الرابعة  القاعدة  مجعت  وقد   
املقدمتني.

 البد وأن يكون احلد األوسط، مستغرًقا يف مقدمة واحدة، عىل األقل.ـ 7

احلد ـ 8 هذا  كان  إذا  إال  مستغرق،  حد  عىل  النتيجة  تشتمل  أن  جيوز  ال   
مستغرًقا يف مقدمته.

ومعنى االستغراق هو شمول احلد جلميع أفراده، وعدم استغراقه معناه، عدم 
شموله جلميع أفراده، وذلك مثل قولنا كل حديد معدن، فقد حكمنا عىل مجيع 
أفراد احلديد بأهنا مندرجة يف املعدن، فهذه القضية مستغرقة املوضوع، وهكذا 

إلخ.
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الشكل األول

قال صاحب السلم:

***ـ 85 ٍل َوُيـْدَرىَحْـٌل بُِصْغَرى َوْضُعُه بُِكرْبَى ُيْدَعـى بَِشْكـٍل َأوَّ  

تعريفه:

هو ما كان احلد األوسط فيه حممواًل يف الصغرى موضوًعا يف الكربى.

مثال  متنفس،  طائر  كل  إذن  متنفس،  حيوان  وكل  حيوان،  طائر  كل  مثل: 
آخر: حممد مؤدب وكل مؤدب حمبوب، إذن حممد حمبوب.

يشرتط إلنتاجه رشطان: إجياب الصغرى، وكلية الكربى، وذلك ليطرد صدق 
أخرى،  وكذبت  مرة  النتيجة  لصدقت  سالبة  كانت  لو  الصغرى  ألن  النتيجة، 
والنتيجة جيب أن يطرد صدقهاـ فمثاًل لو قلت: ال يشء من احلديد بنبات، وكل 
نام، وهي صادقة، ولكن هذا الصدق  فالنتيجة: ال يشء من احلديد  ناٍم،  نبات 
غري مطرد بمعنى أنه قد يكذب يف بعض املواد، فلو قلت يف مثال آخر: ال يشء 
من الفضة بذهب وكل ذهب معدن فالنتيجة: ال يشء من الفضة بمعدن، وهي 

كاذبة مع صدق املقدمتني، وإنام نشأ الكذب من اختالل الرشط األول.

نبات  قمح  كل  مثاهلا:  النتيجة  لكذبت  جزئية  الكربى  كانت  لو  وكذلك 
وبعض النبات ورد. والنتيجة بعض القمح ورد وهي كاذبة مع صدق املقدمتني 
وذلك لفقد رشطها، وإن كانت أيًضا تصدق يف بعض املواد كام إذا قلت: كل 
برتقال فاكهة، وبعض الفاكهة يؤكل، فالنتيجة بعض الربتقال يؤكل، فالنتيجة 

صادقة ولكنها غري مطردة.
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الصغرى  العقلية، ألن  القسمة  وأما أرضبه فهي )ستة عرش رضًبا( بحسب 
)موجبة وسالبة ـ كلية وجزئية( والكربى كذلك فيكون املجموع )ستة عرش( 
أو  موجبة)كلية  تكون  أن  جيب  الصغرى  ألن  وذلك  فقط،  أربعة  منها  املنتج 
جزئية( والكربى جيب أن تكون كلية )موجبة أو سالبة( فرضبان مع الصغرى يف 

اثنتني مع الكربى يكون املنتج أربعة بياهنا كاآليت:

ضروب الشكل األول املنتجة

النتيجةالكربىالصغرىالرضب

كل نبات نامموجبتان كليتان
وكل نام حمتاج إىل 

غذاء
كل نبات حمتاج إىل 

غذاء
موجبة كلية وسالبة 

كلية
كل فضة معدن

وال يشء من املعدن 
بنبات

ال يشء من الفضة 
بنبات

موجبة جزئية 
وموجبة كلية

بعض الطلبة ناجحوكل جمد ناجحبعض الطلبة جمد

موجبة جزئية 
وسالبة كلية

بعض املعدن ذهب
وال يشء من الذهب 

بحديد
ليس بعض املعدن 

بحديد

الكلية  فاملوجبة  النتيجة،  أرشفية  حسب  الشكل  هذا  أرضب  رتبت  وقد 
الكلية، السالبة الكلية أرشف من املوجبة اجلزئية، واملوجبة  أرشف من السالبة 
اجلزئية أرشف من السالبة اجلزئية والتي مجعت اخلستني السلب واجلزئية.اتضح 
لك من األمثلة املتقدمة أن هذا الشكل أنتج ما يسمونه املطالب األربعةـ وهي 

