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المقّدمة

الحم���د هلل رب العالمين، و�سّل���ى اهلل على �سّيدنا محمد P وعل���ى اآله الطيبين 

الطاهرين، وبعد.

لق���د بات من المع���روف اأّن  »علم المنط���ق« هو الأداة التي ي�ستعي���ن بها الإن�سان 

عل���ى الع�سمة من الخطاأ، وتر�س���ده اإلى ت�سحيح اأفكاره، فكم���ا اأّن النحو وال�سرف، 

ل يعّلمان الإن�س���ان النطق واإّنما يعّلمانه ت�سحيح النطق، فكذلك علم المنطق ل يعّلم 

الإن�س���ان التفكير، بل ير�سده اإلى ت�سحيح التفكي���ر .ولهذا كانت حاجتنا اإلى المنطق 

هي ت�سحيح اأفكارنا، وما اأعظمها من حاجة !

ونظرًا لأهمية ه���ذا العلم، والحاجة اإلى قواعده في بقية العلوم، و�سرورة درا�سته 

لط���اّلب وطالب���ات العل���وم الإ�سالمية ب�س���كل خا�ض، وبقي���ة العلوم ب�س���كل عام. فقد 

ت�س���ّدى مركز نون لتاألي���ف المتون الثقافية والتعليمي���ة، لتقديم مباحث علم المنطق 

وفق منهجي���ة تعليمية، ت�ساعد المعّلم على التعليم والتقيي���م ال�سل�ض والدقيق، وتي�ّسر 

على المتعّلم فهم المادة بما ين�سجم مع م�ستواه العلمي.

وقد ق�ّسمنا مباحث هذا العلم اإلى ثالثة اأجزاء، وفق المنهجية المعتمدة في كتاب 

المنط���ق للعالمة ال�سيخ محمد ر�سا المظّفر M، واأ�سدرنا كل جزء منها في كتاب 

م�ستق���ل، ليت�سّنى للموؤ�ّس�س���ات التعليمية ال�ستفادة منها بح�س���ب برامجها الدرا�سّية. 



و�سّمنا كّل الدرو�ض الأهداف الخا�سة، والخرائط البيانية، والتطبيقات والتمارين.

علم���ًا باأّننا اأ�سدرنا كتاب���ًا مدخليًا موجزًا ومب�ّسطًا يحوي في درو�سه الأعم الأغلب 

لة لم�سائل علم المنطق في  م���ن مباحث علم المنطق، ليكون كمدخل للدرا�سة المف�سّ

المراحل الدرا�سية الأخرى.

والحمد هلل رب العالمين



أهداف الدرس

الدرس األّول

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ي�ستذكر تعريف الق�سية تعريفًا دقيقًا.. 1

يمّيز بين الحملية وال�سرطية.. 2

يتعّرف اإلى اأجزاء الق�سية.. 3

الدرس األّول

القضايا وأقسامها
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تمهيد

ذكرنا ف���ي الدرو�ض ال�سابقة اأّن مو�س���وع علم المنطق هو »الت�ص���ّور والت�صديق«، 

اأو المع���ّرف والحّج���ة، وبعبارة اأخرى ه���و تحويل المجهول الت�س���ّورّي لي�سبح معلومًا 

ت�سّوري���ًا، وتحويل المجهول الت�سديقّي لي�سبح معلوم���ًا ت�سديقيًا. وقد تقّدم الكالم 

عن الت�سّور، اأي عن المعّرف، وذكرنا التعريف واأق�سامه و�سروطه، حّتى يمكن لنا من 

خالله تعريف المجهول الت�سّورّي ب�سكل دقيق و�سحيح، واألحقنا بذلك بحث الق�سمة 

واأنواعه���ا واأنه من خالله���ا يح�سل التعريف اأي�سًا،  وي�سب���ح بالتالي معلومًا لنا. وقد 

ح���ان الوق���ت للدخول في الق�س���م الثاني من مو�س���وع علم المنطق وه���و الت�سديق اأو 

الحّج���ة. ومن الطبيعي جّدًا اأن يتاأّخر البحث عن الت�سديق، لأّن الت�سديق يتاأّلف من 

ت�س���ّورات، عندما تترّكب مع بع�سها بع�سًا وتك���ون ب�سورة ي�سّح الإخبار بها وتو�سف 

باأّنه���ا �سادق���ة مطابقة للواقع اأو كاذبة غير مطابقة للواق���ع، عندها ت�سبح ت�سديقًا. 

لذلك يّتجه البحث في الت�سديقات عن الق�سايا، وكيف تتاأّلف، واأنواع الق�سايا.

تعريف القضية

م ف���ي الجزء الأّول اأّن الق�سية ه���ي الخبر، وعّرفنا الخب���ر، اأو الق�سية، باأّنه:  تق���دَّ

»المرّكب التاّم الذي ي�صّح اأن ن�صفه بال�صدق اأو الكذب«.
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وقولن���ا: »المرّكب الت���اّم«، هو بمنزلة )الجن�ض القريب( ي�سمل نوعي التاّم، الخبر 

ّن الو�س���ف بال�سدق اأو  ���ة( يخرج بها الإن�س���اء، لأ والإن�س���اء، وباق���ي التعريف )خا�سّ

ة به. الكذب من عوار�ض الخبر المخت�سّ

قيد لذاته:

ج���ل اأن يك���ون التعري���ف دقيقًا نزيد عليه كلم���ة )لذاته(، فنق���ول: الق�سية هي  ولأ

المرّكب التاّم الذي ي�سّح اأن ن�سفه بال�سدق اأو الكذب لذاته.

وبع�ض الإن�ساءات قد تو�سف بال�سدق والكذب، كما لو ا�ستفهم �سخ�ض عن �سيء وهو 

يعلمه، اأو �ساأل الغنّي �سوؤاَل الفقير، اأو تمّنى اإن�سان �سيئًا هو واجد له، فاإّن هوؤلء نرميهم 

بالكذب. ومن المعلوم اأّن ال�ستفهام والطلب بال�سوؤال والتمّني من اأق�سام الإن�ساء!

مثلة واأ�سباهه���ا نجد اأّن ال�ستفهام الحقيق���ّي ل يكون اإّل  ولكّن���ا اإذا دّققن���ا هذه الأ

ع���ن جهل، وال�س���وؤال ل يكون اإّل ع���ن حاجة، والتمّن���ي ل يكون اإّل عن فق���دان وياأ�ض. 

فهذه الإن�ساءات تدّل بالدللة اللتزامية على الإخبار عن الجهل اأو الحاجة اأو الياأ�ض، 

فيك���ون الخب���ر المدل���ول عليه باللت���زام هو المو�س���وف بال�سدق اأو الك���ذب، ل ذات 

الإن�ساء، وبعبارة اأخرى، عندما ن�سف هذه الجمل بالكذب فهي في ذاتها اإن�ساءات ل 

تو�س���ف بال�سدق اأو الكذب، ولكّن و�سفنا لها باأنها ق�سايا كاذبة لمدلولها اللتزامّي؛ 

وه���و اأّن العالم عندما ي�ستفهم فهو يقول لنا باللتزام اإّني اأجهل، والغنّي عندما ي�ساأل 

فهو يقول لنا باللتزام اإّني فقير، والمتمّني الواجد لل�سيء عندما يتمّناه فهو يقول لنا 

باللتزام اإّني فاقد، لذلك كان كّل هوؤلء كاذبين ل لذات هذه الإن�ساءات، بل للوازمها.

جل الت�سريح  ول للخبر في حّد نف�سه ل ي�سمل هذه الإن�ساءات، ولكن لأ فالتعريف الأ

ّن هذه الإن�س���اءات المذكورة اإذا  بذل���ك ودفع���ًا لاللتبا�ض، ن�سي���ف كلمة )لذات���ه(، لأ

جل مداليلها اللتزامية. اّت�سفت بال�سدق اأو الكذب، فلي�ض هذا الو�سف لذاتها، بل لأ
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التقسيم األّول للقضية

تق�صم الق�صية اإلى: حملية و�صرطية:

1 � الق�صية الحملية: ما حكم فيها بثبوت �سيء ل�سيء اأو نفيه عنه.

مثل: الحديد معدن، الربا محّرم، ال�سدق ممدوح.

ومثل: الكاذب لي�ض بموؤتمن، البخيل ل ي�سود.

وبتدقي���ق هذي���ن المثلي���ن نج���د: اأّن كّل ق�سية منهما لها طرف���ان ون�سبة بينهما، 

وتوج���ب هذه الن�سبة اّتحاد الطرفي���ن وثبوت الثاني لالأّول، اأو نف���ي الّتحاد والثبوت. 

وبالخت�سار نقول: معناها اأّن )هذا ذاك( اأو )هذا لي�ض ذاك(.

2 � الق�صية ال�صرطية: ما حكم فيها بوجود ن�سبة بين ق�سية واأخرى اأو ل وجودها.

مثل: اإذا اأ�سرقت ال�سم�ض فالنهار موجود )اّت�سال بين الق�سيتين(.

ولي�ض اإذا كان الإن�سان نّمامًا كان اأمينًا )اّت�سال بين الق�سيتين(.

ومثل: اللفظ اإّما اأن يكون مفردًا اأو مركبًا )انف�سال بين الق�سيتين(.

ن�سان اإّما اأن يكون كاتبًا اأو �ساعرًا )انف�سال بين الق�سيتين(. ولي�ض الإ

وعن���د مالحظة هذه الق�سايا نج���د: اأّن كّل ق�سية منها لها طرفان، وهما ق�سيتان 

�سل. بالأ

ّول ل���ول )اإذا( و)ف���اء الجزاء( ل���كان قولنا )اأ�سرق���ت ال�سم�ض(  فف���ي المث���ال الأ

مثلة، ولكن لّم���ا جمع المتكّلم  خب���رًا بنف�س���ه وكذا )النه���ار موجود(. وهكذا باق���ي الأ

خر جعلهما ق�سية واح���دة واأخرجهما عّما كانا  بي���ن الخبرين ون�سب اأحدهم���ا اإلى الآ

عليه من كون كّل منهما خبرًا ي�سّح ال�سكوت عليه، فاإّنه لو قال )اأ�سرقت ال�سم�ض...( 

و�سكت فاإّنه يعّد مرّكبًا ناق�سًا، كما تقّدم في بحث المرّكب.
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�سل، فلي�ست هي ن�سبة الثبوت والّتحاد كالق�سية  واأّما هذه الن�سبة بين الخبرين بالأ

ن ل اّتحاد بين الق�سايا، بل هي: الحملية، لأ

ول اأو نفي ذلك  اإّم���ا ن�سبة الّت�سال والت�ساحب والتعليق، اأي تعلي���ق الثاني على الأ

ولين. كما في المثالين الأ

خيرين. واإّما ن�سبة التعاند والنف�سال والتباين اأو نفي ذلك كما في المثالين الأ

التقسيم الثاني للقضية الشرطية

وبع���د مالحظة الأمثلة ال�سابقة نج���د اأّن ال�سرطية، باعتبار الن�سبة بين الق�سيتين 

من الّت�سال اأو النف�سال، ُق�ّسمت اإلى مّت�سلة ومنف�سلة:

المّت�صل���ة: اإن كان���ت الن�سبة هي الّت�س���ال بين الق�سيتين وتعلي���ق اإحداهما على . 1

ولين. الأخرى اأو نفي ذلك، كما في المثالين الأ

المنف�صل���ة: اإن كان���ت الن�سبة هي النف�سال والعن���اد بينهما اأو نفي ذلك، كما في . 2

خيرين. المثالين الأ

تقسيم عاّم للقضايا إلى الموجبة والسالبة

اإّن الق�سي���ة بجمي���ع اأق�سامها �سواء كانت حملية اأم �سرطي���ة، مّت�سلة اأم منف�سلة، 

ّن الحكم فيها: تنق�سم اإلى موجبة و�سالبة، لأ

1. اإّن كان بن�سبة الحمل اأو الت�سال اأو النف�سال فهي )موجبة(.

2. واإن كان ب�سلب الحمل اأو الت�سال اأو النف�سال فهي )�سالبة(.

ّنه ي�س���األ ب� )كيف( ال�ستفهامية عن  وي�سّم���ى الإيجاب وال�سلب )كيف الق�سية( لأ

الثبوت وعدمه.
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اأمثلة:

� المّت�صلة الموجبة: اإذا ال�سعب يومًا اأراد الحياة فال بّد اأن ي�ستجيب القدر

� المّت�صلة ال�صالبة: اإذا لم ت�ستِح فا�سنع ما �سئت.

� المنف�صلة الموجبة: العدد اإّما زوج اأو فرد.

� المنف�صلة ال�صالبة: لي�ض اليوم اإّما الثنين اأو الثالثاء.

والمالحظ بعد عر�س هذه الأمثلة اأّن:

� المّت�صل���ة الموجب���ة: هي الق�سية التي حكم فيه���ا بالّت�سال بين المقّدم والتالي 

)ال�سرط والجزاء(

� المّت�صل���ة ال�صالب���ة: ه���ي الق�سي���ة التي حكم فيه���ا ب�سلب الّت�س���ال بين المقّدم 

والتالي )ال�سرط والجزاء(.

� المنف�صل���ة الموجب���ة: هي الق�سية التي حكم فيها بالعناد بين طرفيها )المقّدم 

والتالي(،

� المنف�صلة ال�صالبة: هي الق�سية التي ل عناد بين طرفيها )المقّدم والتالي(.

أجزاء القضية

بعد اأن تبّين اأّن كّل ق�سية موؤّلفة من طرفين ون�سبة، ن�سل اإلى النتيجة التالية:

  الق�صية الحملية: تتاأّلف الق�سية الحملية من ثالثة اأجزاء:

مثال: الحديد معدن.

المو�صوع: وهو المحكوم عليه )الحديد(.
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المحمول: وهو المحكوم به )معدن(.

الن�صبة: وهي ن�سبة المعدن للحديد وثبوته له.

  الق�صية ال�صرطية: وهي تتاأّلف من ثالثة اأجزاء اأي�سًا:

مثال: اإذا اأ�سرقت ال�سم�ض فالنهار موجود.

المقّدم:  وهو الطرف الأّول من الق�سيتين )اأ�سرقت ال�سم�ض(.

التالي: وهو الطرف الثاني من الق�سيتين )النهار موجود(.

والداّل على الن�صبة: وي�سّمى )الرابطة(، )اإذا والفاء اللتان هما اأداتا الربط(.
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خال�صة  الدر�س

الق�سية هي: »المرّكب الّتام الّذي ي�صّح اأن ن�صفه بال�صدق اأو الكذب لذاته«.  -

اأجزاء الق�سّية الحملّية: المو�سوع، المحمول، الن�سبة. -

اأجزاء الق�سيّة ال�سرطّية: المقّدم، التالي، الرابطة ]الدال على الن�سبة[. -

             

                                                             

                                                              

�سالبة

�سالبة�سالبة

موجبة

موجبةموجبة

الق�صّية

�سرطيةحملّية

�سي  بثبوت  فيها  حكم  ]ما 
ل�سيء اأو نفيه عنه

مّت�سلة

الّت�سال  هي  ]الن�سبة 
اأو نفي الّت�سال[

بين  ن�سبة  بوجود  فيها  حكم  ]ما 
ق�سيتين اأو ل وجودها[

منف�سلة

العناد هي  ]الن�سبة 
 اأو نفي العناد[
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ال����ت����م����اري����ن

 اأو خطاأ  اأجب  ب�صح  .1

اأ- الق�سي���ة ه���ي المرّكب التاّم وهو - اأي المرّك���ب التام- الذي ي�سّح اأن 

ن�سفه بال�سدق اأو الكذب لذاته. 

ة به دون الإن�ساء.   ب- الو�سف بال�سدق اأو الكذب من عوار�ض الخبر المخت�سّ

ت- بع�ض الإن�ساءات قد يو�سف بال�سدق والكذب. 

ث- تق�سم الق�سية اإلى حملية و�سرطية. 

ج- الق�سية الحملية ما حكم فيها بوجود ن�سبة بين ق�سية واأخرى اأو ل وجودها. 

ح- الق�سية ال�سرطية ما حكم فيها بثبوت �سيء ل�سيء اأو نفيه عنه. 

معن���ى الن�سبة ف���ي الق�سية الحملي���ة اّتحاد الطرفي���ن وثبوت الثاني  خ- 

لالأّول، اأو نفي الّتحاد والثبوت. 

د- اأجزاء الق�سية الحملية المو�سوع والمحمول والن�سبة الحكمية. 

ذ- اأجزاء الق�سية ال�سرطية المقّدم والتالي والن�سبة والرابطة. 

الق�سي���ة بجميع اأق�سامها �سواء كانت حملي���ة اأم �سرطية، مّت�سلة اأم  ر- 

منف�سلة، تنق�سم اإلى موجبة و�سالبة. 
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2.  �صع عالمة  في المكان المنا�صب:

جملة اإن�صائيةجملة خبريةالمثال

{ہ ہ }

{ۈ ٴۇ ۋ}

{ائ  ەئ ەئ  وئ وئ }

{ۋ ۋ ۅ}

{ڇ ڇ ڇ    ڍ}

{ڈ ژ ژ ڑ ڑک}
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3.  �صل بين النقطتين المنا�صبتين:

لي�ض الظالم بموؤمن.••الق�سية الحملية الموجبة.

المدّر����ض ••الق�سية الحملية ال�سالبة. كان  اإذا  لي����ض 

م�سغ���ول  فاإّن���ه  حا�س���رًا 

بالدر�ض.

الق�سية ال�سرطية المّت�سلة 

الموجبة.

لي�ض اإّما اأن يكون الطالب ••

وهو في المدر�سة واقفًا اأو 

في الدر�ض.

الق�سية ال�سرطية المّت�سلة 

ال�سالبة.

العدد اإّما زوج اأو فرد.••

الق�سية ال�سرطية. 

المنف�سلة الموجبة.

اإّنك مّيت واإّنهم مّيتون.••

الق�سية ال�سرطية. 

المنف�سلة ال�سالبة.

اإذا �سخن الحديد فاإّنه ••

يتمّدد.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعّدد اأق�سام الق�سية الحملية باعتبار المو�سوع.. 1

يعّدد اأنواع الق�سية باعتبار الكّم والكيف.. 2

يتعّرف اإلى �سور الق�سايا الحملية واألفاظه ورموزه.. 3

الدرس الثاني

 أقسام القضية الحملية 
باعتبار الموضوع
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تمهيد

تقّدم في الدر�ض ال�سابق تعريف الق�سية، وتق�سيمها اإلى حملية و�سرطية، وتق�سيم 

ال�سرطي���ة باعتبار الّت�سال والنف�سال بين طرفيه���ا اإلى مّت�سلة ومنف�سلة، وتق�سيم 

كّل منهم���ا باعتبار كيفهما اإلى موجبة و�سالبة، وتعّرفنا اإلى اأجزاء الق�سايا. وفي هذا 

الدر����ض ن�سير اإلى اأّن هناك تق�سيم���ات اأخرى للق�سية باعتب���ارات متعّددة، ونتعّر�ض 

لأّول تق�سيم وهو باعتبار المو�سوع.

أقسام القضية الحملية باعتبار الموضوع

الحملية: �سخ�سيَّة، وطبيعية، ومهملة، ومح�سورة.

المح�صورة: كّلية وجزئية

نبتدئ بالتق�سيم باعتبار المو�سوع للحملية، ثّم نتبعه بتق�سيم ال�سرطية، فنقول:

ّن  ربع���ة المذكورة في العنوان لأ ق�سام الأ تنق�س���م الحملية باعتبار المو�سوع اإلى الأ

المو�سوع اإّما اأن يكون جزئيًا حقيقيًا اأو كّليًا:

1 . ال�صخ�صية: اإذا كان المو�صوع جزئياً

مثل: محّمد ر�سول اهلل، ال�سيخ المفيد مجّدد القرن الرابع، بغداد عا�سمة العراق، 

اأنت عالم، هو لي�ض ب�ساعر، هذا الع�سر ل يب�ّسر بخير.
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2. اإذا كان المو�صوع كّلياً، ففيه ثالث حالت:

اأ - الطبيعي���ة: اإذا كان الحك���م في الق�سي���ة على نف�ض المو�سوع الكّلي بما هو كّلي مع 

غ����ضّ النظ���ر عن اأفراده، اأي على نف����ض الطبيعة من حيث ه���ي كّلية، على وجه ل 

فراد. ي�سّح تقدير رجوع الحكم اإلى الأ

ة... وهكذا،  ن�سان نوع، الناط���ق ف�سل، الحيوان جن�ض، ال�ساح���ك خا�سّ مث���ل: الإ

ّن الفرد  مثلة ل ي�سّح اإرجاعه اإلى اأفراد المو�سوع، لأ فاإّن���ك ترى اأّن الحكم في هذه الأ

ة. )زيدًا اأو بكرًا( لي�ض نوعًا ول ف�ساًل ول جن�سًا ول خا�سّ

ب - المهمل���ة: اإذا كان الحك���م ف���ي الق�سية على الكّلي بمالحظة اأف���راده، باأن يكون 

فراد، والكّلي جع���ل عنوانًا ومراآة لها، اإّل اأّنه لم  الحك���م في الحقيقة راجعًا اإلى الأ

فراد، ل جميعها ول بع�سها. يبّين فيه كمية الأ

ن�س���ان في خ�سر. رئي�ض الق���وم خادمهم. لي�ض من الع���دل �سرعة العذل.  مث���ل: الإ

الموؤمن ل يكذب.

مثلة دللة على اأّن الحكم عاّم لجمي���ع ما تحت المو�سوع اأو  فاإّن���ه لي�ض في ه���ذه الأ

غير عاّم.

ج - المح�صورة: اإذا كان الحكم في الق�سية على الكّلي بمالحظة اأفراده، كال�سابقة، 

رة(  ومع بيان كّمية اأفراده في الق�سية، اإّما جميعًا اأو بع�سًا. وت�سّمى  الق�سية )م�سوَّ

فراد اإلى: اأي�سًا. وهي تنق�سم بمالحظة كّمية الأ

فراد، مثل: كّل اإمام مع�سوم. كّل ماء طاهر.    )كّلي���ة( اإذا كان الحكم على جميع الأ

كّل ربا محّرم. ل �سيء من الجهل بنافع. ما في الدار دّيار.
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فراد، مثل: بع����ض النا�ض يكذبون،{ خب    )جزئي���ة( اإذا كان الحك���م على بع����ض الأ

، لي����ض كّل اإن�س���ان عالم���ًا، ُربَّ اأكلة منعت 
)1(

مب ىب يب جت حت }
اأكالت.

ل اعتبار إّل بالمحصورات

الق�ساي���ا المعتبرة التي يبحث عنه���ا المنطقّي، ويعتّد بها، هي المح�سورات، دون 

غيرها من باقي الأق�سام. وهذا ما يحتاج اإلى البيان:

اأّم���ا )ال�سخ�سي���ة( فالأّن م�سائل المنطق قوانين عاّمة، ف���ال �ساأن لها في الق�سايا 

ال�سخ�سي���ة الت���ي ل عموم فيها، وه���ي ل تتحّدث اإل عن اأ�سخا����ض محّددين اأو اأ�سياء 

م�سّخ�سة.

ّن الحكم فيها لي�ض فيه تقنين قاعدة  واأّم���ا )الطبيعية( فهي بحكم ال�سخ�سي���ة، لأ

عاّم���ة، واإّنم���ا الحكم - كم���ا قلنا- على نف�ض المفهوم بما هو من غي���ر اأن يكون له اأّي 

م�سا�ض باأفراده. وهو بهذا العتبار كالمعنى ال�سخ�سّي ل عموم فيه، فاإّن الإن�سان في 

ّن كاّلً من اأفراده لي�ض بنوع. مثال )الإن�سان نوع( ل عموم فيه، لأ

واأّم���ا )المهملة( فهي في قوة الجزئي���ة، بمعنى اأّنها يتعامل معها معاملة الجزئية؛ 

فراد ويجوز اأن يرجع اإلى بع�سها  ّن الحكم فيها يجوز اأن يرجع اإل���ى جميع الأ وذل���ك لأ

خ���ر، كما تق���ول: »رئي�ض الق���وم خادمهم«، فاإّنه اإذا ل���م ُيبّين في هذه  دون البع����ض الآ

فراد، فاإنه يحتم���ل اأّن كّل رئي�ض قوم يج���ب اأن يكون كخادم لقومه.  الق�سي���ة كّمي���ة الأ

ورّبما كان هذا الحكم من القائل غير عاّم لكّل من ي�سدق عليه رئي�ض قوم، فقد يكون 

رئي�سًا م�ستغنيًا عن قومه اإذ ل تكون قّوته م�ستمّدة منهم. وعلى كال التقديرين ي�سدق 

ّن الحكم اإذا كان في الواقع للكّل، فاإّن البع�ض  )بع�ض الروؤ�ساء لقومهم كخدم لهم( لأ

�سورة يو�سف، الآية 103.  (1(
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خر فهو م�سكوت عنه. واإذا كان في الواقع للبع�ض،  له هذا الحكم قطعًا اأّما البع�ض الآ

فقد حكم على البع�ض.

اإذًا الجزئية �سادقة على كال التقديرين قطعًا. ول نعني بالجزئية اإّل ما حكم فيها 

فراد من دون نظ���ر اإلى البع�ض الباقي بنفي ول اإثب���ات. فاإّنك اإذا قلت  عل���ى بع�ض الأ

خر فال تدّل على اأّن  ّنها �ساكتة عن البع�ض الآ ن�س���ان حيوان« فهي �سادقة، لأ »بع����ض الإ

ن�سان حي���وان واإن كان البع�ض الباقي في الواقع  الحك���م ل يعّم���ه. ول �سّك اأّن بع�ض الإ

اأي�سًا حيوانًا ولكّنه م�سكوت عنه في الق�سية.

ة، �سواء كانت كّلية اأم جزئية،  واإذا كانت الق�سايا المعتبرة هي المح�سورات خا�سّ

فاإذا روعي مع )كم( الق�سية )كيفها(، ارتقت الق�سايا المعتبرة اإلى اأربعة اأنواع:

1 -  الموجبة الكّلية.

2 - ال�سالبة الكّلية.

3 - الموجبة الجزئية.

4 - ال�سالبة الجزئية.

السور وألفاظه

ي�سّم���ى اللفظ الداّل على كّمية اأف���راد المو�سوع )�سور الق�سي���ة( ت�سبيهًا له ب�سور 

البلد الذي يحّده ويح�سره. ولذا �ُسّميت هذه الق�سايا )مح�سورة( و)م�سّورة(. ولكّل 

ربع �سور خا�ّض بها: من المح�سورات الأ

1 - �ص���ور الموجب���ة الكّلية: كّل، جميع، عاّمة، كاّفة، لم ال�ستغراق... اإلى غيرها من 

لفاظ التي تدّل على ثبوت المحمول لجميع اأفراد المو�سوع. الأ

2 - �ص���ور ال�صالب���ة الكّلي���ة: ل �سيء، ل اأحد، النكرة في �سياق النفي... اإلى غيرها من 

لفاظ الداّلة على �سلب المحمول عن جميع اأفراد المو�سوع. الأ
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3 - �ص���ور الموجب���ة الجزئي���ة: بع�ض، كثير، قليل، رّبما، قّلم���ا... اإلى غيرها مّما يدّل 

على ثبوت المحمول لبع�ض اأفراد المو�سوع.

