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المقّدمة

ممحادنهللنرّبنممع ماين،نو�سثىنمهللن(ثىن�سيدن نمحّادنومآمهنممء هرين.

���لنبه نمإمىن (ث���لنمما ءزنيبحلن(ننكيفيةنت أميفنمماعثوم تنمماخقونةن( دنممء مبنميتو�سّ

لنبهنمإمىن تح�س���يلنمما هولت.نفيبحلنت رةن(ننمماعثومنممت�سّورينوي�سّاىنلمماعّرفعنميتو�سّ

لن ممعثلنب ما هولنممت�س���ّوري.نويبحلنمأخرىن(ننمماعثومنممت�سديقينوي�سّاىنلممحّ ةعنميتو�سّ

بهنمإمىنممعثلنب ما هولنممت�سديقي.

وممبح���لن(���ننممحّ ���ةنب حوين:نت ّرةنم���ننن حيةنهيئ���ةنت أميفه��� ،نومأخرىنم���ننن حيةنم ّدةن

ق�س ي ه ،نوهونبحلنمم�س  ( تنممخا�س.نمذمكنو�سع  نمأبح ثنمما ءزنفينثالثةنمأجقمط:

مم قطنملأّول:نفينمماعّرفنومقّدم تهنومومحقه.

مم قطنمما ني:نفينممحّ ةنوهيئةنت أميفه .

مم قطنمما مل:نفينمم�س  ( تنممخا�س.

وك ننمرك���قننوننمت أميفنممات���وننمماق فيةنوممتعثيايةنقدنت�س���ّدىنمتقدي���لنمم قطيننملأّولن

ومما ن���ينمننمب حلن(ثلنمما ءز،نوفزنم ه ّيةنتعثياّيةنت�س��� (دنمماعّثلن(ثىنممتعثيلنوممتقويلن

مم�سث�سنوممدقيز،نوتي�ّسرن(ثىنمماتعّثلنفهلنمما ّدةنبا ني �س لنمعنم�ستومهنممتعثياي.

ومإتا مً نمهذمنمم هد،نق منمماركقنب إ�س���دمرنهذمنممكت بنلمم قطنمما ملعنمنن�سث�س���ثةنمتونن

(ثلنمما ءز،نميكتالنبهذمنملإ�سدمرن(قدنهذهنمم�سث�سثةنمم�س مثةنمكّلنمب حلنهذمنممعثل.

ف ريً ن(ثىن( دةنمأرب بنهذمنممعثل،نقا  نبتق�سيلنمب حلنهذمنممعثلنمإمىنثالثةنمأق�س منوفزن

مما ه ّيةنمماعتادةنفينكت بنمما ءزنمث�س���يخنمحادنر�س��� نمماظّفرM،نومأ�سدرن نكلنق�سلن
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م ه نفينجقطنم�س���تقّل،نفك ننكت بنمما ءزنفينهذهنمم�سث�س���ثةنموؤّمفً نمننثالثةنمأجقمط،نميتي�ّسرن

مثاوؤ�ّس�س تنممتعثيايةنمل�ستف دةنم ه نبح�سبنبرمم ه نممدرم�سّية.

هذمنم�س��� فً نمإمىنقي م ��� نب إ(دمدنكت بنمدخثينموجقنومب�ّس���طنبع ���ومننلدرو�سنتاهيديةن

فين(ثلنمما ءزع،نيحوينخال�س���ةنمب حلن(ثلنمما ءزنمي�س���ّكلنمدخاًلنمثدرم�س���ةنممتف�سيثيةن

ملأ(ازنما�س ئلن(ثلنمما ءزنفينممارمحلنممتعثيايةنملأ(ثى.

وك�س ئرنمأجقمطنهذهنمم�سث�سثة،نتاّيقنهذمنممكت بنبخ�س ئ�سن(ديدة،نم ه :

1 - تق�سيلنممكت بنمإمىندرو�سنم�ستقّثةنومترمبءة.

ةنبكّلندر�س. 2 - و�سعنمأهدمفنخ �سّ

3 - كت بةنتاهيدنمكلندر�سنمتو�سيحنممترمبطنبيننممدرو�س.

4 - مإ(دمدنم�سّ رنمكّلندر�سني�سّهلن(ثىنممء مبن�سبطنممت�سث�سلنوممترمبطنبيننملأق�س م.

ةنبكّلندر�سنت�س (دنفينفهلنمما ّدةنو�سبءه . 5 - و�سعنتا ريننخ �سّ

وممحادنهللنربنممع ماين



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يعّددنمب دئنملأقي�سةنمماا نية.ن   1

ياّيقنبيننمميقيننب ماع ىنملأ(لنومميقيننب ماع ىن   2

ملأخ�ّس.

يعّرفنمأ�سولنمميقي ي تنمم�سّتة.   3

 مبادئ األقيسة )1( 
اليقنيات

الدرس األول





تافيد
تقّدمنمأّننمثقي �سنم دةنو�سورة.نوممبحلن( هنيقعنمننكثت نمم هتين.نوم نتقّدمنمننممحديلن

فينمم قطنمما نينمننهذهنمم�سث�س���ثةنك ننبحاً ن(ننممقي �سنمننجهةن�س���ورته،نمأينهيئةنت أميفه،ن

وملآننفينهذمنمم قطنيقعنممبحلن(ننممقي �سنمننجهةنم دته.

مماق�سودنمننمما ّدةنمقدم تنممقي �سنفينمأنف�سه نمعنقءعنمم ظرن(نن�سّحةنت أميفه نبع�سه ن

معنبع�س.نوهينتختثفنمننجهةنمل(تق دنبه نوممت�س���ثيلنب�س���دقه نو(دمها ،نومإننك نتن�سورةن

ممقي �سنومحدةنلنتختثف:نفقدنتكوننممق�سيةنممتينتقعنم�سدقً نبه نوقدنلنتكون.نومما�سّدقنبه ن

قدنتكوننيقي يةنوقدنتكوننغيرنيقي ية،ن(ثىنممتف�سيلنممذين�سي أتي.

ففينما ل:

وكلن�س هلنمأ�سد زيدن�س هل  

مم تي ة:نزيدنمأ�سد

فه���ذمنممقي ����س،نفينمماا ل،نموننظرن نمإميهنمننجهةن�س���ورتهنموجدن هنمننمم�س���كلنملأولنلأّنن

ملأو�س���ط،نوهون�س��� هل،نمحاولنفينمم�سغرىنومو�س���وعنفينممكبرى،نو�س���غرمهنموجبةنوكبرمهن

كّثية،نفقدنتوّفرتنفيهن�سروطنملإنت ج.