)اإلجياب الكيل واجلزئي والسلب الكي واجلزئي(.
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ج م ج م    ك م    ك م   

ك س ك م   ك س   ك م   

ج س ك م   ك س   ج م   

الصغرى يسقط  أما طريقة اإلسقاط فيمكن تطبيقها هكذا: اشرتاط إجياب 
ثامنية أرضب، حاصلة من رضب الصغريني السالبتني يف الكربيات األربع.

الكربيني  رضب  من  حاصلة  أرضب،  أربعة  يسقط  الكربى  كلية  واشرتاط 
اجلزئيني يف الصغريني املوجبتني، وجيمع األرضب الثامنية الساقطة بالرشط األول 

عىل األربعة الساقطة الرشط الثاين فيكون الباقي أربعة أرضب هي املنتجة.

ويالحظ أن إنتاج هذا الشكل بدهيي أي: ال حيتاج إىل دليل بخالف األشكال 
الثالثة فإن إنتاجها حيتاج إىل نظر ودليل وذلك بالرد إىل الشكل األول.

* * *
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الشكل الثاني

قال صاحب السلم:

***ـ 86 ــا ُعِرْف ــُه يِف الُكلِّ َثانِيـً ُل َوَوْضُعُه يِف الُكـلِّ َثالًِثـا ُألِْفَوَحْ   

تعريفه:

هو ما كان احلد األوسط فيه حممواًل يف الصغرى والكربى مًعا مثاله: كل تفاح 
ـ ويشرتط  بقمح  التفاح  من  إذن ال يشء  بفاكهة:  القمح  من  فاكهة، وال يشء 

إلنتاجه رشطان:

تكون  بأن  الكيف،  يف  املقدمتني  اختالف  وهو  الكيف،  بحسب  أحدمها: 
إحدامها موجبة واألخرى سالبة.

والثاين بحسب الكم: وهو أن تكون الكربى كلية.

النتيجة،  يطرد صدق  لكي  الرشطان  الشكل هذان  اشرتط إلنتاج هذا  وإنام 
ألنه لو اختل رشط من ذلك الضطربت النتيجة، فتصدق مرة وتكذب أخرى.

وجيب أن تكون النتيجة مطردة الصدق عند املناطقة.

فمثاًل لو اختل االختالف يف الكيف بأن اتفقتا فيه كقولك: كل فضة معدن 
املقدمتني،  صدق  مع  كذب  وهذا  ذهب،  فضة  كل  ينتج:  معدن،  ذهب  وكل 
وذلك لفقد رشط اإلنتاج، وكذلك لو كانت الكربى جزئية فقد تكذب النتيجة 
مع صدق املقدمات كقولك: ال يشء من التفاح بقمح وبعض النبات قمح ينتج: 

بعض التفاح ليس بنبات، فهذه كاذبة لفقد رشط اإلنتاج وهو كلية الكربى.
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الصغريات  العقلية ستة عرش، حاصلة من رضب  القسمة  وأرضبه بحسب 
األربع يف الكربيات األربع.

كانت  فإذا  كلية،  تكون  أن  جيب  الكربى  ألن  وذلك  أربع،  املنتجة  وأرضبه 
وإن  رضبان،  وهذان  واجلزئية«  »الكلية  السالبة  الصغرى  مع  أنتجت  موجبة 
رضبان  وهذان  واجلزئية(  )الكلية  املوجبة  الصغرى  مع  أنتجت  سالبة  كانت 

آخران ـ يكون جمموع املنتج من هذا الشكل أربعة أرضب.

ملحوظة:

ال ينتج الشكل الثاين إال )سوالب( ألن املقدمتني إحدامها موجبة واألخرى 
سالبة، وكام نعلم أن النتيجة تتبع األخس يف املقدمتني.