4 - �ص���ور ال�صالب���ة الجزئي���ة: لي�ض بع�ض، بع�ض... لي�ض، لي�ض كّل، ما كّل... اأو غيرها 

مّما يدّل على �سلب المحمول عن بع�ض اأفراد المو�سوع.

وطلبًا لالخت�سار نرمز ل�سور كّل ق�سية برمز خا�ّض، كما يلي:

كل: للموجبة الكّلية

ل: لل�سالبة الكّلية

ع: للموجبة الجزئية.

�س: لل�سالبة الجزئية

واإذا رمزن���ا دائم���ًا للمو�سوع بح���رف )ب( وللمحمول بحرف )ح����(، فتكون رموز 

ربعة كما يلي: المح�سورات الأ

كل ب ح� ... ... ... ... الموجبة الكّلية

ل ب ح� ... ... ... ... ال�سالبة الكّلية

ع ب ح� ... ... ... ... الموجبة الجزئية

�ض ب ح� ... ... ... ... ال�سالبة الجزئية
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خال�صة الدر�س

تنق�سم الحملّية باعتبار المو�سوع اإلى:

اإذا كان المو�سوع جزئيًا فالق�سّية �سخ�سّية.  -

-  اإذا كان المو�سوع كليًا فهناك ثالث حالت:

1 - الطبيعّي���ة: عندم���ا يك���ون الحكم على نف����ض المو�سوع الكّلي مع غ����ضّ النظر عن 

الأفراد، مثل: الإن�سان نوع.

الق�صية الحملية

مو�سوعها

مهملةطبيعّية

كّلي

�سخ�سّية

جزئي

مح�سورة

جزئّية كّلية

�صالبة

جزئّية كّلية

موجبة
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2 - المهمل���ة: عندما يكون الحكم على نف�ض المو�سوع الكّلي لكن مع مالحظة الأفراد 

دون تحديد كّمية الأفراد، مثل: الإن�سان في خ�سر.

3 - المح�س���ورة: عندما يكون الحكم على نف����ض المو�سوع الكّلي مع مالحظة الأفراد 

وتحديد كّمية الأفراد، مثل: 

كّل اإن�سان مّيت: موجبة كّلية = كّل ب ح

بع�ض الإن�سان �ساعر: موجبة جزئية = ع ب ح

ل اأحد من النا�ض بخالد في الدنيا: �سالبة كّلية = ل ب ح

لي�ض كّل اإن�سان �ساعرًا: �سالبة جزئية = �ض ب ح

ي�سّمى اللفظ الداّل على كمّية اأفراد المو�سوع )�سور الق�سية(.
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  اأجب  ب�صح  .1

���ة، وطبيعية،  تنق�س���م الق�سي���ة الحملية باعتب���ار المحمول: �سخ�سيَّ اأ- 

ومهملة، ومح�سورة. 

ب- اإذا كان المو�سوع في الق�سية جزئيًا فالق�سية �سخ�سية. 

اإذا كان الحكم في الق�سية على نف�ض المو�سوع الكّلي بما هو كّلي مع  ت- 

غ�ّض النظر عن اأفراده فالق�سية حقيقية. 

اإذا كان الحك���م في الق�سية عل���ى الكّلي بمالحظة اأفراده، باأن يكون  ث- 

فراد، والكّل���ي جعل عنوانًا ومراآة  الحك���م في الحقيق���ة راجعًا اإلى الأ

فراد، ل جميعها ول بع�سها فالق�سية  لها، اإّل اأّنه لم يبّين فيه كّمية الأ

مهملة. 

الق�ساي���ا ال�سخ�سي���ة ل اعتبار بها في المنط���ق لأّن م�سائل المنطق  ج- 

قواني���ن عاّمة، بينما ل عموم في الق�سايا ال�سخ�سية التي ل تتحّدث 

اإل عن اأ�سخا�ض محّددين اأو اأ�سياء م�سّخ�سة. 

الق�ساي���ا المعتب���رة الت���ي يبحث عنه���ا المنطق���ي، ويعت���ّد بها، هي  ح- 

ق�سام.  المح�سورات، دون غيرها من باقي الأ

ل اعتبار في المنطق بالق�سية ال�سخ�سية لأّنها بحكم الجزئية، كما  خ- 

ل اعتبار بالق�سية المهملة لأّنها بقّوة ال�سخ�سية. 

د- كّم الق�سية: اأي كّلية وجزئية، وكيف الق�سية: اأي موجبة و�سالبة. 
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2. �صع عالمة  في المكان المنا�صب:

ال�صالبة الجزئيةالموجبة الجزئيةال�صالبة الكّليةالموجبة الكّلية�صور الق�صية

كّل

بع�ض

كاّفة

كثير

عاّمة

قليل

لي�ض كّل

لي�ض بع�ض

ل �سيء

جميع

النكرة في 

�سياق النفي
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3. �صل بين النقطتين المنا�صبتين:

العلماء ورثة الأنبياء ••ق�سية �سخ�سية

كّل اإمام مع�سوم••ق�سية مهملة

ق�سية مح�سورة �سية 

موجبة.

لي�ض كّل نبّي ر�سول••

ق�سية مح�سورة جزئية 

موجبة.

اأكثرهم ل يعقلون••

ق�سية مح�سورة كّلية 

�سلبية.

لبنان اأجمل الأوطان••

ق�سية مح�سورة جزئية 

�سلبية.

اأكثر الموؤمنين م�سركون  ••



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعّدد اأق�سام الق�سية ال�سرطية باعتبار الأحوال والأزمان.. 1

يتعّرف اإلى �سور الق�سايا ال�سرطية واألفاظه ورموزه.. 2

يو�سح الفارق بين الق�سايا  من خالل الأمثلة.. 3

الدرس الثالث

 أقسام القضية الشرطية
 باعتبار األحوال واألزمان
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تمهيد

ربعة  ق�سام الأ لق���د لحظنا ف���ي الدر�ض ال�سابق اأّن الق�سية الحملية تنق�س���م اإلى الأ

ال�سابق���ة باعتبار مو�سوعه���ا. وللق�سية ال�سرطية تق�سيم ي�سبه ذل���ك التق�سيم، ولكن 

زمان التي يقع فيها  ح���وال والأ ل باعتب���ار المو�س���وع، اإذ ل مو�سوع لها، بل باعتبار الأ

التالزم اأو العناد.

أقسام القضية الشرطية باعتبار األحوال واألزمان

تنق�سم ال�سرطية بهذا العتبار اإلى ثالثة اأق�سام فقط: 

�سخ�سية، مهملة، مح�سورة، وكّل منها اإلى موجبة و�سالبة كما تقّدم. 

ولي����ض م���ن اأق�سامه���ا الطبيعية التي ل تك���ون اإّل باعتبار المو�س���وع بما هو مفهوم 

موجود في الذهن.

1 - ال�صخ�صي���ة: وهي ما حكم فيه���ا بالّت�سال، اأو التنافي، اأو نفيهما، في زمن معّين 

�سخ�سي، اأو حال معّين كذلك.

اأمثلة المّت�صلة:

  اإن جاء علّي غا�سبًا فال اأ�سّلم عليه.
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  اإذا اأمطرت ال�سماء اليوم فال اأخرج من الدار.

ن فاإّنه م�سغول بالدر�ض.   لي�ض اإذا كان المدر�ض حا�سرًا الآ

اأمثلة المنف�صلة:

ن الواحدة اأو الثانية.   اإّما اأن تكون ال�ساعة الآ

  اإّما اأن يكون زيد وهو في البيت نائمًا اأو م�ستيقظًا.

  لي�ض اإّما اأن يكون الطالب وهو في المدر�سة واقفًا اأو في الدر�ض.

2 - المهملة: وهي ما حكم فيها بالّت�سال اأو التنافي اأو رفعهما في حال اأو زمان ما، 

زمان اأو خ�سو�سها. من دون نظر اإلى عموم الأحوال والأ

اأمثلة المّت�صلة:

  اإذا بلغ الماء كّرًا فال ينفعل بمالقاة النجا�سة.

  لي�ض اإذا كان الإن�سان كاذبًا كان محمودًا.

اأمثلة المنف�صلة:

  الق�سية اإّما اأن تكون موجبة اأو �سالبة.

  لي�ض اإّما اأن يكون ال�سيء معدنًا اأو ذهبًا.

3 - المح�ص���ورة: وه���ي م���ا ُبيِّن فيها اأحوال الحك���م واأوقات���ه كالاًّ اأو بع�سًا، وهي على 

ق�سمين كالحملية:

وقات. اأ - الكّلية: وهي اإذا كان اإثبات الحكم اأو رفعه فيها ي�سمل جميع الأحوال اأو الأ
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اأمثلة المّت�صلة:

ّمة حري�سة على الف�سيلة كانت �سالكة �سبيل ال�سعادة.   كّلما كانت الأ

  لي����ض اأب���دًا، اأو لي�ض البّتة اإذا كان الإن�سان �سب���ورًا على ال�سدائد كان غير موّفق 

في اأعماله.

اأمثلة المنف�صلة:

  دائمًا اإّما اأن يكون العدد ال�سحيح زوجًا اأو فردًا.

  لي�ض اأبدًا، اأو لي�ض البتة اإّما اأن يكون العدد ال�سحيح زوجًا اأو قاباًل للق�سمة على 

اثنين.

ب- الجزئية: اإذا كان اإثبات الحكم اأو رفعه فيها يخت�ّض في بع�ض غير معّين من 

وقات. حوال والأ الأ

اأمثلة المّت�صلة:

ن�سان عالمًا كان �سعيدًا.   قد يكون اإذا كان الإ

ن�سان حازمًا كان ناجحًا في اأعماله.   لي�ض كّلما كان الإ

اأمثلة المنف�صلة:

ن�سان م�ستلقيًا اأو جال�سًا )وذلك عندما يكون في ال�سيارة    قد يكون اإّما اأن يكون الإ

مثاًل اإذ ل يمكنه الوقوف(.

ن�سان م�ستلقيًا اأو جال�سًا )وذلك عندما يمكنه الوقوف    قد ل يكون اإّما اأن يكون الإ

منت�سبًا(.
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السور في الشرطية

ال�س���ور في الحملية يدّل على كّمي���ة اأفراد المو�سوع. اأما في ال�سرطية فدللته على 

ربعة �سور يخت�ّض  زمان اأو خ�سو�سها. ولكّل من المح�س���ورات الأ ح���وال والأ عم���وم الأ

بها كالحملية:

1 - �سور الموجبة الكّلية المّت�سلة: كّلما، مهما، متى ونحوها.

2 - �سور الموجبة الكّلية المنف�سلة: دائمًا.

3 - �سور ال�سالبة الكّلية المّت�سلة والمنف�سلة: لي�ض اأبدًا، لي�ض البتة.

4 - �سور الموجبة الجزئية المّت�سلة والمنف�سلة: قد يكون.

5 - �س���ور ال�سالبة الجزئي���ة المّت�سلة والمنف�سلة: قد ل يك���ون. وتخت�ّض المّت�سلة ب�: 

لي�ض كّلما.
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خال�صة الدر�س

تنق�س���م الق�سية ال�سرطية باعتبار الأحوال والأزمان اإل���ى ثالثة اأق�سام؛ وكّل ق�سم 

منها ينق�سم اإلى موجبة و�سالبة:

1 - ال�صخ�صي���ة: وهي ما حكم فيه���ا بالّت�سال، اأو التنافي، اأو نفيهما، في زمن معّين 

�سخ�سي، اأو حال معّين كذلك.

2 - المهملة: وهي ما حكم فيها بالّت�سال اأو التنافي اأو رفعهما في حال اأو زمان ما، 

زمان اأو خ�سو�سهما. حوال والأ من دون نظر اإلى عموم الأ

3 - المح�ص���ورة: وه���ي م���ا ُبيِّن فيها اأحوال الحك���م واأوقات���ه كالاًّ اأو بع�سًا؛ وهي على 

ق�سمين كالحملية:

وقات. حوال اأو الأ اأ - الكّلية: وهي اإذا كان اإثبات الحكم اأو رفعه فيها ي�سمل جميع الأ

ب- الجزئي���ة: اإذا كان اإثبات الحكم اأو رفعه فيها يخت�ّض في بع�ٍض غير معّين من 

وقات. حوال والأ الأ

ال�صور في ال�صرطية:

1 -  �سور الموجبة الكّلية المّت�سلة: كّلما، مهما، متى ونحوها.

�سور الموجبة الكّلية المنف�سلة: دائمًا.   - 2

�سور ال�سالبة الكّلية المّت�سلة والمنف�سلة: لي�ض اأبدًا، لي�ض البّتة.   - 3

4 -  �سور الموجبة الجزئية المّت�سلة والمنف�سلة: قد يكون.

5 -  �سور ال�سالبة الجزئية المّت�سلة والمنف�سلة: قد ل يكون. وتخت�ّض: لي�ض كّلما، 

بالمّت�سلة.
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موجبة

الق�سّية

 ال�سرطّية

1 - �صخ�صّية

جزئّيةكّلية

2 - مهملة

3 - مح�صورة

�سالبة

موجبة

�سالبة

مّت�سلةمّت�سلة منف�سلةمنف�سلة

موجبة موجبة�سالبة موجبة�سالبة موجبة�سالبة �سالبة
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  اأجب  ب�صح  .1

زمان  حوال والأ اأ- تنق�سم الق�سية ال�سرطية باعتبار المو�سوع، وباعتبار الأ

التي يقع فيها التالزم اأو العناد. 

ب- ل تنق�سم الق�سية ال�سرطية باعتبار المو�سوع، اإذ ل مو�سوع لها. 

ال�سخ�سي���ة هي ما حكم فيها بالّت�س���ال، اأو التنافي، اأو نفيهما، في  ت- 

زمن معّين �سخ�سي، اأو حال معّين كذلك. 

المح�سورة هي ما حكم فيها بالت�سال اأو التنافي اأو رفعهما في حال  ث- 

زمان اأو خ�سو�سهما.  حوال والأ اأو زمان ما، من دون نظر اإلى عموم الأ

ج- المهملة هي ما ُبيِّن فيها اأحوال الحكم واأوقاته كاّلً اأو بع�سًا. 

ح- المح�سورة ق�سمين كالحملية: كّلية وجزئية. 

وقات  حوال اأو الأ اإذا كان اإثب���ات الحكم اأو رفعه فيها ي�سمل جميع الأ خ- 

فالق�سية ال�سرطية مح�سورة جزئية. 

د- اإذا كان اإثب���ات الحك���م اأو رفعه فيها يخت����ضّ في بع�ض غير معّين من 

وقات فالق�سية ال�سرطية مح�سورة كّلية.  حوال والأ الأ
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2. �صع عالمة  في المكان المنا�صب:

�صور الق�صية

الموجبة 

الكّلية 

المّت�صلة

الموجبة 

الكّلية 

المنف�صلة

ال�صالبة 

الكّلية 

المّت�صلة 

والمنف�صلة

الموجبة 

الجزئية 

المّت�صلة 

والمنف�صلة

ال�صالبة 

الجزئية 

المّت�صلة 

والمنف�صلة

كّلما

دائمًا

قد يكون

لي�ض كّلما

قد ل يكون

مهما

متى

لي�ض البّتة

لي�ض اأبدًا
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3. �صل بين النقطتين المنا�صبتين:

قد ل يك���ون اإّم���ا اأن يكون ••ق�سية �سخ�سية مّت�سلة

ن�سان م�ستلقيًا اأو جال�سًا الإ

اإذا بلغ الماء كرًا فال ••ق�سية �سخ�سية منف�سلة

ينفعل بمالقاة النجا�سة

اإّما اأن يكون زيد وهو في ••ق�سية مهملة مّت�سلة

البيت نائمًا اأو م�ستيقظًا

المدر����ض ••ق�سية مهملة منف�سلة كان  اإذا  لي����ض 

ن فاإّنه م�سغول  حا�سرًا الآ

بالدر�ض

الق�سية اإّما اأن تكون ••ق�سية مح�سورة مّت�سلة

موجبة اأو �سالبة

ّمة حري�سة ••ق�سية مح�سورة منف�سلة كّلما كانت الأ

على الف�سيلة كانت 

�سالكة �سبيل ال�سعادة





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ة بالحملية.. 1 يعّدد التق�سيمات الخا�سّ

يمّيز بين الذهنية والخارجية والحقيقية.. 2

يتعّرف اإلى معنى التح�سيل والعدول و ماّدة الق�سية.. 3

الدرس الرابع

تقسيمات الحملية
باعتبار: وجود مو�سوعها، تح�سيل المو�سوع والمحمول وعدولهما
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تق���ّدم اأّن الحملي���ة تنق�سم باعتبار الكيف اإلى موجبة و�سالب���ة، وباعتبار المو�سوع 

اإل���ى �سخ�سية وطبيعية ومهمل���ة ومح�س���ورة، والمح�سورة اإلى كّلي���ة وجزئية. وهذه 

تق�سيمات ت�ساركها ال�سرطية فيها في الجملة كما تقّدم.

ة بالحملية، وهي: ن نبحث في هذا الف�سل عن التق�سيمات الخا�سّ والآ

اأوًل: تق�سيمها باعتبار وجود مو�سوعها في الموجبة.

ثانياً: تق�سيمها باعتبار تح�سيل المو�سوع والمحمول وعدولهما.

ثالثاً: تق�سيمها باعتبار جهة الن�سبة.

 الذهنية، الخارجية، الحقيقية

اإّن الحملية الموجبة هي ما اأفادت ثبوت �سيء ل�سيء. ول �سّك اأّن ثبوت �سيء ل�سيء 

ف���رع لثبوت المثبت له، اأي اأّن المو�سوع في الحملية الموجبة يجب اأن يفر�ض موجودًا 

قب���ل فر�ض ثبوت المحمول ل���ه، اإذ لول اأن يكون موجودًا لما اأمك���ن اأن يثبت له �سيء، 

كم���ا يقولون في المثل )العر�ض ثّم النق�ض(. فال يمكن اأن يكون �سعيد في مثل )�سعيد 

قائم( غير موجود، ومع ذلك يثبت له القيام.
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ّن المعدوم  وعل���ى العك�ض من ذلك ال�سالبة، فاإّنها ل ت�ستدعي وج���ود مو�سوعها، لأ

يقب���ل اأن ي�سل���ب عنه كّل �س���يء، ولذا قال���وا: »ت�ص���دق ال�صالب���ة بانتف���اء المو�صوع«؛ 

في�س���دق نح���و »وال���د عي�صى بن مري���م لم ي���اأكل ولم ي�صرب ول���م ينم ول���م يتكّلم... 

�سياء قطعًا، فيقال لمثل هذه ال�سالبة:  ّن���ه لم يوجد فلم تثبت له كّل هذه الأ وهك���ذا«، لأ

»�صالبة بانتفاء المو�صوع«.

والمق�سود من هذا البيان اأّن الموجبة ل بّد من فر�ض وجود مو�سوعها في �سدقها 

واإّل كانت كاذبة.

:
)1(

وقد ق�ّسمت الحملية باعتبار مواقع وجود مو�سوعها اإلى ثالثة اأق�سام

1 - الذهنية: عندما يكون وجود المو�سوع في الذهن فقط.

 مثل: كّل اجتماع النقي�سين مغاير لجتماع المثلين.

كّل جبل ياقوت ممكن الوجود.

ف���اإّن مفهوم اجتماع النقي�سين، ومفهوم جب���ل الياقوت غير موجودين في الخارج 

قطعًا، ولكّن الحكم ثابت لهما في الذهن.

2 - الخارجية: عندما يكون وجود المو�سوع في الخارج على وجه يالحظ في الق�سية 

.
)2(

زمنة الثالثة فراد الموجودة المحّققة منه في اأحد الأ خ�سو�ض الأ

مثل: كّل جندي في المع�سكر مدّرب على حمل ال�سالح.

  بع�ض الدور المائلة لالنهدام في البلد هدمت.

  كّل طالب في المدر�سة مجّد.

)1)  لأّن مو�سعها قد يوجد في ثالث مواقع: الذهن، الخارج والأمر الواقع، وقد �سّميت هذه التق�سيمات للحملية ن�سبة 
لمواقع وجود المو�سوع.

)2)  وه���و زم���ان الن�سب���ة، فاإن كان زمان الن�سب���ة هو الزمان الما�س���ي، يالحظ خ�سو�ض الأف���راد المتحّققة في ذلك 
الزمان. وكذلك الأمر بالن�سبة للزمان الحاّل )الحا�سر( والم�ستقبل.
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مر والواقع، بمعنى اأّن الحكم  3 - الحقيقية: عندما يكون وجود المو�سوع في نف�ض الأ

فراد المحّققة الوجود والمقّدرة الوجود معًا، فكّل ما يفر�ض وجوده واإن لم  على الأ

يوجد اأ�ساًل فهو داخل في المو�سوع وي�سمله الحكم.

مثل: كّل مثلث مجموع زواياه ي�ساوي قائمتين.

  بع�ض المثّلث قائم الزاوية.

  كّل اإن�سان قابل للتعليم العالي.

  كّل ماء طاهر.

مثلة اأّن كّل م���ا يفر�ض للمو�سوع من اأفراد )�سواء كانت موجودة  ونج���د في هذه الأ

بالفعل اأم معدومة ولكّنها مقّدرة الوجود( تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها.

 المعدولة والمحّصلة

اًل، اأي يدّل على وجود  مو�س���وع الق�سية الحملية اأو محموله���ا قد يكون �سيئًا مح�سّ

�س���يء موج���ود، مثل: اإن�سان محّمد اأ�س���د. اأو �سفة وجودية مثل: عال���م، عادل، كريم، 

يتعّلم.

وق���د يكون مو�سوعها اأو محموله���ا �سيئًا معدوًل، اأي داخاًل عليه حرف ال�سلب على 

وج���ه يك���ون جزءًا من المو�س���وع اأو المحمول، مثل: ل اإن�س���ان، ل عالم، ل كريم، غير 

ب�سير.

وعلي���ه، تنق�سم الق�سية الحملية باعتبار تح�سي���ل المو�سوع والمحمول وعدولهما 

لة ومعدولة. اإلى ق�سمين: مح�سّ

���اًل �سواء كانت موجبة اأم �سالبة،  ل���ة: م���ا كان مو�سوعها ومحمولها مح�سّ 1ـ  المح�صَّ

لة الطرفين(. مثل: الهواء نقّي، الهواء لي�ض نقيًا. وت�سّمى اأي�سًا )مح�سّ
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2 ـ المعدولة: ما كان مو�سوعها اأو محمولها اأو كالهما معدوًل؛ �سواء كانت موجبة اأم 

�سالبة. 

وت�سّم���ى معدولة المو�سوع، اأو معدولة المحمول، اأو معدولة الطرفين ح�سب دخول 

لة الطرف  العدول على اأح���د طرفيها اأو كليهما. ويقال لمعدولة اأحد الطرفين: مح�سّ

خر، المو�سوع اأو المحمول. الآ

مث���ال معدولة الطرفي���ن: كّل )ل عالم( هو )غير �سائب الراأي(، كّل )غير مجّد( 

لي�ض هو )بغير مخفق في الحياة(.

ل���ة المحمول: )غي���ر العالم( م�سته���ان، )غير  مث���ال معدول���ة المو�س���وع اأو مح�سّ

العالم( لي�ض ب�سعيد.

لة المو�سوع: كّل كافر هو غير تقّي. مثال معدولة المحمول اأو مح�سّ

النسبة بين الموضوع والمحمول

مر من  كّل محم���ول اإذا ن�سب اإلى مو�سوع، فالن�سبة فيه ل تخلو في الواقع ونف�ض الأ

اإحدى حالت ثالث )بالق�سمة العقلية(.

1 - الوج���وب، ومعن���اه: �سرورة ثبوت المحمول لذات المو�س���وع ولزومه لها على وجه 

ربعة لذاتها يجب اأن تّت�سف  ربعة، فاإّن الأ يمتنع �سلبه عنها، كالزوج بالن�سبة اإلى الأ

.
)1(

باأّنها زوج

2 - المتن���اع، ومعن���اه: ا�ستحال���ة ثبوت المحم���ول لذات المو�سوع فيج���ب �سلبه عنه، 

.
)2(

كالجتماع بالن�سبة اإلى النقي�سين، فاإّن النقي�سين لذاتهما ل يجوز اأن يجتمعا

)1)  قولن���ا: »ل���ذات المو�سوع« يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات المو�س���وع، مثل ثبوت الحركة للقمر، فاإّنها 
لزمة له، ولكّن لزومها ل لذاته، بل ل�سبب و�سع الفلك وعالقته بالأر�ض.

)2)  قولنا: »لذات المو�سوع« يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات المو�سوع، مثل �سلب التفكير عن النائم.



53

يا
مل
 
 سر
ا

ما
اي

ةد

تنبي���ه: يفه���م مّم���ا تق���ّدم اأّن الوج���وب والمتناع ي�ست���ركان في �س���رورة الحكم، 

ويفترقان في اأّن الوجوب �سرورة الإيجاب، والمتناع �سرورة ال�سلب.

3 - الإم���كان، ومعن���اه: اأّنه ل يجب ثبوت المحمول ل���ذات المو�سوع، ول يمتنع، فيجوز 

الإيج���اب وال�سل���ب مع���ًا، اأي اأّن ال�سرورتين، �س���رورة الإيجاب و�س���رورة ال�سلب، 

م�سلوبت���ان معًا، ولذا يعّبر عنه بقولهم: »هو �صلب ال�ص���رورة عن الطرفين معاً«، 

.
)1(

اأي طرف الإيجاب وطرف ال�سلب للق�سية

)1)  ويقال له: »الإمكان الخا�ض« في مقابل الإمكان العاّم الذي هو اأعّم من الإمكان الخا�ّض.



خال�صة الدر�س

ة، هي: للق�صايا الحملية تق�صيمات خا�صّ

1 - تق�سيمها باعتبار وجود مو�سوعها في الموجبة.

2 - تق�سيمها باعتبار تح�سيل المو�سوع والمحمول وعدولهما.

3 - الن�سبة بين المحمول والمو�سوع.

• التق�صيم الأّول: )باعتبار وجود مو�سوعها(: الذهنية والخارجية والحقيقية•

الذهنية: عندما يكون المو�سوع موجودًا في الذهن فقط.

الخارجية:عندم���ا يكون وجود المو�سوع في الخارج على وجه يالحظ في الق�سية 

زمنة الثالثة. فراد الموجودة المحّققة منه في اأحد الأ خ�سو�ض الأ

مر والواقع، بمعنى اأّن الحكم  الحقيقية: عندما يكون وجود المو�سوع في نف�ض الأ

فراد المحّقق���ة الوجود والمقّدرة الوج���ود معًا، فكّلما يفر����ض وجوده واإن لم  عل���ى الأ

يوجد اأ�ساًل فهو داخل في المو�سوع وي�سمله الحكم.