ومأّم��� نمننجه���ةنم ّدتهنفقدنت أّم���فنمننمقّدم تنك ذب���ة،نف مخثلنه  نمي�سنمننجهةن�س���ورةن

ممدميل،نومكننمننجهةنم ّدته،نومكيني�س���تقيلنممدميلنلنبّدنمأنني�س���تقيلنمننجهةنمم�س���ورةنومنن

جهةنمما ّدة.

ي ق�س���لنممقي �سنبح�س���بنمختالفنمماقّدم ت،نوبح�س���بنم نتوؤّدينمإميهنمنننت ئج،نوبح�س���بن

مأغرم�سنت أميفه ،نمإمى:
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1ن�نممبره ن.ن  2ن�نمم دل.   3ن�نممخء بة.  4نن�نمم�سعر.  5ن�نمماغ مءة.

نوممبحلن(ننهذهنملأق�س منممخا�سةنمأونم�ستعا مه نهينلمم�س  ( تنممخا�سع،نفيق لنمااًل:ن

،ن�س���  (ةنمم دل...نوهكذم.نومكننقبلنممدخولنفينهذهنمم�س���  ( تنلنبّدن
(1(

�س���  (ةنممبره ن

مننبي ننمأمور:ن

مب دئ مألقيسة
لني بنفينكّلنق�س���يةنمأننتءثبنبدميلنوح ة،نبلنلنبّدنمننملنته طنفينممءثبنمإمىنق�س��� ي ن

م�ستغ يةن(ننممبي ننومإق مةنممحّ ة.

ومم�س���رنفينذمكنمأّننمومدنملأقي�س���ةن�س���ومطنك نتنيقي يةنمأونغيرنيقي يةنمإّم��� نمأننتكوننفينحّدن

نف�سه نم�ستغ يةن(ننممبي ننومإق مةنممحّ ة،نباع ىنمأّنهنمي�سنمنن�س أنه نمأننتكوننمءثوبةنبحّ ة،ن

ومإّم��� نمأننتك���وننمحت ج���ةنمإمىنممبي ن.نثلنه���ذهنملأخيرةنمماحت ج���ةنلنبّدنمأنني ته���ينطثبه نمإمىن

مقدم تنم�ستغ يةنب ف�سه ن(ننممبي ننومإّلنمقمنممت�سث�سلنفينممءثبنمإمىنغيرنمم ه ية.

وتثكنمماقدم تنمما�س���تغ يةن(ننممبي ننت�س���ّاىنلمب دئنمماء مبعنمأونلمب دئنملأقي�سةع.ن

وهينثا نيةنمأ�س���  ف:نيقي ي ت،نومظ ون ت،نوم�س���هورمت،نووهاي ت،نوم�س���ثا ت،نومقبولت،ن

وم�سبه ت،نومخيالت.نونذكره نملآننب متف�سيل:

أّواًل - اليقينيات:
مثيقي���نن(دةنمع ٍن،نم ه��� :نمميقيننب ماع ىنملأ(���لنوهونمءثزنمل(تق دنمم ��� زم،نومميقينن

ب ماع ىنملأخ�سنوهونمل(تق دنمماء بزنمثومقعنممذينلنيحتالنمم قي�سنلن(ننتقثيد.نومماق�سودن

ب ميقيننه  نهونهذمنمماع ىنملأخير،نفالني�س���النمم هلنمماركبنولنممظننولنممتقثيدنومإننك نن

.
(2(

معهنجقم

ولأجلنمختالفن�س���ببنمل(تق دنمننكونهنح �س���رًمنمدىنممعقلنمأونغ ئبً نيحت جنمإمىنممك�سب.ن

تعريفنمم�س  (ة:نمثكةننف�س نيةنمكت�سبةنيقتدرنملإن�س ننبه ن(ثىنم�ستعا لنمأمورنمعّي ةنمغر�سنمننملأغرم�س.  (1(
)2) نتو�س���يحنذمك:نمأّننمميقيننب ماع ىنملأخ�سنيتقومنمنن( �س���رين:نلملأّولعنمأنني �س���لنمإمىنمل(تق دنبا�س���اوننممق�سيةن
م(تق��� دنث��� نن-نمإّم نب مفعلنمأونب مقوةنممقريبةنمننممفعلن-نمأّننذمكنمماعتقدنبهنلنياكنننق�س���ه.نوهذمنمل(تق دنمما نينهون

مماق���ومنمك���وننمل(تق دنج زمً نمأينمميقيننب ماع ىنملأ(ل.نولمما نيعنمأننيكوننهذمنمل(تق دنمما نينلنياكننزوممه.نومإّنا ن

يكوننكذمكنمإذمنك ننم�سببً ن(نن(ّثتهنممخ �سةنمماوجبةنمهنفالنياكننمنفك كهن( ه .نوبهذمنيفترقن(ننممتقثيد.
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ت ق�س���لنممق�س���يةنمميقي ي���ةنمإم���ىنبديهي���ة،نونظريةنك�س���بيةنت ته���ينلنمح مةنمإم���ىنممبديهي ت،ن

�س���ولنمميقي ي ت،نوهين(ثىن�س���تةنمأنومعنبحكلنمل�س���تقرمط:نمأّومي ت،ن
ُ
ف مبديهي��� تن-مإذن-نهينمأ

وم�س هدمت،نوت ربي ت،نومتومترمت،نوحد�سي ت،نوفءري ت.

1. الأّوليات:

قنبه نممعق���لنمذمته ،نب أننيكوننت�س���ورنممءرفيننمعنتوج���هنمم ف�سنمإمىن وهينق�س��� ي ني�س���دِّ

مم �سبةنبي ها نك فيً نفينممحكلنومم قمنب�سدقنممق�سية.

فكثا نوقعنمثعقلنمأننيت�س���ورنحدودنممق�س���يةن-نممءرفينن-ن(ثىنحقيقته نوقعنمهنممت�س���ديزن

به نفورًمن( دم نيكوننمتوجهً نمه .

وهذمنمالنقوم  :ن»ممكلنمأ(ظلنمننمم قط«،نو:ن»مم قي�س ننلني تاع ن«.