ضروب الشكل الثاني املنتجة

النتيجةالكربىالصغرىالرضب
كلية موجبة 

وكلية سالبة
كل مرصي أفريقي

ال واحد من 
األمريكي بأفريقي

ال واحد من 
املرصيني بأمريكي 

كلية سالبة 

وكلية موجبة

ال واحد من املثلث 
تزيد زواياه الداخلية 

عن قائمتني

كل شكل رباعي 
تزيد زواياه الداخلية 

عن قائمتني

ال يشء من املثلث 
شكل رباعي

جزئية موجبة

وكلية سالبة
بعض احليوان إنسان

ال يشء من القرد 
بإنسان

بعض احليوان ليس 
بقرد

جزئية سالبة

 وكلية موجبة
بعض احليوان ليس 

بإنسان
كل ناطق إنسان

بعض احليوان ليس 
بناطق 
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رشطه  ألن  جزئًيا؛  أو  كلًيا  سالًبا،  إال  ينتج  ال  الثاين  الشكل  أن:  ويالحظ 

تتبع األخس يف كال  النتيجة  اختالف مقدمتيه باإلجياب والسلب وقد سبق أن 
عىل  مقدم  اإلجياب  أن  أساس  عىل  يكون  املنتجة  األرضب  وترتيب  املقدمتني 

السلب.

وأن الكل مقدم عىل اجلزء وهو كاآليت:

ك م   ك س   حـ م   حـ س

ك س  ك م   ك س   ك م

س حـ   س حـ س ك    س ك  

اختالف  وهو  األول  الرشط  هكذا:  تطبيقها  فيمكن  اإلسقاط  طريقة  أما 
يسقط  املوجبتني  مع  املوجبتان  ثامنية أرضب، وهي  يسقط  الكيف،  مقدمتيه يف 
أربعة، والسالبتان مع السالبتني يسقط أربعة، والرشط الثاين: وهو كلية الكربى، 
صغريني،  واجلزئية  الكلية  السالبتني  مع  كربى  املوجبة  اجلزئية  أربعة،  يسقط 
أربعة  فتبقى  صغريني،  واجلزئية  الكلية  املوجبتني  مع  كربى  السالبة  واجلزئية 

منتجة.

* * *
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الشكل الثالث

قال صاحب السلم:
*** . . . . . . . . . . . . . . . . َوَوْضُعُه يِف الُكـلِّ َثالًِثـا ُألِْف.

تعريفه:

هو ما كان احلد األوسط فيه موضوًعا يف الصغرى والكربى مًعا مثاله: كل 
ورد زهر، وبعض الورد أحر. ينتج بعض الزهر أحر.

ويشرتط إلنتاجه رشطان، إجياب الصغرى، وكلية إحدى املقدمتني.

وإنام اشرتط إلنتاج هذا الشكل إجياب الصغرى وكلية إحدى املقدمتني لكي 
يطرد صدق النتيجة ألنه لو اختل رشط من هذين الرشطني الضطربت النتيجة 
فتصدق مرة وتكذب مرة أخرى، واملناطقة تقول: جيب أن تكون النتيجة مطردة 
ينتج ليس  نبات.  بتفاح. وكل قمح  القمح  ـ فمثاًل قولك ليس بعض  الصدق 
بعض التفاح بنبات ـ فهذه كاذبة مع صدق املقدمتني، وذلك الختالل الرشط 
األول وهو إجياب الصغرى وكقولك: بعض املعدن فضة وبعض املعدن ذهب 
ينتج بعض الفضة ذهب. هذا كذب مع صدق املقدمتني وذلك الختالل الرشط 

وهو كلية إحدى املقدمتني.

وأرضبه )ستة عرش( كالشكل األول والثاين، وحاصلة من رضب الصغريات 
األربع يف الكربيات األربع.
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إن  الصغرى  ألن  وذلك  رشطيه.  وجود  بحسب  أرضب  ستة  منها  واملنتج 
الرشطني، وإن كانت  لتحقق  األربع  الكربيات  مع  أنتجت  كانت موجبة كلية 
موجبة جزئية أنتجت مع الكربى الكلية موجبة وسالبة فتلك ستة أرضب هي 

املنتجة وما عدا ذلك فهو عقيم، وإليك بياهنا مع أمثلتها.