• التق�صي���م الثان���ي: )باعتب���ار تح�سي���ل المو�س���وع والمحم���ول وعدولهم���ا(: •

لة المعدولة والمح�سّ

اًل، �سواء كانت موجبة اأم �سالبة. لة: ما كان مو�سوعها ومحمولها مح�سّ 1 - المح�صَّ

لة الطرفين(. وت�سّمى اأي�سًا )مح�سّ

2 - المعدولة: ما كان مو�سوعها اأو محمولها اأو كالهما معدوًل؛ �سواء كانت موجبة اأم 

�سالبة. وت�سّمى )معدولة المو�سوع( اأو )معدولة المحمول( اأو )معدولة الطرفين( 

ح�س���ب دخول العدول على اأحد طرفيها اأو كليهم���ا. ويقال لمعدولة اأحد الطرفين: 
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خر، المو�صوع اأو المحمول«. لة الطرف الآل »مح�صّ

3 - الن�سب���ة بين المحمول والمو�سوع: كّل محمول اإذا ن�سب اإلى مو�سوع، فالن�سبة فيه 

ل تخلو من اإحدى حالت ثالث:

1 - الوجوب: ومعناه �سرورة ثبوت المحمول لذات المو�سوع ولزومه لها، على وجه 

يمتنع �سلبه عنها.

2 - المتناع: ومعناه ا�ستحالة ثبوت المحمول لذات المو�سوع فيجب �سلبه عنه.

3 - الإمكان: ومعناه اأّنه ل يجب ثبوت المحمول لذات المو�سوع ول يمتنع.
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3 - حقيقية2 - خارجية1 - ذهنية

1. الق�سية الحملية

    )باعتبار وجود المو�سوع(

2 ـ الق�سية الحملية

)باعتبار تح�سيل المو�سوع والمحمول وعدولهما(

2 - مح�سلة

معدولة الطرفينمعدولة المحمولمعدولة المو�سوع

1 - معدولة

3 ـ الن�سبة

3 - الإمكان2 - المتناع1 -  الوجوب
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û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

���ة للحملي���ة باعتب���ار وج���ود مو�سوعها في  م���ن التق�سيم���ات الخا�سّ اأ- 

الموجبة: الذهنية والخارجية والحقيقية. 

»وال���د عي�سى ب���ن مريم لم ياأكل ول���م ي�سرب ولم ينم ول���م يتكّلم...  ب- 

�سياء قطعًا.  ّنه لم يوجد فال تثبت له كّل هذه الأ وهكذا«، غير �سادق لأ

ف���ي الق�سية الحقيقية كّل ما يفر�ض للمو�سوع من اأفراد �سواء كانت  ت- 

موجودة بالفعل اأم معدومة ولكن مقّدرة الوجود تدخل فيه ويكون لها 

حكمه عند وجودها.  

���ة للحملية باعتب���ار الن�سبة بي���ن المحمول  م���ن التق�سيم���ات الخا�سّ ث- 

والمو�سوع: الوجوب والإمكان والمتناع. 

الوجوب يعني عدم �سرورة ثب���وت المحمول لذات المو�سوع ولزومه  ج- 

لها، على وجه ل يمتنع �سلبه عنها. 

ح- المتناع يعني ا�ستحالة ثبوت المحمول لذات المو�سوع فيجب �سلبه عنه

خ- الإمكان يعني اأّنه ل يجب ثبوت المحمول لذات المو�سوع، ول يمتنع. 

الوج���وب والمتناع ي�ستركان ف���ي �سرورة الحك���م، ويفترقان في اأّن  د- 

الوجوب �سرورة الإيجاب، والمتناع �سرورة ال�سلب. 
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2. �صع عالمة  في المكان المنا�صب:

المتناعالمكانالوجوبماّدة الق�سية

ثبوت الحركة للقمر

الجتماع للنقي�سين

الوجود لالإن�سان

الوجود ل�سريك الباري

التفكير للنائم

الحركة لالإن�سان
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3. �صل بين النقطتين المنا�صبتين:

كّل كافر هو غير تقّي••الحملية الذهنية

كّل ل عالم هو غير ••الحملية الحقيقية 

�سائب الراأي

الهواء لي�ض نقيًا••الحملية الخارجية 

لة  بع�ض المثلث قائم ••الحملية المح�سّ

الزاوية

الحملية المعدولة 

الطرفين 

كّل طالب في المدر�سة ••

مجّد

الحملية المعدولة 

المو�سوع 

كّل اجتماع لنقي�سين ••

مغاير لجتماع المثلين

الحملية المعدولة 

المحمول

)غير العالم( لي�ض ••

ب�سعيد





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

 يمّيز بين ال�سرطية المّت�سلة اللزومية والتفاقية.. 1

يمّيز بين ال�سرطية المنف�سلة العنادية والّتفاقية.. 2

يع���رف كيفية ا�ستعم���ال كّل م���ن الق�سية الحقيقي���ة ومانعة . 3

الجمع ومانعة الخلو.

الدرس الخامس

تقسيمات الشرطية األخرى
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تمهيد

تق���ّدم اأّن ال�سرطية تنق�سم باعتبار ن�سبتها اإلى مّت�سلة ومنف�سلة، وباعتبار الكيف 

اإل���ى موجب���ة و�سالبة، وباعتبار الأح���وال والأزمان اإلى �سخ�سي���ة ومهملة ومح�سورة، 

والمح�س���ورة اإلى كّلي���ة وجزئية. وقد بقي تق�سي���م كّل من المّت�سل���ة والمنف�سلة اإلى 

اأق�سامها.

أقسام الشرطية المّتصلة

تنق�سم المّت�سلة باعتبار طبيعة الّت�سال بين المقّدم والتالي اإلى لزومية واّتفاقية:

1ـ اللزومي���ة: وهي التي بي���ن طرفيها اّت�سال حقيقّي لعالقة توجب ا�ستلزام اأحدهما 

لالآخر، باأن يكون اأحدهما عّلة لالآخر اأو يكونا معلولين لعّلة واحدة.

مثل: )اإذا �سخن الماء فاإّنه يتمّدد(، والمقّدم )ال�سخونة( عّلة للتالي )التمدد(. 

ومثل: )اإذا تمّدد الماء فاإّنه �ساخن( والتالي )ال�سخونة( عّلة للمقّدم )التمّدد(، 

بعك�ض الأّول.

ومث���ل: )اإذا غ���ال الماء فاإّن���ه يتمّدد(، وفي���ه الطرفان معلولن لعّل���ة واحدة، لأّن 

الغليان والتمّدد معلولن لل�سخونة اإلى درجة معينة.
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2 ـ الّتفاقي���ة: وه���ي التي لي�ض بين طرفيها اّت�سال حقيقّي لع���دم العلقة التي توجب 

المالزمة، ولكّنه يّتفق ح�سول التالي عند ح�سول المقّدم، كما لو اّتفق اأّن محّمدًا 

الطال���ب ل يح�سر الدر�ض اإّل بعد �س���روع المدّر�ض؛ فتوؤّلف هذه الق�سية ال�سرطية: 

»كّلما جاء محّمد فاإّن المدّر�ض قد �سبق �سروعه في الدر�ض«. ولي�ض هنا اأّية عالقة 

بين مجيء محّمد و�سبق �سروع الدر�ض، واإّنما ذلك بمح�ض ال�سدفة المتكّررة.

وم���ن لم يتن���ّور بنور العلم والمعرف���ة كثيرًا ما يقع في الغل���ط، فيظّن في كثير من 

الّتفاقيات اأّنها ق�سايا لزومية لمجّرد تكّرر الم�سادفة.

أقسام المنفصلة

1. العنادية والتفاقية:

تنق�سم المنف�سلة باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين اإلى:

اأ� العنادية: وهي التي بين طرفيها تناٍف وعناد حقيقّي، باأن تكون ذات الن�سبة في كّل 

منهما تنافي وتعاند ذات الن�سبة في الآخر.

مثل: »العدد ال�سحيح اإّما اأن يكون زوجًا اأو فردًا«.

ب ـ التفاقي���ة: وه���ي التي ل يكون التنافي بين طرفيها حقيقي���ًا ذاتيًا، واإّنما يّتفق اأن 

يتحّقق اأحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما.

مث���ل: )اإّم���ا اأن يك���ون الجال�ض في ال���دار محّمدًا اأو باق���رًا( اإذا اّتف���ق اأن علم اأّن 

غيرهما لم يكن. 

ومث���ل: )ه���ذا الكتاب اإّما اأن يكون في علم المنط���ق واإّما اأن يكون مملوكًا لخالد( 

اإذا اّتفق اأّن خالدًا ل يملك كتابًا في علم المنطق واحتمل اأن يكون هذا الكتاب المعّين 

في هذا العلم.
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2 � الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلّو:

تنق�سم المنف�سلة باعتبار اإمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم اإمكان ذلك اإلى:

اأ� حقيقي���ة: وه���ي م���ا حك���م فيها بتناف���ي طرفيها �سدق���ًا وكذبًا ف���ي الإيجاب وعدم 

تنافيهما كذلك في ال�سلب؛

وبعبارة اأخرى: 

في الموجبة = ل يجتمعان ول يرتفعان.

في ال�سالبة = يجتمعان ويرتفعان.

مث���ال الإيج���اب: »الع���دد ال�سحيح اإّما اأن يكون زوجًا اأو ف���ردًا«. فالزوج والفرد ل 

يجتمعان ول يرتفعان.

مث���ال ال�صل���ب: »لي�ض الحي���وان اإّما اأن يك���ون ناطقًا واإّما اأن يك���ون قاباًل للتعليم«. 

فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإن�سان ويرتفعان في غيره. 

وت�ستعم���ل الحقيقية في الق�سمة الحا�س���رة ح�سرًا عقليًا، وا�ستعمالها اأكثر من اأن 

يح�سى.

ب ـ مانعة جمع: وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها اأو عدم تنافيهما �سدقًا ل كذبًا؛

وبعبارة اأخرى: 

في الموجبة = ل يجتمعان وقد يرتفعان.

في ال�سالبة = قد يجتمعان ول يرتفعان.

مث���ال الإيج���اب: »اإّما اأن يكون الج�سم اأبي����ض اأو اأ�سود« فالأبي�ض والأ�سود ل يمكن 

اجتماعهما في ج�سم واحد ولكن يمكن ارتفاعهما في الج�سم الأحمر.
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مثال ال�صلب: »لي�ض اإّما اأن يكون الج�سم غير اأبي�ض اأو غير اأ�سود« فاإّن غير الأبي�ض 

وغي���ر الأ�سود، يجتمعان ف���ي الأحمر، ول يرتفعان في الج�سم الواحد باأن ل يكون غير 

اأبي�ض ول غير اأ�سود بل يكون اأبي�ض واأ�سود. وهذا محال.

ت�ستعم���ل مانع���ة الجم���ع الموجبة في ج���واب من يتوّه���م اإم���كان الجتماع بين   -

�سيئين.

فيق���ال لمن يتوّهم اأّن الإمام يجوز اأن يكون عا�سيًا هلل: »اإّن ال�سخ�ض اإّما اأن يكون 

اإمامًا اأو عا�سيًا هلل«، ومعناه اأّن الإمامة والع�سيان ل يجتمعان واإن جاز اأن يرتفعا باأن 

يكون �سخ�ض واحد لي�ض اإمامًا وعا�سيًا.

ت�ستعمل مانعة الجمع ال�سالبة في جواب من يتوّهم ا�ستحالة اجتماع �سيئين.  -

فيقال لمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد: »لي�ض اإّما اأن يكون 

البيت الواحد فيه نبّوة اأو اإمامة« ومعناه اأّن النبوة والإمامة ل مانع من اجتماعهما في 

بيت واحد.

ج � مانعة خلّو: وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها اأو عدم تنافيهما كذبًا ل �سدقًا.

وبعبارة اأخرى: 

في الموجبة = قد يجتمعان ول يرتفعان.

في ال�سالبة = ل يجتمعان وقد يرتفعان.

مثال الإيجاب: »الج�سم اإّما اأن يكون غير اأبي�ض اأو غير اأ�سود«، اأي اأّنه ل يخلو من 

اأحدهما واإن اجتمعا. 

ومثل: »اإّما اأن يكون الج�سم في الماء اأو ل يغرق« فاإّنه يمكن اجتماعهما باأن يكون 

ف���ي الماء ول يغ���رق، ولكن ل يخلو الواقع من اأحدهما لمتن���اع اأن ل يكون الج�سم في 

الماء ويغرق.
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مث���ال ال�صل���ب: »لي����ض اإّما اأن يكون الج�سم اأبي�ض واإّما اأن يك���ون اأ�سود«، ومعناه اأّن 

الواقع قد يخلو من اأحدهما واإن كانا ل يجتمعان.

وت�ستعم���ل مانع���ة الخلّو الموجبة في جواب م���ن يتوّهم اإم���كان اأن يخلو الواقع من 

الطرفين.

فيق���ال لمن يتوّهم اأّنه يمكن اأن يخلو ال�سيء من اأن يكون عّلة ومعلوًل: »كّل �سيء ل 

يخل���و اإّما اأن يكون عّلة اأو معلوًل«، واإن ج���از اأن يكون �سيء واحد عّلة ومعلوًل معًا: عّلة 

ل�سيء ومعلوًل ل�سيء اآخر.

وت�ستعمل مانعة الخلّو ال�سالبة في جواب من يتوّهم اأّن الواقع ل يخلو من الطرفين.

فيق���ال لم���ن يتوّهم انح�سار اأق�س���ام النا�ض في عاقل ل دين ل���ه، ودّين ل عقل له: 

»لي����ض الإن�س���ان اإّما اأن يك���ون عاقاًل ل دين ل���ه اأو دّينًا ل عقل له«، ب���ل يجوز اأن يكون 

�سخ�ض واحد عاقاًل ودّينًا معًا.
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1ـ ال�صرطّية المّت�صلة

 2 ـ المنف�صلة

1ـ لزومّية

1ـ لزومّية

1ـ العنادية

التفاقية

)باعتبارطبعية التنافي

 بين الطرفين(

)باعتبار اإمكان اجتماع 

الطرفين ورفعهما وعدم 

اإمكان ذلك(

المنف�صلة

1ـ حقيقية

2ـ مانعة جمع

3ـ مانعة خلّو

خال�صة الدر�س
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

تنق�س���م المّت�سلة باعتبار طبيعة الّت�سال بي���ن المقّدم والتالي اإلى  اأ- 

لزومية واتفاقية. 

ب-  اللزومي���ة هي التي لي�ض بي���ن طرفيها اّت�سال حقيق���ي لعدم العلقة 

التي توجب المالزمة، ولكّنه يّتفق ح�سول التالي عند ح�سول المقّدم. 

الّتفاقي���ة ه���ي التي بي���ن طرفيها اّت�س���ال حقيقي لعالقة توج���ب ا�ستلزام  ت- 

اأحدهما لالآخر، باأن يكون اأحدهما عّلة لالآخر اأو يكونا معلولين لعّلة واحدة. 

ث- تنق�سم المّت�سلة باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين اإلى العنادية والّتفاقية. 

العنادي���ة هي التي بين طرفيه���ا تناٍف وعناد حقيقي، باأن تكون ذات  ج- 

الن�سبة في كّل منهما تنافي وتعاند ذات الن�سبة في الآخر. 

الّتفاقي���ة هي التي ل يكون التنافي بين طرفيها حقيقيًا ذاتيًا، واإّنما  ح- 

يّتفق اأن يتحّقق اأحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما. 

تنق�س���م المّت�سلة باعتب���ار اإمكان اجتماع الطرفي���ن ورفعهما وعدم  خ- 

اإمكان ذلك اإلى الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلّو. 

الحقيقية هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها �سدقًا وكذبًا في الإيجاب  د- 

وعدم تنافيهما كذلك في ال�سلب. 

 .ً
 ل �سدقا

ً
ذ- مانعة الجمع هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها اأو عدم تنافيهما كذبا

 .ً
 ل كذبا

ً
ر- مانعة الخلّو هي ما حكم فيها بتنافي طرفيها اأو عدم تنافيهما �سدقا
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2. �صل بين النقطتين المنا�صبتين:

اإّن ال�سخ�ض اإّما اأن يكون ••�سرطية ّمّت�سلة لزومية.

اإمامًا اأو عا�سيًا هلل.

كّل �سيء ل يخلو اإّما اأن ••�سرطية مّت�سلة اتفاقية.

يكون عّلة اأو معلوًل.

اإّما اأن يكون الجال�ض في ••�سرطية منف�سلة عنادية.

الدار محّمدًا اأو باقرًا.

العدد ال�سحيح اإّما اأن ••�سرطية منف�سلة اّتفاقية.

يكون زوجًا اأو فردًا.

�سرطية منف�سلة 

حقيقية.

اإذا �سخن الماء فاإّنه ••

يتمّدد.

�سرطية منف�سلة مانعة 

جمع.

لي�ض الحيوان اإّما اأن يكون ••

ناطقًا واإّما اأن يكون قاباًل 

للتعليم.

�سرطية منف�سلة مانعة 

خلّو.

كّلما جاء محّمد فاإّن ••

المدّر�ض قد �سبق �سروعه 

في الدر�ض.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يدرك الحاجة اإلى مباحث الن�سب بين الق�سايا.. 1

ي�ستذكر تعريف التناق�ض بين الق�سايا.. 2

يعِط اأمثلة على التناق�ض بين الق�سايا.. 3

الدرس السادس

أحكام القضايا أو النسب بينها
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تمهيد  

كثيرًا ما يعاني الباحث م�سّقة في البرهان على مطلوبه ب�سكل مبا�سر، بل قد يمتنع 

عليه ذلك اأحيانًا، فيلجاأ اإلى البرهان على ق�سية اأخرى لها ن�سبة وعالقة مع الق�سية 

المطلوبة ليقارنها بها:

فق���د يح�سل له م���ن العلم ب�سدق الق�سي���ة المبرهن عليها العل���م بكذب الق�سية 

المطلوبة اأو بالعك�ض، وذلك اإذا كان هناك تالزم بين �سدق اإحداهما وكذب الأخرى.

وق���د يح�سل له من العلم ب�س���دق الق�سية المبرهن عليها العل���م ب�سدق الق�سية 

المطلوب���ة، اأو من العلم بكذب الأّولى العلم بكذب الثانية، وذلك اإذا كان �سدق الأّولى 

ي�ستلزم �سدق الثانية اأو كان كذبها ي�ستلزم كذبها.

ف���ال ب���ّد للمنطقي قب���ل ال�سروع ف���ي مباحث ال�ست���دلل، وبعد اإلمام���ه بجملة من 

الق�ساي���ا، اأن يع���رف الن�سب بينها حت���ى ي�ستطيع اأن يبرهن على مطلوب���ه اأحيانًا من 

طري���ق البرهنة على ق�سي���ة اأخرى لها ن�سبتها م���ع الق�سية المطلوب���ة، فينتقل ذهنه 

م���ن الق�سي���ة المبرهن على �سدقها اأو كذبها اإلى �س���دق اأو كذب الق�سية التي يحاول 

تح�سيل العلم بها.
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والمباح���ث التي تعرف به���ا الن�سب بين الق�سايا هي: مباح���ث التناق�ض، والعك�ض 

، وت�سّمى )اأحكام الق�سايا(.
)1(

الم�ستوى، وعك�ض النقي�ض وملحقاتها

ونحن ن�سرع � اإن �ساء اهلل تعالى � في هذه المباحث على هذا الترتيب.

التناقض بين القضايا

قلن���ا ف���ي التمهيد: كثيرًا م���ا تم�ّض الحاجة اإل���ى ال�ستدلل عل���ى ق�سية لي�ست هي 

نف�ض الق�سي���ة المطلوبة، ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم ب�سدق الق�سية المطلوبة اأو 

بالعك�ض عندما يكون �سدق اإحداهما يلزم كذب الأخرى. 

والق�صيتان اللتان لهما هذه ال�صفة هما الق�صيتان المتناق�صتان:

مثال:

اإذا اأردت اأن تبره���ن عل���ى �سدق ق�سية )الروح موجودة( م���ع فر�ض عدم القدرة 

على اإقامة الدليل المبا�سر عليها.

اإذا فيكفي اأن تبرهن على ق�سية كذب نقي�سها وهو: »الروح لي�ست موجودة«، فاإذا 

علمت كذب هذا النقي�ض ل بّد اأن تعلم �سدق الأّولى، لأّن النقي�سين ل يكذبان معًا.

وربم���ا يظ���ّن اأّن معرف���ة نقي�ض الق�سي���ة اأمر ظاه���ر كمعرفة نقائ����ض المفردات 

كالإن�س���ان والالاإن�س���ان، ولكّن الأمر بين الق�سايا لي�ض به���ذه ال�سهولة التي يكفي فيها 

الختالف بالإيجاب وال�سلب:

اإذ يج���وز اأن تكون الموجبة وال�سالبة �سادقتين مع���ًا، مثل: »بع�ض الحيوان اإن�سان، 

وال�سلب بع�ض الحيوان لي�ض باإن�سان«.

�سين في هذا العلم. )1)  عك�ض النقي�ض وملحقاتها يترك للمتخ�سّ
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كم���ا ويجوز اأن تكونا كاذبتين معًا، مثل: »كّل حيوان اإن�سان« »ول �سيء من الحيوان 

باإن�سان«.

وعلي���ه ل غنى للباحث عن الرجوع اإلى قواعد التناق�ض المذكورة في علم المنطق 

لت�سخي�ض نقي�ض كّل ق�سية.

تناقض القضايا

 اأن تكون 
(1(

التناق����ض بين الق�ساي���ا هو: »اختالف في الق�صيتين يقت�ص���ي لذاته

اإحداهما �صادقة والأخرى كاذبة«.

ونعني بالختالف الذي يقت�سي تخالفهما في ال�سدق هو الختالف الذي يقت�سي 

ذل���ك ف���ي اأّية ماّدة كانت الق�سيت���ان، ومهما كانت الن�سبة بي���ن المو�سوع والمحمول، 

كالختالف بين الموجبة الكّلية وال�سالبة الجزئية.

)1) ل ب���ّد م���ن قيد )لذاته( في التعريف لأّن���ه ربما يقت�سي اختالف الق�سيتين تخالفهما ف���ي ال�سدق والكذب، ولكن 
ل ل���ذات الختالف بل لأمر اآخر، مثل: »كّل اإن�سان حي���وان« »ول �سيء من الإن�سان بحيوان« فاإّنه لّما كان المو�سوع 

اأخ����ضّ من المحمول �سدقت اإحدى الكّليتين وكذبت الأخ���رى. اأّما لو كان المو�سوع اأعّم من المحمول لكذبتا معًا 

نحو: »كّل حيوان اإن�سان«، »ول �سيء من الحيوان باإن�سان«.
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خال�صة الدر�س

ق���د يمتنع على الباحث البرهان عل���ى مطلوبه ب�سكل مبا�سر، فيلج���اأ اإلى البرهان 

على ق�سية اأخرى لها ن�سبة مع الق�سية المطلوبة.

فق���د يح�سل له م���ن العلم ب�سدق الق�سي���ة المبرهن عليها العل���م بكذب الق�سية 

المطلوبة اأو بالعك�ض.

وق���د يح�س���ل له من اعلم ب�س���دق الق�سية المبرهن عليها العل���م ب�سدق الق�سية 

المطلوبة.

ل ب���ّد للمنطقي قبل ال�سروع في مباح���ث ال�ستدلل اأن يعرف الن�سب بين الق�سايا 

حتى ي�ستطيع اأن يبرهن على مطلوبه اأحيانًا.

والمباح���ث الت���ي تعرف بها الن�سب بي���ن الق�سايا هي: مباح���ث التناق�ض والعك�ض 

الم�ستوي، وعك�ض النقي�ض وملحقاتها.

التناق����ض بي���ن الق�سايا ه���و: »اختالف ف���ي الق�صيتي���ن يقت�صي لذات���ه اأن تكون 

اإحداهما �صادقة والأخرى كاذبة«.
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û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

ل ب���ّد للمنطق���ّي اأن يع���رف الن�سب بي���ن الق�سايا حّت���ى ي�ستطيع اأن  اأ- 

يبرهن على مطلوبه اأحيانًا عن طريق البرهنة على ق�سية اأخرى لها 

ن�سبتها مع الق�سية المطلوبة. 

ب-  ق���د يح�سل من العلم ب�سدق الق�سي���ة المبرهن عليها العلم بكذب 

الق�سي���ة المطلوبة اأو بالعك�ض، وذل���ك اإذا كان �سدق الأّولى ي�ستلزم 

�سدق الثانية اأو كان كذبها ي�ستلزم كذبها. 

ق���د يح�سل من العلم ب�سدق الق�سي���ة المبرهن عليها العلم ب�سدق  ت- 

الق�سي���ة المطلوب���ة، اأو من العلم بكذب الأّول���ى العلم بكذب الثانية، 

وذل���ك اإذا كان هن���اك ن�سب���ة التالزم بي���ن �س���دق اإحداهما وكذب 

الأخرى. 

المباح���ث التي تعرف بها الن�سب بين الق�سايا هي مباحث التناق�ض  ث- 

والعك�ض الم�ستوي وعك�ض النقي�ض. 

التناق�ض بين الق�سايا ه���و اختالف في الق�سيتين يقت�سي لذاته اأن  ج- 

تكون اإحداهما �سادقة والأخرى كاذبة. 

ل ب���ّد م���ن قي���د )لذاته( ف���ي التعريف لأن���ه ربما يقت�س���ي اختالف  ح- 

الق�سيتين تخالفهم���ا في ال�سدق والكذب، ولكن ل لذات الختالف 

بل لأمر اآخر كما لو كان المو�سوع اأعّم من المحمول. 

الق�سيتان اللتان بينهما ن�سبة التناق�ض اإذا �سدقت اإحدى الق�سيتين  خ- 
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كذبت الأخرى مطلقًا، واإذا كذبت اإحدى الق�سيتين �سدقت الأخرى 

مطلقًا. 

ل يج���وز اأن تكون الموجبة وال�سالب���ة �سادقتين معًا، ويجوز اأن تكونا  د- 

كاذبتين معًا. 

نعني بالخت���الف الذي يقت�سي تخالفهما في ال�سدق هو الختالف  ذ- 

الذي يقت�سي ذلك في اأّية مادة كانت الق�سيتان، ومهما كانت الن�سبة 

بين المو�س���وع والمحمول، كالختالف بين الموجبة الكّلية وال�سالبة 

الجزئية. 
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2. �صل بين الق�صية ونقي�صها:

بع�ض الالاإن�سان لي�ض ••بع�ض الحيوان اإن�سان.

حيوان.

بع�ض الحيوان لي�ض 

اإن�سان.

بع�ض الإن�سان لي�ض ••

حيوان .

بع�ض الحيوان اإن�سان.••كّل اإن�سان حيوان.

ل �سيء من الإن�سان 

بحيوان.

ل �سيء من الحيوان ••

باإن�سان.

كّل حيوان اإن�سان.••كّل ل اإن�سان حيوان.

بع�ض الإن�سان لي�ض ب� 

لحيوان.

