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إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خري اخللق أمجعني، 
وعىل آله وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين. 

أما بعد، فيقول اهلل تعاىل: نث ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں مث  ]اإلرساء: 70[

ولعل من أهم ما كرم اهلل به بني آدم: نعمة العقل، والقدرة عىل التفكري، وقد 
القرآن )49( مرة، كام وردت مادة )الفكر( فيه )18(  وردت مادة )العقل( يف 

مرة.

األشياء،  حقائق  إىل  ليصلوا  الصحيح،  التفكري  عىل  أتباعه  اإلسالم  وحث 
ويسخروا كل مايف السموات واألرض للخري وإعالء احلق

وما أشد احتياج أمتنا اليوم إىل)علم املنطق( لتعرض دينها عرضا حمببا جيذب 
اآلخرين، ولرتد به عىل شبهات املشككني!!

وهذا الكتاب هو تيسري واختيار من كتابني من كتب الرتاث املنطقية:

حممد  بن  الرمحن  عبد  الشيخ  ملؤلفه  املنطق(  علم  يف  املنورق  لم  )السُّ 1ـ 
كتب  وله  1578م(  ـ   1512 هـ   983 ـ   918( املالكي  اجلزائري  األخرضي 
يف علم البيان والفقه، والفلك، واحلساب، وغري ذلك، وألرجوزته هذه رشوح 

كثرية لقيت القبول من طالب العلم، وحظيت باهتامم علامء األزهر الرشيف.
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2ـ )رشح متن السلم( وهو للشيخ أمحد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر 
ـ  1111هـ  ـ   1018( بالقاهرة  ووفاته  مولده  بامللوي  الشهري  املجريي  امللوي 
1677 ـ 1767م( شيخ الشيوخ يف عرصه. أزهري شافعي، له كتب يف املنطق، 
والتوحيد، والنحو، والبالغة بعضها مطبوع، وبعضها ما زال خمطوًطا يف دور 

الكتب.

وقد حرصنا يف هذا الكتاب عىل االقتصار عىل أهم املوضوعات املنطقية التي 
حيتاج إليها الطالب يف هذا العمر، ولتكون أساًسا لدراسته القادمة، مع سهولة 

العرض، ووضوح املعنى.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
لجنة إعداد وتطوير المناهج

	   باألزهر الشريف 	 	 	 	 	 	
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األهداف

بعد االنتهاء من دراسة موضوعات الكتاب يتوقع من الطالب أن:

يتعرف عىل نشأة علم املنطق.ـ 1

يعّرف علم املنطق لغًة واصطالًحا.ـ 2

يتعرف عىل مدى أمهية املنطق وفائدته.ـ 3

يرسد أقوال أهل العلم يف حكم االشتغال باملنطق.ـ 4

يميز بني التصور والتصديق.ـ 5

يتعرف عىل الداللة وأنواعها.ـ 6

يعرف رشح املصطلحات املنطقية، كاملفرد واملركب والكيل واجلزئي.ـ 7

يقارن بني الكليات اخلمس.ـ 8

يعرف الرشوط التي جيب توفرها يف التعريف الصحيح.ـ 9

* * *
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نشأة علم املنطق

يف القرن اخلامس قبل امليالد ظهر يف أثينا مجاعٌة ُيسّمون )بالسوفسطائيني(، 
ذهبوا إىل استحالة وجود مقياس ثابت للحق، ويعنون بذلك أنَّ احلقيقة ال ثبات 

هلا، فأحدثوا أثًرا سيًِّئا يف املجتمع اليوناين.

فظهر يف هذا الوقت سقراط، وأخذ يعلم تالميذه عن طريق احلوار واملناقشة 
واإلقناع أن حقائق األشياء ثابتة، فللخري حقيقة ثابتة وللرش حقيقة ثابتة. وسار 
عىل دربه تلميذه أفالطون، ثم جاء من بعدمها أرسطو فوضع القواعد التي متكن 
مباحثه،  وهذب  ـ  املنطق  علم  قواعد  وهي  ـ  احلقائق  إىل  الوصول  من  الفكر 

ورتب مسائله فسمى أرسطو: املعلم األول.

ضمن  املنطق  املسلمون  عرف  ـ  الرتمجة  عرص  ـ  األول  العبايس  العرص  ويف 
أرسطو  كتب  برتمجة  املقفع(  بن  اهلل  )عبد  قام  فقد  برتمجتها،  قاموا  التي  العلوم 

املنطقية.

428هـ(  )ت.  سينا  وابن  339هـ(  )ت.  الفارايب  به:  ألَّف  من  أشهر  ومن 
606هـ(،   )ت.  الرازي  واإلمام  505هـ(،  )ت.  الغزايل  حامد  أبو  اإلمام  ـ 

وغريهم. وكان هلم إسهام معروف وبخاصة الفارايب الذي لقب باملعلم الثاين.

* * *
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)1(
مبادئ علم املنطق

لَّم: قال صاحب السُّ

*** ـ  9 للَجنَــــاِن فاملنطـــُق  ــاِنوبعــُد:  ــْحِو للِّس ــُه كالنـــَّـ نِْسبُتـــ

***ـ  10 وعن دقيِق الَفْهِم يكشـُف الِغطاَفَيْعِصـُم األفكاَر عـن غيِّ اخَلطا

تعريف علم المنطق:

هو قانون َتْعِصُم مراعاته الذهَن عن اخلطأ يف الفكر.
العقل  مراعاته  حتفظ  أي  تعصم:  ومعنى  الكلية،  القواعد  القانون:  ومعنى 
ية والتصديقية  عن اخلطأ يف الفكر ـ أي النظر ـ وهو ترتيب املعلومات التصورِّ

للوصول هبا إىل جمهول تصوري أو تصديقي.
موضوعه:

ل إىل املجهول التصوري  املعلومات التصورية والتصديقية من حيث إهنا توصِّ
إنسان، وقولنا  فيه عن هذين األمرين، كقولنا  ُيْبَحُث  املنطق  والتصديقي؛ ألن 

محزة ناجح، فاألول يسمى تصوًرا، والثاين يسمى تصديًقا.
فائدته:

عصمة الذهن من اخلطأ يف الفكر، فكام أنَّ النحو يعصم اللسان عن اخلطأ )أ( 
يف القول، فكذلك املنطق يعصم الذهن عن اخلطأ يف ترتيب معلوماته.

يتالعبون )ب(  الذين  اإلسالم،  خصوم  من  واملجادلني  املخالفني  عىل  دُّ  الرَّ
باأللفاظ واملصطلحات إهياًما لغري املتخصصني.
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النقد والتقدير ووزن األمور وزًنا )ج(  املنطق يف اإلنسان ملكة  ُتريبِّ دراسة 
صحيًحا، كام ُتريبِّ فيه القدرة عىل النظر إىل األشياء نظرة شاملة متكاملة، 

ممَّا يساعد عىل انتظام املجتمع واستقراره.
اسمه:

اسمه علم املنطق، وسمي بذلك؛ ألنه ُيَقّوي اإلدراك، ويعصمه عن اخلطأ يف 
الفكر.

وقانون  العلوم،  وميزان  االستدالل،  وعلم  العلوم،  معيار  أيًضا:  ويسمى 
ى هبا. الفكر، وال ريب أن كثرة األسامء تدل عىل رشف املسمَّ

حكم تعلم المنطق:

قال صاحب السلم:

***ـ 15 االشـــتغاِل َجواِز  يَف  أقـــواٍلواخُللُف  ثالثـــٍة  عـــىل  بـــه   

***ـ 16 ما َحرَّ والنَّواوي  الح  الصَّ ُيْعَلامفابُن  أن  ينبغـــي  قـــوٌم  وقال   

***ـ 17 الصحيحْه املشـــهورُة  القرحيـــْهوالَقْولُة  لكاِمـــِل  َجـــواُزه   

***ـ 18 ـــنَِّة والكَِتـــاِب لَيْهَتـــدي بـــه إىل الصـــواِبمُمَـــاِرِس السُّ  

اختلف العلامء يف حكم االشتغال بعلم املنطق عىل ثالثة أقوال:

يف   - املنطق  ألن  والنووي؛  الصالح  ابن  قول  وهو  التحريم،  األول:  القول 
نظرمها - مدخل إىل الفلسفة التي هي مادة احلرية والضالل، ومدخل الرش رش.