النتيجةالكربىالصغرىالرضب
موجبتان

كليتان
كل متحرك 
باإلرادة حساس

وكل متحرك 
باإلرادة حيوان

بعض احلساس 
حيوان

موجبة كلية 
وسالبة كلية

كل حاذق 
للمنطق قوي احلجة

وال حاذق 
للمنطق بمقلد

ليس بعض قوي 
احلجة بمقلد

جزئية موجبة 
وكلية موجبة

بعض األزهري 
ياباين

كل أزهري 
مسلم

بعض الياباين 
مسلم

كلية موجبة 
وجزئية موجبة

كل مؤمن كريم
بعض املؤمن 

عريب
بعض الكريم 

عريب
موجبة جزئية 

وسالبة كلية
بعض األفريقيني 

مسلم
ال واحد من 
األفريقيني بآري

بعض املسلمني 
ليس بآري

موجبة كلية 
وسالبة جزئية

كل حيوان 
متحرك

ليس بعض 
احليوان إنسانا

ليس بعض 
املتحرك إنسانا

مالحظة: هذا الشكل ال ينتج إال جزئًيا حتى لو كان مركًبا من كليتني؛ ألن 

قاعدة االستغراق تقرر أن املوجبة الكلية تستغرق موضوًعا ال حممواًل والسالبة 
موضوًعا  ال  تستغرق  ال  اجلزئية  واملوجبة  وحممواًل،  موضوًعا  تستغرق   الكلية 
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وال حممواًل، والسالبة اجلزئية تستغرق حممواًل ال موضوًعا، ويف الرضب األول 
من هذا الشكل املقدمتان غري مستغرقتني فيجب أن تكون النتيجة غري مستغرقة 
فال تكون كلية بل تكون جزئية مثال ذلك كل متحرك باإلرادة حساس، وكل 
حساس  كل  يصح  وال  حيوان،  احلساس  بعض  ينتج  حيوان  باإلرادة  متحرك 
واملوجبة  موجبتني،  كليتان  والكربى  الصغرى  الرضب  هذا  يف  ألن  حيوان؛ 
الكلية ال تستغرق سوى املوضوع، وال يصح أن يوجد حد ىف النتيجة مستغرق 

إال إذا كان مستغرًقا يف مقدمته.

أما طريقة اإلسقاط فيمكن تطبيقها هكذا: الرشط األول وهو إجياب الصغرى 
يسقط ثامنية أرضب حاصلة من رضب السالبتني الصغريني يف الكربيات األربع، 
وباشرتاط كون إحدامها كلية اثنان املوجبة اجلزئية صغرى مع اجلزئية املوجبة أو 

السالبة.

وبناء عىل ذلك فرضوبه املنتجة ستة.

* * *
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الشكل الرابع

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 87 ِل ِلَوَرابُِع األَْشَكاِل َعْكُس األَوَّ تِيِب يِف التََّكـمُّ ْ َوْهَي َعىَل الرتَّ  

تعريفه:

الكربى  يف  حممواًل  الصغرى  يف  موضوًعا  فيه  األوسط  احلد  كان  ما  هو 
كقولك: كل ذهب معدن وكل دينار ذهب، ينتج، بعض املعدن دينار وأرضبه 
بحسب القسمة العقلية )ستة عرش( رضًبا حاصلة من رضب الصغريات األربع 

يف الكربيات كام تقدم غري مرة.

ويشرتط إلنتاج هذا الشكل رشط واحد عام وهو: أال جتتمع فيه اخلستان، 
املقدمتني معا، إال يف صورة واحدة وهي أن  سواء كانا يف مقدمة واحدة أو يف 

تكون الصغرى موجبة جزئية والكربى سالبة كلية.

النتيجة: بل تصدق مرة وتكذب  فإذا اختل رشط من هذه فال يطرد صدق 
قلت:  لو  فمثاًل  املناطقة،  عند  الصدق  مطردة  النتيجة  تكون  أن  وجيب  أخرى 
بعض الزهر ورد. وكل فل زهر. ينتج، بعض الورد فل. وهذا كذب مع صدق 
املقدمتني نشأ من اختالل الرشط )وهو أن تكون الكربى سالبة كلية إذا كانت 
الصغرى موجبة جزئية( وإذا كذب اإلجياب الكيل وهو أرشف أنواع القضايا؛ 

لعدم اطراده، فألن يكذب السلب اجلزئي واإلجياب اجلزئي من باب أوىل.