كّل اإن�سان ل حيوان.••





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإلى �سروط الختالف بين الق�سيتين المتناق�ستين.. 1

يمّيز بين الوحدات الثماني.. 2

يمّيز بين الحمل الأّولي والحمل ال�سايع.. 3

الدرس السابع

شروط التناقض
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تحّدثن���ا في الدر����ض ال�سابق عن التناق�ض بين الق�ساي���ا، ونحاول في هذا الدر�ض 

بي���ان ال�س���روط الالزم���ة وال�سرورية لتحّق���ق التناق����ض. واإذا اختّل �س���رط من هذه 

ال�سروط لم يعد هناك تناق�ض بين الق�سيتين. ول بّد لتحّقق التناق�ض بين الق�سيتين 

من اّتحادهما في اأمور ثمانية، واختالفهما في اأمور ثالثة:

 الوحدات الثمان

ُت�سّم���ى الأمور التي يجب اتحاد الق�سيتي���ن المتناق�ستين فيها )الوحدات الثمان( 

وهي ما ياأتي:

1ـ المو�ص���وع: فل���و اختلفنا ف���ي المو�سوع لم تتناق�سا، مثل: العل���م نافع، الجهل لي�ض 

بنافع. 

2 ـ المحم���ول: فل���و اختلفنا في المحم���ول لم تتناق�سا، مثل: العل���م نافع، العلم لي�ض 

ب�ساّر. 

3ـ الزم���ان: فال تناق�ض بين )ال�سم�ض م�سرقة( اأي: في النهار، وبين )ال�سم�ض لي�ست 

بم�سرقة( اأي: في الليل. 
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4ـ الم���كان: فال تناق�ض بين )الأر�ض مخ�سبة( اأي: في الريف، وبين )الأر�ض لي�ست 

بمخ�سبة( اأي: في البادية.

5ـ القّوة والفعل: اأي ل بّد من اّتحاد الق�سيتين في القّوة )ال�ستعداد والقابلية والتهّيوؤ( 

، وبين 
)1(

والفع���ل )التحّقق والفعلية(، فال تناق�ض بي���ن )محمد ميت( اأي: بالقّوة

)محّمد لي�ض بمّيت( اأي: بالفعل.

6ـ ال���كّل والج���زء: فال تناق����ض بين )العراق مخ�سب( ويكون الم���راد بع�ض العراق، 

وبين )العراق لي�ض بمخ�سب( ويكون المراد كّله.

7ـ ال�ص���رط: ف���ال تناق����ض بي���ن )الطالب ناج���ح اآخ���ر ال�سن���ة( اأي: اإن اجتهد، وبين 

)الطالب غير ناجح( اأي: اإذا لم يجتهد.

8ـ الإ�صاف���ة: ف���ال تناق����ض بي���ن )الأربعة ن�س���ف( اأي بالإ�سافة اإل���ى الثمانية، وبين 

)الأربعة لي�ست بن�سف( اأي بالإ�سافة اإلى الع�سرة.

تنبيه

هذه الوحدات الثمان هي الم�سهورة بين المناطقة. وبع�ض المناطقة ي�سيف اإليها 

)وح���دة الحمل(، اأي ل ب���ّد لتحّقق التناق�ض بي���ن الق�سيتين اأن تكون���ا مّتحدتين في 

الحم���ل، اأي من ناحية كونه حمال اأوليًا اأو حماًل �سايعًا. وهذا ال�سرط لزم و�سرورّي، 

فلو كان الحمل في اإحداهما اأوليًا وفي الأخرى �سايعًا، فاإنه يجوز اأن ي�سدقا معا.

مثال:

 .
)2(

)الجزئي جزئّي(: اأي بالحمل الأّولي

و)الجزئ���ي لي�ض بجزئ���ي( اأي بالحمل ال�سايع، لأّن مفه���وم الجزئّي من م�ساديق 

)1)  لأّنه �سيموت ولو بعد حين.
)2)  بمعن���ى الّتح���اد المفهومي بي���ن المحمول والمو�سوع، وبتعبي���ر اآخر كّل مفهوم فهو يحمل عل���ى نف�سه بال�سرورة، 

فالإن�سان اإن�سان، والحيوان حيوان، وهكذا نالحظ اأّن الحكم من�سّب على الّتحاد بين المفهومين.
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 .
)1(

مفهوم الكّلي، فاإّنه ي�سدق على كثيرين

ف���ال تناق�ض بي���ن هاتين الق�سيتين، وذل���ك لختالفهما في جهة الحم���ل، واأّما لو 

كانت جهة الحمل واحدة لوقع التناق�ض بينهما.

الختالف بالكّم والكيف

.
)2(

ل بّد من اختالف الق�سيتين المتناق�ستين في اأمور ثالثة، وهي )الكّم والكيف والجهة(

اأّم���ا الختالف بالكّم والكيف فمعن���اه اأّن اإحداهما اإذا كانت موجبة كانت الأخرى 

�سالبة، واإذا كانت كّلية كانت الثانية جزئية. وعليه:

الموجبة الكّلية .. نقي�ض .. .. ال�سالبة الجزئّية، كل  �ض.

الموجبة الجزئّية .. نقي�ض .. ال�سالبة الكّلية، ع  ل.

.
)3(

لأنهما لو كانتا موجبتين اأو �سالبتين لجاز اأن ت�سدقا اأو تكذبا معًا

 .
)4(

ولو كانتا كليتين لجاز اأن تكذبا معًا، كما لو كان المو�سوع اأعّم من المحمول

ول���و كانتا جزئيتي���ن لجاز اأن ت�سدق���ا معًا، كما ل���و كان المو�سوع اأي�س���ًا اأعّم من 

.
)5(

المحمول

مثل: بع�ض المعدن حديد، وبع�ض المعدن لي�ض بحديد.

)1)  بل كّل مفهوم في الذهن كلّي، والجزئي مفهوم ذهني فهو كّلي ي�سدق على كثيرين، وبتعبير اآخر، مفهوم الجزئي 
واأّي مفه���وم اآخ���ر اإذا ُنظر اإليه وهو في الذه���ن نجده كليًا ي�سدق على كثيرين، فزيد جزئ���ّي وعمرو جزئّي وهذه 

الطاولة جزئّي، لذلك فاإّن مفهوم الجزئي كّلّي.

)2)  الجه���ة: الختالف بالجهة اأمر يقت�سيه طبع التناق�ض كالخت���الف بالإيجاب وال�سلب؛ لأّن نقي�ض كّل �سيء رفعه، 
فكم���ا يرف���ع الإيجاب بال�سلب وال�سلب بالإيجاب، فال بّد من رفع الجهة بجهة تناق�سها، وهذا ياأتي الكالم عنه في 

مرحلة اأعلى اإن �ساء اهلل تعالى.

)3)  ل يق���ع التناق����ض اأ�س���اًل لأّن التناق�ض هو تقابل ال�سلب والإيجاب، فال بّد م���ن الختالف في الإيجاب وال�سلب كي 
تناق�ض اإحدى الق�سيتين الأخرى فلو قلنا مثاًل: »بع�ض ال�ساعر اإن�سان« و»كّل �ساعر اإن�سان« ل�سدقتا معًا.

وكذلك: »ل �سيء من الكافر بم�سلم« و»بع�ض الكافر لي�ض بم�سلم«. ل�سدقتا معًا.

)4)  مثل: »كّل حيوان اإن�سان« و»ل �سيء من الحيوان باإن�سان« فاإنهما كاذبتان معًا لأّن المو�سوع اأعّم من المحمول.
)5)  مثل: »بع�ض المعدن حديد« و»بع�ض المعدن لي�ض بحديد« �سادقتان معًا لأّن المو�سوع اأي�سًا اأعّم.
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خال�صة الدر�س

ل بّد لكي يتحّقق التناق�ض من اّتحاد واختالف:

ب – الختالف في: اأ- التحاد في:     

1. الكّم. 1. المو�سوع     

2. الكيف. 2. المحمول     

3. الجهة. 3. الزمان     

4. المكان  

5. القّوة والفعل  

6. الكّل والجزء  

7. ال�سرط  

8. الإ�سافة  

9. الحمل       
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للتناق�ض بين الق�سايا �سروط لزمة و�سرورية بحيث اإذا اختّل �سرط  اأ- 

من هذه ال�سروط لم يعد هناك تناق�ض بين الق�سيتين. 

ب-  ُت�سّم���ى الأم���ور التي يج���ب اّتح���اد الق�سيتي���ن المتناق�ستي���ن فيها 

)الوحدات الثمان(. 

ل يعتبر ف���ي تحّقق التناق�ض بين الق�سيتي���ن اأن تكونا مّتحدتين في  ت- 

الحمل، اأي من ناحية كونه حماًل اأوليًا اأو حماًل �سايعًا. 

ث- معنى الحمل ال�سائع الّتحاد المفهومي بين المحمول والمو�سوع. 

مفهوم الجزئي من م�ساديق مفهوم الكلي، لأّن كّل مفهوم في الذهن  ج- 

كّلي، والجزئي مفهوم ذهني فهو كّلي ي�سدق على كثيرين. 

الخت���الف بالك���ّم معناه اأن اإح���دى الق�سيتين اإذا كان���ت كّلية كانت  ح- 

الثانية جزئية، لأّنهما لو كانتا كّليتين لجاز اأن تكذبا معًا، اأو جزئيتين 

لجاز اأن ت�سدقا معًا. 

خ- الخت���الف بالكيف معناه اأن اإحدى الق�سيتين اإذا كانت موجبة كانت 

الأخرى �سالبة، لأّنهما لو كانتا موجبتين اأو �سالبتين لجاز اأن ت�سدقا 

اأو تكذبا معًا. 

د- نقي�ض الموجبة الكّلية: ال�سالبة الجزئّية. 

ذ- نقي�ض ال�سالبة الكّلية: الموجبة الجزئّية. 
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2. اأعط مثاًل على الّتحاد في كّل من الوحدات الثمان:

اأ- المو�سوع:  ....................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... ب- المحمول: 

 ......................................................................................................................... ت- الزمان: 

 ......................................................................................................................... ث- المكان: 

ج- القّوة والفعل: ................................................................................................................ 

ح- الكّل والجزء: ................................................................................................................ 

خ- ال�سرط: .......................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ د- الإ�سافة: 

 ........................................................................................................................... ذ- الحمل: 



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعّدد القواعد الم�ستخدمة في العك�ض الم�ستوي.. 1

يعّدد �سروط العك�ض.. 2

ي�ستعمل العك�ض الم�ستوي في الق�سايا.. 3

الدرس الثامن

العكس المستوي
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تمهيد

�سب���ق في تمهيد الدر����ض ال�ساد�ض اأْن قلنا: اإّن الباحث ق���د يحتاج لال�ستدلل على 

مطلوب���ه اإل���ى اأن يبرهن على ق�سية اأخ���رى لها عالقة مع مطلوب���ه. وقد تقّدم الكالم 

عن التناق�ض بين الق�سايا حيث عالقة ال�سدق والكذب. وفي هذا الدر�ض نبحث عن 

العك����ض ال���ذي يكون بين ق�سيتين بينهم���ا عالقة ال�سدق وال�س���دق، اأي ي�ستنبط من 

�س���دق الق�سية �سدق الق�سي���ة المطلوبة، وذلك للمالزمة بينهم���ا في ال�سدق. وهذه 

:
)1(

المالزمة واقعة بين كّل ق�سية و)عك�سها الم�ستوي(

العكس المستوي

العك�ض الم�ستوي هو: »تبديل طرفي الق�صية مع بقاء الكيف وال�صدق«.

اأي اأّن الق�سية المحكوم ب�سدقها تحّول اإلى ق�سية تتبع الأّولى في ال�سدق، وذلك:

اأّوًل: بتبدي���ل طرفي الق�سية ال�سادقة الأّولى؛ باأن ُيجع���ل مو�سوع الأّولى محموًل 

في الثانية والمحمول مو�سوعًا، اأو المقّدم تاليًا والتالي مقّدمًا.

)1)  وه���ذه العالق���ة قائمة اأي�سًا بين الق�سية وعك�ض نقي�سها، وهذا البحث متروك للمراحل العليا وللمتخ�س�سين في 
هذا العلم.
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ثانياً: يحافظ على كيف الق�سيتين، فتتبع الثانيُة الأّولى في الإيجاب وال�سلب.

ثالثاً: تتبعها في ال�سدق اأي�سًا.

وت�سّمى الق�سية الأّولى )الأ�سل(، والق�سية الثانية المحّولة )العك�ض الم�ستوي(.

تبعية العكس لألصل في الصدق

اإذا كان الأ�سل �سادقًا وجب �سدق العك�ض.

ولك���ن اإذا كان الأ�سل كاذبًا ل يج���ب اأن يكذب العك�ض، فقد يكذب الأ�سل والعك�ض 

�س���ادق، ويختلف ذلك باختالف المث���ال، وهذا يعني اأنه ل يوج���د قاعدة ثابتة يمكن 

اللج���وء اإليه���ا ب�سكل ثاب���ت ودائم، وقد اأ�ّس����ض المنطق لو�سع القواني���ن العاّمة الكّلية 

لت�سحيح عملية التفكير.

تبعية األصل للعكس في الكذب

ولزم م���ا تق���دم من قواعد اأّن الأ�س���ل ل يتبع عك�سه في ال�س���دق، ولكن يتبعه في 

الكذب:

ف���اإذا ك���ذب العك�ض ك���ذب الأ�سل، لأّن���ه لو �س���دق الأ�سل يلزم منه �س���دق العك�ض 

والمفرو�ض كذبه.

فهنا قاعدتان تنفعان في ال�ستدلل:

1ـ اإذا �سدق الأ�سل �سدق عك�سه الم�ستوي.

2ـ اإذا كذب العك�ض الم�ستوي كذب اأ�سله.

وهذه القاعدة الثانية متفّرعة على الأّولى.
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شروط العكس

علمن���ا اأّن العك�ض اإّنما يح�سل ب�سروط ثالث���ة: تبديل الطرفين وبقاء الكيف وبقاء 

ال�سدق. 

اأّما الكّم فال ي�سترط بقاوؤه، واإّنما الواجب بقاء ال�سدق وهو قد يقت�سي بقاء الكّم 

في بع�ض الق�سايا، وقد يقت�سي عدمه في البع�ض الآخر.

والمه���ّم فيما ياأتي معرفة الق�سية التي يقت�سي بقاء ال�سدق في عك�سها بقاء الكّم 

اأو عدم بقائه.

ول���و تب���ّدل الطرفان وكان الكي���ف باقيًا، ولكن ل���م يبق ال�سدق، ف���ال ي�سّمى ذلك 

عك�سًا، بل ي�سّمى )انقالبًا(.

:
(1(

1 و 2 � الموجبتان تنعك�صان موجبة جزئية

اإّن الموجبة الكّلية تنعك�ض موجبة جزئية.

فاإذا قلت:

فعك�سها ع ب ح� كل ح�  ب  

مثال: كّل ذهب معدن. تنعك�ض: بع�ض المعدن ذهب.

ول تنعك�ض اإلى كل ب ح�، فال ي�سّح كّل معدن ذهب.

والموجبة الجزئية تنعك�ض كنف�سها اأي موجبة جزئية.

فاإذا قلت:

ع ح� ب فعك�سها ع ب ح�

)1) وقد ذكر لذلك برهان مذكور في كتب المنطق متروك لمراحل عالية.
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مثال: بع�ض الإن�سان �ساعر. تنعك�ض: بع�ض ال�ساعر اإن�سان.

ول تنعك�ض اإلى كل ب ح�، فال ي�سح: كّل �ساعر اإن�سان.

3 � ال�صالبة الكّلية تنعك�س �صالبة كّلية

يبقى الكّم والكيف معًا، فاإذا �سدق قولنا:

ل �سيء من الحيوان ب�سجر، �سدق ل �سيء من ال�سجر بحيوان.

والبره���ان وا�سح: لأّن ال�سالبة الكّلية ل ت�سدق اإل م���ع تباين المو�سوع والمحمول 

تباين���ًا كّلي���ًا؛ والمتباينان ل يجتمعان اأب���دًا، في�سّح �سلب كّل منهما ع���ن جميع اأفراد 

الآخر، �سواء جعلت هذا مو�سوعًا اأم ذاك مو�سوعًا.

4 � ال�صالبة الجزئية ل عك�س لها

اأي ل تنعك����ض اأب���دًا ل اإلى كّلية ول اإلى جزئية، لأّنه يج���وز اأن يكون مو�سوعها اأعّم 

من محمولها، مثل:

)بع����ض الحي���وان لي����ض باإن�س���ان(، والأخ����ضّ )الإن�س���ان( ل يج���وز �سل���ب الأعّم 

)الحي���وان( عن���ه بحال من الأحوال؛ ل كّليًا ول جزئيًا، لأّنه كّلما �سدق الأخ�ّض �سدق 

الأع���ّم مع���ه، فكيف ي�سح �سلب الأع���ّم عنه؟ فال ي�سدق قولن���ا )ل �سيء من الإن�سان 

بحيوان( ول قولنا )بع�ض الإن�سان لي�ض بحيوان(.

5 � ال�صرطية المنف�صلة ل عك�س لها

اأ�سرنا في �سدر البحث اإلى اأّن العك�ض الم�ستوي يعّم الحملية وال�سرطية. ولكن عند 

التاأمل نجد اأّن ال�سرطية المنف�سلة ل ثمرة لعك�سها لأّنها اأق�سى ما تدّل عليه تدّل على 

التناف���ي بين المقّدم والتالي. ول ترتيب طبيعيًا بينهما، ونحن بالخيار في جعل اأيهما 

مقدم���ًا والثاني تاليًا، من دون اأن يح�سل فرق في البين، ف�سواء قلنا: »العدد اإّما زوج 

اأو فرد«، اأو قلنا: »العدد اإّما فرد اأو زوج«، فاإّن موؤداهما واحد.

فلذا قالوا: المنف�سلة ل عك�ض لها، اأي ل ثمرة فيها.



95

ا
ةق
ا
رم
م س

تن
سر

خال�صة الدر�س

م���ن المباح���ث المهّمة في عملية ال�ستدلل هي العكو����ض، والتي ُي�ستدّل من �سدق 

الأ�س���ل على �سدق العك�ض، ومنها العك�ض الم�ستوي ال���ذي يعني تبديل طرفي الق�سية 

الأ�سل مع بقاء ال�سدق والكيف، وي�ستنتج من ذلك قاعدتان:

 1. اإذا �سدق الأ�سل �سدق عك�سه الم�ستوي، وي�ستنتج منها:

 2. اإذا كذب العك�ض الم�ستوي كذب اأ�سله.

وبمالحظة �س���روط العك�ض الم�ستوي )1ـ تبديل الطرفين، 2ـ بقاء الكيف، 3ـ بقاء 

ال�سدق(، نجد اأن ثالث ق�سايا يوجد لها عك�ض م�ستٍو:

 1. الموجبة الكّلية تنعك�ض اإلى موجبة جزئّية: كل ب ح    عك�سها  ع ح ب.

 2. الموجبة الجزئّية تنعك�ض اإلى موجبة جزئّية: ع ب ح    عك�سها   ع ح ب.

 3.  ال�سالبة الكّلية تنعك�ض اإلى �سالبة كّلية: ل ب ح     عك�سها  ل ح ب.

ال�سالبة الجزئية والمنف�سلة ل عك�ض لها.
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

 اأ- العك�ض الم�ستوي هو تبديل طرفي الق�سية مع بقاء الكيف وال�سدق. 

 ب-  الم���راد بالتبدي���ل تحويل مو�س���وع الق�سية المحك���وم ب�سدقها اإلى 

محمول وتحويل محمولها اإلى مو�سوع، مع عدم المحافظة على بقاء 

ال�سدق وبقاء الكيف )الإيجاب وال�سلب(. 

ف���ي العك����ض الم�ست���وي ي�ستنبط من �س���دق الق�سية �س���دق الق�سية   ت- 

المطلوبة، وذلك للمالزمة بينهما في ال�سدق. 

الم���راد من تبعية العك����ض لالأ�سل ف���ي ال�سدق اأّن���ه اإذا كان الأ�سل   ث- 

�سادقًا وجب كذب العك�ض. 

اإذا كان الأ�س���ل كاذبًا ل يجب اأن يك���ذب العك�ض، فقد يكذب الأ�سل   ج- 

والعك�ض �سادق. 

الأ�سل ل يتبع عك�سه في ال�سدق، ولكن يتبعه في الكذب، فاإذا كذب   ح- 

العك�ض كذب الأ�سل. 

 خ- ي�سترط بقاء الكّم في العك�ض الم�ستوي. 

ال�سرطية المنف�سلة ل ثم���رة لعك�سها لأّنها اأق�سى ما تدّل عليه اأّنها   د- 

تدّل على التنافي بين المقّدم والتالي. 

 ذ- العك�ض الم�ستوي ل يعّم الحملية وال�سرطية. 



97

ا
ةق
ا
رم
م س

تن
سر

2.اذكر القواعد الم�صتخدمة في العك�س الم�صتوي:

 ........................................................................................................................................... اأ- 

ب-........................................................................................................................................... 

ت-........................................................................................................................................... 

�سروط العك�ض الم�ستوي:

 ........................................................................................................................................... اأ- 

ب-........................................................................................................................................... 

ت-........................................................................................................................................... 

نتائج العك�س الم�صتوي:

الموجبة الكّلية تنعك�ض: .................................................................................................... 

 ............................................................................................... الموجبة الجزئية تنعك�ض: 

 ..................................................................................................... ال�سالبة الكّلية تنعك�ض: 

ال�سالبة الجزئية تنعك�ض: ................................................................................................. 





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يدرك اأهمية مبحث الحّجة.. 1

يبّين اأق�سام الحجة.. 2

يعّدد الطرق العملية لال�ستدلل.. 3

الدرس التاسع

الحّجة أو مباحث االستدالل
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تمهيد

اإّن اأ�سم���ى ه���دف للمنطقي واأق�سى مق�سد له هو )مباح���ث الحّجة(؛ اأْي مباحث 

المعل���وم الت�سديقّي الذي ي�ستخدم للتو�سل اإلى معرف���ة المجهول الت�سديقي. اأّما ما 

ف لأن  تقّدم من اأبحاث فكّلها في الحقيقة مقّدمات لهذا المبحث، حّتى مباحث المعرِّ

ف اإنما ُيبحث عنه لي�ستعان به على فهم وت�سّور مفردات الق�سية من المو�سوع  المعرِّ

والمحمول.

و)الحّجة( عندهم عبارة عّما يتاأّلف من ق�سايا ن�ستطيع من خاللها اأن ن�سل اإلى 

مطلوب.

واإّنما �ُسّميت )حّجة( لأّنه ُيحتّج بها على الخ�سم لإثبات المطلوب.

وت�سّمى )دلياًل( لأّنها تدّل على المطلوب.

وتهيئتها وتاأليفها لأجل الدللة ي�سّمى )ا�ستدلًل(.

تنبيه

م���ا ينبغي التنبيه عليه هو اأّنه لي�ض كّل ق�سية يجب اأن تطلب بحّجة ودليل، ولو كان 

كذل���ك لما ا�ستطعنا اأن ن�س���ل اإلى العلم بق�سية اأبدًا، لأّن كّل ق�سية نهّيئها تحتاج اإلى 

دليل، والدليل موؤّلف من ق�سايا وكّل ق�سية نهّيئها بحاجة اإلى دليل وهكذا، فال بّد من 
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النته���اء اإلى ق�سايا بديهية ل تحتاج اإلى دلي���ل، وتعتبر المبادئ للمطالب، وهي راأ�ض 

المال للمتجر العلمي.

طرق الستدلل، أو أقسام الحّجة

• من مّنا لم يح�سل له العلم بوجود النار عند روؤية الدخان؟•

• ومن ذا الذي ل يتوّقع �سوت الرعد عند م�ساهدة البرق في ال�سحاب؟•

• ومن ذا الذي ل ي�ستنبط اأّن النوم يجمع القوى؟•

• واأّن الحجر يبتّل بو�سعه في الماء؟•

• واأّن ال�سّكينة تقطع الأج�سام الطرية؟•

• وقد نحكم على �سخ�ض باأّنه كريم، لأّنه ي�سبه في بع�ض �سفاته كريمًا نعرفه.•

• ونحكم على قلم باأّنه جيد، لأّنه ي�سبه قلمًا جّربناه.•

• وهكذا اإلى اآلف من اأمثال هذه ال�ستنتاجات تمّر علينا كّل يوم.•

وف���ي الحقيق���ة اإّن هذه ال�ستنتاجات الوا�سحة الت���ي ل يخلو منها ذو �سعور، ترجع 

كّله���ا اإلى اأن���واع الحّجة المعروفة التي نح���ن ب�سدد بيانها، ولكن ف���ي الأكثر ل ي�سعر 

الم�ستنبط اأّنه �سلك اأحد تلك الأنواع، واإن كان من علماء المنطق.

ول عج���ب لو قيل لك اإّن ت�سعة وت�سعين في المئة من النا�ض هم منطقيون بالفطرة 

من حيث ل يعلمون.

ولّما كان الإن�سان - مع ذلك - يقع في كثير من الخطاأ في اأحكامه، اأو يتعّذر عليه 

تح�سي���ل مطلوبه، لم ي�ستغن عن درا�سة الطرق العلمية للتفكير ال�سحيح وال�ستدلل 

المنتج. 
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وهذا هو الهدف من المنطق الذي تقّدمت الإ�سارة اإليه في بداية درا�سة المنطق، 

حي���ث ذكرن���ا اأّن الهدف ه���و ت�سحيح الفكر ع���ن الوقوع في الخطاأ، �س���واء في مجال 

ف وتلحق به  الت�س���ورات وتحوي���ل المجهول الت�س���ورّي اإلى معل���وم ت�سورّي ) المع���رِّ

الق�سمة(، اأم في مجال الت�سديقات وتحويل المجهول الت�سديقي اإلى معلوم ت�سديقي 

)الحّجة(، وهذا المبحث معقود لذلك.

الطرق العملية لالستدلل

الطرق العلمية لال�ستدلل هي ثالثة اأنواع رئي�سة:

1ـ )القيا����ض( وهو اأن ي�ستخدم الذه���ن القواعد العاّمة الم�سلَّم ب�سّحتها في النتقال 

اإلى مطلوبه، وهو العمدة في الطرق.

2 ـ )التمثي���ل( وه���و اأن ينتقل الذهن م���ن حكم اأحد ال�سيئين اإل���ى الحكم على الآخر 

لجهة م�ستركة بينهما.

3 ـ )ال�ستقراء( وهو اأن يدر�ض الذهن عّدة جزئيات، في�ستنبط منها حكمًا عاّمًا.

و�سياأتي اإن �ساء اهلل تعالى تو�سيح هذه الطرق تباعًا.
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خال�صة الدر�س

اإّن اأ�سم���ى هدف للمنطقي هو مباحث الحّجة اأي مباحث المعلوم الت�سديقي الذي 

ل به لمعرفة المجهول الت�سديقي، وت�سّمى مباحث الدليل.  يتو�سّ

م���ن ال�سروري ج���دًا اللتفات اإلى اأّن هن���اك الكثير من الق�ساي���ا البديهّية يعتمد 

عليها في ال�ستدلل، ولي�ض كّل ق�سية بحاجة اإلى دليل، واإّل لما ا�ستطعنا الو�سول اإلى 

اأّي ق�سية واأّي نتيجة.