يعرف  ال  )من  قال:  حيث  الغزايل  اإلمام  قول  وهو  اجلواز،  الثاين:  القول 
املنطق، فال ثقة بعلمه(.
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لقويِّ  باملنطق  االشتغال  فيجوز   - الصحيح  وهو  التفصيل  الثالث:  القول 
األقوال،  من  والفاسد  الصحيح  بني  املميز  والسنة  بالكتاب  املشتغل  الفطنة، 

وحيرم عىل غريه.

فضله: من أرشف العلوم؛ ألنه أعمها نفًعا.

نسبته إىل غريه: التباين )االختالف(.

واضعه: أرسطو.

استمداده: من العقل.

فات وأنواعها، والقضايا وأحكامها. مسائله: املعرِّ

* * *
األسئلة

ملاذا اهتم املسلمون  برتمجة املنطق؟ ويف أي عرص كانت ترمجته؟1 1س

لعلم 1 2س والتأليف  بالرتمجة  اهتموا  الذين  العلامء  من  ثالثة  أسامء  اذكر 
املنطق.

عرف علم املنطق، وبني موضوعه، وثمرته، وواضعه.1 3س

بنّي اقوال العلامء يف حكم االشتغال بعلم املنطق.1 4س
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أنواع العلم احلادث
لَّم: قال صاحب السُّ

*** ُعلِْم ًرا  َتَصـــوُّ ُمْفـــَرٍد  َوَدْرُك نِْســـَبٍة بتصديٍق ُوِســـْمإدراُك  19ـ  
*** الوضع عنـــد  األوَل  ْم  بالطَّبـــِعوَقـــدِّ ٌم  ُمَقـــدَّ ألنـــه  20ـ  
*** وعكُســـُه هو الرضوريُّ اجليلوالنظـــريُّ ما احتـــاَج للتأمِل 21ـ  
*** فلتبتهْلومـــا بـــه إىل تصـــوٍر ُوِصْل شـــارٍح  بقوٍل  ُيْدعى  22ـ  
*** ال الُعقالومـــا لتصديـــٍق بـــه ُتوصِّ عنـــد  ُيعرُف  بحجـــٍة  23ـ  

الشرح: يشمل:

معنى العلم احلادث، وتقسيمه إىل تصور وتصديق.ـ 1
معنى التصور.ـ 2
معنى التصديق.ـ 3

 تقسيم العلم إىل رضوري ونظري.4ـ 
ل إىل التصور وإىل التصديق.ـ 5 امُلوصِّ
العلم عند املناطقة هو: مطلق اإلدراك، وقيد العلم باحلادث: حتى خيرج ـ 1

علم اللَّه تعاىل؛ ألنه منزه عن االتصاف بالتصور أو التصديق؛ ألنه قديم.
والعلم احلادث قسامن: تصور وتصديق.

معنى التصور: )إدراك مفرد(، وهو حصول صورة اليشء يف الذهن من ـ 2
غري حكم عليه بإثباٍت أو نفي. ومعنى ذلك: أن أي إدراك ال حكم فيه يكون 
تصوًرا، فمثل: )عبد اللَّه( تصور؛ ألنه ال حكم فيه، وكذلك )علامء األزهر(، 

وهكذا حممد وفرس.
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أما التصديق فقبل الكالم عىل معناه نرضب مثاًل بالقضية اآلتية: )حممد عامل( 
فهذه القضية تشتمل عىل: املحكوم عليه، وهو حممد، واملحكوم به، وهو عامل، 
ونسبة كالمية وهي نسبة العلم ملحمد. وهناك أمر رابع وهو وقوع هذه النسبة 

أو عدم وقوعها. بعد ما ذكر نبني معنى التصديق.

معنى التصديق عند احلكامء )أي الفالسفة(: هو احلكم، وهو إدراك أن ـ 3
النسبة واقعة أو ليست بواقعة، ولكن برشط إدراك املحكوم عليه وهو حممد يف 
املثال السابق، واملحكوم به، وهو عامل، وإدراك النسبة الكالمية، وهي نسبة العلم 
ملحمد، فالتصديق عند احلكامء بسيط؛ ألنه عبارة عن إدراك أن النسبة واقعة أو 
به، والنسبة الكالمية، فهي  أما إدراك املحكوم عليه، واملحكوم  ليست بواقعة، 

رشوط التصديق ال أجزاء له.

عليه،  املحكوم  إدراك  عن  عبارة  هو  الرازي:  الفخر  اإلمام  عند  التصديق 
وإدراك املحكوم به، وإدراك النسبة الكالمية، وإدراك أن النسبة واقعة أو ليست 
بواقعة، مثل: حممد شاعر، فهو عبارة عن اإلدراكات األربع، وكل إدراك منها 

جزء منه فالتصديق عند الرازي مركب، وعند احلكامء بسيط.

تقسيم العلم إىل رضوري ونظري:ـ 4

ونظري،  رضوري  إىل  تصديق،  أو  تصور  هو  الذي  العلم  ينقسم  الرشح: 
فتكون األقسام أربعة:

تصديق  4ـ  رضوري،  تصديق  3ـ  نظري،  تصور  2ـ  رضوري،  تصور  1ـ 
نظري.
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وإليك تعريف كل:

الفكر والنظر،  يعني إىل  التأمل  النظري: هو ماحيتاج يف تصوره إىل  التصور 
فالفرد أي الشخص منا حيتاج يف معرفته ملفهوم - معنى إنسان إىل أمور معلومة 
يتوصل هبا إىل هذا املفهوم الذي كان جمهواًل لديه، وهذه األمور هي حقيقته التي 

هي )حيوان ناطق( فإذا كانا معلومني لنا توصلنا هبام إىل تصور اإلنسان.

ويقابله التصور الرضوري: وهو ما ال حيتاج يف تصوره إىل فكر ونظر، مثل: 
تصور احلرارة أو الربودة بمجرد اللمس.

احلكم  فمثال  ونظر،  فكر  عىل  فيه  احلكم  يتوقف  ما  هو  النظري:  التصديق 
نتوصل هبا  تؤلف عىل هيئة خمصوصة  إىل قضايا معلومة  العامل حيتاج  بحدوث 
إىل معرفة هذا املجهول التصديقي. فنقول مثال: العامل متغري، وكل متغرٍي حادث 

ينتج العامل حادث.

التصديق الرضوري: هو الذي ال حيتاج احلكم فيه إىل فكر ونظر، وذلك مثل 
قولنا: الولد أصغر من أبيه، والكل أكرب من اجلزء.

وقد قدم الشارح الكالم عن التصور النظري والتصديق النظري عىل الكالم 
عن التصور البدهيي والتصديق البدهيي، تبًعا للنظم.

ثم األمور املعلومة التي توصلنا إىل تصور جمهول تسمى: قواًل شارًحا، ـ 5
أمور  يف  نفكر  أن  فعلينا  الفرس،  تصور  أردنا  فإذا  ومعرفا،  تعريًفا  تسمى:  كام 
معلومة هي حقيقته وهي حيوان صاهل - حيوان جنس، صاهل فصل، وهذه 

األمور املعلومة التي هي حيوان صاهل، يطلق عليها قواًل شارًحا وتعريًفا.



13

13

التي توصلنا إىل معرفة جمهول تصديقي تسمى  املعلومة  ثم اعلم أن األمور 
ة( فمثال إذا قلنا: )املؤمن حمبوب( فنجد أن هذا احلكم وهو إثبات احلب  )ُحجَّ
للمؤمن، حيتاج إىل ترتيب قضايا معلومة تؤلف عىل هيئة خمصوصة توصلنا إىل 
صادق،  املؤمن  مثال:  فنقول  للمؤمن،  احلب  إثبات  وهو  املجهول،  هذا  معرفة 
وكل صادق حمبوب، إذن املؤمن حمبوب. هذه القضايا التي توصلنا هبا إىل إثبات 

احلب للمؤمن تسمى باحلجة.
قال المصنف:

*** وعكُســـه هو الرضوريُّ اجَليِلوالنظـــريُّ ما احتـــاج للتأمِل

*** فلتبتهْلومـــا بـــه إىل تصـــور ُوِصْل شـــارٍح  بقوٍل  ُيْدَعى 

*** ال العقالومـــا لتصديـــِق بـــه ُتُوصِّ عنـــد  ُيعرف  بحجـــٍة 

* * *
األسئلة

بني معنى التصور مع التمثيلـ 1

مثل ملا يأيت: تصور رضوري، ونظري، تصديق رضوري ونظري.ـ 2

مثل للتصديق مبينا معناه عند احلكامء وعند الرازي.ـ 3

بامذا نسمي األمور املعلومة التي توصلنا إىل جمهول تصوري أو تصديقي؟ ـ 4
بني ذلك مع التمثيل.
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)4(
الداللة

تعريف الداللة:

الداللة يف اللغة: مصدر سامعي، وتطلق عىل اهلداية واإلرشاد، يقال َدلَّه عىل 
اليشء إذا هداه إليه.