وكذلك إذا اجتمعت اخلستان فيام إذا كانت الصغرى ليست موجبة جزئية 
فال يطرد صدق النتيجة. بل تصدق مرة وتكذب أخرى فمثاًل لو قلت ال يشء 
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من الذهب بفضة. وبعض املعدن ذهب، ينتج: ليس بعض الفضة معدًنا، وهذا 
كذب مع صدق املقدمتني، ونشأ هذا اخلطأ من اختالل الرشط وهو عدم مجع 

اخلستني، ومها السلب يف األوىل واجلزئية يف الثانية.

وبناء عىل هذا جتد أن األرضب املنتجة مخسة.

السالبة  الكربى  مع  أنتجت  جزئية  موجبة  كانت  إن  الصغرى  ألن  وذلك 
الكلية وإن كانت موجبة كلية أنتجت من الكربيات كلها ما عدا السالبة اجلزئية 
الجتامع اخلستني، وإن كانت سالبة كلية أنتجت مع الكربى املوجبة الكلية فهذه 

مخسة أرضب منتجة والباقي عقيم وإليك أمثلتها:

ضروب الشكل الرابع املنتجة

النتيجةالكربىالصغرىالرضب

)ـ موجبتان 
كليتان

وكل شجر نباتكل نبات نام
بعض النامي 

شجر

موجبة كلية 
وموجبة جزئية

كل ورد نبات
وبعض الزهر 

ورد
بعض النبات 

زهر

سالبة كلية 
وموجبة كلية

ال يشء من 
املعدن بسائل

وكل نحاس 
معدن

ال يشء من 
السائل بنحاس

موجبة كلية 
وسالبة كلية

كل حديد معدن
وال يشء من 

الفضة بحديد
ليس بعض 

املعدن بفضة

موجبة جزئية 
وسالبة كلية

بعض املرصيني 
متعلم

وال واحد من 
الفرنسيني بمرصي

ليس بعض 
املتعلمني فرنيس
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هذا وجيب أن نالحظ أن هذا الشكل ال ينتج إال جزئًيا ألن احلد األصغر فيه 
مسور بالسور الكيل يف مجيع األرضب ـ بخالف الرضب الثالث فإنه ينتج كلًياـ 
وإن كان احلد األصغر مل يدخل عليه السور الكيل؛ لكونه حممواًل يف الصغرى 
لكنها لو عكست تنعكس كنفسها فيكون السور الكيل قد دخل عليه، والشكل 
إنام ينتج كلًيا إذا كان احلد األصغر مسوًرا بالسور الكيل يف الصغرى أو عكسها.

مالحظة: جيوز حذف إحدى املقدمات أو النتيجة يف القياس للعلم بكل.

فمثال حذف الصغرى قولك: )وكل سارق تقطع يده إذن فهذا تقطع يده( 
فالصغرى املحفوظة هي: )هذا سارق(.

املحذوفة  فالكربى  حمرتم(  فهذا  إذن  عاقل،  )هذا  الكربى  حذف  ومثال 
كالقول: )كل عاقل حمرتم(.

حذفت  فالنتيجة  حيد،  زاٍن  وكل  زاٍن،  هذا  كقولك:  النتيجة  حذف  ومثال 
للعلم هبا. وهي )هذا حيد(.

القياس، جيب أن تكون رضورية مسلمة. أو حمتاجة لدليل  ومجيع مقدمات 
يوضحها، والبد أن يصل هبا الدليل آخًرا إىل مرتبة الرضوريات وإال لزم عىل 

ذلك الفساد.

* * *



65

G K
65

القياس االستثنائي

ويسمى  رشطية،  مقدمتيه  إحدى  ألن  بالرشطي؛  يعرف  االستثنائي  القياس 
)استثنائي( لوجود أداة االستثناء فيه وهي: )لكن(، مثل: كلام كان هذا تفاًحا 

كان فاكهة لكنه تفاح فهو فاكهة.