كم���ا اأّن كثيرًا من النا����ض ي�ستخدم طرق ال�ستدلل المنطق���ّي ال�سحيح، ولو كان 

غير ملتفت اإلى اأّنه �سالك لها. فالنا�ض اأغلبهم منطقيون بالفطرة.
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ال����ت����م����اري����ن

. اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

ل  اأ- مباحث الحّجة هي مباحث المعلوم الت�سديقي الذي ي�ستخدم للتو�سّ

اإلى معرفة المجهول الت�سورّي.  

ب-  الحّج���ة عبارة عّما يتاأّلف من ق�ساي���ا ن�ستطيع من خاللها اأن ن�سل 

اإلى مطلوب. 

ت- �ُسّميت )حّجة( لأّنه ُيحتّج بها على الخ�سم لإثبات المطلوب. 

ث- ت�سّمى )دلياًل( لتهيئتها وتاأليفها لأجل الدللة. 

كّل ق�سي���ة يج���ب اأن تطلب بحّجة ودليل، واإّل لم���ا ا�ستطعنا اأن ن�سل  ج- 

اإلى العلم بق�سية اأبدًا. 

ح- مبادئ المطالب هي ق�سايا بديهية ل تحتاج اإلى دليل. 

خ-  الط���رق العلمية لال�ستدلل هي ثالث���ة اأنواع رئي�سة: القيا�ض والتمثيل 

وال�ستقراء. 

د- القيا����ض هو اأن ينتقل الذهن من حك���م اأحد ال�سيئين اإلى الحكم على 

الآخر لجهة م�ستركة بينهما. 

ذ- التمثيل هو اأن يدر�ض الذهن عّدة جزئيات، في�ستنبط منها حكمًا عاّمًا. 

ر- ال�ستق���راء هو اأن ي�ستخدم الذهن القواع���د العاّمة الم�سلَّم ب�سّحتها 

في النتقال اإلى مطلوبه. 





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعّرف معنى القيا�ض.. 1

ي�سرح تعريف القيا�ض بالتف�سيل.. 2

يعّرف م�سطلحات القيا�ض العاّمة.. 3

الدرس العاشر

1 ـ القياس
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بع���د اأن تعّرفن���ا ف���ي الدر����ض ال�ساب���ق اإلى اأهّمي���ة مباح���ث الحّجة، واإل���ى الطرق 

ال�ستدللية التي يعتمدها اأغلب النا�ض في ا�ستدللتهم على مقا�سدهم الت�سديقية، 

نبداأ في هذا الدر�ض ببيان الطريق الأّول لال�ستدلل، وهو القيا�ض، وهو اأهّم طريق بين 

الط���رق، والكالم فيه كثير جدًا، نقت�سر على ما يفيد في هذا الم�ستوى من الدرا�سة، 

ونبّي���ن تعريف القيا����ض، والم�سطلحات العاّمة الم�ستخدمة في���ه، ثّم نتبع ذلك ببيان 

الطرق الأخرى من التمثيل وال�ستقراء.

تعريف القياس

عّرفوا القيا�ض باأّنه: »قول موؤّلف من ق�صايا متى �ُصّلمت لزم عنه لذاته قول اآلخر«.

1ـ )الق���ول( جن����ض في هذا التعريف للقيا����ض، ومعناه المرّكب الت���اّم الخبرّي، فيعّم 

وي�سمل الق�سية الواحدة والأكثر.

2ـ )موؤّلف من ق�سايا.. اإلى اآخره( ف�سل. والق�سايا جمع منطقي اأي ما ي�سمل الثنين، 

وبقي���د الق�سايا يخرج من التعريف ال�ستدلُل المبا�س���ر، لأّنه يعتبر ق�سية واحدة 

على تقدير الت�سليم بها ت�ستلزم ق�سية اأخرى.

3ـ )متى �سّلمت( من الت�سليم. وفيه اإ�سارة اإلى اأّن القيا�ض ل ي�سترط فيه اأن تكون ق�ساياه 
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م�سّلمة فعاًل، بل �سرط كونه قيا�سًا اأن يلزم منه على تقدير الت�سليم بق�ساياه قول اآخر، 

ك�ساأن المالزمة بين الق�سية وبين عك�سها فاإّنه على تقدير �سدقها ي�سدق عك�سها.

والالزم يتبع الملزوم في ال�سدق فقط دون الكذب، كما تقّدم في العك�ض الم�ستوي، 

لجواز كونه لزمًا اأعّم. ومنه يعرف اأن كذب الق�سايا الموؤّلفة ل يلزم منه كذب القول 

الالزم لها، نعم كذب القول ي�ستلزم كذب الق�سايا.

4ـ )ل���زم عنه( وبه���ذا القيد يخرج ال�ستقراء والتمثيل، لأّنهما واإن تاأّلفا من ق�سايا ل 

يتبعهم���ا القول الآخر على نحو اللزوم، لجواز تخّلفه عنهما لأّنهما اأكثر ما يفيدان 

الظّن اإّل بع�ض ال�ستقراء، و�سياأتي تو�سيحه.

5ـ )لذات���ه( به���ذا القي���د يخرج قيا����ض الم�ساواة، كم���ا �سياأتي في محّله، ف���اإّن قيا�ض 

الم�ساواة اإّنما يلزم منه القول الآخر لمقّدمة خارجة عن القيا�ض ل لذاته.

مثل:

ب ي�ساوي ح� . وح� ي�ساوي د/ ينتج ب ي�ساوي د

ولك���ن ل ل���ذات ه���ذا القيا�ض، ب���ل ل�س���دق المقّدم���ة الخارجية، وه���ي: »م�صاوي 

الم�صاوي م�صاٍو«.

ولذا ل ينتج مثل قولنا:

ب ن�سف ح� . و ح� ن�سف د لأّن ن�سف الن�سف لي�ض ن�سفًا بل ربعًا.

الصطالحات العاّمة في القياس

ة بكّل نوع  ل ب���ّد - اأوًل - من بيان الم�سطلحات العاّمة، عدا الم�سطلحات الخا�سّ

التي �سيرد ذكرها في منا�سباتها، وهي:

1ـ �صورة القيا�س: ويق�سد بها هيئة التاأليف الواقع بين الق�سايا.
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2ـ المقّدم���ة: وه���ي كّل ق�سية تتاأّلف منه���ا �سورة القيا�ض. والمقّدم���ات ت�سّمى اأي�سًا 

)مواد القيا�ض(.

3ـ المطل���وب: وهو القول الالزم من القيا�ض. وي�سّمى )مطلوبًا( عند اأخذ الذهن في 

تاأليف المقدمات.

4ـ النتيجة: وهي المطلوب عينه، ولكن ي�سّمى بها بعد تح�سيله من القيا�ض.

5ـ الح���دود: وهي الأج���زاء الذاتية للمقّدمة، ونعني بالأج���زاء الذاتية: الأجزاء التي 

تبق���ى بعد تحلي���ل الق�سية، فاإذا فككن���ا وحّللنا الحملية - مث���اًل - اإلى اأجزائها ل 

يبق���ى منها اإّل المو�سوع والمحمول دون الن�سب���ة، لأّن الن�سبة اإّنما تقوم بالطرفين 

فرد كّل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب الن�سبة بينهما.
ُ
للربط بينهما، فاإذا اأ

واأّما ال�سور والجهة فهما من �سوؤون الن�سبة، فال بقاء لهما بعد ذهابها. وكذلك اإذا 

حّللنا ال�سرطية اإلى اأجزائها ل يبقى منها اإّل المقّدم والتالي.

فالمو�س���وع والمحم���ول اأو المقّدم والتالي ه���ي الأجزاء الذاتي���ة للمقّدمات، وهي 

)الحدود( فيها.

ولنو�سح هذه الم�سطلحات بمثال من الق�سية الحملية، فنقول:

1 - �سارب الخمر فا�سق.

2 - وكّل فا�سق ُترّد �سهادته.

3 -  �سارب الخمر ُترّد �سهادته.

فبوا�سط���ة ن�سبة كلمة )فا�سق( اإلى �س���ارب الخمر في الق�سية رقم )1)، ون�سبة رّد 

ال�سه���ادة اإل���ى )كّل فا�سق( في الق�سية رق���م )2) ا�ستنبطنا الن�سبة بي���ن رّد ال�سهادة 

وال�سارب في الق�سية رقم )3).



112

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

فكّل واحدة من الق�سيتين )1) و)2): مقّدمة

و�سارب الخمر وفا�سق وترّد �سهادته : حدود

والق�صية رقم )3): مطلوب ونتيجة

والتاأليف بين المقّدمتين: �سورة القيا�ض

ول يخفى اأّنا ا�ستعملنا هذه العالمة ... النقط الثالث وو�سعناها قبل النتيجة. وهي 

عالمة هند�سية ت�ستعمل للدللة على النتقال اإلى المطلوب وتقراأ »اإذن«. و�سن�ستعملها 

عند ا�ستعمال الحروف فيما ياأتي لالخت�سار وللتو�سيح.
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خال�صة الدر�س

القيا�ض قول موؤّلف من ق�سايا متى �ُسّلمت لزم عنه لذاته قول اآخر. 

ل ب���ّد من وجود ق�سيتي���ن اأو اأكثر في القيا�ض، ثّم اأْن يفر�س���ا �سادقتين، ثّم يوؤّلف 

منه���ا �س���كاًل منتجًا حّتى يل���زم اأن تخرج النتيجة ال�سادقة، م���ن دون حاجة ل�سّم اأّي 

مقّدمة خارجة عن المذكور.

ا�سطالحات القيا�ض هي:

1. �سورة القيا�ض.  

2. المقّدمة.  

3. المطلوب.  

4. النتيجة.  

5. الحدود.  
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صّح

اأ- القيا�ض قول موؤّلف من ق�سايا متى �ُسّلمت لزم عنه لذاته قول اآخر. 

القول في تعريف القيا�ض يعني المرّكب التاّم الخبرّي، فيعّم وي�سمل  ب- 

الق�سية الواحدة والأكثر من ق�سية. 

ت-  ل يخ���رج من التعري���ف ال�ستدلُل المبا�سر لأّن���ه ق�سية واحدة على 

تقدير الت�سليم بها ت�ستلزم ق�سية اأخرى. 

ي�ست���رط في القيا����ض اأن تكون ق�ساياه م�سّلمة فع���اًل، بل �سرط كونه  ث- 

قيا�سًا اأن يلزم منه على تقدير الت�سليم بق�ساياه قول اآخر. 

ف���ي ال�ستق���راء والتمثيل ل يتبعهم���ا القول الآخر عل���ى نحو اللزوم،  ج- 

لجواز تخّلفه عنهما. 

يلزم من قيا�ض الم�ساواة القول الآخر لمقّدمة خارجة عن القيا�ض ل  ح- 

لذاته. 



115

ا
ديا

 سر
� 1

2. �صل بين النقطتين المنا�صبتين:

كّل ق�سية تتاأّلف منها ••�سورة القيا�ض.

�سورة القيا�ض.

القول الالزم من ••المقّدمة.

القيا�ض.

المقّدمات.••المطلوب.

المطلوب بعد تح�سيله ••مواد القيا�ض.

من القيا�ض.

الأجزاء الذاتية للمقّدمة.••النتيجة.

هيئة التاأليف الواقع بين ••الحدود.

الق�سايا.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإلى اأق�سام القيا�ض بح�سب الماّدة.. 1

يتعّرف اإلى اأق�سام القيا�ض بح�سب الهيئة.. 2

يمّيز بين القيا�ض ال�ستنثنائّي والقيا�ض القترانّي.. 3

الّدرس الحادي عشر

أقسام القياس 
بحسب ماّدته وهيئته  
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تمهيد

تق���ّدم في الدر����ض ال�سابق اأّن المقّدم���ات ت�سّمى )مواد القيا����ض(، وهيئة التاأليف 

بينها ت�سّمى )�سورة القيا�ض(، فالبحث عن القيا�ض من نحوين:

1. م����ن جهة )ماّدته( ب�سب����ب اختالفها مع قطع النظر عن ال�س����ورة باأن تكون المقّدمات 

يقيني����ة اأو ظّنية اأو من الم�سّلمات اأو الم�سه����ورات اأو الوهميات اأو المخّيالت اأو غيرها، 

وي�سّمى البحث فيها )ال�سناعات الخم�ض(، فاإّنه ينق�سم القيا�ض بالنظر اإلى ذلك اإلى: 

ل  البرهان والجدل والخطابة وال�سعر والمغالطة )وهذا ما نتعّر�ض له ب�سكل مف�سّ

في كتاب لحق اإن �ساء اهلل تعالى(.

2. من جهة )�سورته( ب�سبب اختالفها، مع قطع النظر عن طبيعة الماّدة، وهذا الدر�ض 

وما بعده معقود للبحث عنه من هذه الجهة. وهو ينق�سم من هذه الجهة اإلى ق�سمين 

اقتراني وا�ستثنائي، باعتبار الت�سريح بالنتيجة اأو بنقي�سها في مقّدماته وعدمه.

 الستثنائّي 

وهو القيا����ض الم�سّرح في مقّدمات���ه بالنتيجة اأو بنقي�سها، وي�سّم���ى ا�ستثنائيًا ل�ستماله 

على كلمة ال�ستثناء، نحو:

)1) اإن كان محّمد عالمًا فواجب احترامه.
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)2) لكّنه عالم.

   محّمد واجب احترامه.

فالنتيجة رقم )3) مذكورة بعينها في المقّدمة رقم )1).

مثال ثاٍن:

)1) لو كان يزيد عادًل فهو ل يع�سي اهلل.

)2) ولكّنه قد ع�سى اهلل.

   ما كان يزيد عادًل.

فالنتيجة رقم )3) م�سّرح بنقي�سها في المقّدمة رقم )1).

القتراني 

وهو القيا�ض غير الم�سّرح في مقّدماته بالنتيجة ول بنقي�سها.

مثال:

1 - �سارب الخمر: فا�سق.

2 - وكّل فا�سق: ُترّد �سهادته.

  �سارب الخمر: ُترّد �سهادته.

ف���اإّن النتيجة وهي )�سارب الخمر ت���رّد �سهادته( غير مذكورة بهيئتها �سريحًا في 

المقّدمتين، ول نقي�سها مذكور اأي�سًا، واإّنما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود اأجزائها 

الذاتي���ة في المقّدمتين اأعني الحّدين وهما )�س���ارب الخمر، وترّد �سهادته(؛ فاإّن كّل 

واحد منهما مذكور في مقّدمة م�ستقّلة غير الأخرى.

ثّم القترانّي ينق�صم اإلى اأق�صام:

القترانّي الحملّي: وهو ما اإذا تاأّلف من حمليات فقط، كالمثال المتقّدم.
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القترانّي ال�صرطّي: وهو ما اإذا تاأّلف من �سرطيات فقط، اأو �سرطية وحملية:

مثال مقّدمتين �صرطيتين مّت�صلتين:

)1) كّلما كان الماء جاريًا كان معت�سمًا.

)2) وكّلما كان معت�سمًا كان ل ينج�ض بمالقاة النجا�سة.

   كّلما كان الماء جاريًا كان ل ينج�ض بمالقاة النجا�سة.

مثال مقّدمة حملية ومقّدمة �صرطية منف�صلة: 

)2) والكلمة اإّما مبنية اأو معربة. )1) ال�سم كلمة.   

   ال�سم اإّما مبنّي اأو معرب.

فالمقّدمة رقم )1) حملية، والمقّدمة رقم )2) �سرطية منف�سلة.

اقتراني

�صورةماّدة

ا�سثنائي

�َسرطيحملي

يقينية، ظنية، م�سّلمة، م�سهورة، وهمية، مخّيلة

برهان - جدل - مغالطة - �سعر - خطابة

القيا�س
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خال�صة الدر�س

يقع البحث عن القيا�س من جهتين:

1. من جهة ماّدته: باأن تكون المقّدمات يقينية اأو ظّنية اأو من الم�سّلمات اأو الم�سهورات 

اأو الوهميات اأو المخّيالت اأو غيرها، وي�سّمى البحث فيها ال�سناعات الخم�ض.

2. م���ن جه���ة �سورته: وه���و ينق�سم من هذه الجه���ة اإلى ق�سمين اقتران���ي وا�ستثنائي، 

باعتبار الت�سريح بالنتيجة اأو بنقي�سها في مقّدماته وعدمه.

فال�صتثنائي: هو القيا�ض الم�سّرح في مقّدماته بالنتيجة اأو بنقي�سها.

والقتراني: وهو القيا�ض غير الم�سّرح في مقّدماته بالنتيجة ول بنقي�سها.

ثّم القترانّي ينق�صم اإلى ق�صمين:

القتراني الحملي: وهو ما اإذا تاأّلف من حمليات فقط.

القتراني ال�صرطي: وهو ما اإذا تاأّلف من �سرطيات فقط، اأو �سرطية وحملية.
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 اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

البح���ث ف���ي مقّدمات القيا�ض م���ن حيث اختالف ماّدت���ه هو مبحث  اأ- 

ال�سناعات الخم�ض. 

ب-  ينق�س���م القيا�ض من حيث اختالف �سورت���ه وبالنظر اإلى ماّدته اإلى 

ق�سمين اقتراني وا�ستثنائي. 

ينق�س���م القيا�ض بالنظر اإل���ى اختالف هيئته اإل���ى البرهان والجدل  ت- 

والخطابة وال�سعر والمغالطة. 

ينق�سم القيا�ض باعتبار الت�سريح بالنتيجة اأو بنقي�سها في مقّدماته  ث- 

وعدمه اإلى ق�سمين: اقتراني وا�ستثنائي. 

ج- القتراني هو القيا�ض الم�سّرح في مقّدماته بالنتيجة اأو بنقي�سها. 

ح- ال�ستثنائ���ي ه���و القيا�ض غي���ر الم�سّرح ف���ي مقّدمات���ه بالنتيجة ول 

بنقي�سها. 

القتران���ي ينق�س���م اإل���ى الحمل���ي: وه���و م���ا اإذا تاأّلف م���ن حمليات  خ- 

 فق���ط، اأو �سرطي���ة وحملي���ة، واإلى ال�سرط���ي: وهو م���ا اإذا تاأّلف من

 �سرطيات فقط. 
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2. اعِط اأمثلة لما يلي:

اأ- القيا�ض القتراني الحملي.

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

ب- القيا�ض القتراني ال�سرطي الموؤّلف من مقّدمتين �سرطيتين مّت�سلتين.

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

ت- القيا�ض القتراني ال�سرطي الموؤّلف من مقّدمة حملية ومقّدمة �سرطية 

منف�سلة.

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

ث- القيا�ض ال�ستثنائي الم�سّرح في مقّدماته بالنتيجة.

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

ج- القيا�ض ال�ستثنائي الم�سّرح في مقّدماته بنقي�ض النتيجة.

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعّدد حدود القتراني.. 1

يمّيز حدود القتراني فيما بينها.. 2

يتعّرف اإلى اثنتين من القواعد العاّمة لالقتراني.. 3

االقتراني الحملي
حدود وقواعد

 الّدرس الثاني عشر
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مقّدمتان من ثالثة حدود 

يجب اأن ي�ستمل القيا�ض القتراني الحملي على مقّدمتين لتنتجا المطلوب.

ويج���ب اأي�سًا اأن ت�ستمل المقّدمتان على ح���دود ثالثة: الأو�سط، والأ�سغر والأكبر. 

وقد �سّموا كّل واحد من الحدود الثالثة با�سم خا�ض:

1ـ )الح���ّد الأو�س���ط( اأو )الو�س���ط(: وهو الحّد المتك���ّرر الم�سترك بي���ن الأ�سغر 

والأكبر، اأي المتكّرر الم�سترك الذي يربط بين الحّدين الآخرين، ويحذف في 

النتيجة التي تتاأّلف من هذين الحّدين، اإذ يكون اأحدهما مو�سوعًا لها، والآخر 

محموًل.

وي�سّمى اأي�سًا )الحّجة( لأّنه ُيحتّج به على الن�سبة بين الحدين.

ط في اإثبات الحكم بين الحّدين.  وي�سّمى اأي�سًا )الوا�سطة في الإثبات( لأّن به ُيتو�سَّ

ونرمز له بحرف )م(.

2 ـ )الح���ّد الأ�سغر( وهو الحّد الذي يكون مو�سوعًا في النتيجة. وت�سّمى المقّدمة 

الم�ستمل���ة عليه )�سغ���رى( �سواء كان هو مو�سوعًا فيه���ا اأم محموًل. ونرمز له 

بحرف )ب(.

3ـ  )الحّد الأكبر( وهو الذي يكون محموًل في النتيجة. وت�سّمى المقّدمة الم�ستملة 
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عليه )كبرى( �سواء كان هو محموًل فيها اأو مو�سوعًا. ونرمز له بحرف )ح�(.

والحّدان معًا ي�سّميان )طرفين(.

ولنعد اإل���ى المثال المتقّدم في الدر�ض ال�سابق وف���ي الم�سطلحات العاّمة لتطبيق 

الحدود عليه، فنقول:

- المقّدمة ال�صغرى: �سارب الخمرفا�سق.

- المقّدمة الكبرى: كّل فا�سق ُترّد �سهادته.

- النتيجة:     �سارب الخمر ُترّد �سهادته.

اأ � )فا�س���ق( هو المتكّرر الم�سترك الذي اأعطى الربط بين الأ�سغر والأكبر )الحّد 

الأو�سط(.

ب � )�س���ارب الخم���ر( وه���و الحّد المخت����ضّ بالمقّدم���ة الأّولى ال�سغ���رى )الحّد 

ال�سغر(.

ج � )ترّد �سهادته( وهو الحّد المخت�ّض بالمقّدمة الثانية الكبرى )الحّد الأكبر(.

تنتج المقّدمتان: )�سارب الخمر: ترّد �سهادته(. بحذف الحّد الم�سترك )فا�سق(.

فاإذا قلنا:

وكل م ح� كل ب م  

ينتج/ كل ب ح� بحذف المتكّرر )م(.

القواعد العاّمة لالقتراني

للقيا����ض القتران���ي  - �س���واء كان حملي���ًا اأو �سرطيًا - قواعد عاّم���ة اأ�سا�سية يجب 

توّفرها فيه ليكون منتجًا، وهي:
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1 ـ تكّرر الحّد الأو�سط:

اأْي يج���ب اأن يك���ون مذكورًا بنف�سه في ال�سغرى والكب���رى من غير اختالف، واإّل- 

ل���و اختل���ف بين المقّدمتي���ن - لما كان ح���ّدًا اأو�سط متكررًا، ولما وج���د الرتباط بين 

الطرفين، وبالتالي لما كان منتجًا، وهذا اأمر بديهّي.

مثال1 غير منتج:

- المقّدمة ال�صغرى: الحائط فيه فاأرة.

ذنان.
ُ
- المقّدمة الكبرى: كّل فاأرة لها اأ

ذنان. لأّن الحّد ال���ذي ُيتخّيل اأّنه ح���ّد اأو�سط هنا لم 
ُ
فاإّن���ه ل ينت���ج: الحائط ل���ه اأ

يتكرر؛ فاإّن المحمول في ال�سغرى )فيه فاأرة( والمو�سوع في الكبرى )فاأرة( فقط.

ذنان( 
ُ
ولأج���ل اأن يك���ون منتجًا فاإّم���ا اأن نقول في الكب���رى )وكّل ما فيه فاأرة ل���ه اأ

ولكّنها ق�سية كاذبة.

واإّم���ا اأن نعتبر المتكّرر كلمة )ف���اأرة( فقط فتكون النتيجة هكذا: )الحائط فيه ما 

ذنان( وهي ق�سية �سادقة.
ُ
له اأ

مثال 2 غير منتج:

- المقّدمة ال�صغرى: الذهب عين. 

- المقّدمة الكبرى: كّل عين تدمع.

فاإّن���ه ل ينت���ج: الذهب يدم���ع. لأّن لفظ )عين( م�سترك لفظ���ّي، والمراد منه في 

ال�سغ���رى غير المراد منه في الكبرى، فلم يتكّرر الحّد الأو�سط، ولم يتكّرر اإّل اللفظ 

فقط.
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ول ب���ّد م���ن التنّبه جي���دًا لهذا الأمر، ف���اإّن اأكث���ر المغالطات تعتمد علي���ه، كما اأّن 

كثي���رًا م���ن الأخطاء في ال�ستدللت نات���ج من عدم النتباه للم�ست���ركات اللفظية في 

المقّدمات.

2 ـ اإيجاب اإحدى المقّدمتين:

لك���ي تكون المقّدمتان منتجتين ل ب���ّد اأن تكون اإحداهما موجبة عل���ى الأّول، واأما 

اإذا كانت���ا مع���ًا �سالبتين فاإّن القيا�ض ل يكون منتجًا. ذلك لأّن الو�سط في ال�سالبتين ل 

ي�ساعدنا على اإيجاد ال�سلة والربط بين الأ�سغر والأكبر، نظرًا اإلى اأّن ال�سيء الواحد 

قد يكون مباينًا لأمرين وهما ل تباين بينهما، كالفر�ض المباين لالإن�سان والناطق )ول 

تباي���ن بين الإن�سان والناطق(، وقد يكون مباينًا لأمري���ن هما متباينان في نف�سيهما، 

كالفر�ض المباين لالإن�سان والطائر، والإن�سان والطائر اأي�سًا متباينان.

وعلي���ه فال نعرف ح���ال الحّدين لمجرد مباينتهما للمتك���ّرر اأّنهما متالقيان خارج 

الو�سط اأو متباينان، فال ينتج الإيجاب ول ال�سلب.

مثال 1 غير منتج:

المقّدمة ال�صغرى: ل �سيء من الإن�سان بفر�ض.

المقّدمة الكبرى: ل �سيء من الفر�ض بناطق.

� فاإّنه ل ينتج: ل �سيء من الإن�سان بناطق، لأّن الطرفين متالقيان.

مثال 2 غير منتج:

المقّدمة ال�صغرى: ل �سيء من الإن�سان بفر�ض.

المقّدمة الكبرى: ل �سيء من الفر�ض بطائر.

� فاإّنه ل ينتج: كّل اإن�سان طائر، لأّن الطرفين متباينان.

ويجري هذا الكالم في كّل �سالبتين.
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خال�صة الدر�س

حدود القيا�س القترانّي الحملّي:

ي�ستم���ل القيا�ض القتراني الحملي على مقّدمتين وحدود ثالثة: الأو�سط، والأ�سغر 

والأكبر.

1ـ  )الح���ّد الأو�س���ط( اأو )الو�س���ط(: وهو الح���ّد المتكّرر الم�ست���رك بين الأ�سغر 

والأكبر، اأي المتكّرر الم�سترك الذي يربط بين الحّدين الآخرين، ويحذف في 

النتيجة التي تتاأّلف من هذين الحّدين.

وي�سّمى اأي�سًا )الحّجة( لأّنه يحتّج به على الن�سبة بين الحّدين.

وي�سمى اأي�سًا )الوا�سطة في الإثبات( لأّن به يتو�ّسط في اإثبات الحكم بين الحّدين. 

2 ـ )الح���ّد الأ�سغر( وهو الحّد الذي يكون مو�سوعًا في النتيجة. وت�سّمى المقّدمة 

الم�ستملة عليه )�سغرى( �سواء كان هو مو�سوعًا فيها اأم محموًل.