وهذهنلملأّومي تعنم ه نم نهونجثين( دنمم ايعنمإذنيكوننت�سورنممحدودنح �ساًلنمهلنجايعً ن

لمم  ����سعنك ماا مي���ننمماتقدمي���ن،نوم ه نم نهونخفين( ���دنبع�سنموقوعنملمتب �سنفينت�س���ّورن

ممحدود،نومتىنم نزملنملمتب �سنب درنممعقلنمإمىنمل(تق دنمم  زم.

2. الم�ساهدات:

وت�س���اىنمأي�س���ً نلمماح�سو�س تع،نوهينممق�س��� ي نممتينيحكلنبه نممعقلنبوم�سءةنممح�ّس،نولن

يكفينفيه نت�سّورنممءرفيننمعنمم �سبة،نومذمنقيل:نمننفقدنح�ّسً نفقدنَفَقَدن(ثاً .

وممح�ّسن(ثىنق�ساين:

نلظ هرعنوهونخا�س���ةنمأنومع:نممب�س���رنومم�س���اعنوممذوقنومم�س���لنوممثا�س.نوممق�س��� ي ن ح����سّ

مماتيق ةنبوم�س���ءتهنت�س���اىنلح�ّس���ي تعنك محكلنب أّننمم�سا�سنم�س���يئةنوهذهنمم  رنح ّرةنوهذهن

مماارةنحثوةنوهذهنمموردةنطيبةنممرمئحة...نوهكذم.

وح�ّسنلب طنع،نوممق�س��� ي نمماتيق ةنبوم�سءتهنت�س���اىنلوجدمني تع،نك معثلنب أّننم  نفكرةن

وخوفً نومأماً نومذةنوجو(ً نو(ء�سً ...نونحونذمك.

3. التجربيات:

مأونمما رب��� ت،نوه���ينممق�س��� ي نممتينيحكلنبه��� نممعقلنبوم�س���ءةنتكررنمما�س��� هدةنم  نفين

مإح�س �س  ،نفيح�سلنبتكررنمما�س هدةنم نيوجبنمأننير�سخنفينمم ف�سنحكلنلن�سّكنفيه،نك محكلن
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ب أّننكّلنن رنح رة،نومأّننمم �سلنيتاددنب محرمرة.

وهذمنمل�س���ت ت جنفينممت ربي تنمنننوعنمل�ستقرمطنمم  ق�سنمماب ين(ثىنممتعثيلنممذينقث  ن

( ���هنفينمم ���قطنمما نينمأّنهنيفيدنممقءعنب محكل.نوفينممحقيق���ةنمأّننهذمنممحكلنممقءعينيعتادن

(ثىنقي �س���يننخفيين:نم�س���تا  ئينومقترمنيني�ستعاثها نملإن�س��� ننفيندخيثةننف�سهنوتفكيرهنمنن

غيرنممتف تنغ مبً .

وممقي �سنمل�ستا  ئينهكذم:

مونك ننح�سولنهذمنلأثرنمتف قيً نلمأونمأكاريً عنلنمعثةنتوجبهنما نح�سلندمئاً .

ومكّ هنقدنح�سلندمئاً نلب ما�س هدةع

ننح�سولنهذمنملأثرنمي�سنمإتف قيً نبلنمعّثةنتوجبه.

وممقي �سنملقترمنينهكذم:

مم�س���غرىنلنف�سننتي ةنممقي �سنمم�س��� بزعنح�س���ولنهذمنملأثرنمعثولنمعّثةنممكبرىنلبديهيةن

مأّوميةعنكّلنمعثولنمعثةنيات عنتخّثفهن( ه 

ننلي تجنمننمم�سكلنملأّولعنهذمنملأثرنيات عنتخّثفهن(نن(ّثته.

وه ت ننمماقّدمت ننمال�ستا  ئينبديهيت ن،نوكذمنكبرىنملقترمني،نفرجعنممحكلنفينممق�س ي ن

مما ّرب تنمإمىنممق�س ي نملأّوميةنومما�س هدمتنفينمم ه ية.

ثّلنلنيخفىنمأّن نلننع ينمننهذمنممكالمنمأّننكّلنت ربةنت�س���تثقمنحكاً نيقي يً نمء بقً نمثومقع،ن

ف إّننكايرًمنمننمأحك من�س���ومدنمم  �سنمماب يةن(ثىنت  ربهلني ك�س���فنخء أهلنفيه ،نمإذنيح�سبونن

م نمي�سنبعّثةن(ّثة،نمأونم نك نن(ّثةنن ق�سةن(ّثةنت ّمة،نمأوني أخذوننم نب معر�سنمك ننم نب مذمت.

و�س���رنخَءِئهلنمأّننمالحظتهلنمالأ�س���ي طنفينت  رتهلنلنتكونندقيقةن(ثىنوجهنتكفينم�سدقن

مماقّدم���ةنمما ني���ةنمثقي �سنمل�س���تا  ئينمماتقّدم،نلأّنهنقدنيكوننح�س���ولنملأثرنف���ينممومقعنمي�سن

دمئايً نفظننمما ربنمأّنهندمئاي.

وقدنتكوننمالحظتهنمثحومدثنق �س���رةنب أننيالحظنحومدثنقثيثةنوجدنح�س���ولنملأثرنمعنم ن

فر�سهن(ثة،نوفينممحقيقةنمأّننممعثةن�سيطنمآخر.نومونم�ستارنفينممت ربةنوغيَّرنفيا ني ربهنموجدن

غيرنم نم(تقدهنمأّوًل.

مااًل،نقدني ربنملإن�س��� ننممخ�س���بنيءفون(ثىنمما طنفين(دةنحومدثنمتك���ررة،نفيعتقدنمأّنن
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بن ذمكنخ �س���يةنفينممخ�س���بنومما ط،نفيحكلنخء أنمأّننكّلنخ�سبنيءفون(ثىنمما ط.نومكّ هنمونجرَّ

بع�سنمأنومعنممخ�س���بنمماقيلنمموزننموجدنمأّنهنلنيءفونفينمما طنممعذب،نبلنقدنير�سبنمإمىنممقعرن

مأونمإمىنو�سطنمما ط،نف إّنهنلن�سّكنحي ئٍذنيقولنم(تق دهنملأّول.نومونغيَّرنممت ربةنفين(دةنمأج�س من

غيرنممخ�س���ب،نودقزنفينمالحظتهنووزننملأج�س منوممو�س��� ئلنبدقةنوق �سنوزننبع�سه نببع�س،ن

مح�س���لنمهنحكلنمآخرنب أّننممعثةنفينطفونممخ�س���بن(ثىنمما طنمأّننممخ�س���بنمأخفنوزنً نمننمما ط.ن

وتح�س���لنمهنق (دةن( مةنهينمأّننمم �س���لنمم  مدنيءفون(ثىنمم�س��� ئلنمإذمنك ننمأخفنوزنً نم ه،ن

وير�س���بنمإمىنممقعرنمإذمنك ننمأثقلنوزنً ،نومإمىنو�س���ءهنمإذمن�س ومهنفينمموزننف محديدنمااًلنير�سبن

فينمما ط،نويءفونفينممقئبزنلأّنهنمأخفنوزنً نم ه.