واصطالًحا: تطلق باالشرتاك عىل معنيني:

األول: كون اليشء بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بيشء آخر، واملراد 
أن  يمكن  بحيث  الدالِّ  كون  أي  املدلول،  الثاين  ومن   ، الدالُّ ل  األَوَّ اليشء  من 

ُيفهم منه املعنى سواء ُفِهَم بالفعل أو مل ُيْفهم.

الدالِّ  املعنى من  َفْهُم  ، أي  َفْهُم مدلوٍل من دالٍّ أمٍر، أي  أمٍر من  َفْهُم  الثاين: 
بالفعل سواء أكان الدالُّ لفًظا أم غريه.

التعريف  أن  الحظت  فقد  التعريفني؛  بني  الفرق  معرفة  يمكنك  ذلك  ومن 
ُبدَّ فيه من  األول ال ُيشرتط فيه فهم املعنى من الدالِّ بالفعل،بخالف الثاين فال 

الفهم بالفعل، فالتعريف الثاين أخصُّ من األول.
أقسامها

تنقسم الداللة إىل لفظية وغري لفظية.

واللفظية: هي التي تستفاد من لفظ خمصوص.

وغري اللفظية: هي ما ليست كذلك.
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وكل منهام ثالثة أقسام: عقلية، وطبيعية،ووضعية، فتكون األقسام إذن ستة، 
هي:

اللفظية العقلية: كداللة صوت داخل احلجرة عىل وجود إنسان، وصوت ـ 1
املؤذن عىل حياته.

والقهقهة ـ 2 الضحك  وداللة  األمل،  عىل  ه  التأوُّ كداللة  الطبيعية:  واللفظية 
عىل الرسور.

واللفظية الوضعية: كداللة األسد عىل احليوان املفرتس، وداللة اإلنسان ـ 3
عىل احليوان الناطق.

مل )مثاًل( عىل املؤثِّر، وهو ـ 4 وغري اللفظية العقلية: كداللة أثر القدم يف الرَّ
املاّر فيه، وداللة تغري العامل عىل حدوثه.

عىل ـ 5 ومحرته  اخلوف،  عىل  الوجه  صفرة  كداللة  الطبيعية:  اللفظية  وغري 
احلياء.

وغري اللفظية الوضعية: كداللة إشارة املرور عىل السري أو عدمه، وكداللة ـ 6
أسفل  إىل  بالرأس  واإلشارة  العربية،  املرصي عىل مجهورية مرص  الَعَلِم 

عىل معنى )نعم(، وإىل أعىل عىل معنى )ال(.

واملقصود بالبحث عند املناطقة من هذه األقسام كلها إنام هو الداللة اللفظية 
الوضعية.
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)5(
أقسام الداللة اللفظية الوضعية

قال صاحب السلم:

*** واَفَقْه مـــا  َعىَل  اللفِظ  َيْدُعـــــوهنا َداَللَة امُلَطابقـــــْهَداَللـــُة  24ـ 

*** َفهَو التـــزاٌم، أن بَِعْقـــٍل الُتزْمَوُجْزئِـــِه َتَضّمنًـــا، ومـــا َلِزْم 25ـ 

الداللة اللفظية الوضعية هي: كون اللفظ بحالة وصفة بحيث إذا ُأطلق ُفِهم 
منه معناه للعلم بوضعه.

وتنقسم إىل ثالثة أقسام: مطابقية، وتضمنية، والتزامية.

ووجه احلرص يف هذه القسمة: أن اللفظ إن َدلَّ عىل متام املعنى الذي ُوِضَع له، 
فهي املطابقية أو التطابقية، وإن َدلَّ عىل جزء املعنى املوضوع له فهي التضمنية، 
وإن َدلَّ عىل أمر خارج عن معناه الزم له، فهي االلتزامية، فأقسامها ثالثة بحسب 

العقل.
الداللة المطابقية:

هي داللة اللفظ عىل متام املعنى الذي وضع له من حيث إنه متام معناه، كداللة 
اإلنسان عىل احليوان الناطق، وداللة املثلث عىل السطح املستوي املحاط بثالثة 
عىل  األسد  وداللة  الصاهل،  احليوان  عىل  الفرس  وداللة  متقاطعة،  خطوط 

احليوان املفرتس.

ومعنى مطابقة: )موافقة( اللفظ واملعنى، أي متام املعنى.
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ن: داللة التََّضمُّ

هي داللة اللفظ عىل جزء املعنى املوضوع له، كداللة املعهد عىل أحد فصوله، 
والشجرة عىل غصن منها، واملثلث عىل أحد أضالعه، واحليوان عىل اإلنسان، 

الذي هو جزء منه.

ومعنى تضمن: أن املعنى قد تضمن جزأُه الذي دل عليه.
داللة االلتزام:

عىل  األربعة  كداللة  ذهنًا،  ملعناه  الزم  عنه  خارج  أمر  عىل  اللفظ  داللة  هي 
الزوجية، واجلسم عىل أخذ قدر من الفراغ وهو التحيُّز، والنار عىل احلرارة.

ومعنى التزامية: أن املعنى قد استلزم ذلك األمر اخلارج عنه.
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أقسام اللزوم:

ينقسم اللزوم باعتبار املحل الذي يقع فيه إىل ثالثة أقسام:

لزوم يف الذهن، وهو الذي ال يتحقق إال يف الذهن، كلزوم البرص للعمى، ـ 
ولزوم احلركة للسكون.

لزوم يف اخلارج، كلزوم السواد للغراب والبياض للثلج، فإنَّه يف اخلارج ـ 
فقط، وجيوز يف الذهن وجود غراب أبيض يف اخلارج، وثلج أمحر مثاًل.

لزوم يف الذهن واخلارج، كلزوم الزوجية لألربعة، والشجاعة لألسدـ 

وينقسم اللزوم باعتبار الوضوح والخفاء إلى قسمين:

كلزوم  دليل،  إىل  لغريه  لزومه  إثبات  يف  حيتاج  الذي  وهو   : َبنيِّ غري  الزم 
احلدوث للعامل.

: وهو الذي ال حيتاج يف إثبات لزومه لغريه إىل دليل، كلزوم املكر  الزم َبنيِّ
للثعلب، والشجاعة لألسد.

وينقسم الالزم البنيِّ إىل:الزم بنيِّ باملعنى األعم، والزم بنيِّ باملعنى األخص.

تصور  بعد  بجالء  فيه  اللزوم  يظهر  الذي  هو  األعم:  باملعنى  الَبنيِّ  فالالزم 
الكتابة لإلنسان، فإنك  العلم، وتعلم  الطرفني )امللزوم، الالزم(، كلزوم قابلية 

متى تصورت الطرفني، جيزم عقلك باللزوم بينهام.

يف  يكفي  بحيث  وضوًحا،  أكثر  كان  ما  هو  األخص:  باملعنى  الَبنيِّ  والالزم 
الشجاعة لألسد، واحلرارة  امللزوم وحده، كلزوم  فيه تصور  باللزوم  التصديق 
للنار، فإننا إذا تصورنا معنى األسد وجدنا الشجاعة الزمة ملعناه، وحكم العقل 

بالتالزم بينهام، وكذلك النار واحلرارة.
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صورة توضيحية لتقسيم الالزم عند املناطقة
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مباحث األلفاظ

لَّم: قال صاحب السُّ

*** يوجُد حيُث  األلفاِظ  ُمْفَرُدُمْسَتْعَمُل  وإمـــا  ـــٌب  ُمَركَّ ـــا  إمَّ 26ـ  

*** ٌل مـــا دلَّ جـــزؤه عىل َتالفـــأوَّ ما  بعكـــِس  معنـــاه  جزِء  27ـ  

*** كيلٌّ أو جزئـــي حيـــث ُوِجَداوهو عىل قســـمني أعني امُلْفَرَدا 28ـ  

*** الـــكيلُّ اشـــرتاٍك  اجُلزئـــيُّفُمْفِهـــُم  وعكُســـه  كأســـد  29ـ  

*** اندرْج فيها  إن  للـــذاِت  اًل  َخَرْجوأوَّ إذا  لعارٍض  أو  فانُســـْبه  30ـ  

الشرح:

اللفظ املستعمل باعتبار داللته الرتكيبية، واإلفرادية ينقسم إىل مركب ومفرد.