3ـ  )الحّد الأكبر( وهو الذي يكون محموًل في النتيجة. وت�سّمى المقّدمة الم�ستملة 

عليه )كبرى( �سواء كان هو محموًل فيها اأو مو�سوعًا.

والحّدان معًا ي�سّميان )طرفين(.

القواعد العاّمة لالقتراني:

ليك���ون القيا����ضُ القتراني منتجًا - �س���واء كان حمليًا اأم �سرطي���ًا - ل بّد من توّفر 

قواعد عاّمة اأ�سا�سية وهي:

ـ تكّرر الحّد الأو�سط.

ـ اإيجاب اإحدى المقّدمتين.
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

اأ- ي�ستمل القيا�ض القتراني ال�سرطي على مقّدمتين ت�ستمالن على حدود 

ثالثة: الأو�سط، والأ�سغر والأكبر. 

ب-  الحّد الأ�سغر قد يكون مو�سوعًا في الق�سية اأو محموًل. 

ت- الح���ّد الأو�سط اأو الو�س���ط هو الحّد المتكّرر الم�ست���رك بين الأ�سغر 

والأكبر. 

ط في اإثبات الحكم  الوا�سطة في الإثبات هي الحّد الأكبر لأّن به ُيتو�سَّ ث- 

بين الحّدين. 

ج- الحّد الأكبر قد يكون محموًل في الق�سية اأو مو�سوعًا. 

ح- طرفا الق�سية هما الحّد الأ�سغر والأكبر. 

خ- م���ن القواعد العاّم���ة لالقتراني تكّرر الحّد الأو�س���ط بمعنى اأن يكون 

مذكورًا بنف�سه في ال�سغرى والكبرى من غير اختالف. 

د- لو كان هناك اختالف في  الحّد الأو�سط بين المقّدمتين فاإّنه لما كان 

ح���ّدًا اأو�سط متكررًا، ولما وجد الرتباط بين الطرفين، وبالتالي لما 

كان منتجًا. 

ذ- م���ن القواع���د العاّمة لالقتران���ي اإيج���اب المقّدمتين مع���ًا فلو كانت 

اإحداهما اأو كلتاهما �سلبيتين لما اأنتج القيا�ض. 
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2. �صع عالمة  في المكان المنا�صب:

الحّد الأكبرالحّد الأ�سغرالحّد الأو�سط

الحّد الذي يكون مو�سوعًا في 

النتيجة

الح���ّد الذي ت�سّم���ى المقّدمة 

الم�ستملة عليه: )�سغرى(

الحّد المتكّرر الم�سترك الذي 

يربط بين الحّدين الآخرين

الح���ّد الذي ت�سّم���ى المقّدمة 

الم�ستملة عليه: )كبرى(

الحّد ال���ذي يكون محموًل في 

النتيجة

اأي�س���ًا  ي�سّم���ى  ال���ذي  الح���ّد 

الحّج���ة لأّن���ه ُيحت���ّج ب���ه على 

الن�سبة بين الحّدين

ف���ي  يح���ذف  ال���ذي  الح���ّد 

النتيجة

نرمز له بحرف )م(

نرمز له بحرف )ح(

نرمز له بحرف )ب(





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعّدد قواعد القترانّي العاّمة.. 1

يتعّرف اإلى باقي القواعد العاّمة لالقترانّي.. 2

يطّبق جدول الأقي�سة المنتجة بح�سب اختالف الكّم والكيف.. 3

الّدرس الثالث عشر

بقيّة قواعد االقترانّي الحملّي
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تمهيد

تق���ّدم ف���ي الدر����ض ال�سابق اأّنه لكي يك���ون القيا����ض القتراني منتج���ًا -�سواء كان 

حمليًا اأم �سرطيًا- ل بّد من توّفر قواعد عاّمة اأ�سا�سية. وقد تّم التعّرف اإلى قاعدتين 

اأ�سا�سيتين، وبقي من ال�سرورّي التعّرف اإلى �سائر القواعد.

3. كّلية اإحدى المقّدمتين:

لك���ي يك���ون القيا�ض منتج���ًا، ل ب���ّد اأن تكون اإح���دى مقّدمتيه كّلية، ف���ال اإنتاج من 

جزئيتي���ن، لأّن الو�س���ط فيهم���ا ل ي�ساعدنا على اإيج���اد ال�سلة بي���ن الأ�سغر والأكبر، 

وذلك لأّن الجزئية ل تدّل على اأكثر من تالقي طرفيها في بع�ض الأفراد، فال يعلم في 

الجزئيتي���ن اأّن البع����ض من الو�سط الذي يتالقى به مع الأ�سغر هو نف�ض البع�ض الذي 

يتالقى به مع الأكبر، اأو غيره، وكالهما جائز.

ومعنى ذلك: اأّنا ل نعرف حال الطرفين )الأ�سغر والأكبر( اأمتالقيان اأم متباينان؟ 

فال ينتج الإيجاب ول ال�سلب.

مثال 1 غير منتج:

المقّدمة ال�صغرى: بع�ض الإن�سان حيوان.

المقّدمة الكبرى: بع�ض الحيوان فر�ض.

� فاإّنه ل ينتج الإيجاب: بع�ض الإن�سان فر�ض. 
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 واإذا اأبدلنا بالمقّدمة الثانية قولنا: بع�ض الحيوان ناطق.

فاإّنه ل ينتج ال�صلب: بع�ض الإن�سان لي�ض بناطق.

مثال 2 غير منتج:

المقّدمة ال�صغرى: بع�ض الإن�سان حيوان.

المقّدمة الكبرى: بع�ض الحيوان لي�ض بناطق.

� فاإّنه ل ينتج ال�صلب: بع�ض الإن�سان لي�ض بناطق، فهذه النتيجة خاطئة في ال�سلب.

واإذا اأبدلن���ا بالمقّدم���ة الثاني���ة قولن���ا: بع�ض الحيوان لي�ض بفر����ض، فاإّنه ل ينتج 

الإيجاب: بع�ض الإن�سان فر�ض.

وهكذا يجري هذا الكالم في كّل جزئيتين مهما كان مو�سع الو�سط في المقّدمتين 

مو�سوعًا اأو محموًل اأو مختلفًا.

4ـ النتيجة تتبع اأخ�ّس المقّدمتين:

يعن���ي اإذا كانت اإح���دى المقّدمتين �سالبة كانت النتيجة �سالب���ة، لأّن ال�سلب اأخ�ّض 

من الإيجاب. واإذا كانت اإحدى المقّدمتين جزئية كانت النتيجة جزئية، لأّن الجزئية 

اأخ�ّض من الكّلية.

وهذا ال�سرط وا�سح؛ لأّن النتيجة متفّرعة عن المقّدمتين معًا، فال يمكن اأن تزيد 

عليهما فتكون اأقوى منهما.

5ـ ل اإنتاج من �سالبة �سغرى وجزئية كبرى:

ول ب���ّد اأن تفر����ض ال�سغرى كّلي���ة، واإّل لختّل ال�س���رط الثالث. ول ب���ّد اأن تفر�ض 

الكبرى موجبة، واإّل لختّل ال�سرط الثاني.

ف���اإذا تاأّلف القيا�ض من �سالبة كّلية �سغ���رى وجزئية موجبة كبرى، فاإّنه ل يعلم اأّن 

الأ�سغر والأكبر متالقيان اأو متباينان خارج الو�سط، لأّن ال�سالبة الكّلية تدّل على تباين 
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طرفيها اأي الأ�سغ���ر مع الأو�سط هنا، والجزئية الموجبة تدّل على تالقي طرفيها في 

الجملة اأي الأو�سط والأكبر هنا، فيجوز اأن يكون الأكبر خارج الأو�سط مباينًا لالأ�سغر 

كما كان الأو�سط مباينًا له، ويجوز اأن يكون مالقيًا له.

مثال 1 غير منتج:

المقّدمة ال�صغرى: ل �سيء من الغراب باإن�سان.

المقّدمة الكبرى: بع�ض الإن�سان اأ�سود.

� فاإّنه ل ينتج ال�صلب: بع�ض الغراب لي�ض باأ�سود.

واإذا اأبدلنا بالمقّدم���ة الثانية قولنا: »بع�ض الإن�سان اأبي�ض« فاإّنه ل ينتج الإيجاب: 

بع�ض الغراب اأبي�ض.

ونحن هنا في المثال بالخيار في و�سع الأو�سط مو�سوعًا في المقّدمتين اأو محموًل 

اأو مختلفًا، فاإّن الأمر ل يختلف، والعقم نجده كما هو في الجميع.

جدول بالق�صايا المنتجة مع مالحظة الكّم والكيف.

الكبرى

ال�صغرى

�سعلكل

�ضعلكلكل

غير منتج =�سالبتان�ضغير منتج=�سالبتانلل

غير منتج =جزئيتانغير منتج = جزئيتانغير منتج =القاعدة 5عع

غير منتج =�سالبتانغير منتج =جزئيتانغير منتج =�سالبتان�ض�ض
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ونالح���ظ في هذا الجدول وجود 16 ق�سي���ة، ثمانية منها منتجة و�سعناها بالخط 

الأخ�سر، وثمانية غير منتجة، و�سعنا ال�سبب في عدم اإنتاجها بالخّط الأحمر، فاإّنه ل 

اإنت���اج من جزئيتين، ول من �سالبتين، ول من �سالبة كبرى وجزئية �سغرى، وقد تقّدم 

بيان كّل ذلك فاحفظه.
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خال�صة الدر�س

 بالإ�ساف���ة لقواع���د القتراني التي ذكرناها في الدر����ض الما�سي، يوجد مجموعة 

من قواعد القترانّي العاّمة وهي:

1. كّلي���ة اإحدى المقّدمتين، فلكي يكون القيا�ض منتجًا، ل بد اأن تكون اإحدى مقدمتيه 

كلية.

2. النتيج���ة تتبع اأخ�ّض المقّدمتين، بمعنى اأنه اإذا كان���ت اإحدى المقدمتين جزئية اأو 

�سالب���ة كان���ت النتيجة جزئية اأو �سالب���ة، لأن الجزئية اأخ�ض م���ن الكلية، وال�سالبة 

اأخ�ض من الموجبة.

3. ل اإنتاج من �سالبة �سغرى وجزئية كبرى.
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 اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

م���ن قواعد القتراني الحملي كّلية اإح���دى المقّدمتين فلو كانت كال  اأ- 

المقّدمتين جزئيتين فال اإنتاج. 

ب-  اإذا كّن���ا ل نع���رف ح���ال الطرفي���ن الأ�سغ���ر والأكب���ر اأمتالقيان اأم 

متباينان تكون المقّدمتان �سلبيتين. 

ل تنتج المقّدمتان الجزئيتان مهما كان مو�سع الو�سط في المقّدمتين  ت- 

مو�سوعًا اأو محموًل اأو مختلفًا. 

اإذا كان���ت اإح���دى المقّدمتي���ن �سالبة لم تك���ن النتيج���ة �سالبة، لأّن  ث- 

الإيجاب اأخ�ّض من ال�سلب. 

اإذا كان���ت اإح���دى المقّدمتي���ن جزئي���ة كان���ت النتيجة جزئي���ة، لأّن  ج- 

الجزئية اأخ�ّض من الكّلية. 

النتيج���ة متفّرع���ة عن المقّدمتين مع���ًا، فال يمك���ن اأن تزيد عليهما  ح- 

فتكون اأقوى منهما. 

خ- ل اإنتاج من �سالبة كبرى وجزئية �سغرى. 
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2. اذكر �صبب عدم اإنتاج الأقي�صة التالية:

قيا�س 1:

المقّدمة ال�صغرى: بع�ض الإن�سان حيوان.

المقّدمة الكبرى: بع�ض الحيوان فر�ض.

النتيجة المفتر�صة: بع�ض الإن�سان فر�ض. 

ال�صبب: ................................................................................................................................. 

قيا�س 2:

المقّدمة ال�صغرى: بع�ض الإن�سان حيوان.

المقّدمة ال�صغرى: بع�ض الحيوان لي�ض بناطق.

النتيجة المفتر�صة: بع�ض الإن�سان لي�ض بناطق.

ال�صبب: ................................................................................................................................. 

قيا�س 3:

المقّدمة ال�صغرى: ل �سيء من الغراب باإن�سان.

المقّدمة الكبرى: بع�ض الإن�سان اأ�سود

� النتيجة المفتر�صة: بع�ض الغراب لي�ض باأ�سود.

ال�صبب: ................................................................................................................................. 



144

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

3. امالأ الجدول بالنتيجة المنا�صبة مع بيان غير المنتج من  الأقي�صة:

الكبرى

ال�صغرى    

�سعلكل

كل

ل

ع

�ض



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يمّيز بين الأ�سكال الأربعة.. 1

يتّعرف اإلى ال�سكل الأّول.. 2

يعّدد �سروط ال�سكل الأّول.. 3

الّدرس الرابع عشر

الشكل األّول
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تقّدم اأّن القيا�ض القتراني ل بّد له من ثالثة حدود: اأو�سط واأ�سغر واأكبر. ون�سيف 

عليه هنا فنقول:

يختل���ف و�سع الأو�سط مع طرفيه في المقّدمتين، ويت�سّور باأربع �سور، وكّل واحدة 

من هذه ال�سور ت�سّمى )�سكاًل(، وكذا في ال�سرطي يكون تاليًا ومقّدمًا.

 ففي القتراني الحملي:

ال�صكل الأّول: وهو ما كان الأو�سط محموًل في ال�سغرى ومو�سوعًا في الكبرى.

مثال: 

المقّدمة ال�صغرى: بع�ض الإن�سان �ساعر

المقّدمة الكبرى: كّل �ساعر مرهف الإح�سا�ض

النتيجة: بع�ض الإن�سان مرهف الإح�سا�ض

ال�صكل الثاني: وهو ما كان الأو�سط محموًل في المقّدمتين.

مثاله:

المقّدمة ال�صغرى: كّل مجتّر ذو ظلف 
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المقّدمة ال�صغرى: ل �سيء من الطائر بذي ظلف

النتيجة: ل �سيء من المجتّر بطائر

ال�صكل الثالث: ما كان الأو�سط مو�سوعًا في المقّدمتين.

مثال اأّول:

المقدمة ال�صغرى: كّل ذهب معدن

ة المقدمة الكبرى: ل �سيء من الذهب بف�سّ

ة النتيجة: بع�ض المعدن لي�ض بف�سّ

مثال ثاٍن:

المقدمة ال�صغرى: كّل ذهب معدن

المقدمة الكبرى: وكّل ذهب غالي الثمن

النتيجة: بع�ض المعدن غالي الثمن.

ال�صكل الرابع: ما كان الأو�سط مو�سوعًا في ال�سغرى ومحموًل في الكبرى.

مثاله: 

المقدمة ال�صغرى: كّل اإن�سان حيوان

المقدمة الكبرى: كّل ناطق اإن�سان

النتيجة: بع�ض الحيوان ناطق.

فال�س���كل في ا�سطالحهم � هو: »القيا����س القتراني باعتبار كيفية و�صع الأو�صط 

في الطرفين«.

و�سوف نتكّلم في هذا الم�ستوى الدرا�سّي عن ال�سكل الأّول من الأ�سكال الأربعة في 

الحملي ثّم نتبعه بالقتراني ال�سرطّي.
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الشكل األّول

وهو ما كان الأو�سط فيه محموًل في ال�سغرى مو�سوعًا في الكبرى. اأْي يكون و�سع 

الحّدين في المقّدمتين مع الأو�سط عين و�سع اأحدهما مع الآخر في النتيجة:

فكما يكون الأ�سغ���ر مو�سوعًا في النتيجة يكون مو�سوعًا في ال�سغرى، وكما يكون 

الأكبر محموًل في النتيجة يكون محموًل في الكبرى.

���ل اإليها. فاإّن���ه لأجل اأّن الأ�سغ���ر و�سعه في  وله���ذا التف�سير فائ���دة نريد اأن نتو�سّ

النتيج���ة عي���ن و�سع���ه في ال�سغ���رى، واأّن الأكبر و�سع���ه في النتيجة عي���ن و�سعه في 

الكب���رى، كان هذا ال�سكل على مقت�سى الطبع وبّين الإنتاج بنف�سه، ل يحتاج اإلى دليل 

وحّجة، بخالف �سائر الأ�سكال، ولذا جعلوه اأّول الأ�سكال، وبه ُي�ستدّل على باقيها.

�سروطه:

لهذا ال�سكل �سرطان:

اإيجاب المقّدمة ال�صغرى:  .1

فل���و كانت المقّدم���ة ال�سغرى �سالبة، فال يعلم اأّن الحك���م الواقع على الأو�سط في 

الكب���رى اأيالقي الأ�سغر في خارج الأو�سط اأم ل؟ فيتحمل الأمران، فال ينتج الإيجاب 

ول ال�سلب، كما نقول مثاًل:

المقّدمة ال�صغرى: ل �سيء من الحجر بنبات.

المقّدمة الكبرى: كّل نبات ناٍم.

فاإّنه ل ينتج الإيجاب: كّل حجر ناٍم.

ولو اأبدلنا بال�صغرى قولنا: ل �سيء من الإن�سان بنبات
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فاإّنه ل ينتج ال�صلب: ل �سيء من الإن�سان بناٍم.

اأّم���ا اإذا كان���ت ال�سغرى موجبة فاإّن ما يقع على الأو�س���ط في الكبرى ل بّد اأن يقع 

على ما يقع عليه الأو�سط في ال�سغرى.

2.  كّلية الكبرى:

لأّنه لو كانت جزئية، لجاز اأن يكون البع�ض من الأو�سط المحكوم عليه بالأكبر غير 

م���ا حكم به على الأ�سغر فال يتعّدى الحكم من الأكبر اإل���ى الأ�سغر بتو�ّسط الأو�سط. 

وف���ي الحقيق���ة اإّن هذا ال�سرط راجع اإلى القاعدة الأّول���ى لأّن الأو�سط في الواقع على 

هذا الفر�ض غير متكّرر، كما نقول مثاًل:

المقّدمة ال�صغرى: كّل ماء �سائل

المقّدمة الكبرى: بع�ض ال�سائل يلتهب بالنار

فاإّنه ل ينتج: بع�ض الماء يلتهب بالنار، لأّن المق�سود بال�سائل الذي حكم به على 

ة من ال�سائل الذي  ة منه التي تلتقي مع الماء، وهي غير الح�سّ الماء خ�سو�ض الح�سّ

يلتهب بالنار وهو النفط مثاًل. فلم يتكّرر الأو�سط في المعنى واإْن تكّرر لفظًا.

هذه �سروط ال�سكل الأّول من ناحية الكّم والكيف حتى يكون منتجًا.
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خال�صة الدر�س

للقيا����ض القتراني م���ن حيث و�سع الأو�سط مع طرفيه ف���ي المقّدمتين، اأربع �سور 

ت�سّمى )�سكاًل(، وكذا في ال�سرطي يكون تاليًا ومقّدمًا.

 ففي القتراني الحملي:

ال�صكل الأّول: ما كان الأو�سط محموًل في ال�سغرى ومو�سوعًا في الكبرى.

ال�صكل الثاني: ما كان الأو�سط محموًل في المقّدمتين.

ال�صكل الثالث: ما كان الأو�سط مو�سوعًا في المقّدمتين.

ال�صكل الرابع: ما كان الأو�سط مو�سوعًا في ال�سغرى ومحموًل في الكبرى.

�صروط ال�صكل الأّول:

1.  اإيجاب المقّدمة ال�سغرى

2.  كّلية الكبرى

وهذه ال�سروط لل�سكل الأّول حّتى يكون منتجًا من ناحية الكّم والكيف.



ال����ت����م����اري����ن

 اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

اأ- تبعًا لو�سع الحّد الأو�سط في المقّدمات يت�سّكل عندنا اأربع �سور ت�سّمى 

)�سكاًل(. 

ب-  ال�سكل هو القيا�ض القتراني باعتبار كيفية و�سع الأكبر من الطرفين. 

ف���ي ال�سكل الأّول يك���ون و�سع الحّدي���ن في المقّدمتين م���ع الأو�سط  ت- 

عك�ض و�سع اأحدهما مع الآخر في النتيجة. 

ال�سكل الأّول عل���ى مقت�سى الطبع وبّين الإنتاج بنف�سه، ل يحتاج اإلى  ث- 

دلي���ل وحّجة، بخالف �سائر الأ�سكال، ول���ذا جعلوه اأّول الأ�سكال، وبه 

ُي�ستدّل على باقيها. 

ج- �سروط ال�سكل الأّول: اإيجاب المقّدمة ال�سغرى وكّلية الكبرى. 

ح- لو كانت الكبرى جزئية لما تكّرر الحّد الأو�سط.  
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2. �صل بين النقطتين المنا�صبتين:

ال�سكل الأّول من 

القتراني الحملي.

ما كان الأو�سط محموًل ••

في المقّدمتين.

ال�سكل الثاني من 

القتراني الحملي.

ما كان الأو�سط محموًل ••

في ال�سغرى ومو�سوعًا 

في الكبرى.

ال�سكل الثالث من 

القتراني الحملي.

ما كان الأو�سط مو�سوعًا ••

في ال�سغرى ومحموًل في 

الكبرى.

ال�سكل الرابع من 

القتراني الحملي.

ما كان الأو�سط مو�سوعًا ••

في المقّدمتين.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإلى كيفية ا�ستخراج ال�سروب.. 1

يعّدد �سروب ال�سكل الأّول.. 2

يمّيز بين ال�سروب المنتجة وال�سروب غير المنتجة.. 3

ضروب الشكل األّول

الّدرس الخامس عشر
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تقّدم في الدر�ض ال�سابق تق�سيم الأ�سكال اإلى اأربعة، واأن اأهّم هذه الأ�سكال هو ال�سكل 

الأّول لرج���وع �سائر الأ�سكال اإلي���ه، ولكون هذا ال�سكل على مقت�س���ى الطبع وبّين الإنتاج 

بنف�سه، ل يحتاج اإلى دليل وحّجة، بخالف �سائر الأ�سكال، ولذا جعلوه اأّول الأ�سكال، وبه 

ي�ستدّل على باقيها. كما اأّن هذا ال�سكل هو الأكثر ا�ستعماًل في البراهين في �سائر العلوم. 

وتق���ّدم اأي�سًا اأّن ال�س���كل الأّول هو ما كان الأو�سط فيه محموًل في ال�سغرى مو�سوعًا في 

الكب���رى، اأي اأّن و�سع الحّدين في المقّدمتين م���ع الأو�سط عين و�سع اأحدهما مع الآخر 

في النتيجة. وفي هذا الدر�ض نريد الإ�سارة اإلى �سروب ال�سكل الأّول.

ضروب الشكل األول

كّل مقّدم���ة م���ن القيا�ض ف���ي حّد نف�سها يج���وز اأن تكون واحدة م���ن المح�سورات 

الأربع )كل، ل، ع، �ض(، فاإذا اقترنت ال�سور الأربع في ال�سغرى مع الأربع في الكبرى 

خرج���ت عندنا �سّت ع�سرة �سورة لالقتران تحدث م���ن �سرب اأربعة في اأربعة. وذلك 

في جميع الأ�سكال الأربعة. ولكن ما يهّمنا خ�سو�ض ال�سكل الأّول.

وال�سورة من تاأليف المقّدمتين ت�سّمى بثالثة اأ�سماء: »�صرب« و»اقتران« و»قرينة«.

وهذه القترانات اأو ال�سروب ال�سّتة ع�سر بع�سها منتج في�سّمى )قيا�سًا(، وبع�سها 

غير منتج في�سّمى )عقيمًا(.
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وبح�س���ب ال�سرطين في الكّم والكي���ف لهذا ال�سكل الأّول تك���ون ال�سروب المنتجة 

اأربعة فقط. اأما البواقي فكّلها عقيمة.

تو�صيح ذلك: ب�سبب ال�سرط الأّول )اإيجاب ال�سغرى( ت�سقط ثمانية �سروب، 

وهي حا�سل �سرب ال�سالبتين )ل، �ض( من ال�سغرى في الأربع من الكبرى، وب�سبب 

الجزئيتين  �سرب  حا�سل  اأربعة  ت�سقط  المقّدمتين(  اإحدى  )كّلية  الثاني   ال�سرط 

)ع، �ض( من الكبرى في الموجبتين من ال�سغرى )كل، ع( فالباقي اأربعة فقط.

وكّل ه���ذه الأربعة بّينة الإنتاج ينتج كّل واحد منها واحدة من المح�سورات الأربع، 

فالمح�سورات كّلها ت�ستخرج من اأ�سرب هذا ال�سكل. ولذا �ُسّمي »كاماًل« و«فا�ساًل«. 

وقد رّتبوا �سروبه على ح�سب ترتب المح�سورات في نتائجه:

ف���الأّول م���ا ينتج الموجب���ة الكّلية ثم ما ينت���ج ال�سالبة الكّلية ثم م���ا ينتج الموجبة 

الجزئية ثم ما ينتج ال�سالبة الجزئية.

»الأّول« من موجبتين كّليتين ينتج موجبة كّلية.

مثاله:

كّل خمر م�سكر  كل ب م 

وكّل م�سكر حرام وكل م ح� 

كّل خمر حرام.     كل ب ح� 

»الثاني« من موجبة كّلية و�سالبة كّلية ينتج �سالبة كّلية.

مثاله:

كّل خمر م�سكر كل ب م 
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ول �سيء من الم�سكر بنافع و ل م ح� 

 ل ب ح�  ل �سيء من الخمر بنافع

»الثالث« من موجبة جزئية وموجبة كّلية ينتج موجبة جزئية.

مثاله:

بع�ض ال�سائلين فقراء ع ب م 

وكّل فقير ي�ستحّق ال�سدقة وكل م ح� 

بع�ض ال�سائلين ي�ستحّق ال�سدقة.   ع ب ح� 

»الرابع« من موجبة جزئية و�سالبة كّلية ينتج �سالبة جزئية.

مثاله:

بع�ض ال�سائلين اأغنياء ع ب م 

ول غني ي�ستحّق ال�سدقة و ل م ح�       

بع�ض ال�سائلين ل ي�ستحّق ال�سدقة.     �ض ب ح� 

ال�صكل الأّول منتج ب�صرطين اإيجاب ال�صغرى وكّلية الكبرى

قيا�ضكل+ كل=  كل1

قيا�ضكل+ ل=  ل2

عقيمكل+ع=  لأن الكبرى جزئية3

عقيمكل+�ض= لأن الكبرى جزئية4

قيا�ضع+كل= ع5
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ال�صكل الأّول منتج ب�صرطين اإيجاب ال�صغرى وكّلية الكبرى

قيا�ضع+ل= �ض6

عقيمع+ع=  لأّنهما جزئيتان7

عقيمع+�ض= لأّنهما جزئيتان8

عقيمل+كل= لأّن ال�سغرى �سالبة9

عقيمل+ل= لأّنهما �سالبتان10

عقيمل+ع= للقاعدة 5 وال�سغرى �سالبة اأي�سًا.11

عقيمل+�ض= لأّنهما �سالبتان12

عقيم�ض+كل= لأّن ال�سغرى �سالبة13

عقيم�ض+ل= لأّنهما �سالبتان14

عقيم�ض+ع= لأّنهما جزئيتان15

عقيم�ض+�ض= لأّنهما �سالبتان16

نذك���ر اأّن لكّل من الأ�سكال الأخرى �سروط���ًا ينتج عنها بع�ض ال�سروب ويكون فيها 

اأقي�سة منتجة، وبع�سها عقيم، وليراجع ذلك في المطّولت.
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ا�صتخراج ال�صروب:

يكون من خالل �سرب ال�سور الأربع )من المح�سورات الأربع( للمقّدمة ال�سغرى 

بال�س���ور الأربع للمقّدمة الكب���رى، فينتج �سّت ع�سرة �سورة لالقتران، وهذا في جميع 

الأ�سكال الأربعة.