4. المتواترات:

وهينق�س��� ي نت�س���كننمإميه نمم ف�سن�سكونً نيقولنمعهنمم�س���ّكنويح�سلنمم قمنممق طع.نوذمكن

بوم�س���ءةنمأخب رنجا (ةنيات عنتومطوؤهلن(ثىنممك���ذبنويات عنمّتف قنخء أهلنفينفهلنممح دثة،ن

 Pكعثا  نبوجودنممبثدمننمم  ئيةنممتينملنن�س هده نوب قولنممقرمآننممكريلن(ثىنمم بينمحادن

ملنمم�س مفةنمأونملأ�سخ �س.
ُ
وبوجودنبع�سنملأ

وقدنح�س���رنبع�سن(ثا طنممدرميةنوممحديلنومأ�س���ولنممفقهنمماخبريننمح�س���ولنممتومترنفين

(ددنمعين.نوهونخء أ،نف إّننممادمرنمإّنا نهونح�س���ولنمميقيننمننمم�س���ه دمتن( دم نيعثلنممت  عن

ممتومطوؤن(ثىنممكذبنوممت  عنخء أنمم ايع.

5. الحد�سيات:

وهينق�س��� ي نمبدمأنممحكلنبه نحد�سنقوينجدًمنمننمم ف�سنيقولنمعهنمم�س���ّكنويذ(ننممذهنن

يا�ساونه ،نمالنحكا  نب أّننممقارنوزهرةنو(ء ردنو�س ئرنممكومكبنمم�سي رةنم�ستف دننوره نمنن

نورنمم�س���ا�س،نومأّننمنعك �سن�س���ع عننوره نمإمىنملأر�سني�س��� هئنمنعك �سنملأ�س���عةنمننممارمآةنمإمىن

ملأج�س��� منممتينتق بثه .نوم �س��� أنهذمنممحكلنمأونممحد�سنمختالفنت�سكثه ن( دنمختالفنن�سبته ن

مننمم�سا�سنقربً نوبعدًم.

وممحد�س���ي تنج ريةنم ���رىنمما رب تنفينملأمري���ننمماذكورين،نمأ( ينتكررنمما�س��� هدةن

ومق رن���ةنممقي ����سنممخفي،نف إّنهنيق لنف���ينممقي �سنمااًل:نهذمنمما�س��� هدنمننملختالفنفيننورن



(ثل مما ءز  امم قط مما ملع18

ممقا���رنم���ونك ننب لتف قنمأونب أمرنخ رجن�س���وىنمم�س���ا�سنما نم�س���تارن(ثىننا���طنومحدن(ثىنطورن

ممقمن.نوما نك نن(ثىنهذهنمم�س���ورةنمننملختالف،نفيحد�سنممذهننمأّنن�س���ببهنمنعك �سنمأ�سعةن

مم�سا�سن(ثيه.

وه���ذمنممقي �سنمماق��� رننمثحد�سنيختثفنب ختالفنممعثلنف���ينم هي ته نب ختالفنمماومرد،ن

ومي�سنكذمكنمما رب تنف إّننمه نقي �سً نومحدًمنلنيختثف.

وذمكنلأّننممفرقنبيننمما رب تنوممحد�س���ي تنمأّننمما رب تنمإّنا نيحكلنفيه نبوجودن�س���ببن

م نومأّننهذمنمم�سببنموجودنفينمم�سيطنممذينتتفزنمهنهذهنممظ هرةندمئاً نمننغيرنتعييننما هيةن

مم�سبب.نمأّم نفينممحد�سي تنف إّنه نب لإ�س فةنمإمىنذمكنيحكلنفيه نبتعييننم هيةنمم�سببنمأّنهنمأين

�سيطنهو.

6. الفطريات:

وهينممق�س��� ي نممتينقي �س��� ته نمعه��� ،نمأينمأّننممعقلنلني�س���دقنبه نبا ّردنت�س���ورنطرفيه ن

ك لأّومي ت،نبلنلنبّدنمه نمننو�سط،نمإّلنمأّننهذمنممو�سطنمي�سنمّا نيذهبن(ننممذهننحتىنيحت جن

مإمىنطثبنوفكر،نفكثا نمأح�سرنمماءثوبنفينممذهننح�سرنممت�سديزنبهنمح�سورنممو�سطنمعه.

ما���لنحكا ��� نب أّننملث يننُخا�سنممع�س���رة،نف إّننهذمنحكلنبديهينمإّلنمأّنهنمعثومنبو�س���ط،نلأّنن

خرىنكّلنم ه ني�س��� ويه،نوكّلنم ن
ُ
ملث ينن(ددنقدنمنق�س���اتنممع�س���رةنمإمي���هنومإمىنمأربعةنمأق�س��� منمأ

خرىنكّلنم ه ني�س��� ويهنفهونُخا�سنذمكنممعدد،نف لث  نن
ُ
ي ق�س���لن(ددنمإميهنومإمىنمأربعةنمأق�س��� منمأ

ُخا�سنممع�سرة.نومالنهذمنممقي �سنح �سرنفينممذهننلنيحت جنمإمىنك�سبنونظر.
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 7.وهاي ت

   6.م�سهورمت

2.م�سثا ت

3.مقبولت

5.مظ ون تن

4.م�سبه ت  8.مخيالت1.يقي ي تن

مبادئ الأقي�سة

مبادئ الأقي�سة )1)

مم�سعرممخء بةمماغ مءةمم دلممبره ن

اأق�سام القيا�س
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ق�سيةنيقي يةن

بديهية

ق�سيةننظريةن

ك�سبية

ومميقيننب ماع ىنملأخ�سنوهونمل(تق دنمماء بزنمثومقعن

ممذينلنيحتالنمم قي�سنلن(ننتقثيد،

نوهونمماق�سودنب ميقي ي تنه  .ن

مميقيننب ماع ىنملأ(ل

نوهونمءثزنمل(تق دنمم  زم.