مثل:  مقصودة،  داللة  معناه  جزء  عىل  جزؤه  دل  الذي  اللفظ  هو  املركب: 
املجتهد ناجح، فجزء هذه القضية وهو املجتهد يدل عىل املحكوم عليه، واجلزء 

الثاين يدل عىل املحكوم به، وجمموعهام هو اللفظ املركب.

شرح التعريف:

الذي ال داللة  اللفظ  فاللفظ جنس يشمل مجيع األلفاظ، )الذي دل( خيرج 
ويلع مقلوب عيّل )جزؤه(، خيرج  زيد،  املهمل، كديز مقلوب  اللفظ  له، وهو 
اللفظ الذي ال جزء له، مثل: كاف اخلطاب، وباء اجلر )عىل جزء معناه( خيرج 
اللفظ الذي به أجزاء ولكن ال يدل جزؤه عىل جزء معناه، مثل: )حممد( فامليم 
يف حممد ال تدل عىل جزء معنى حممد ومثل: )عبد اللَّه( علاًم، فكلمة )عبد( ال 
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تدل عىل جزء معناه داللة مقصودة، فقد صار )عبد اهلل( علاًم عىل الشخص فهو 
لفظ مفرد.

الذي ال يدل جزؤه عىل جزء معناه داللة مقصودة، مثل:  اللفظ  املفرد: هو 
حممد، عبدالرمحن. علام، ورشح معنى املركب يغني عن البيان هنا.

قال المصنف:

*** ُيوَجُد حيُث  األلفاظ  مفــردُمْسَتْعَمُل  وإمــا  مركــٌب  إمــا 

*** عــىل جــزؤه  دلَّ  مــا  ٌل  ــالفــأوَّ ــا ت ــس م ــاه بعك ــزء معن ج

أقسام المفرد باعتبار معناه:

ينقسم املفرد باعتبار معناه إىل كيل، وجزئي.
الكلي، والجزئي:

الكيل: هو ما صدق عىل كثريين كإنسان، فإنه يصدق عىل كل فرد من أفراد 
اإلنسان، فيصدق عىل حممد أنه إنسان، وأمحد، وعىل... إلخ، ومثُل حيوان فإنه 
كل  وهكذا  إلخ،  والبغال...  واخليل،  اإلنسان،  أفراد  من  فرد  كل  عىل  يصدق 

كيل، فإنه يقال عىل كثريين.

قسم األقدمون الكيل من حيث وجود أفراده إىل ثالثة أقسام:

ما مل يوجد منه يشء.ـ 1

ما وجد منه واحد فقط.ـ 2

ما وجد منه أفراد.ـ 3



23

23

ثم جاء املتأخرون وقسموا كل واحد من الثالثة إىل قسمني هكذا:

النقيضني  اجتامع  مثل:  منه يشء ويستحيل وجوده،  يوجد  مل  ما  )أ(  األول: 
ورشيك الباري.

ب( ما مل يوجد منه يشء ويمكن وجوده كجبل من الذهب والغول والعنقاء.

الثاين: )أ( ما وجد منه فرد ويستحيل وجود غريه كواجب الوجود سبحانه.

ب( ما وجد منه فرد ويمكن وجود غريه كالشمس.

الثالث: )أ( ما وجد منه أفراد متناهية كأسد.

ب( ما وجد منه أفراد غري متناهية كصفات اللَّه تعاىل الوجودية.

يصدق  ال  أنه  بمعنى  االشرتاك  منه  يفهم  ال  ما  وهو  الكيل:  عكس  اجلزئي: 
عىل كثريين، مثل: عيل علام؛ ألنه يدل عىل الذات املشخصة املسامة هبذا االسم، 
وال يفهم من تكرار اسم عيل مثال بالنسبة ألفراد كثرية أنه كيل؛ ألنه جمرد اتفاق 
يف االسم، ولكن لكل واحد منهم مشخصات ُتَعيِّنه، وحُتدد ذاته، وال تتعداه إىل 
بقية األعالم،  النرص، وهكذا  إبراهيم غري عيل سيف  غريه فعىل حممد غري عيل 

فإهنا وإن اشرتكت يف لفظ االسم فإهنا ختتلف يف املشخصات.

قال المصنف:
*** ٌّ أو جزئـــيٌّ حيـــُث ُوِجداوهو عىل قســـمني اعنى امُلْفَرَدا كيلِّ

*** الـــكيلُّ اشـــرتاٍك  اجلزئـــيُّفُمْفِهـــُم  وعكُســـه  كأســـد 

تقسيم الكلي إلى ذاتي، وعرضي:

الرشح: الكيل ينقسم إىل كيل ذايت، وكيل عريض. وقد ذكر علامء املنطق لكل 
من الذايت، والعريض ثالثة تعريفات، نكتفي بذكر اثنني منها.
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التعريف األول:

وهو ما اختاره املصنف، وهو أن الذايت ما اندرج يف املاهية وكان جزًءا منها، 
وماهية اليشء هي حقيقته، فاإلنسان مثال ماهيته حيوان ناطق، وحيوان جنس، 
اإلنسان  املثال  إىل  نظرنا  وإذا  قريًبا،  نوع، كام سنعرفه  واإلنسان  وناطق فصل، 
حيوان ناطق، نجد أن ماهية اإلنسان هي )حيوان ناطق( وناطق جزء من ماهية 
اإلنسان مندرج فيها فيكون ذاتيا وهو فصل، أما النوع وهو إنسان فهو متام املاهية 
وليس جزءا منها. وعىل هذا التعريف ال يكون النوع ذاتيًّا بل واسطة بني الذايت 

والعريض.

فنا اإلنسان بأنه حيوان ضاحك،  والعريض: ما كان خارجا عن املاهية، فلو عرَّ
نجد أن )ضاحك( ليس جزًءا للامهية، وإنام هو خارج عنها خاص هبا؛ ولذلك 
املاهية وليس خاصا هبا بل عاًما، مثل:  إذا كان خارجا عن  أما  يسمى خاصة، 

ا. )ماٍش( فيسمى عرًضا عامًّ

وعىل هذا التعريف يكون الذايت من الكيل هو: اجلنس، والفصل، والعريض 
هو اخلاصة، والعرض العام.

هذا  والعريض  الذايت  بني  واسطة  هو  إنام  عرضيًّا  وال  ذاتيًّا  فليس  النوع  أما 
بالنسبة للتعريف األول.

التعريف الثاني:

الذايت: ما ليس خارجا عن املاهية، فيشمل النوع، واجلنس، والفصل، ففي 
املثال السابق وهو اإلنسان حيوان ناطق، نرى أن اإلنسان وهو النوع ليس بخارج 
عن املاهية؛ ألنه متام املاهية، واجلنس وهو حيوان ليس بخارج عن املاهية؛ ألنه 
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عن  بخارج  ليس  ناطق  وهو  والفصل  غريها،  وبني  بينها  املشرتك  املاهية  جزء 
الذايت  يكون  التعريف  هذا  وعىل  عداها.  عام  هلا  املميز  املاهية  جزء  وهو  املاهية 

شامال للنوع واجلنس والفصل.

والعريض: هو ما كان خارًجا عن املاهية، وهو يشمل اخلاصة، كالضاحك 
بالنسبة لإلنسان، والعرض العام، كاملايش بالنسبة لإلنسان.

قال المصنف:

*** اندرْج فيها  إْن  للـــذات  اًل  َخَرْجوأوَّ إذا  لعارٍض  أو  فانُســـْبُه 

* * *
األسئلة

كل ـ 1 وعرف  واإلفرادية،  الرتكيبية،  داللته  حيث  من  اللفظ  أقسام  اذكر 
قسم مع التمثيل.

 بني املفرد واملركب فيام يأيت: عيّل، عبد اللَّه )علام( املؤدب حمبوب، زين 2ـ 
العابدين )علام(، املجتهد ناجح.

عرف كال من الكيل، واجلزئي مع التمثيل ثم عني الكيل واجلزئي فيام يأيت:ـ 3

1( إنسان  2( عىل  3( مجل  4( ضاحك  5( حممد  6( ماٍش  7( خالد.

يشمله ـ 4 ما  مبينا  درستهام  اللذين  التعريفني  بأحد  والعريض  الذايت  عرف 
التعريف من الكليات اخلمسة.