�صروب ال�صكل الأّول:

ال�س���روب ال�ستة ع�سر بع�سها منت���ج في�سّمى »قيا�ص���اً«، وبع�سها غير منتج في�سّمى 

»عقيماً«.

وبح�س���ب ال�سرطين في الكّم والكي���ف لهذا ال�سكل الأّول تك���ون ال�سروب المنتجة 

اأربعة فقط، اأّما البواقي فكّلها عقيمة.
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1. امالأ الجدول التالي:

ال�سببمنتج / عقيمال�سروب

كل+ كل=  

كل+ ل=  

كل+ع=  

كل+�ض= 

ع+كل= 

ع+ل= 

ع+ع=  

ع+�ض= 

ل+كل= 

ل+ل= 

ل+ع= 

ل+�ض= 

�ض+كل= 

�ض+ل= 

�ض+ع= 

�ض+�ض= 
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2. اعط مثاًل لكّل ال�صروب المنتجة:

 ............................................................................................................................................. اأ-

 ..................................................................................................................................................

ب-........................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................

ت-........................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................

ث-........................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................

ج-............................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................

ح-............................................................................................................................................ 

 ..................................................................................................................................................





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعرف اإلى القترانّي ال�سرطّي.. 1

يمّيز اعتبارات تق�سيم القتراني ال�سرطي.. 2

يعّدد اأق�سام القتراني ال�سرطي.. 3

الدرس السادس عشر

االقترانّي الشرطّي





167

ام
ب
رل

 سر
ام
لسي
ية
سل

تعريف القتراني الشرطي وحدوده  

تقّدم معنى القيا�ض القتراني الحملي وحدوده. ول يختلف عنه القتراني ال�سرطي 

اإّل م���ن جه���ة ا�ستماله على الق�سية ال�سرطي���ة اإّما بكال مقدّمتي���ه، اأو مقّدمة واحدة، 

فلذل���ك تك���ون حدوده نف�ض ح���دود القتراني الحملي من جهة ا�ستمال���ه على الأو�سط 

والأ�سغ���ر والأكبر، غاية الأمر اأن الحّد قد يكون المق���ّدم من ال�سرطية، اأو التالي من 

ة جزءًا من المقّدم اأو التالي. ال�سرطية، كما اأّنه قد يكون الأو�سط خا�سّ

ف���اإذن، ي�سّح اأن نعّرف���ه باأّنه: »القتراني ال�صرطي ال���ذي كان بع�س مقّدماته اأو 

كّلها من الق�صايا ال�صرطية«.

أقسام القتران الشرطي

لالقتراني ال�سرطي تق�سيمان:

تق�سيمه من جهة مقّدماته:  .1

فق���د يتاأّلف من مّت�سلتين، اأو منف�سلتي���ن، اأو مختلفتين بالّت�سال والنف�سال، اأو 

من حملية ومّت�سلة، اأو من حملية ومنف�سلة. فهذه اأق�سام خم�سة.
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تق�سيمه باعتبار الحّد الأو�سط جزءًا تاّمًا اأو غير تاّم:   .2

فاإّن���ه لّما كانت ال�سرطي���ة موؤّلفة تاأليفًا ثانيًا، اأي اأّنه���ا موؤّلفة من ق�سيتين بالأ�سل 

وكّل منهم���ا موؤّلفة م���ن طرفين، فال�ستراك بين ق�سيتين �سرطيتين تاّرة في جزء تاّم 

اأي ف���ي جمي���ع المقّدم اأو التالي في كّل منهما. واأخ���رى في جزء غير تاّم اأي في بع�ض 

المق���ّدم اأو التال���ي في كّل منهم���ا. وثالثة في جزء تاّم من مقّدم���ة وجزء غير تاّم من 

اأخرى. فهذه ثالثة اأق�سام: 

الأّول: ما ا�ستركت فيه المقّدمتان في جزء تاّم منهما، نحو:

المقّدمة ال�صغرى: كّلما كان الإن�سان عاقاًل قنع بما يكفيه.

المقّدمة الكبرى: وكّلما قنع بما يكفيه ا�ستغنى.

النتيجة: كّلما كان الإن�سان عاقاًل ا�ستغنى.

الثاني: ما ا�ستركت فيه المقّدمتان في جزء غير تاّم منهما، نحو: 

المقّدمة ال�صغرى: اإذا كان القراآن معجزة فالقراآن خالد.

المقّدمة الكبرى: واإذا كان الخلود معناه البقاء فالخالد ل يتبّدل.

النتيجة: اإذا كان القراآن معجزة، فاإذا كان الخلود معناه البقاء، فالقراآن ل يتبّدل.

فالح���ظ بّدق���ة اأّن التال���ي من ال�سغ���رى )فالقراآن خال���د(، والتالي م���ن الكبرى 

)فالخال���د ل يتب���ّدل(، يتاأّل���ف منهم���ا قيا�ض اقتراني حمل���ي من ال�س���كل الأّول ينتج: 

»القراآلن ل يتبّدل«.

فنجعل هذه النتيجة تاليًا ل�سرطية مقّدمها مقّدم الكبرى، ثّم نجعل هذه ال�سرطية 

تالي���ًا ل�سرطية مقّدمها مقّدم ال�سغرى. وتكون هذه ال�سرطية الأخيرة هي )النتيجة( 

المطلوبة.

وهذه هي طريقة اأخذ النتيجة من هذا الق�سم اإذا تاأّلف من مّت�سلتين. 
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الثال���ث: م���ا ا�سترك���ت في���ه المقّدمتان ف���ي جزء تاّم م���ن اإحداهما غي���ر تاّم من 

الأخ���رى: واإّنم���ا نت�س���ّور ه���ذا الق�سم ف���ي الموؤّلف من الحملي���ة وال�سرطي���ة. اأّما في 

ال�سرطيات المح�سة فال بّد اأن نفر�ض اإحدى ال�سرطيتين ب�سيطة والأخرى مرّكبة من 

حملي���ة و�سرطي���ة بالأ�سل، ليكون الحّد الم�سترك جزءًا تاّم���ًا من الأّولى وغير تاّم من 

الثانية نحو:

المقّدمة ال�صغرى: اإذا كانت النبّوة من اهلل فاإذا كان محّمد نبّيًا فال يترك اأّمته 

�سدى.

المقّدمة الكبرى: واإذا لم يترك اأّمته �سدى وجب اأن ين�سب هاديًا.

النتيجة: اإذا كانت النبّوة من اهلل، فاإذا كان محّمد نبيًا وجب اأن ين�سب هاديًا.

فالح���ظ: اأّن تال���ي ال�سغرى مع الكب���رى يتاأّلف منهما قيا����ض �سرطّي من الق�سم 

الأّول، وه���و ما ا�ستركت فيه المقّدمتان بجزء ت���اّم، فينتج على نحو ال�سكل الأّول: اإذا 

كان محّمد نبيًا وجب اأن ين�سب هاديًا.

ثّم نجعل هذه النتيجة تاليًا ل�سرطية مقّدمها مقّدم ال�سغرى، فتكون هذه ال�سرطية 

الجديدة هي النتيجة المطلوبة.

وهذه هي طريقة اأخذ النتيجة من هذا الق�سم الثالث اإذا تاأّلف من مّت�سلتين.

تفصيل ما اشتركت فيه المقّدمتان بجزء تاّم

يبق���ى الكالم عن الق�سم الأّول وهو ما ا�سترك���ت فيه المقّدمتان بجزء تاّم منهما، 

وعن الق�سم الثالث ف���ي الموؤّلف من حملية و�سرطية. ولّما كانت هذه الأق�سام موافقة 

للطبع الجاري، فنحن نتو�ّسع في البحث عنها اإلى حّد ما، فنقول:

ينق�سم القتراني ال�سرطي ،كما تقّدم، اإلى خم�سة اأق�سام: من جهة كون المقّدمتين 
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م���ن المّت�سالت، اأو المنف�سالت، اأو المختلفات، فنجعل البحث مت�سل�ساًل ح�سب هذه 

الأق�سام:

1. الموؤّلف من المّت�صالت

ه���ذا النوع، اإذا ا�ستركت مقّدمتاه بجزء تاّم منهما، يلحق بالقتراني الحملي حذو 

، من جهة تاأليف���ه لالأ�سكال الأربع���ة، ومن جهة �سروطه���ا في الكّم 
)1(

الق���ّذة بالق���ّذة

والكيف، ومن جهة النتائج.

فال حاجة اإل���ى التف�سيل والتكرار. واإّنما على الطالب اأن يغّير الحملية بال�سرطية 

المّت�سل���ة. نع���م ي�ست���رط اأن يتاأّلف م���ن لزوميتين، وه���ذا �سرط عاّم لجمي���ع اأق�سام 

القتران���ات ال�سرطية المّت�سل���ة، لأّن الّتفاقيات ل حكم لها ف���ي الإنتاج نظرًا اإلى اأّن 

العالقة بين حدودها لي�ست ذاتية واإّنما تتاأّلف منها �سورة قيا�ض غير حقيقي.

2. الموؤّلف من المنف�صالت

المنف�سلة اإّنما تدّل على العناد بين طرفيها في ال�سدق والكذب، فاإذا اقترنت 

بمنف�سلة اأخرى ت�سترك معها في جزء تاّم اأو غير تاّم، فقد ل يظهر الرتباط بين 

لأمرين  �سيء  عناد  لأّن  ثابتة،  نتيجة  على  نح�سل  اأن  ن�ستطيع  وجه  على  الطرفين 

في  قلناه  ما  نظير  وه��ذا  عدمه.  ي�ستلزم  ول  نف�سيهما  بينهما  العناد  ي�ستلزم  ل 

اأّن مباينة �سيء لأمرين  ال�سالبتين- في القاعدة الثانية من القواعد العاّمة - من 

ل ي�ستلزم تباينهما ول عدمه، فاإذن، ل اإنتاج بين منف�سلتين، فال قيا�ض موؤّلفًا من 

المنف�سالت.

)1)  الُق���ّذة: ري����ض ال�سهم. وحذو الُقّذة بالُق���ّذة اأي كما تقّدر كّل واحدة منها على ق���در �ساحبتها وتقطع، �سرب مثاًل 
لل�سيئين ي�ستويان ول يتفاوتان.
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وه���ذا �سحيح اإلى حّد ما اإذا اأردنا اأن نجمد على المنف�سلتين على حالهما، ولكن 

المنف�سل���ة ت�ستلزم مّت�سلة فيمكن تحويله���ا اإليها، فاإذا حّولنا المنف�سلتين معًا تاأّلف 

قيا����ض م���ن مّت�سلتين ينتج مّت�سلة. واإذا اأردنا اأن ن�سّر عل���ى جعل النتيجة منف�سلة، 

ف���اإّن المّت�سل���ة اأي�س���ًا يمكن تحويله���ا اإلى منف�سل���ة لزمة لها، فنح�س���ل على نتيجة 

منف�سلة كما نريد.

ونت���رك البحث ف���ي كيفية تحويل المنف�سل���ة اإلى مّت�سلة لزمة له���ا وبالعك�ض اإلى 

م�ستويات اأعلى، وكذلك باقي اأق�سام القتراني ال�سرطي وهي: 

1. الموؤّلف من المّت�سلة والمنف�سلة.

2. الموؤّلف من الحملية والمّت�سلة.

3. الموؤّلف من الحملية والمنف�سلة.
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خال�صة الدر�س

الف���رق بين القيا����ض القتراني الحمل���ي والقيا�ض القتراني ال�سرط���ي هو ا�ستمال 

الأخير على الق�سية ال�سرطية، اإّما بكال مقّدمتيه، اأو مقّدمة واحدة.

والح���ّد قد يك���ون المقّدم من ال�سرطية، اأو التالي م���ن ال�سرطية، كما اأّنه قد يكون 

ة جزءًا من المقّدم اأو التالي. الأو�سط خا�سّ

اأق�صام القتراني ال�صرطي:

1 - تق�سيم���ه م���ن جهة مقّدماته: قد يتاأّلف من مّت�سلتي���ن اأو منف�سلتين اأو مختلفتين 

بالّت�سال والنف�سال اأو من حملية ومّت�سلة اأو من حملية ومنف�سلة. 

2 - تق�سيمه باعتبار الحّد الأو�سط جزءًا تاّمًا اأو غير تاّم، وهذه ثالثة اأق�سام:

الأّول: ما ا�ستركت فيه المقّدمتان في جزء تاّم منهما.

الثاني: ما ا�ستركت فيه المقّدمتان في جزء غير تاّم منهما.

الثال���ث: م���ا ا�سترك���ت في���ه المقّدمتان ف���ي جزء تاّم م���ن اإحداهما غي���ر تاّم من 

الأخرى. 

فما ا�صتركت فيه المقّدمتان بجزء تاّم:

ينق�س���م القتران���ي ال�سرط���ي اإل���ى خم�س���ة اأق�سام من جه���ة ك���ون المقّدمتين من 

المّت�سالت اأو المنف�سالت اأو المختلفات:

1 - فالموؤّل����ف م����ن المّت�سالت: اإذا ا�ستركت مقّدمتاه بجزء ت����اّم منهما، يلحق بالقتراني 

الحملي من جهة تاأليفه لالأ�سكال الأربعة ومن جهة �سروطها في الكّم والكيف ومن جهة 
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النتائج. لكن ي�سترط اأن يتاأّلف من لزوميتين، لأّن التفاقيات ل حكم لها في الإنتاج.

2 - الموؤّلف من المنف�سالت: والمنف�سلة اإّنما تدّل على العناد بين طرفيها في ال�سدق 

والك���ذب، فاإذا اقترنت بمنف�سلة اأخرى ت�سترك معها في جزء تاّم اأو غير تاّم فقد 

ل يظه���ر الرتباط بي���ن الطرفين على وجه ن�ستطيع اأن نح�س���ل على نتيجة ثابتة؛ 

ولك���ّن المنف�سلة ت�ستلزم مّت�سلة فيمكن تحويلها اإليه���ا، فاإذا حوّلنا المنف�سلتين 

معًا تاأّلف قيا�ض من مّت�سلتين ينتج مّت�سلة.



174

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

القتران���ي ال�سرطي ه���و القيا�ض ال���ذي بع�ض مقّدمات���ه اأو كّلها من  اأ- 

الق�سايا ال�سرطية. 

ب-  م���ن تق�سيمات القتران���ي ال�سرطي تق�سيمه باعتب���ار الحّد الأو�سط 

جزءًا تاّمًا اأو غير تاّم اإلى اأربعة اأق�سام.  

ف���ي ال�سرطيات المح�سة ل بّد اأن نفر�ض اإحدى ال�سرطيتين ب�سيطة  ت- 

والأخرى مرّكبة م���ن حملية و�سرطية بالأ�سل ليكون الحّد الم�سترك 

جزءًا تاّمًا من الأّولى وغير تاّم من الثانية. 

القتراني ال�سرطي الموؤّلف من المّت�سالت اإذا ا�ستركت مقّدمتاه بجزء  ث- 

ت���اّم منهما ل يلح���ق بالقتراني الحمل���ي اإّل من جهة تاأليف���ه لالأ�سكال 

الأربعة دون جهة �سروطها في الكّم والكيف ومن جهة النتائج. 

ي�سترط اأن يتاأّلف -الموؤّلف من المّت�سالت- من لزوميتين حتى يتّم  ج- 

تغيير الحملية بال�سرطية المّت�سلة.  

اإذا اقترنت المنف�سلة بمنف�سلة اأخرى ت�سترك معها في جزء تاّم اأو  ح- 

غي���ر تاّم فقد ل يظهر الرتب���اط بين الطرفين على وجه ن�ستطيع اأن 

نح�سل على نتيجة ثابتة.  
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2.عّدد اأق�صام القتراني ال�صرطي من جهة مقّدماته:

 ........................................................................................................................................... اأ- 

ب-........................................................................................................................................... 

ت-........................................................................................................................................... 

ث-........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... ج- 

3. عّدد اأق�صام القتراني ال�صرطي باعتبار الحّد الأو�صط جزءاً تاّماً اأو غير تاّم:

 ..................................................................................................................................... الأّول: 

 ................................................................................................................................... الثاني: 

الثالث: ................................................................................................................................... 





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإلى القيا�ض ال�ستثنائّي.. 1

يعّدد �سروط النتاج في القيا�ض ال�ستثنائّي.. 2

يمّيز بين اأق�سام القيا�ض ال�ستثنائّي.. 3

الدرس السابع عشر

القياس االستثنائّي
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تعريف القياس الستثنائّي وتأليفه

تق���ّدم ذكر ه���ذا القيا�ض وتعريف���ه، وهو من الأقي�س���ة الكاملة، اأي الت���ي ل يتوّقف 

الإنتاج فيها على مقّدمة اأخرى كقيا�ض الم�ساواة.

وقب���ل البدء بتعريفه نذك���ر المثال التالي ليكون التعريف وا�صحاً تطبيقاً لهذا 

المثال1:

المقّدمة ال�صرطية: كّلما كان الماء جاريًا كان معت�سمًا.

المقّدمة ال�صتثنائية: لكّن هذا الماء جاٍر.

النتيجة: فهو معت�سم.

المثال 2:

المقّدمة ال�صرطية: كّلما كان الماء جاريًا كان معت�سمًا.

المقّدمة ال�صتثنائية: لكّن هذا الماء غير جاٍر.

النتيجة: فهو غير معت�سم.

لّما تقّدم اأّن ال�ستثنائي ُيذكر فيه بالفعل اإّما عين النتيجة اأو نقي�ض النتيجة )كان 

معت�سمًا( فهنا نقول: ي�ستحيل اأن تكون النتيجة مذكورة بعينها اأو بنقي�سها على اأّنها 
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مقّدم���ة م�ستقّلة م�سّلم ب�سدقه���ا، لأّنه حينئذ يكون الإنتاج م�س���ادرة على المطلوب. 

فمعنى اأّنها مذكورة بعينها اأو بنقي�سها اأّنها مذكورة على اأّنها جزء من مقّدمة كما في 

المثالين المذكورين اأعاله.

ولّم���ا كان���ت هي بنف�سها ق�سية، ومع ذلك تكون جزء ق�سي���ة، فال بّد اأن يفر�ض اأّن 

المقّدم���ة المذكورة فيها ق�سية �سرطي���ة؛ لأّنها تتاأّلف من ق�سيتين بالأ�سل. فيجب اأن 

تكون - على هذا - اإحدى مقّدمتي هذا القيا�ض �سرطية.

اأّم���ا المقّدمة الأخرى فه���ي ال�ستثنائية، اأي الم�ستملة على اأداة ال�ستثناء التي من 

اأجلها �ُسّمَي القيا�ض ا�ستثنائيًا.

وال�ستثنائية ي�ستثنى فيها اأحد طرفي ال�سرطية )لكّن هذا الماء جار(، اأو نقي�سه 

)لكّن هذا الماء غير جار(، لينتج الطرف الآخر، اأو نقي�سه، على ما �سياأتي تف�سيله.

تقسيمه

هذه المقّدمة ال�سرطية قد تكون مّت�سلة وقد تكون منف�سلة، وبح�سبها ينق�سم هذا 

القيا�ض اإلى »ال�صتثنائي الّت�صالي« »وال�صتثنائي النف�صالي«.

شروطه

وي�سترط في هذا القيا�ض ثالثة اأمور:

1ـ كّلية اإحدى المقّدمتين فال ينتج من جزئيتين.

2ـ اأّل تكون ال�سرطية اّتفاقية.

���ة اأّن ال�سالبة تحّول اإلى  3ـ اإيج���اب ال�سرطي���ة. ومعنى هذا ال�سرط في المّت�سلة خا�سّ

موجبة لزمة لها فتو�سع مكانها.
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ولكّل من الق�صمين المتقّدمين حكم في الإنتاج، ونحن نذكرهما بالتف�صيل:

حكم الستثنائي التّصالي

لأخذ النتيجة من ال�ستثنائي الّت�سالي طريقتان:

1ـ ا�ستثن���اء عي���ن المقّدم لينتج عي���ن التالي، لأّن���ه اإذا تحّقق المل���زوم تحّقق الالزم 

قطعًا، �سواء اأكان الالزم اأعّم اأم م�ساويًا. ولكن لو ا�ستثني عين التالي فاإّنه ل يجب 

اأن ينت���ج عين المقدم، لجواز اأن يكون الالزم اأعّم، وثبوت الأعّم ل يلزم منه ثبوت 

الأخ�ّض.

مثاله:

المقّدمة ال�صرطية: كّلما كان الماء جاريًا كان معت�سمًا.

المقّدمة ال�صتثنائية: لكّن هذا الماء جاٍر.

النتيجة: فهو معت�سم.

فل���و قلن���ا: »لكنه معت�ص���م« فاإّنه ل ينتج »فه���و جاٍر« لجواز اأن يك���ون معت�سمًا وهو 

راكد كثير.

2. ا�ستثن���اء نقي�ض التالي لينتج نقي����ض المقّدم. لأّنه اإذا انتفى الالزم انتفى الملزوم 

قطعًا، حتى لو كان الالزم اأعّم، ولكن لو ا�ستثني نقي�ض المقّدم فاإّنه ل ينتج نقي�ض 

التال���ي، لج���واز اأن يكون الالزم اأع���ّم. و�سلب الأخ�ّض ل ي�ستل���زم �سلب الأعّم، لأّن 

نقي�ض الأخ�ّض اأعّم من نقي�ض الأعّم.

مثاله:

المقّدمة ال�سرطية: كّلما كان الماء جاريًا كان معت�سمًا.
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المقّدمة ال�صتثنائية: لكّن هذا الماء لي�ض بمعت�سم.

فهو لي�ض بجاٍر.

فل���و قلنا: »لكنه لي�س بج���اٍر« فاإّنه ل ينتج »لي�س بمعت�صم« لج���واز اأّل يكون جاريًا 

وهو معت�سم لأّنه كثير.

حكم الستثنائي النفصالي

لأخذ النتيجة من ال�ستثنائي النف�سالي ثالث طرق:

1ـ اإذا كان���ت ال�سرطية )حقيقية( فاإّن ا�ستثناء عين اأحد الطرفين ينتج نقي�ض الآخر 

وا�ستثناء نقي�ض اأحدهما ينتج عين الآخر، فاإذا قلت:

العدد اإّما زوج اأو فرد.

فاإن ال�ستثناء يقع على اأربع �سور، هكذا:

اأ � لكّن هذا العدد زوج ينتج فهو لي�ض بفرد.

ب � لكّن هذا العدد فرد ينتج فهو لي�ض بزوج.

ج � لكّن هذا العدد لي�ض بزوج ينتج فهو فرد.

د � لكّن هذا العدد لي�ض بفرد ينتج فهو زوج.

وهو وا�سح ل ع�سر فيه. هذا اإذا كانت المنف�سلة ذات جزاأين.

وق���د تكون ذات ثالثة اأج���زاء فاأكثر مثل )الكلمة اإّما ا�س���م اأو فعل اأو حرف( فاإذا 

ا�ستثني���ت عي���ن اأحدها فقلت مث���اًل: »لكّنها ا�صم« فاإّن���ه ينتج حمليات بع���دد الأجزاء 

الباقية فتقول: »فهي لي�صت فعاًل ولي�صت حرفاً«.
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واإذا ا�ستثنيت نقي�ض اأحدهما فقلت مثاًل: »لكّنها لي�صت ا�صماً« فاإّنه ينتج منف�سلة 

من اأعيان الأجزاء الباقية فتقول: »فهذه الكلمة اإّما فعل اأو حرف«.

وق���د يجوز بعد هذا اأن تعتبر هذه النتيجة مقّدم���ة لقيا�ض ا�ستثنائي اآخر فت�ستثني 

عين اأحد اأجزائها اأو نقي�سه لينح�سر في جزء معّين.

وهكذا يمك���ن اأن ت�ستعمل هذه الطريقة لو كانت اأجزاء المنف�سلة اأكثر من ثالثة، 

فت�ستوف���ي ال�ستثن���اءات حّتى يبقى ق�سم واح���د ينح�سر فيه الأمر. وق���د ُت�سّمى هذه 

الطريقة طريقة الدوران والترديد، اأو برهان ال�سبر والتق�سيم، اأو برهان ال�ستق�ساء.

وهذه الطريقة نافعة كثيرًا في المناظرة والجدل.

2ـ اإذا كان���ت ال�سرطي���ة )مانع���ة خلّو( ف���اإّن ا�ستثناء نقي�ض اأح���د الطرفين ينتج عين 

الآخ���ر ول ينتج ا�ستثناء عين اأحدهما نقي�ض الآخر، لأّن المفرو�ض اأّنه ل مانع من 

الجمع بين العينين، فال يلزم من �سدق اأحدهما كذب الآخر. 

3ـ اإذا كان���ت ال�سرطي���ة )مانعة جمع( ف���اإّن ا�ستثناء عين اأح���د الطرفين ينتج نقي�ض 

الآخ���ر. ول ينتج ا�ستثناء نقي�ض اأحدهما عين الآخ���ر، لأّن المفرو�ض اأّنه يجوز اأن 

يخلو الواقع منهما، فال يلزم من كذب اأحدهما �سدق الآخر. وهذا وما قبله وا�سح.
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خال�صة الدر�س

تعريف القيا�س ال�صتثنائي وتاأليفه:

القيا�ض ال�ستثنائي من الأقي�سة الكاملة؛ اأي التي ل يتوّقف الإنتاج فيها على مقّدمة 

اأخرى كقيا�ض الم�ساواة، ول بّد اأن تكون اإحدى مقّدمتي هذا القيا�ض �سرطية.

اأّما المقّدمة الأخرى فهي ال�ستثنائية؛ اأي الم�ستملة على اأداة ال�ستثناء.

وال�ستثنائي���ة ي�ستثنى فيها اأحد طرفي ال�سرطي���ة اأو نقي�سه لينتج الطرف الآخر، 

اأو نقي�سه.

تق�صيم القيا�س ال�صتثنائي:

هذه المقّدمة ال�سرطية قد تكون مّت�سلة وقد تكون منف�سلة، وبح�سبها ينق�سم هذا 

القيا�ض اإلى »ال�صتثنائي الّت�صالي« »وال�صتثنائي النف�صالي«.

�سروط القيا�ض ال�ستثنائي:

1ـ كّلية اإحدى المقّدمتين فال ينتج من جزئيتين.

2ـ اأّل تكون ال�سرطية اتفاقية.

3ـ اإيجاب ال�سرطية. 