معاني اليقين

اأنواع اليقينيات

مماتومترمت:نوهينق�س ي نت�سكننمإميه نمم ف�سن

�سكونً نيقولنمعهنمم�سّكنويح�سلنمم قمنممق طع.ن

وذمكنبوم�سءةنمإخب رنجا (ةنيات عنتومطوؤهلن(ثىن

ممكذبنويات عنمّتف قنخءئهلنفينفهلنممح دثة.

ممحد�سي ت:نوهينق�س ي نمبدمأنممحكلنبه نحد�سن

مننمم ف�سنقوينجدًمنيقولنمعهنمم�سّكنوُيذ(نن

ممذهننيا�ساونه 

ممفءري ت:نوهينممق�س ي نممتينقي �س ته نمعه ،ن

مأينمأّننممعقلنلنُي�سّدقنبه نبا ّردنت�سّورنطرفيه ن

ك لأّومي ت،نبلنلنبّدنمه نمننو�سط.

قنبه نممعقلنمذمته ،ن ملأّومي ت:نوهينق�س ي نُي�سدِّ

ب أننيكوننت�سّورنممءرفيننمعنتوّجهنمم ف�سنمإمىن

مم �سبةنبي ها نك فيً نفينممحكلنومم قمنب�سدقن

ممق�سية.

مما�س هدمت:لمماح�سو�س تع،نوهينممق�س ي نممتين

يحكلنبه نممعقلنبوم�سءةنممح�ّس،نولنيكفينفيه ن

ت�سّورنممءرفيننمعنمم �سبة

ممت ريبي ت:نمأونمما ّرب ت،نوهينممق�س ي نممتين

يحكلنبه نممعقلنبوم�سءةنتكّررنمما�س هدةنمّ  نفين

مإح�س �س  ،نفيح�سلنبتكّررنمما�س هدةنم نيوجبنمأنن

ير�سخنفينمم ف�سنحكلنلن�سّكنفيه

اأق�ضام الق�ضية اليقينية

اليقينيات



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

ياّيقنبيننمماظ ون تنومما�سهونرمت.   1

ياّي���قنبيننمما�س���هورنب ماع ���ىنملأ(ّلنومما�س���هورن   2

ب ماع ىنملأخ�ّس.

يعّرفنبع�سنمأق�س منمما�سهورمت.   3

 مبادئ األقيسة )2( 
المظنونات -  المشهورات

الدرس الثاني





تافيد
تقّدمنفينممدر�سنمم�س بزنممحديلن(ننمب دئنملأقي�سةنومأنه نثا نية،نوجرىنتف�سيلنممحديلن

(���ننممابدمأنملأولنوهونمميقي ي تنوقث  نمإنه نت ق�س���لنمإمىن�س���تة،نوممحدي���لنفينهذمنممدر�سن(نن

ممابدمأنمما نينلمماظ ون تع،نومما ملنلمما�سهورمتع.

ثانيًا - المظنونات:
م أخ���وذةنمننلممظنع.نوممظننفينممثغةنمأ(ّلنمننم�س���ءالحنمما ءقييننه  ،نف إننممافهومن

م هنمغةنح�سبنتتبعنمومردنم�ستعا مهنهونمل(تق دنفينغ ئبنبحد�سنمنندوننم�س هدةنمأوندميلنمأون

بره ن،ن�سومطنك ننم(تق دًمنج زمً نمء بقً نمثومقعنومكننغيرنم�ست دنمإمىن(ثتهنك ل(تق دنتقثيدًمن

مثغي���ر،نمأونك ننم(تق��� دًمنج زمً نغيرنمء ب���زنمثومقعنوهونمم هلنممارك���ب،نمأونك ننم(تق دًمنغيرن

ج زمنباع ىنم نيرجحنفيهنمأحدنطرفينممق�س���يةنمم ف�سيةنمأونملإثب تنمعنت ويقنممءرفنملآخر.ن

وهوني�س وقنممظننب ماع ىنملأخ�سنب �سءالحنمما  طقةنمماق بلنمثيقيننب ماع ىنملأ(ل.

وممظننمماق�س���ودنبهنب �س���ءالحنمما  طقةنه���ونمماع ىنملأخيرنفقط،نوه���ونممظننب ماع ىن

ملأخ�س.

ف ماظ ون تن-ن(ثىنهذمن-نهينق�س��� ي ني�س���دقنبه نمتب (ً نمغ مبنممظننمعنت ويقننقي�سه،ن

. ينفهونيتكثلن(ثيَّ ن(دوِّ كا نيق لنمااًل:نفالنني�س رُّ

ثالثًا - المشهورات:
وت�ساىنلممذميع تعنمأي�سً .

وهينق�س��� ي نم�س���تهرتنبيننمم  �سنوذمعنممت�س���ديزنبه��� ن( دنجايعنممعق���الطنمأونمأكارهلنمأون

ط ئفةنخ �سة.نوهين(ثىنمع يين:
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1. الم�ضهورات بالمعنى الأعم:

وه���ينممتينتء بقتن(ثىنمل(تق دنبه نمآرمطنممعقالطنك فة،نومإننك ننممذينيد(ونمإمىنمل(تق دن

به نكونه نمأّوميةن�سروريةنفينحّدننف�سه نومه نومقعنورمطنتء بزنملآرمطن(ثيه .نفت�سالنمما�سهورمتن

ب ماع ىنملأخ�سنملآتيةنوت�سالنمالنملأّومي تنوممفءري تنممتينهينمننق�سلنمميقي ي تنممبديهية.

و(ثىنهذمنفقدنتدخلنممق�سيةنممومحدةنمالنقومهل:نلممكّلنمأ(ظلنمننمم قطعنفينمميقي ي تن

خرى.
ُ
مننجهة،نوفينمما�سهورمتنمننجهةنمأ

2. الم�ضهورات بالمعنى الأخ�ص اأو الم�ضهورات ال�ضرفة:

وهينمأحّزنب�س���دقنو�س���فنمم�س���هرةن(ثيه ،نلأّنه نممق�س��� ي نممتينلن(ادةنمه نفينممت�سديزن

مإّلنمم�س���هرةنو(ا���ومنمل(ترمفنبه ،نكح�س���ننممعدلنوقب���حنممظثل،نوكوجوبنمم���ذبن(ننممحرمن

وم�سته  ننمإيذمطنممحيومننلنمغر�س.