بني الذايت والعريض فيام يأيت:ـ 5

إنسان، ماش، فرس، منتصب القامة، صاهل، ضاحك.
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الكليات اخلمس
لَّم: قال صاحب السُّ

*** انتقاْص دوَن  مخسٌة  جنٌس وَفْصٌل َعَرٌض نوع ٌ وخاْصوالكليَّاُت  31ـ  

*** شـــطط بـــال  ثالثـــة  َوَسْطوأوٌل  أو  بعيٌد  أو  قريٌب  جنٌس  32ـ  

إن الكليات مخسة، ووجه احلرص أن الكيل إما أن يكون متام املاهية، أو جزء 
فهو يساوي  )نوًعا( كالفرس  َي  ُسمِّ املاهية  فإذا كان متام  أو عرضا هلا،  املاهية، 

)حيوان صاهل( فيكون متام املاهية نوعا.

جزء  فهو  صاهل  مثل:  فصال،  َي  ُسمِّ املساوي  املاهية  جزء  الكيل  كان  وإن 
املاهية التي هي )حيوان صاهل( وهو مساٍو هلا ـ أي يف املا صدق ـ ، وإن كان 
ماهية  من  جزء  فحيوان  حيوان،  مثل:  اجلنس،  فهو  منها  األعم  املاهية  جزء 
الناطق،  الفرس، وهو أعم منها؛ ألن حيوان يشمل احليوان الصاهل واحليوان 

وغري ذلك من احليوانات.

أما إذا كان الكيل عارًضا للامهية خارجا عنها، فإن كان عرضا للامهية خاصا 
َي خاصة وإن كان عارًضا للامهية غري خاص  هبا كالضاحك بالنسبة لإلنسان ُسمِّ
هبا بل يشملها وغريها، كاملايش بالنسبة لإلنسان سمي عرضا عاما، هذا هو وجه 
حرص الكليات يف مخس. وهي اجلنس والفصل والنوع واخلاصة والعرض العام، 

وإليك بيان كل واحدة منها.

* * *
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1- اجلنس
اجلنس: هو كيل صادق عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة يف جواب ما هو، مثل: 
حيوان، فهو يصدق عىل اإلنسان والفرس واجلمل، ومثل: جسم، فإنه يصدق 

عىل اجلسم النامي كاحليوان والنبات، وغري النامي كاحلجر واحلديد.

فإذا سئل عن اإلنسان، والفرس، واجلمل، بام هو؟ كان اجلواب: هو حيوان.

وإذا سئل عن احليوان والنبات واحلجر واحلديد بام هو؟ كان اجلواب: )جساًم( 
واملسئول عنه فيام سبق خمتلف احلقيقة، فحقيقة اإلنسان غري حقيقة الفرس غري 
حقيقة  غري  احلجر  وحقيقة  النبات  حقيقة  غري  احليوان،  وحقيقة  اجلمل  حقيقة 
احلديد، ومن ذلك يتبني لنا أن اجلنس كيل صادق عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة 

يقع يف جواب السؤال بام هو.
شرح التعريف:

قوله: »صادق عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة« خيرج النوع كإنسان؛ ألنه صادق 
عىل كثريين متفقني باحلقيقة.

»يف جواب ما هو« خيرج العرض العام، فإنه ال يقال يف اجلواب أصاًل كام هو 
اصطالح املناطقة، كام خيرج الفصل، واخلاصة؛ ألهنام يقاالن يف جواب أي يشء 

هو.
قال المصنف:

*** جنس وفصل عرض، نوع وخاصوالكليــاُت مخســٌة دون انتقاْص
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أقسام الجنس

فإن حتته  مثل: )حيوان(  ما ال جنس حتتُه، وفوقه أجناس،  القريب:  اجلنس 
أنواع، مثل: إنسان، فرس، مجل، وفوقه أجناس، مثل: جسم ناٍم.

اجلنس البعيد: هو ما ال جنس فوقه وحتته أجناس، ومثَّل له املناطقة باجلوهر 
بناًء عىل جنسيته، فليس فوقه جنس، وحتته: اجلسم املطلق، واجلسم النامي وهي 

أجناس.

اجلنس الوسيط: هو ما فوقه جنس وحتته جنس، مثل: ناٍم ففوقه جنس وهو 
اجلسم املطلق ويشمل النامي وغريه، وحتته جنس وهو حيوان ونبات.

قال المصنف:

*** شـــطْط بـــال  ثالثـــٌة  جنٌس قريــٌب او بعيٌد أو َوَســَطوأوٌل 

* * *
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2- الفصل
الفصل هو جزء املاهية الصادق عليها يف جواب أي يشء هو يف ذاته.

فقوله: )جزء املاهية(، خيرج النوع؛ ألنه متام املاهية واخلاصة، والعرض العام؛ 
ألهنام خارجان عن املاهية »الصادق عليها« خيرج اجلزء املادي، كالسقف بالنسبة 
خمرج  هو«  يشء  أي  جواب  »ويف  البيت  عىل  يصدق  ال  السقف  فإن  للبيت، 

للجنس والنوع؛ ألن اجلنس والنوع يقاالن يف جواب ما هو.

مثال الفصل )صاهل( مثال فإذا سئل عن الفرس.

أي يشء هو يف ذاته. كان الصاهل جوابا عنه.
أقسام الفصل

الفصل قسامن قريب وبعيد:

اإلنسان  فجنس  القريب،  جنسه  عن  اليشء  يميِّز  ما  هو  القريب:  الفصل 
وهو  فالفصل  إلخ،  والصاهل..  الناطق  احليوان  يشمل  وهو  حيوان،  القريب 

ناطق يميز اإلنسان عن احليوان الصاهل، والناهق ويسمى بالفصل القريب.

الفصل البعيد: هو مايميز اليشء عن جنسه البعيد )أي غري القريب( فاجلنس 
احلساس،  وغري  كاحليوان،  احلساس،  يشمل  وهو  )ناٍم(  مثل:  لإلنسان  البعيد 
اإلنسان  ميزت  أن كلمة حساس  نجد  ناٍم حساس  اإلنسان  قلنا  فلو  كالنبات، 
فصل  لإلنسان  بالنسبة  حساس  كلمة  هل  وهو  سؤال  يبدو  وهنا  النبات،   عن 
أو جنس؟ واجلواب: أن كلمة حساس إذا وقعت يف جواب ما هو كانت جنسا 
وإذا وقعت يف جواب أي يشء هو يف ذاته كانت فصال. وبيان ذلك إذا سألنا عن 
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اإلنسان ما هو فقيل )حساس( كان لفظ حساس جنسـًا ألنه وقع يف جواب ما 
هو.

أما إذا سألنا عن اإلنسان ما هو فقيل )نام( فإذا سألنا أي يشء هو يف ذاته فقيل 
)حساس( كانت كلمة حساس فصال بعيدا ألنه وقع يف جواب أي يشء هو يف 

ذاته.

* * *
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3- النوع
ينقسم النوع إىل نوع حقيقي ونوع إضايف.

النوع احلقيقي: هو ما صدق عىل كثريين متفقني باحلقيقة يف جواب ما هو.

فقوله: )ما صدق عىل كثريين( خيرج اجلزئي كمحمد و)متفقني يف احلقيقة( 
خيرج اجلنس؛ ألنه يقال عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة. ويف )جواب ما هو( خيرج 
العرض العام، فإنه ال يقال يف اجلواب كام هو مصطلح املناطقة، وخيرج الفصل 
فإنه يقال يف جواب أي يشء هو يف ذاته كام خيرج اخلاصة ألهنا يف جواب أي يشء 

هو يف عرضه.

النوع اإلضايف: هو ما صدق عىل كثريين يف جواب ما هو املندرج حتت جنس. 
والنسبة بني النوعني العموم واخلصوص الوجهي جيتمعان يف يشء وينفرد كل 
منهام يف يشء آخر، فيجتمعان يف إنسان، حيث يصدق عليه أنه يقال يف جواب 
ما هو عىل كثريين متفقني باحلقيقة فيكون نوعا حقيقيا، ويصدق عليه أنه يقال 
عىل كثريين يف جواب ما هو، ويندرج حتت جنس، حيث إن إنسان يندرج حتت 

حيوان.