تعريف القياس االستثنائي: هو ما ذكرت فيه النتيجة بامدهتا وهيئتها الرتتيبية، 
مثل كلام كانت الشمس طالعة كان النهار موجوًدا لكن الشمس طالعة، فالنهار 
موجود، فالنتيجة وهي النهار موجود مذكورة يف القياس بامدهتا وهيئتها الرتتيبية.

أقسام القياس االستثنائي:

ينقسم القياس االستثنائي إىل قسمني:

)ـ استثنائي اتصال.   2ـ استثنائي انفصال.

االستثنائي االتصالي:

الكربى  وكانت  الرتتيبية  وهيئتها  بامدهتا  النتيجة  فيه  ذكرت  ما  هو  تعريفه: 
رشطية متصلة مثل كلام كان هذا إنساًنا كان حيواًنا لكنه إنسان، فهو حيوان.

ويرتكب من رشطية متصلة واستثنائية كام هو واضح من املثال السابق.

رشوط إنتاجه: أن تكون املتصلة لزومية موجبة كلية أو يف قوة الكلية برشط 
أن يكون قيد املخصوصة التي يف قوة الكلية موجوًدا يف االستثنائية يعني أن يكون 

الوضع يف الرشطية. موجوًدا يف االستثنائية.

إنتاجه: املنتج من االستثنائي االتصال رضبان:
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حيواًنا ـ ) كان  إنساًنا  هذا  كان  كلام  مثل:  التال،  وضع  ينتج  املقدم  وضع 
لكنه إنسان فهو حيوان.

رفع التال ينتج رفع املقدم، مثل: كلام كان هذا إنساًنا كان حيواًنا لكنه ـ 2
ليس بحيوان فهو ليس بإنسان وال عكس يعني رفع املقدم ال ينتج رفع التال، 
املقدم وقلنا  الذي معنا لو رفعنا  املثال  املقدم. ففي  ينتج وضع  التال  وال وضع 
لكنه ليس بإنسان ال يلزم رفع حيوان، ولو وضعنا )حيوان( ال يلزم منه وضع 

إنسان.

* * *
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األسئلة

عرف القياس االقرتاين، وبنيِّ احلدود التي يرتكب منها.س)س

 اذكر ما يأيت:س2س

ـ قياًسا اقرتانيًّا تكون نتيجته كلية موجبة، وآخر نتيجته كلية سالبة وثالًثا 
نتيجته جزئية سالبة.

اذكر رشوط إنتاج الشكل األول مع بيان رضوبه املنتجة مع التمثيل.س3س

 اذكر رشوط إنتاج الشكل الثاين مع بيان رضوبه املنتجة مع التمثيل.س4س

 بنيِّ الرضب املنتج  والعقيم فيام يأيت مع التمثيل:س5س

 كل جمتهد ناجح، وكل حمبوب ناجح.ـ )

 بعض احليوان فرس، وكل فرس صاهل.ـ 2

 بعض احليوان ليس بإنسان، وكل إنسان ناطق.ـ 3

 بعض النبات ليس بفاكهة، وكل تفاح فاكهة.ـ 4

س6س

النتيجة ـ ) ذكر  مع  األول  الشكل  من  قياس  نتيجة  اآلتية  القضية  اجعل 
)فاكهة، عنب، لذيذ(.

ن من الكلامت اآلتية قياًسا من الشكل األول مع ذكر النتيجة )فاكهة، ـ 2 كوِّ
عنب، لذيذ(.
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ف القياس االستثنائي، وبنيِّ ما يرتكب منه مع التثميل.س7س  عرِّ

 اذكر قياًسا استثنائيًّا اتصاليًّا، وبنيِّ رضوبه املنتجة.س8س

* * *
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االستقراء

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ ))) اسُتِدْل ُكيلِّ  عىل  بجزئي  ُعِقْلوإن  عندهم  باالستقراِء  فذا    

***ـ 2)) ــِقوعكُسه ُيدَعى القياَس املنطقي ــُه َفَحقِّ ــذي قدمُت ــو ال وه   

أمر  ليحكم بحكمها عىل  أمور جزئية  تتبع وتصفح  تعريف االستقراء: هو 
منهم  فرد  كل  فوجدنا  املتقني  أفراد  تتبعنا  إذا  كام  اجلزئيات،  تلك  يشمل  كيل 
كل  فنقول  اجلزئيات  تلك  يشمل  كيل  عىل  احلكم  هبذا  فحكمنا  احلال؛  مستور 

متٍق مستور احلال.