فالنومقعنمهذهنممق�س��� ي نورمطنتء بزنملآرمطن(ثيه ،نبلنومقعه نذمك،نفثونخثينملإن�س ننو(قثهن

���هنووهاهنوملنتح�س���لنمهنمأ�س���ب بنمم�س���هرةنملآتية،نف إّنهنلنيح�سلنمهنحكلنبهذهن مما ردنوح�سَّ

ممق�س ي نولنيق�سين(قثهنمأونح�سهنمأونوهاهنفيه ن�سيط.

ومي����سنكذم���كنح��� لنحكاهنب��� أّننممكلنمأ(ظلنم���ننمم قطن�نكا نتق���دمن�نف إّنهنمونخثينونف�س���هن

ك ننم���هنه���ذمنممحك���ل.نو(ثىنهذمنفيكوننممف���رقنبيننمما�س���هورمتنومميقي ي��� تنمأّننمماعتبرنفين

مميقي ي��� تنكونه��� نمء بقةنما ن(ثيهنممومقعنونف�سنملأمرنمماعبرن( ���هنب محّزنومميقين،نومماعتبرن

فينمما�سهورمتنمء بقته نمتومفزنملآرمطن(ثيه .

ومذمكنمي�سنمماق بلنمثا�س���هورنهونممك ذب،نبلنممذينيق بثهنمم�س يعنوهونممذيني كرهنممك فةن

مأونملأكارنومق بلنممك ذبنهونمم�س دق.

أقس م مماشفورمب
م(ث���لنمأّننمما�س���هورمتنقدنتكوننمءثقةنوهينمما�س���هورةن( دنمم ايع،نوق���دنتكوننمحدودةن

.نوت ق�سلنمأي�سً ن
(1(

وهينمما�س���هورةن( دنقومندوننقومنك�سهرةنممت  عنممت�سث�س���لن( دنمماتكّثاين

)1)  نوت ق�س���لنمأي�سً نمإمىنحقيقيةنوظ هريةنو�س���بيهةنب ما�سهورمت.نو�سي أتينبي نه نفين�س  (ةنمم دلننكا ن�سي أتينه  نزي دةن
تو�سيحن(ننمما�سهورمت.
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مإمىنجاثةنمأق�س��� منبح�س���بنمختالفنمأ�سب بنمم�سهرة.نوهينح�س���بنمل�ستقرمطنياكنن(ّدنمأكاره ن

كا نيثي:

1. الواجبات القبول:

وهينم نك ننمم�سببنفين�سهرته نكونه نحقً نجثيً ،نيتء بزنمننمأجلنذمكن(ثىنمل(ترمفنبه ن

جايعنممعقالطنك لأّومي تنوممفءري تنونحوها .نوهينممتينت�س���اىنب ما�سهورمتنبح�سبنمماع ىن

ملأ(لنكا نتقدم،نمننجهةنمل(ترمفنبه .

2. التاأديبات ال�ضالحية:

وت�س���اىنمماحا���ودمتنوملآرمطنمماحا���ودة،نوه���ينم��� نتء بزن(ثيه��� نملآرمطنمننمأجلنق�س��� طن

مما�س���ثحةنممع مةنمثحكلنبه نكق�سيةنح�سننممعدلنوقبحنممظثل.نومع ىنح�سننممعدلنمأّننف (ثهن

مادوحنمدىنممعقالط،نومع ىنقبحنممظثلنمأّننف (ثهنمذمومنمديهل.

وهذمنهونمع ىنممتح�سيننوممتقبيحنممعقثييننممثذيننوقعنممخالفنفينمإثب تها نبيننملأ�س (رةن

وممعدمية،نف فتها نممفرقةنملأومىنومأثبتتها نمما نية.نف إذنيقولنممعدميةنب مح�سننوممقبحنممعقثيينن

يريدوننمأّننممح�س���ننوممقبحنمننملآرمطنمماحاودةنوممق�س��� ي نمما�سهورة.]ي�س��� رنمإمىنوجودنرمأين

مآخرنيقولنبومقعيتها نمث�سهيدنمم�سدر...[.

وممارمدنمننلممعقلعنمإذنيقوموننمإّننممعقلنيحكلنبح�سننمم�سيطنمأونقبحهنهونلممعقلنممعاثيعن

ويق بثهنلممعقلنمم ظريع.نوممتف وتنبي ها نمإّنا نهونبتف وتنممادرك ت،نف إننك ننممادركنمّا ن

ي بغينمأننيعثلنمالنقومهلنلممكّلنمأ(ظلنمننمم قطعنممذينلن(القةنمهنب معال،ني�س���اىنمإدرمكهن

ل(ق���اًلننظري���ً ع.نومإننك ننممادركنما ني بغينمأننيفعلنويوؤتىنبهنمأونلنيفعلنمالنح�س���ننممعدلن

.
(1(

وقبحنممظثل،ني�ساىنمإدرمكهنل(قاًلن(اثيً ع

ننومننهذمنممتقريرنيظهرنكيفنم�ستبهنملأمرن(ثىنمنننفىنممح�سننوممقبحنفينم�ستدلمهلن(ثىنذمك،نب أّنهنمونك ننممح�سنن  (1(
وممقب���حن(قثيي���ننما��� نوقعنممتف وتنبيننه���ذمنممحكلنوحكلنممعقلنب أّننمم���كّلنمأ(ظلنمننمم قط،نلأننممعثومنمم�س���روريةنلن

تتف وت.نومكننلن�سّكنبوقوعنممتف وتنبيننممحكاينن( دنممعقل.

وقدنغفثومنفينم�س���تدلمهلنمإذنق �س���ومنق�س���يةنممح�س���ننوممقبحن(ثىنمالنق�س���يةنممكّلنمأ(ظلنمننمم قط.نوك أّنهلنظ ومنمأّنن

كّلنم نحكلنبهنممعقلنفهونمننمم�س���روري ت،نمعنمأّننق�س���يةنممح�س���ننوممقبحنمننمما�سهورمتنب ماع ىنملأخ�سنومننق�سلن

مماحاودمتنخ �س���ة،نوممح كلنبه نهونممعقلنممعاثي،نوق�س���يةنممكّلنمأ(ظلنمننمم قطنمننمم�س���روري تنملأّوميةنوممح كلن

به نهونممعقلنمم ظري.