وينفرد اإلضايف يف اجلنس القريب، مثل:)حيوان( والوسط مثل:جسم، فكل 
من املثالني يصدق عليه أنه صادق عىل كثريين يف جواب ما هو ومندرج حتت 
النوع  يندرج حتت )جوهر( وينفرد  )نام( وجسم  يندرج حتت  جنس. فحيوان 
احلقيقي يف النوع البسيط ومثلوا له )بالنقطة( والنقطة ال تندرج حتت جنس وإال 

لزم تركيبها.
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4 - اخلاصة

اخلاصة: هي الكيل اخلارج عن املاهية اخلاص هبا الواقع يف جواب أي يشء هو 
يف عرضه فقوله اخلارج عن املاهية خيرج اجلنس والنوع والفصل، وقوله اخلاص 
هبا خيرج العرض العام. وهي قد تكون للجنس كاملايش للحيوان، فاملايش خاص 
باحليوان وقد تكون للنوع كالضاحك لإلنسان، ومن املثالني يتضح لنا أن كل 
خاصة لنوع، خاصة جلنسه، وخاصة اجلنس وهي ماش ال تصلح خاصة لنوعه.

وقد تكون اخلاصة والعرض العام الزمة يمتنع يف العقل انفكاكها كالزوجية 
لألربعة، وقد تكون مفارقة جيوز يف العقل انفكاكها كالكتابة بالفعل لإلنسان.

* * *

3- العرض العام
العرض العام: هو الكيل اخلارج عن املاهية الصادق عليها وعىل غريها.

»فالكيل اخلارج عن املاهية« خيرج اجلنس، والنوع، والفصل.

»الصادق عليها وعىل غريها« خيرج اخلاصة، ومثاله )ماٍش( فإنه يصدق عىل 
اإلنسان، واجلمل.

* * *
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نسبة األلفاظ واملعاني بعضها لبعض
لَّم: قال صاحب السُّ

*** مخســـُة أقســـاٍم بـــال ُنقصاِنَونِْســـَبُة األلفـــاِظ للمعـــاين 33ـ 

*** ختاُلـــُف تشـــاكٌك  الرتادُفتواُطـــٌؤ  عكُســـه  واالشرتاُك  34ـ 

*** خرُب أو  طلـــٌب  إما  ســــــتذكُرواللفـــُظ  ثالثـــــٌة  وأوٌل  35ـ 

*** ُدَعا وعكُسه  اســـتعال  مع  وقعاأمٌر  فالتامٌس  التســـاوي  ويف  36ـ 

ينقسم االسم باعتبار معناه من حيث هو معناه إىل قسمني:

ـ  القسم األول: ما يدل عىل معنى واحد، وهو: إما أن يدل عىل ذات واحدة 
فقط، وهو اجلزئي احلقيقي، كمحمد، والقاهرة، ومكة، وإما أن يدل عىل أفراد 
الذي  وهو  متواطئ:  إىل  ينقسم  والكيل  وشجرة،  كإنسان،   ، الُكيلِّ وهو  كثرية، 
تتساوى مجيع أفراده يف صدق الُكيلِّ عليها، واشرتاكها فيه، مثل إنسان، ومثلث، 
فإنَّ مجيع أفراد هذه الكليات تتفق يف صدق احلقيقة الكلية عليها، وتطلق عىل 

كل منها بالتساوي.

ـ ومشكك: وهو الذي مل َتَتساَو أفراده يف صدق الُكيلِّ عليها؛ وذلك بأن يكون 
املعنى املقصود من الكل يف بعضها أوىل من بعض، أو أقدم، أو أشد وأقوى.

ـ القسم الثاين: ما يدل عىل أكثر من معنى، وهو: ما ُوِضع ملعان كثرية خمتلفة 
عىل السواء، فهو املشرتك اللفظي، كعني، وعكس االشرتاك الرتادف وهو: أْن 

ام موضوعان للحيوان الناطق. يتوافق اللفظان يف املعنى كإنسان وبرش، فإهنَّ



34

34

فهو  آخر،  معنى  إىل  منه  ُنِقل  ثم  ملعنى،  األصل  يف  وضع  قد  يكون  أْن  ا  وإمَّ
املنقول، ككلمة الصالة، والصوم.

بطريق  استعمل  ثم  يشء،  عىل  للداللة  األصل  يف  وضع  قد  يكون  َأْن  ا  وإمَّ
فإنه وضع للداللة عىل  املجاز للداللة عىل يشء آخر فهو املجازي، مثل أسد؛ 

احليوان املفرتس، ثم ُنِقل جماًزا إىل الرجل الشجاع.

مثل:  التباين  فهو  اآلخر  عليه  يصدق  مما  يشء  عىل  أحدمها  يصدق  مل  فإْن 
إنسان، وحجر، وإال فعموم وخصوص ُمْطَلق مثل إنسان، وحيوان أو وجهي 

مثل: إنسان وأبيض. أو مساوي مثل: إنسان وناطق.

من خالل ما سبق يتحصل لنا أن النسب أربعة أقسام:

)املتواطئ( ـ 1 يشمل  القسم  وهذا  وأفراده،  اللفظ،  معنى  بني  نسبة 
و)املشكك(.

نسبة بني اللفظ، ومعناه، وهذا القسم هو )اللفظ املشرتك(.ـ 2

نسبة بني اللفظ، ولفظ آخر، وهذا القسم هو )املرتادف(.ـ 3

)التخالف(، ـ 4 القسم هو  اللفظ، ومعنى لفظ آخر، وهذا  نسبة بني معنى 
والعموم  املطلق،  واخلصوص  والعموم  التباين،  ثالثة،  بصور  ويصدق 

واخلصوص الوجهي.

وبذلك تكون النسب املذكورة أربعة إمجااًل، وسبعة تفصياًل، هي:

التواطؤ: هو أن يكون اللفظ ذا معنى واحد، وله أفراد متساوية يف ذلك ـ 1
أفراد اإلنسان، واجلمل، والفرس،  املعنى. مثاله: إنسان، مجل، فرس فإنَّ مجيع 
يف  املتساوية  األفراد  وتلك  اللفظ،  معنى  بني  فالنسبة  املعنى،  أصل  يف  متساوية 
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أصل هذا املعنى تسمى )التواطؤ(.

التشاكك1 هو أن يكون اللفظ له معنى واحد، ولكن أفراده خمتلفة؛ أي ـ 2
غري متساوية يف ذلك املعنى. مثاله1 البياض، الضوء، الوجود،فإنَّ كل لفظ من 

هذه األلفاظ له معنى يندرج حتته أفراد متعددة، ولكنها غري متساوية يف املعنى.

فالوجود مقول عىل الواجب، واملمكن، ولكنه يف الواجب أوىل منه يف املمكن.

قبل  الواجب  الواجب واملمكن لكن حصوله يف  أيًضا مقول عىل  والوجود 
حصوله يف املمكن.

يف  منه  وأقوى  أشد  الشمس  يف  ولكنَّه  واملصباح،  للشمس،  يكون  والضوء 
املصباح. وكذا البياض فإنَّه يف الثلج أقوى وأشد منه يف احلجر، واجلري.

ا ـ 3 فإهنَّ الوضع واملعنى. مثاله: )عني(  اللفظ، وتعدد  االشرتاك: هو احتاد 
للطُّْهر،  )قرء(  وكذلك  خمتلفة،  بأوضاع  والذهب  والبئر،  للبارصة،  وضعت 

واحليض.

ُبر ـ 4 مثاله1  املعنى  واحتاد  اللفظ،  تعدد  االشرتاك،وهو  عكس  الرتادف1 
وقمح، وأسد وغضنفر، وإنسان وبرش.

التباين1 هو أالَّ يصدق أحد اللفظني الكليني عىل يشء مما يصدق عليه ـ 5
اآلخر، وذلك كاملربع، واملثلث مثاًل، فإنَّ معنى املربع سطح مستٍو حمدود بأربعة 
فأنت  متقاطعة1  خطوط  بثالثة  حمدود  مستٍو  سطح  واملثلث  متساوية،  خطوط 

ترى أنَّ املعنيني متغايران، وحمال أْن يصدق أحدمها عىل يشء مما يتناوله اآلخر.

وبذلك تكون النسبة بني معنى املثلث، واملربع )التباين(.
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و)جزيرة(،  )فرس(،  ومعنى  )إنسان(،  معنى  بني  النسبة  يف  القول  وكذلك 
و)بحرية( وهكذا يسمى هذا التباين كليًّا.

العموم واخلصوص املطلق: هو َأْن جيتمع املعنيان يف مادة، وينفرد األَعمُّ ـ 6
النسبة بني معنى اإلنسان، ومعنى احليوان، وينفرد  منهام يف مادة أخرى؛ كام يف 

األَعمُّ منهام وهو احليوان يف الفرس، واجلمل مثاًل.