أقسام االستقراء

االستقراء إما تام أو ناقص:

االستقراء التام: هو تتبع مجيع اجلزئيات يف أمر ليحكم بحكمها عىل أمر كيل 
يشمل تلك اجلزئيات؛ فإذا تتبعنا أفراد مصنع احلديد والصلب فوجدنا كل فرد 
فيه يأخذ حافًزا، وحكمنا هبذا احلكم الذي ثبت لكل فرد عىل الكيل الذي يشمل 
هذه األفراد فقلنا: كل عامل مصنع احلديد والصلب يأخذون حافًزا، مثل هذا 

يسمى باالستقراء التام؛ ألنه شمل مجيع أفراد املصنع، ونتيجته يقينية.

إىل  عليها  احلكم  من  واالنتقال  اجلزئيات  أكثر  تتبع  هو  الناقص:  االستقراء 
احليوان  أفراد  معظم  تتبعنا  إذا  كام  عليها،  به  حكم  بام  يشملها  كيل  عىل  احلكم 
ك فكه األسفل عند املضغ، ثم ننتقل من احلكم عىل هذه األفراد بأنه  فوجدناه حيرِّ
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به عىل كيل يشملها فنقول كل حيوان  ك فكه األسفل عند املضغ، ونحكم  حيرِّ
نتتبع مجيع  مل  احلالة  ناقًصا ألننا يف هذه  املضغ، وسمي  فكه األسفل عند  ك  حيرِّ
ك فكه األعىل عند املضغ، وربام اكتشف غري  أفراد احليوان؛ فالتمساح مثاًل حيرِّ

التمساح؛ وهلذا كانت نتيجته ظنية وُعدَّ من لواحق القياس.

القياس  وبني  بينه  والفرق  العلوم،  يف  عليه  املعتمد  املشهور  فهو  ذلك  ومع 
يشملها؛  الذي  الكيل  عىل  به  حكم  بام  اجلزئيات  عىل  فيه  حيكم  القياس  أن  هو 
أما االستقراء فهو احلكم عىل الكيل بام حكم به عىل اجلزئيات التي يشملها كام 

يتضح ذلك من األمثلة املتقدمة.

* * *
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التمثيل

لَّم: قال صاحب السُّ

***ـ 3)) ــْلوحيُث جزئيٍّ عىل جزئي ُحِْل ــٌل ُجِع ــذاك متثي ــٍع ف جلام  

***ـ 4)) ليــِل قيــاُس االســتقراِء والتمثيــِلوال يفيــد القطــَع بالدَّ

تعريف التمثيل: هو تشبيه جزئي بجزئي يف معنى مشرتك بينهام ليثبت للمشبه 
احلكم الثابت للمشبه به. واملعلل هبذا املعنى املشرتك. وقد مثَّل املناطقة له بمثال 

ظاهر، وهو: النبيذ كاخلمر يف اإلسكار فهو حرام.

ففي هذا املثال: شبه النبيذ باخلمر بجامع اإلسكار يف كل فثبت للمشبه وهو 
وهو  احلكم  علة  يف  الشرتاكهام  احلرمة،  وهو  )للخمر(  الثابت  احلكم  النبيذ 

اإلسكار.

فاملشبه وهو النبيذ حد أصغر وعلة احلكم وهي اإلسكار حد أوسط واحلكم 
وهو احلرمة حد أكرب واملشبه به وهو اخلمر )أصل(.

ونتيجة هذا القياس ظنية الحتامل وجود علة أخرى غري اإلسكار أو أن تكون 
العلة هي اإلسكار ويشء آخر.

* * *
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األسئلة

س)س

ف كالًّ من االستقراء التام والناقص مع التمثيل ملا تذكر.)أ(  عرِّ

ملاذا كانت نتيجة االستقراء التام يقينية، ونتيجة االستقراء الناقص ظنية؟)ب( 

 اذكر الفرق بني االستقراء، والقياس.س2س

ف التمثيل، ومثِّل له، وبنيِّ حدوده، ثم اذكر ملاذا كانت نتيجته ظنية.س3س  عرِّ

* * *
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