(ثل مما ءز  امم قط مما ملع28

3. الخلقيات:

وت�س���اىنملآرمطنمماحاودةنمأي�س���ً نوهين-نح�س���بنتعريفنمما ءقيينن-نم نتء بزن(ثيه نمآرمطن

ممعقالطنمننمأجلنق�س��� طنممخثزنملإن�س��� نينبذمك؛نك محكلنبوجوبنمح فظةنممحرمنمأونمموطن،ن

وك محكلنبح�سننمم�س  (ةنوممكرمنوقبحنمم بننوممبخل.

وممخثزنمثكةنفينمم ف�سنتح�سلنمننتكررنملأفع لنمم�س درةنمننممارطن(ثىنوجهنيبثغندرجةن

يح�س���لنم ���هنممفعلنب�س���هومة،نك مكرمنف إّنهنلنيكوننخثقً نمالإن�س��� ننمإّلنبع���دنمأننيتكررنم هنفعلن

ممعء طنبغيرنبدلنحتىنيح�سلنم هنممفعلنب�سهومةننلنغيرنتكثف.

4. النفعاليات:

وهينممتينيقبثه نمم اهورنب�س���ببنمنفع لننف�س نين( م،نك مرقةنوممرحاةنومم�سفقةنوممحي طن

وملأنفةنوممحايةنوممغيرة،نونحونذمكنمننملنفع لتنممتينلنيخثونم ه نمإن�س ننغ مبً .

فت���رىنمم اه���ورنيحكلن-نمااًلن-نبقب���حنتعذيبنممحي���ومننلنمف ئدة،نوذم���كنمتب (ً نما نفين

ممغري���قةنمننممرقةنوممرحاة.نبلنمم اهورنبغريقتهنيحكلنبقب���حنتعذيبنذينممروحنمءثقً نومإنن

ك ننمف ئدةنمولنمأننت�سرفن( هنمم�سرمئعنوممع دمت.

5. العاديات:

وه���ينممت���ينيقبثه نمم اهورنب�س���ببنجري��� ننممع دةن( ده���ل،نك (تي دهلنمحت���رممنممق دمن

ب مقي��� م،نومم�س���يفنب م�س���ي فة،نوممرجلنممدي ���ينمأونمماثكنبتقبيلنيده،نفيحكا���وننلأجلنذمكن

بوجوبنهذهنملأ�سي طنمانني�ستحقه .

ّم���ةنمأونجايعنمم  �س،ن
ُ
وممع��� دمتنممع م���ةنكايرة،نوقدنتكونن( دًةنلأه���لنبثدنفقطنمأونقءرنمأونمأ

فتختثفنلأجثه نممق�س ي نممتينيحكلنبه نح�سبنممع دة،نفتكوننم�سهورةن( دنمأهلنبثدنمأونقءرنمأون

ّمةنغيرنم�سهورةن( دنغيرهل،نبلنيكوننمما�سهورن�سّده .
ُ
مأ

ومم  �سنيادحوننمماح فظن(ثىنممع دمت،نويذموننمماخ مفنمما�ستهيننبه .

�سومطنك نتنممع دمتن�سيئةنمأونح�س ة.
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،نوممظ هرنمأّنن�سّرنممتحريلنمأّننمب �سن
(1(

منلمب �سنمم�سهرةع ومننمأجلنذمكننرىنمم�س��� رعنحرَّ

مم�سهرةنيد(ونمإمىنم�سائقمزنمم اهورنمننممالب�سنوذمهلنمه.

6. ال�ضتقرائيات:

وهينممتينيقبثه نمم اهورنب�س���ببنم�ستقرمئهلنممت منمأونمم  ق�س،نكحكاهلنب أّننتكرمرنممفعلن

ممومحدنمال،نومأّننمماثكنممف �س���زنلنبّدنمأننيكوننظ ماً ،نمإمىنكايرنمننمأما لنذمكنمننممق�س��� ي ن

ملجتا (يةنوملأخالقيةنونحوه .

ننرمجع:نممعروةنمموثقى،نمما�س��� أمةنل42عنمننم�س��� ئلنمب �سنمما�س���ّثي،نومأي�س���ً ،نو�س ئلنمم�س���يعة،نممب بنل12عنمننمأبومبن  (1(
مأحك منمماالب�س،نكت بنمم�سالة.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

فنمماظ ون تنومما�سهورمت. (رِّ  .1

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

م نهينمأق�س منمما�سهورمت؟  .2

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

فنممومجب تنممقبولنوممت أديب تنمم�سالحية. (رِّ  .3

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

م نهينممع دي تنومل�ستقرمئي ت؟  .4

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

:û اأو ü اأجب بـ

1.نممظّننفينممثغةنهونم نيرجحنفيهنمأحدنطرفينممق�سيةنمعنت ويقنممءرفنملآخر.ن  

2.نمما�سهورمتنب ماع ىنملأخ�ّسنلن(ادةنمه نفينممت�سديزنمإّلنمم�سهرة. 

3.نق�سيةنممت  عنممت�سث�سلنم�سهورةن( دنجايعنمم  �س. 

4.نق�سيةنممت�سديزنبومجبنمموجودنهينمننممق�س ي نممومجبةنممقبول. 

5.نملنفع مي تنهينممتينت�سدرن(ننملإن�س ننح لنممغ�سب. 
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اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. المقابل للم�ضهور هو:

مأ.نممك������ ذبن 

ب.نمم�س���� دق 

ج.نمم�س ي��������ع 

2. قبح الكذب هو من مدركات

مأ.نممعقلنممعاثي  

ب.نممعقلنمم ظري  

ج.نمأننوننبننننن 

3. غليان الماء على درجة حرارة 100 هي من:

مأ.نملنفع مي تن 

ب.نممع دي�� ت 

ج.نمل�ستقرمئي ت  
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المظنونات

مبادئ الأقي�سة )2)

لـــغــة

هونمل(تق دنفينغ ئبنبحد�سنمنندونن

م�س هدةنمأوندميلنمأونبره ننو�سومطنمأك ن:

هونم(تق دنغيرنج زمنباع ىنم نيرجحنفيهنمأحدنطرفينممق�سيةنمم ف�سيةنمأونملإثب تنمعنت ويقنممءرفنملآخر