العموم واخلصوص الوجهي1 وضابطه1 أْن جيتمعا يف مادة، وينفرد كل ـ 7
منهام يف مادة أخرى؛ وذلك1 كام يف النسبة بني معنى اإلنسان، واألبيض.

ام جيتمعان يف اإلنسان األبيض، وينفرد اإلنسان يف األسود مثاًل، كام ينفرد  فإهنَّ
األبيض يف الثلج، والقطن.

ويسمى هذا التباين جزئيًّا.
تقسيم اللفظ إلى خبر وإنشاء:

حيتمل،  مل  وإن  خرًبا.  ى:  ُيَسمَّ والكذب  الصدق  احتمل  إن  املركب:  اللفظ 
ى: إنشاًء. ُيَسمَّ

ومن اإلنشاء: الطلب مثل: ذاكر، ال هتمل. فإن كان مع استعالء، فهو: أمر.

وإن كان مع خضوع، فهو: دعاء. وإن كان مع تساوي، فهو التامس. وال هيتم 
املناطقة إال باخلرب.
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الكل والكلية واجلزء واجلزئية

لَّم: قال صاحب السُّ

*** املجموِع عىل  ُحْكُمنـــا  وقوِعالُكلُّ  ذا  ليـــس  ذاك  ككلِّ  37ـ  
*** فإنـــه كليـــٌة قـــد ُعلِـــامَوَحْيُثـــام لـــكلِّ فـــرٍد ُحكاَِم 38ـ  
*** واجلـــزء معرفتـــه جليـــْةواحلكُم للبعـــِض هو اجلزئيْة 39ـ  

احلكم  هو  وليس  جمموع،  هو  حيث  من  املجموع  عىل  احلكم  هو  الكل: 
العامل  إىل  اإلسالمية  الدعوة  مسئولية  يتحمل  أزهري  كل  مثل:  اجلميع  عىل 
يريد جمموعهم ال مجيعهم فقد يكون فيهم من ال يقدر عليها، وقد درج علامء 
املنطق عىل مناقشة حديث ذي اليدين هل هو من باب الكل أو من باب الكلية. 
واحلديث أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صىل الرباعية ركعتني وسلَّم. فقال ذو اليدين: أقرصت 
اليدين: بل  اللَّه فقال ملسو هيلع هللا ىلص كل ذلك مل يكن فقال ذو  أم نسيت يارسول  الصالة 

بعض ذلك قد كان. احلديث
باب  من  أنه  والراجح  املجموع،  عىل  احلكم  هو  الذي  الكل  باب  من  وأنه 
الكلية ألن العبارة وهي )كل ذلك مل يكن( تفيد نفى كل من النسيان، والقرص، 

وال تفيد نفي اجلمع بني النسيان والقرص.
الكلية: هي احلكم عىل مجيع األفراد، مثل: )كل نفس ذائقة املوت( كل إنسان 

حيوان.
اجلزئية: هي احلكم عىل بعض األفراد: مثل: بعض احليوان صاهل.

للبيت  بالنسبة  السقف  مثل:  الكل،  غريه  ومن  منه  تركب  ما  هو  اجلزء: 
واخلشب بالنسبة للباب.
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األسئلة

اذكر وجه انحصار الكليات يف مخسة.ـ 1

عرف اجلنس. وبني أقسامه مع التمثيل.ـ 2

عرف الفصل وبني أقسامه مع التمثيل.ـ 3

بني الفرق بني العرض العام واخلاصة مع التمثيل.ـ 4

اذكر الفرق بني النوع احلقيقي، والنوع اإلضايف مع التمثيل.ـ 5

بني نوع الكيل فيام يأيت: صاهل، مثلث، نبات، جسم، ضاحك، ثم ضع ـ 6
الثاين  ويف  ا  عامًّ عرًضا  األول  يف  تكون  بحيث  مثالني  يف  )ماش(  كلمة 

خاصة.

هات مثاال للكلية واجلزئي واجلزء.ـ 7

* * *
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السؤال مبا - وأي
املناطقة  أن  تعرف  أن  فالبد  العلم  أبواب  من  وأي(   - )بام  السؤال  كان  إذا 

يسألون بام يف مواضع وبأي يف مواضع.
ألن السائل إن كان يسأل عن حقيقة اليشء فيسأل بام.

وإن كان عاملا باحلقيقة ولكن يريد أن يعلم ما يميزها عن غريها من األشياء 
فيسأل بأي.

والسؤال بـ)ما( يكون عن أربعة أشياء.
واحد كيل: مثل: ما اإلنسان؟ واجلواب عنه يكون باحلد )حيوان ناطق(.ـ 1
واحد جزئي: نحو ما حممد؟ واجلواب عنه بالنوع )إنسان(.ـ 2
بالنوع ـ 3 واجلواب  وفاطمة؟  وعىل  حممد  ما  مثل:  احلقيقة:  متامثل  متعدد 

)إنسان(.
واجلواب ـ 4 واألسد؟  والغزال.  اإلنسان.  ما  مثل:  احلقيقة:  خمتلف  متعدد 

يكون ببيان اجلنس.
السؤال بـ)أي( يكون عىل رضبني.

يف ـ 1 املعدن  يميز  يشء  أي  مثل:  ذاته.  يف  اليشء  يميز  عام  السؤال  يراد  أن 
ذاته؟ فتكون اإلجابة بالفصل )بأنه يتمدد باحلرارة(.

يف ـ 2 داخاًل  ليس  يشء  أي  َعَرِضه  يف  لليشء  املميز  عن  السؤال  يراد  أن 
حقيقته، مثل: أي يشء يميز الصالة عن بقية الفرائض؟ فيكون اجلواب 

باخلاصة فنقول )استقبال القبلة(.
واخلالصة أن السؤال بـ)ما( عن احلقيقة وجوابه باحلد أو النوع أو اجلنس.

بالفصل  اجلواب  فيكون  احلقيقة  يف  إما  وهو  املميز  عن  بـ)أي(   والسؤال 
أو املميز يشء خارج عن احلقيقة فيكون باخلاصة.
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املعرفات

قال صاحب السلم:

*** ُقِســْم َثاَلَثـــــٍة  عىل  ٌف  َحٌد، وَرْسمٌي، وَلْفظـــيٌّ ُعلِـْمَمَعـرِّ 40ـ  
*** َوَقعا َوَفْصٍل  باجِلنْــــِس  ْسُم باجِلنِْس وخاَصـــٍة َمَعافاحَلدُّ  والرَّ 41ـ  
*** بَِفْصٍل، أو معا ِجنٍْس بعيــٍد ال قريــــٍب َوَقَعاوناِقُص احلـــدِّ  42ـ  
*** َفَقْط ْســـِم بخاصٍة  الرَّ ارتبْطوناِقُص  َقد  أبعـــٍد  ِجنٍْس  َمَع  َأْو  43ـ  
*** ُشِهَرا لدهيــــــْم  بَِلْفظيٍّ  َأْشَهراوما  برديٍف  لفـــــٍظ  َتْبديُل  44ـ  

املعرفات هي مقاصد التصورات ومبادئ التصورات هي الكليات اخلمس، 
وملا فرغ املصنف من مبادئ التصورات رشع يف بيان مقاصدها وهي املعرفات.

التعريف هو: مايلزم من تصوره تصور املعرف: أو امتيازه عن غريه.
لفظي،  تعريف  بالرسم،  تعريف  باحلد،  تعريف  أقسام:  ثالثة  عىل  ف  املعرِّ

وإليك بيان كل:
ف، وهو ينقسم إىل  امُلَعرَّ أواًل: التعريف باحلّد: ويكون بذكر ذاتيات اليشء 

حد تام، وحد ناقص.
عىل  اجلنس  تقديم  برشط  والفصل  القريب  باجلنس  تعريف  هو  التام:  احلّد 
الفصل، مثل: تعريف الفرس بأنه حيوان صاهل، وتعريف اإلنسان بأنه حيوان 
هو  والفصل  املثالني،  يف  احليوان  وهو  القريب  باجلنس  وقع  فالتعريف  ناطق. 
عىل  مقدم  املثالني  يف  واجلنس  الثاين،  املثال  يف  وناطق  األول،  املثال  يف  صاهل 
ا الشتامله عىل  ا ألنه مانع من دخول غري املعرف فيه، وتامًّ الفصل، وسمي حدًّ

الذاتيات.
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بأنه  الفرس  كتعريف  فقط،  القريب  بالفصل  كان  ما  هو  الناقص:  احلد 
)صاهل( أو باجلنس البعيد مع الفصل، كتعريف الفرس بأنه )جسم صاهل(.