حكم ال�صتثنائي الّت�صالي

لأخذ النتيجة من ال�ستثنائي الّت�سالي طريقتان:

1ـ ا�ستثناء عين المقّدم لينتج عين التالي.

2. ا�ستثناء نقي�ض التالي لينتج نقي�ض المقّدم. 
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حكم ال�صتثنائي النف�صالي

1ـ اإذا كانت ال�سرطية )حقيقية( فاإّن ا�ستثناء عين اأحد الطرفين ينتج نقي�ض الآخر، 

وا�ستثناء نقي�ض اأحدهما ينتج عين الآخر.

2ـ اإذا كان���ت ال�سرطي���ة )مانع���ة خلّو( ف���اإّن ا�ستثناء نقي�ض اأح���د الطرفين ينتج عين 

الآخر ول ينتج ا�ستثناء عين اأحدهما نقي�ض الآخر. 

3ـ اإذا كان���ت ال�سرطي���ة )مانعة جمع( ف���اإّن ا�ستثناء عين اأح���د الطرفين ينتج نقي�ض 

الآخر. ول ينتج ا�ستثناء نقي�ض اأحدهما عين الآخر.
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

اأ- القيا����ض ال�ستثنائ���ي من الأقي�س���ة الكاملة، اأي الت���ي ل يتوّقف الإنتاج 

فيها على مقّدمة اأخرى كقيا�ض الم�ساواة. 

ب-  القيا�ض ال�ستثنائي ُيذكر فيه بالفعل عين النتيجة ونقي�سها. 

اإذا كان���ت النتيجة مذكورة بعينها اأو بنقي�سه���ا باعتبار اأّنها مقّدمة  ت- 

م�ستقّلة م�سّلم ب�سدقها يكون الإنتاج م�سادرة على المطلوب.  

ل بّد اأن تكون اإحدى مقّدمتي القيا�ض ال�ستثنائي �سرطية، والمقّدمة  ث- 

الأخرى تكون هي ال�ستثنائية. 

ج- �ُسّم���َي القيا����ض ا�ستثنائي���ًا لأّن اإح���دى مقّدمتي���ه م�ستمل���ة عل���ى اأداة 

ال�ستثناء. 

وال�ستثنائي���ة ي�ستثن���ى فيها اأح���د طرفي ال�سرطي���ة اأو نقي�سه لينتج  ح- 

الطرف الآخر اأو نقي�سه. 

ينق�سم القيا�ض ال�ستثنائي اإلى »ال�صتثنائي الّت�صالي« »وال�صتثنائي  خ- 

النف�صال���ي« بح�سب المقّدم���ة ال�ستثنائية، فقد تك���ون مّت�سلة وقد 

تكون منف�سلة.  

د- اإذا كانت ال�سرطية في القيا�ض ال�ستثنائي النف�سالي مانعة خلّو فاإّن 

ا�ستثناء نقي�ض اأحد الطرفين ل ينتج عين الآخر، ولكن ينتج ا�ستثناء 

عين اأحدهما نقي�ض الآخر. 
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ذ- اإذا كان���ت ال�سرطية ف���ي القيا�ض ال�ستثنائ���ي النف�سالي مانعة جمع 

فاإّن ا�ستثناء عين اأحد الطرفين ينتج نقي�ض الآخر، ول ينتج ا�ستثناء 

نقي�ض اأحدهما عين الآخر. 

2. اذكر �صروط القيا�س ال�صتثنائي:

 ............................................................................................................................................. اأ-

ب-...........................................................................................................................................  

ت-........................................................................................................................................... 





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ي�ستذكر تعريف ال�ستقراء.. 1

يمّيز بين اأق�سام ال�ستقراء.. 2

يمّيز بين اأنحاء ال�ستقراء الناق�ض.. 3

الدرس الثامن عشر

2 ـ االستقراء
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تعريف الستقراء

ال�ستقراء هو:»اأن يدر�س الذهن عّدة جزئيات في�صتنبط منها حكماً عاّماً«

كما لو در�سنا عّدة اأنواع من الحيوان فوجدنا اأّن كّل نوع منها يحّرك فّكه الأ�سفل عند 

الم�سغ فن�ستنبط منها قاعدة عاّمة، وهي: اأّن كّل حيوان يحّرك فّكه الأ�سفل عند الم�سغ.

وال�ستق���راء ه���و الأ�سا����ض لجميع اأحكامن���ا الكّلي���ة وقواعدنا العاّمة، وه���و الأكثر 

ا�ستخدامًا في العلوم، وما البحث في المختبرات العلمية والتجارب اإّل لأجل ا�ستنتاج 

قاع���دة كّلية من ع���ّدة جزئيات تخ�سع للبح���ث والختبار. فتح�سي���ل القاعدة العاّمة 

والحك���م الكّلي ل يكون اإّل بعد فح�ض الجزئي���ات وتتّبعها وا�ستقرائها، فاإذا وجدناها 

مّتحدة في الحكم ن�ستنتج منها القاعدة العاّمة اأو الحكم الكّلي.

فحقيق���ة ال�ستقراء هي: »ال�صتدلل بالخا����سّ على العاّم«، وعك�سه القيا�ض وهو: 

«؛ لأّن القيا����ض ل بّد اأن ي�ستمل عل���ى مقّدمة كّلية،  »ال�صت���دلل بالع���اّم عل���ى الخا����سّ

الغر�ض منها تطبيق حكمها العاّم على مو�سوع النتيجة.

أقسام الستقراء

ينق�سم ال�ستقراء اإلى ق�سمين: تاّم وناق�ض، لأّنه اإّما اأن يّت�سح فيه حال الجزئيات 

باأ�سرها اأو بع�سها.



192

ق
���
ط��

���
�ن��
����
�م
����
 سر
م
���
���
�ل�
���
���
ع

1ـ  ال�صتق���راء الت���اّم: وه���و تتّبع حال الجزئيات باأ�سرها، ولذل���ك يفيد اليقين. ولكّنه 

قليل جّدًا، لأّن ح�سر الجزئيات كّلها وتتّبعها باأ�سرها اأمر نادر الح�سول.

2 ـ ال�صتقراء الناق�س: وهو اأن يفح�ض الم�ستقري بع�ض الجزئيات، كمثال الحيوان من 

اأّن���ه يحّرك فّك���ه الأ�سفل عند الم�سغ بحكم ال�ستقراء لأكث���ر اأنواعه. وهذا النحو من 

القيا����ض هو الأكثر ا�ستعماًل، لكن ذكروا اأّنه ل يفي���د اإّل الظّن، لجواز اأن تكون اإحدى 

جزئياته لي�ض لها هذا الحكم، كما قيل اإّن التم�ساح يحّرك فّكه الأعلى عند الم�سغ.

أنحاء الستقراء الناقص

1ـ مالحظ���ة الو�ص���ف: اأن يعتمد الم�ستق���ري على الم�ساهدة فقط، فاإذا �ساهد بع�ض 

الجزئي���ات اأو اأكثرها اأّن له���ا و�سفًا واحدًا ا�ستنبط اأّن ه���ذا الو�سف يثبت لجميع 

الجزئيات، كمثال ا�ستقراء بع�ض الحيوانات اأّنها تحّرك فّكها الأ�سفل عند الم�سغ.

وعلى هذا النحو اقت�سر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم.

ولك���ن هذا ال�ستنباط قاب���ل للنق�ض ول يكون الحكم فيه قطعيًا، حيث يكفي اإثبات 

جزئي���ة واحدة لي�ض فيها هذا الو�سف حّت���ى تنتق�ض النتيجة، كما لو اأثبتنا في المثال 

المتق���ّدم اأّن التم�س���اح يحّرك فّك���ه الأعلى ل الأ�سف���ل عند الم�سغ، فتك���ذب النتيجة 

الم�ستنبطة اأّن كّل حيوان يحّرك فّكه الأ�سفل عند الم�سغ.

2ـ مالحظة الو�صف والتعليل: اأن يعتمد الم�ستقري مع الو�سف على مالحظة التعليل 

اأي�س���ًا. باأن يبحث الم�ساهد لبع�ض الجزئيات عن العّلة في ثبوت الو�سف، فيعرف 

ية موجودة في نوعها،  اأّن الو�سف اإّنما ثبت لتلك الجزئيات الم�ساهدة لعّلة اأو خا�سّ

ول �سبه���ة عند العقل اأّن العّلة اإذا وجدت ل بد اأن يوجد معلولها، فيجزم الم�ساهد 

الم�ستقري حينئذ جزمًا قاطعًا بثبوت الو�سف لجميع جزئيات ذلك النوع، واإن لم 

ي�ساهدها جميعها.
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كم���ا اإذا �ساهد الباح���ث الم�ستقري اأّن بع�ض الأدوية يوؤّثر ف���ي رفع �سداع الراأ�ض، 

فبح���ث عن عّل���ة هذا التاأثير، وحّلل ذلك ال�سيء اإلى عنا�س���ره، فعرف اأن تاأثيرها في 

الج�س���م هو رفع �سداع الراأ�ض في الأحوال العتيادي���ة، فعندها يحكم ويقطع اأّن هذا 

الدواء يحدث هذا الأثر دائمًا.

وجمي���ع الكت�ساف���ات العلمية، وكثير م���ن اأحكامنا على الأمور الت���ي ن�ساهدها في 

حياتن���ا العتيادية من هذا الن���وع، ولي�ست هذه الأحكام قابل���ة للنق�ض، فلذلك تكون 

قطعي���ة، كحكمنا باأّن الماء ينحدر من المكان العال���ي، فاإّنا ل ن�سّك فيه اأبدًا، مع اأّننا 

لم ن�ساهد من جزئياته اإّل اأقّل القليل، وما ذلك اإّل لأّنا عرفنا ال�سّر في هذا النحدار. 

نعم اإذا انك�سف للباحث خطاأ ما ح�سبه اأّنه عّلة واأّن للو�سف عّلة اأخرى فال بّد اأن يتغّير 

حكمه وعلمه.

3ـ البن���اء عل���ى بديه���ة العق���ل: اأن يبن���ي الم�ستقري على بديهة م���ن بديهيات العقل، 

كحكمن���ا ب���اأّن الكّل اأعظم م���ن جزئه، فاإّن ت�س���وُّر مفهوم »ال���كّل«، وت�سوُّر مفهوم 

»جزء الكّل«، وت�سوُّر معنى »اأعظم«، كاف للقطع بهذا الحكم.

وف���ي الحقيق���ة هذا لي����ض ا�ستقراء، لأّن���ه ل يتوّقف عل���ى الم�ساهدة، ف���اإّن ت�سّور 

المو�سوع والمحمول كاف للحكم واإن لم ن�ساهد جزئيًا واحدًا منها.

4ـ البن���اء عل���ى المماثل���ة الكامل���ة: اأن يعتم���د الم�ستقري على المماثل���ة الكاملة بين 

الجزئي���ات، كما اإذا اختبرنا بع�ض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا باأّنه لذيذ الطعم 

مث���اًل، فاإّنا نحكم حكمًا قطعيًا باأّن كّل جزئي���ات هذا النوع لها هذا الو�سف. وكما 

اإذا برهّنا مثاًل على اأن مثلثًا معينًا ت�ساوي زواياه قائمتين، فاإّنا نجزم جزمًا قاطعًا 

ب���اأّن كّل مثّلث ت�س���اوي زواياه قائمتين، فيكفي فيه فح����ض جزئّي واحد، وما ذلك 

اإّل لأّن الجزئي���ات متماثل���ة مت�سابهة في التكوين، فو�س���ف واحد منها يكون و�سفًا 

للجميع بغير فرق.
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وبعد بيان هذه الأنحاء الأربعة، يّت�سح اأن لي�ض كّل ا�ستقراء ناق�ض ل يفيد اليقين، 

واأّن ال�ستق���راء الذي يفيد الظّن هو خ�سو�ض ما كان مبنيًا على الم�ساهدة المجّردة، 

واأّما الأنحاء الثالثة الأخيرة فهي تفيد اليقين. 

وي�سّمى النحو الثاني - وهو ال�ستقراء المبني على مالحظة الو�سف والتعليل - في 

المنطق الحديث ب�«طريق ال�ستنباط«، اأو »طريق البحث العلمي«.
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خال�صة الدر�س

تعريف ال�ستقراء: »اأن يدر�س الذهن عّدة جزئيات في�صتنبط منها حكماً عاّماً«.

ال�ستق���راء ه���و الأ�سا����ض لجمي���ع اأحكامنا الكّلي���ة وقواعدن���ا العاّمة، وه���و الأكثر 

ا�ستخداما في العلوم.

وه���و: »ال�صتدلل بالخا�ّس على العاّم«، فهو عك�ض القيا�ض الذي هو: »ال�صتدلل 

بالعاّم على الخا�ّس«.

اأق�صام ال�صتقراء:

ينق�سم ال�ستقراء اإلى ق�سمين، تاّم وناق�ض:

1 ـ ال�ستقراء التام: وهو تتّبع حال الجزئيات باأ�سرها، ولذلك يفيد اليقين. 

2 ـ ال�ستقراء الناق�ض: وهو اأن يفح�ض الم�ستقري بع�ض الجزئيات، وهذا النحو من 

القيا�ض هو الأكثر ا�ستعماًل، لكن ذكروا اأّنه ل يفيد اإّل الظّن.

اأنحاء ال�صتقراء الناق�س

1ـ مالحظة الو�سف: ولكن هذا ال�ستنباط قابل للنق�ض ول يكون الحكم فيه قطعيًا.

2ـ مالحظ���ة الو�سف والتعليل: اأن يعتمد الم�ستقري مع الو�سف على مالحظة التعليل 

اأي�س���ًا. وجمي���ع الكت�سافات العلمي���ة من هذا الن���وع، ولي�ست هذه الأح���كام قابلة 

للنق�ض، فلذلك تكون قطعية.

3ـ البن���اء على بديهة العقل: اأن يعتمد الم�ستقري على بديهة من بديهيات العقل، وفي 

الحقيقة هذا لي�ض ا�ستقراء.
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4ـ البن���اء عل���ى المماثل���ة الكاملة: اأن يعتم���د الم�ستقري عل���ى المماثل���ة الكاملة بين 

الجزئيات.

وعلي���ه فلي�ض كّل ا�ستقراء ناق�ض ل يفيد اليقي���ن، واأّن ال�ستقراء الذي يفيد الظّن 

هو خ�سو�ض ما كان مبنيًا على الم�ساهدة المجّردة.
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

اأ- ال�ستقراء هو اأن يدر�ض الذهن عّدة كّليات في�ستنبط منها حكمًا عاّمًا.

ب-  الأ�سا�ض لجميع اأحكامنا الكّلية وقواعدنا العاّمة، والأكثر ا�ستخدامًا 

في العلوم، هو ال�ستقراء. 

تح�سي���ل القاع���دة العاّم���ة والحك���م الكّل���ي ل يك���ون اإّل بعد فح�ض  ت- 

الجزئي���ات وتتبعه���ا وا�ستقرائه���ا، ف���اإذا وجدناها غي���ر مّتحدة في 

الحكم ل ن�ستنتج منها القاعدة العاّمة اأو الحكم الكّلي. 

حقيق���ة ال�ستقراء عك�ض القيا����ض لأن القيا�ض لب���د اأن ي�ستمل على  ث- 

مقّدمة كّلية، الغر�ض منها تطبيق حكمها العاّم على مو�سوع النتيجة. 

ج-  �ُسّمي ال�ستقراء الناق�ض بذلك لكونه قلياًل جّدًا فاإّن ح�سر الجزئيات 

كّلها وتتبعها باأ�سرها اأمر نادر الح�سول. 

ح- ال�ستقراء التاّم هو الأكثر ا�ستعماًل، مع اأّنه ل يفيد اإّل الظّن. 

خ- لي�ض كّل ا�ستقراء ناق�ض ل يفيد اليقين. 

د- اإن ال�ستق���راء ال���ذي يفي���د الظ���ّن هو خ�سو����ض م���ا كان مبنيًا على 

الم�ساهدة المجّردة. 

ذ- وي�سّمى ال�ستقراء المبني على مالحظة المماثلة الكاملة في المنطق 

الحديث ب�»طريق ال�صتنباط«، اأو طريق »البحث العلمي«. 



�صل بين النقطتين المنا�صبتين:   .3  

اأنحاء ال�صتقراء الناق�س

مالحظة الو�سف.

يعتمد الم�ستقري على •

بديهة من بديهيات 

العقل.
•

يعتمد الم�ستقري على •

الم�ساهدة فقط.

مالحظة الو�سف 

والتعليل.
يعتمد الم�ستقري على ••

المماثلة الكاملة بين 

الجزئيات.

البناء على البديهية 

العقلية.

هذا ال�ستنباط قابل •

للنق�ض ول يكون الحكم 

فيه قطعيًا.
•

يعتمد الم�ستقري مع •

الو�سف على مالحظة 

التعليل اأي�سًا.

البناء على المماثلة 

الكاملة.

هذه الأحكام غير قابلة ••

للنق�ض فلذلك تكون 

قطعية.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

ي�ستذكر الطالب تعريف التمثيل.. 1

يتعّرف اإلى اأركان التمثيل.. 2

يبّين قيمة التمثيل العلمية.. 3

الدرس التاسع عشر

التمثيل 3 ـ 
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تعريف التمثيل

ه���ذا ثالث اأن���واع الحّجة. والتمثيل هو: »اأن ينتقل الذهن م���ن حكم اأحد ال�صيئين 

اإلى الحكم على الآلخر لجهة م�صتركة بينهما«. وبعبارة اأخرى هو: »اإثبات الحكم في 

جزئّي لثبوته في جزئّي اآلخر م�صابه له«.

و»التمثي���ل« ه���و الم�سّمى في عرف الفقه���اء ب� »القيا�س« الذي يجعل���ه اأهل ال�سّنة 

م���ن اأدّلة الأحكام ال�سرعية. والإمامي���ة ينفون حّجيته ويعتبرون العمل به محقًا للدين 

وت�سييعًا لل�سريعة.

مثال���ه: اإذا ثب���ت عندنا اأن النبيذ ي�سابه الخمر ف���ي تاأثير ال�سكر على �ساربه، وقد 

ثبت عندنا اأن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا اأن ن�ستنبط اأّن النبيذ اأي�سًا حرام، اأو على 

الأقّل محتمل الحرمة لال�ستراك بينهما في جهة الإ�سكار.

أركان التمثيل

للتمثيل اأربعة اأركان:

1. الأ�صل: وهو الجزئي الأّول المعلوم ثبوت الحكم له، كالخمر في المثال.

2. الفرع: وهو الجزئي الثاني المطلوب اإثبات الحكم له، كالنبيذ في المثال.
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3. الجامع: وهو جهة ال�سبه بين الأ�سل والفرع، كالإ�سكار في المثال.

4. الحكم: المعلوم ثبوته في الأ�سل والمراد اإثباته للفرع، كالحرمة في المثال.

فاإذا توّفرت هذه الأركان انعقد التمثيل، فلو كان الأ�سل غير معلوم الحكم اأو فاقدًا 

للجامع الم�سترك ل يح�سل التمثيل. وهذا وا�سح.

قيمة التمثيل العلمية

اإّن التمثي���ل، عل���ى ب�ساطته، م���ن الأدّلة التي ل تفيد اإّل الحتم���ال. لأّنه ل يلزم من 

ت�ساب���ه �سيئين ف���ي اأمر، بل في عّدة اأم���ور، اأن يت�سابها من جميع الوج���وه، فاإذا راأينا 

�سخ�س���ًا م�سابه���ًا ل�سخ�ض اآخر في طول���ه اأو في مالمحه اأو في بع����ض عاداته، وكان 

اأحدهم���ا مجرمًا قطع���ًا، فاإّنه لي�ض لنا اأن نحكم على الآخ���ر باأّنه مجرم اأي�سًا لمجّرد 

الم�سابهة بينهما في بع�ض ال�سفات اأو الأفعال. نعم اإذا قويت وجوه ال�سبه بين الأ�سل 

والفرع وكثرت، يقوى عندنا الحتمال حّتى يقرب من اليقين ويكون ظّنًا.

والقياف���ة م���ن هذا الباب، فاإّنا قد نحكم على �سخ����ض اأّنه �ساحب اأخالق فا�سلة، 

اأو �سّرير بمجرد اأن نراه؛ لأّنا كّنا قد عرفنا �سخ�سًا قبله ي�سبهه كثيرًا في مالمحه اأو 

عادات���ه، وكان ذا خلق فا�سل، اأو كان �سري���رًا... ولكّن كّل ذلك ظّن ل يغني عن الحّق 

�سيئًا.

غي���ر اأّنه ل���و علمنا اأّن الجام���ع )اأي جهة الم�سابه���ة( عّلة تاّمة لثب���وت الحكم في 

الأ�سل، حينئذ ن�ستنبط على نحو اليقين اأّن الحكم ثابت في الفرع لوجود عّلته التاّمة 

في���ه؛ لأّنه ي�ستحيل تخّلف المعلول عن عّلته التاّمة. ولكّن ال�ساأن كّله اإّنما هو في اإثبات 

اأّن الجام���ع عّلة تاّمة للحك���م، لأّنه يحتاج اإلى بحث وفح�ض لي�ض من ال�سهل الح�سول 

عليه حتى في الأمور الطبيعية. والتمثيل من هذه الجهة يلحق بق�سم ال�ستقراء المبنّي 

على التعليل الذي اأ�سرنا اإليه �سابقًا، بل هو نف�سه.
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اأّما اإثبات اأّن الجامع هو العّلة التاّمة لثبوت الحكم في الم�سائل ال�سرعية فلي�ض لنا 

طريق اإليه اإّل من ناحية ال�سارع نف�سه، ولذا لو كانت العّلة من�سو�سًا عليها من ال�سارع 

فاإّنه ل خالف بين الفقهاء جميعًا في ال�ستدلل بذلك على ثبوت الحكم في الفرع.

كقوله Q: »ماء البئر وا�صع ل يف�صده �صيء... لأّن له ماّدة« 

فاإّنه ي�ستنبط منه اأّن كّل ماء له ماّدة، كماء الحّمام وماء حنفية الإ�سالة، فهو وا�سع 

ل يف�سده �سيء.

وفي الحقيقة: اإّن التمثيل المعلوم فيه اأّن الجامع عّلة تاّمة يكون من باب القيا�ض 

البرهاني المفيد لليقين، اإذ يكون فيه الجامع حدًا اأو�سط والفرع حدًا اأ�سغر والحكم 

حدًا اأكبر، فنقول في مثال الماء:

1. ماء الحّمام له ماّدة.

2. وكّل ماء له ماّدة وا�سع ل يف�سده �سيء )بمقت�سى التعليل في الحديث(.

ينتج: ماء الحّمام وا�سع ل يف�سده �سيء.

وبه���ذا يخرج عن ا�س���م التمثيل وا�سم القيا�ض با�سط���الح الفقهاء الذي كان محّل 

الخالف عندهم.
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خال�صة الدر�س

التمثيل هو: »انتقال الذهن من حكم اأحد ال�صيئين اإلى الحكم على الآلخر لجهة 

م�صتركة بينهما«.

اأو هو: »اإثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي اآلخر م�صابه له«.

و«التمثيل« هو الم�سّمى في عرف الفقهاء ب�«القيا�ض«.

اأركان التمثيل:

1. الأ�سل: وهو الجزئّي الأّول المعلوم ثبوت الحكم له.

2. الفرع: وهو الجزئّي الثاني المطلوب اإثبات الحكم له.

3. الجامع: وهو جهة ال�سبه بين الأ�سل والفرع.

4. الحكم: المعلوم ثبوته في الأ�سل والمراد اإثباته للفرع.

قيمة التمثيل العلمية:

اإّن التمثيل، على ب�ساطته، من الأدّلة التي ل تفيد اإّل الحتمال. نعم اإذا قويت وجوه 

ال�سبه بين الأ�سل والفرع وكثرت، يقوى عندنا الحتمال حّتى يقرب من اليقين ويكون 

ظّنًا.

ول���و علمنا اأّن الجام���ع )اأي جهة الم�سابه���ة( عّلة تاّمة لثبوت الحك���م في الأ�سل، 

حينئ���ذ ن�ستنبط على نحو اليقي���ن اأّن الحكم ثابت في الفرع لوج���ود عّلته التاّمة فيه، 

ولكّن ال�ساأن كّله اإّنما هو في اإثبات اأّن الجامع عّلة تاّمة للحكم. 

والتمثيل من هذه الجهة يلحق بق�سم ال�ستقراء المبني على التعليل، بل هو نف�سه.
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ال����ت����م����اري����ن

û اأو خطاأ  1. اأجب  ب�صح

التمثي���ل هو: »انتقال الذهن م���ن حكم اأحد ال�صيئي���ن اإلى الحكم على   اأ- 

الآلخر لجهة م�صتركة بينهما«. 

 ب-  يع���ّرف التمثيل اأّنه: »اإثب���ات الحكم في جزئّي لثبوت���ه في جزئّي اآلخر 

مغاير له«. 

ال�ستح�س���ان عند الفقهاء هو التمثي���ل، والذي يجعله اأهل ال�سّنة من   ت- 

اأدّلة الأحكام ال�سرعية.  

الإمامي���ة ل ينف���ون حّجية التمثيل، ولك���ن يعتبرون العم���ل به محقًا   ث- 

للدين وت�سييعًا لل�سريعة. 

ل يعتبر تحّقق كّل اأركان التمثيل لنعقاده، فلو كان الأ�سل غير معلوم   ج- 

الحكم اأو فاقدًا للجامع الم�سترك يح�سل التمثيل.  

ل يل���زم من ت�ساب���ه �سيئين في اأمر بل في عّدة اأم���ور اأن يت�سابها من   ح- 

جميع الوجوه، لذا فاإّن التمثيل كدليل ل يفيد اإّل الحتمال. 

اإذا قوي���ت وج���وه ال�سب���ه بي���ن الأ�سل والف���رع وكثرت، يق���وى عندنا   خ- 

الحتمال حّتى يقرب من اليقين ويكون ظّنًا. 

اإذا كان الجامع اأو جهة الم�سابهة عّلة تاّمة لثبوت الحكم في الأ�سل،   د- 

حينئ���ذ ن�ستنبط على نح���و اليقين اأّن الحكم ثاب���ت في الفرع لوجود 

عّلته التاّمة فيه، لأّنه ي�ستحيل تخّلف المعلول عن عّلته التاّمة.  
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اإّن التمثي���ل المعلوم فيه اأّن الجامع عّل���ة تاّمة يكون من باب القيا�ض   ذ- 

البرهان���ي المفي���د لليقين، اإذ يكون فيه الجامع ح���دًا اأو�سط والفرع 

حدًا اأ�سغر والحكم حدًا اأكبر. 

3. �صل بين النقطتين المنا�صبتين: 

اأركان التمثيل، تعريف ومثال:

•الأ�سل.

المعلوم ثبوته في الأ�سل •

والمراد اإثباته للفرع.

جهة ال�سبه بين الأ�سل •

والفرع.

•الفرع.

الجزئي الأّول المعلوم ثبوت •

الحكم له.

الجزئي الثاني المطلوب •

اإثبات الحكم له.

•الجامع.
مثال الخمر.•

مثال الحرمة.•

•الحكم.
مثال النبيذ.•

مثال الإ�سكار.•