ثانًيا- التعريف بالرسم: ويكون بذكر عرضيات اليشء املعرف: وهو: ينقسم 
إىل تام، وناقص.

بأنه  اإلنسان  القريب، واخلاصة، كتعريف  باجلنس  ما كان  التام: هو  الرسم 
عىل  يشتمل  والتعريف  األثر،  هو  الرسم  ألن  رساًم  وسمي  ضاحك.  حيوان 
اخلاصة وهو أثر من آثار حقيقة اإلنسان. وسمي رساًم تاًما ألن التعريف اشتمل 

ف. وهو )ضاحك(. عىل اجلنس القريب وقيد بأمر خيص املعرَّ
الرسم الناقص: وهو ما كان باخلاصة فقط، كتعريف اإلنسان بأنه: ضاحك. 
بأنه:)جسم  اإلنسان  كتعريف  البعيد،  واجلنس  باخلاصة  التعريف  كان  أو 

ضاحك(.
وبقي:

املايش  بأنه:  اإلنسان  كتعريف  الفصل،  مع  العام  بالعرض  التعريف   )1(
الناطق.

الناطق  بأنه:  اإلنسان  كتعريف  اخلاصة،  مع  بالفصل،  والتعريف   )2(
الضاحك.

املايش  بأنه:  اإلنسان  كتعريف  اخلاصة،  مع  العام  بالعرض  والتعريف   )3(
الضاحك.

هذه التعريفات املذكورة ذهب أكثر املناطقة إىل أن التعريف بالعرض العام 
مع الفصل أو بالفصل مع اخلاصة من احلد الناقص. أما التعريف بالعرض العام 

مع اخلاصة فهو من قبيل الرسم الناقص.
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ثالًثا: التعريف اللفظي كام هو املشهور عند املناطقة:

هو أن يكون: )1( بتبديل اللفظ بمرادفه األشهر، كتعريف الليث )باألسد(.

)2( وكذلك التعريف باملثال مثل: االسم، كمحمد.

)3( والتعريف بالتقسيم، مثل: الكلمة: اسم، أو فعل، أو حرف. واملحققون 
من املناطقة أحلقوا التعريف اللفظي بالرسم الناقص. وذلك ألن اتضاح اللفظ 
اليشء  بني  املشاهبة  أو  األول  املثال  وهو  خواصه  من  خاصة  األشهر.  بمرادفه 
ومثاله كام يف املثال الثاين، والتقسيم خاصة من خواصه كام يف املثال الثالث. هلذا 

أحلقت هذه التعريفات بالرسم الناقص.

* * *
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شروط التعريف
قال صاحب السلم:

*** أبعداورشُط كلٍّ أن ُيـــَرى ُمطَّـــِرَدا ال  وظاهـــًرا  ُمنَْعكًِســـا  45ـ  

*** َزا ـــوُّ َتَ وال  ُمَســـاوًيا  َزاوال  ـــرِّ حُتُ هبـــا  قرينـــٍة  بـــال  46ـ  

*** وال بمحدود  ُيـــدري  بام  مشـــرتٍك مـــن القرينـــة خالوال  47ـ  

*** املردود مجلـــة  من  أن َتدخـــَل األحكاُم يف احلدودوعندهـــم  48ـ  

*** َرَوواوال جيـــوز يف احلدود ِذْكُر )أو( ما  فادِر  الرسِم  يف  وجائٌز  49ـ  

أن يكون التعريف مطرًدا منعكًسا جامًعا مانًعا، يعني جامًعا جلميع أفراد ـ 1
ف فيه، وذلك مثل:  ف بحيث ال خيرج عنه فرد، ومانًعا من دخول غري املعرَّ املعرَّ
أفراد اإلنسان،  التعريف جامع جلميع  بأنه حيوان ناطق؛ فهذا  تعريف اإلنسان 

ومانع من دخول غري اإلنسان فيه.

أما لو عرفنا اإلنسان بأنه »جسم ناٍم« فهذا التعريف ال يمنع دخول النبات. 
فهو جسم ناٍم وال يمنع من دخول الفرس واجلمل؛ ألن كاًل منهام جسم نام.

فهذا التعريف غري مانع فال يصح.

ر« فهذا التعريف غري جامع ألفراد احليوان،  فنا احليوان بأنه »جسم ُمَفكِّ وإذا عرَّ
فهو ال يصدق عىل الفرس، واجلمل مثاًل. وهلذا ال يكون التعريف صحيًحا؛ ألنه 

ف. غري جامع جلميع أفراد املعرَّ
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ا ـ 2 ف، وال مساويًّ أن يكون التعريف ظاهًرا بحيث ال يكون أخفى من املعرَّ
ألن  ف  املعرِّ من  أخفى  التعريف  كان  كالنفس،  جسم  بأهنا  النار  فنا  عرَّ فلو  له 
اخلفاء  يف  للمعرف  مساوًيا  التعريف  كان  إذا  وكذلك  النار،  من  أخفى  النفس 
أو  باألخفى  فالتعريف  ذلك  وعىل  بساكن،  ليس  بام  املتحرك  كتعريف  وذلك 

باملساوي للمعرف يف اخلفاء ال يصح.

أال يكون التعريف بطريق املجاز اخلايل عن القرينة، مثل1 تعريف التلميذ ـ 3
مثل1  قرينة  وجدت  إذا  أما  يصح.  ال  التعريف  فهذا  ناهق  حيوان  بأنه1  البليد 

تعريف البليد بأنه حيوان ناهق يقرأ ويكتب فإن التعريف يصح.

بأهنا ـ 4 الشمس  املعرف، كتعريف  معرفة  عىل  التعريف  معرفة  يتوقف  أال 
فالنهار  غروهبا.  حتى  الشمس  طلوع  من  الفرتة  هو  والنهار  هناري.  كوكب 
يتوقف عىل معرفة الشمس ألهنا مأخوذة من تعريفه إذن فتعريف النهار يتوقف 
فال  معرفة النهار، وهذا دور  معرفة الشمس، ومعرفة الشمس متوقفة عىل  عىل 

يصح التعريف.

أن ـ 5 أمرين  بأحد  إال  التعريف  يصح  فال  مشرتك  بلفظ  التعريف  كان  إذا 
تكون هناك قرينة تعني أحد املعنيني، أو يكون التعريف صادقا عىل املعنيني. فلو 
املعنيني  عىل  التعريف  صدق  إذا  وأيضا  الكون  تيضء  عني  بأهنا  الشمس  عرفنا 
صح التعريف، وذلك كتعريف القضية بأهنا قول حيتمل الصدق والكذب لذاته، 
فالقول يف التعريف مشرتك بني امللفوظ واملعقول. وكل منهام مراد يف التعريف.

أال يشتمل التعريف عىل حكم عىل املعرف، مثل1 الفاعل اسم مرفوع، ـ 6
ال  فالتعريف  مرفوع  اسم  بأنه  الفاعل  عىل  احلكم  أردنا  إذا  التعريف  هذا  ففي 
يصح، ألنه يستلزم تصور الفاعل وهو املحكوم عليه ألن احلكم عىل الشئ فرع 



46

46

املعرف  تصور  من  إذن  فالبد  يصح  ال  املجهول  عىل  احلكم  تصوره، وألن  عن 
وهو الفاعل. وتصور الفاعل متوقف عىل التعريف وهذا دور.

أال يشتمل التعريف عىل ـ أو ـ التي للشك أو اإلهبام سواء كان التعريف ـ 7
ليس  املعرف  الرسم، ألن  يف  يأيت  أن  فيصح  للتقسيم  التي  أو  رسام، أما  أو  حدا 
يقال  أن  فيمكن  خاصة  من  أكثر  له  يكون  أن  يمكن  ولكن  واحد  فصل  إال  له 

اإلنسان، حيوان ضاحك أو قارئ، وأسأل اللَّه السداد.

* * *
األسئلة

عرف احلد التام والناقص مع التمثيل.1 1س

عرف الرسم التام والناقص مع التمثيل.1 2س

بعض 1 3س أرجعها  ملاذا  وبني  اللفظي،  للتعريف  خمتلفة  أمثلة  ثالثة  اذكر 
املحققني إىل التعريف بالرسم.

اذكر الرشوط التي جيب توافرها يف التعريف.1 4س

* * *
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