با�ضطالح  المناطقة

م(تق دًمنج زمً نغيرنمء بزنمثومقعنوهونمم هلن

ممارّكب

م(تق دًمنج زمً نمء بقً نمثومقع

م(تق دًمنغيرنج زمنباع ىنم نيرّجحنفيهنمأحدن

طرفينممق�سيةنمم ف�سيةنمأونملإثب تنمعنت ويقن

ممءرفنملآخر
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  اأنواع الم�ضهورات بح�ضب المعنى

نننننننننننملنفع مي ت:نوهينممتينيقبثه نمم اهورنب�سببنمنفع لننف�س نين( م

    اأنواع الم�ضهورات

ممومجب تنممقبول:نوهينم نك ننمم�سببنفين�سهرته نكونه نحّقً نجثّيً ،نيتء بزن

مننمأجلنذمكن(ثىنمل(ترمفنبه نجايعنممعقالط

ممت أديب تنمم�سالحية:نوُت�سّاىنمماحاودمتنوملآرمطنمماحاودة،نوهينم نتء بزن(ثيه نملآرمطنمننمأجلنق�س طن

مما�سثحةنممع مةنمثحكلنبه .

ممع دي ت:نوهينممتينيقبثه نمم اهورنب�سببنجري ننممع دةن( دهل

مل�ستقرمئي ت:نوهينممتينيقبثه نمم اهورنب�سببنم�ستقرمئهلنممت منمأونمم  ق�س     

ممخثقي ت:نوُت�سّاىنملآرمطنمماحاودةنمأي�سً نوهيننم نتء بزن(ثيه نمآرمطنممعقالطنمننمأجلنق�س طنممخثزنملإن�س نين

بذمك

الم�سهورات

مما�سهورمتنب ماع ىنملأخ�س:نوهين

مأحّزنب�سدقنو�سفنمم�سهرةن(ثيه ،نلأّنه ن

ممق�س ي نممتينلن(ادةنمه نفينممت�سديزن

مإّلنمم�سهرةنو(اومنمل(ترمفنبه 

مما�سهورمتنب ماع ىنملأ(ل:نوهين

ممتينتء بقتن(ثىنمل(تق دنبه نمآرمطن

ممعقالطنك ّفة





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

مماقب���ولت،ن   1 �ن مما�س���ّثا تن �ن مموهاي��� تن يع���رفن

مما�سبه ت،ننمماخّيالت.

ياّيقنبيننمما�سّثا تنومماقبولت.   2

ياّيقنبيننمما�سبه تنومماخيالت.   3

 مبادئ األقيسة )3( 
مات،  

ّ
الوهميات،  المسل

المقبوالت،  المشبهات،  المخّيالت

الدرس الثالث





تافيد
تقّدمنممحديلنفينمب دئنملأقي�سةن(ننثالثةنم ه ن(ننمميقي ي تنومماظ ون تنومما�سهورمت،ن

و(ننكّلنومحدنمننمأق�س��� منهذهنمماالثة،نوفينهذمنممدر�سننتعّر�سنمثحديلن(نن�س��� ئرنملأق�س من

مننمب دئنملأقي�سةننوهينمموهاي ت،ننمما�سّثا ت،ننمماقبولت،ننمما�سبه ت،ننمماخّيالت.

رابعًا - الوهميات:
ومماق�س���ودنبه نممق�س��� ي نمموهايةنمم�س���رفة.نوهينق�س��� ي نك ذبةنمإّلنمأّننمموهلنيق�سينبه ن

ق�س��� طن�س���ديدنممقوة،نفالنيقبلن�س���ّده نوم نيق بثه نحتىنمعنقي منممبره نن(ثىنخالفه .نف إّنن

ممعقلنيوؤمننب تي ةنممبره ننومكننمموهلنيع ند.

ومذمنتعّدنمموهاي تنمننمماعتقدمت:

مألنت���رىنمأّننوهلنملأكارني�س���توح�سنمننممظالمنويخ فنم ه،نم���عنمأّننممعقلنلني دنفرقً نفين

مماك ننبيننمأننيكوننمظثاً نمأونم يرًم.

وم���عنتوجهنمم ف�سنمإمىنهذهنممبديهةنممعقثيةني كره نمموهلنويع ند،نفي�س���تومين(ثىنمم ف�س،ن

لأّننممبديهةنمموهايةنمأقوىنت أثيرًمن(ثىنمم ف�سنمننممبره ن.

ف إذمنك نتنمأحك منمموهلنج ريةنفيننف�سنمماح�سو�س تنف إّننممعقلني�سدقهنفيه نفيتء بق نن

فينممحكل،نكا نفينملأحك منممه د�سية.

ومإذمنك نتنمأحك مهنفينغيرنمماح�سو�س��� ت،نوهينممتينن�سايه نب مق�س ي نمموهايةنمم�سرفة،ن

فالنبّدنمأننتكوننك ذبةنلإ�سرمرنمموهلن(ثىنتاايثه ن(ثىننهجنمماح�سو�س ت.نوهينبح�سبن�سرورةن

ممعقلنمي�ستنم ه ،نكا ن�سبزنفينملأماثةنمماتقدمة،نف إّننممعقلنهونممذيني قعن( ه نثوبنممح�سن

ممذينمأ�سف هن(ثيه نمموهل.
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وممخال�سة،نمأّننممق�س ي نمموهايةنمم�سرفةنممتينن�سايه نلمموهاي تعنهين(ب رةن(ننمأحك من

مموه���لنفينمماع ن���ينمما ردةن(ننممح�ّس.نوهينق�س��� ي نك ذبةنلنظّلنمه نم���ننممحقيقة،نومكنن

بديهةنمموهلنلنتقبلن�سومه .نومذمكني�ستخدمه نمماغ مطنفينمأقي�سته،نكا ن�سي أتينفينل�س  (ةن

مماغ مءةع.نمإّلنمأّننممعقلنمم�سثيلنمننت أثيرنمموهلنيت ردن( هنولنيخ�سعنمحكاه،نفيك�سفنكذبن

مأحك مهنمث ف�س.

خامسًا - المسّلمات:
وهينق�س��� ي نح�س���لنممت�س��� ملنبي كنوبيننغيركن(ثىنممت�سثيلنب أّنه ن�س��� دقة،ن�سومطنك نتن

�س دقةنفيننف�سنملأمر،نمأونك ذبةنكذمك،نمأونم�سكوكة.

وممءرفنملآخرنمإننك ننخ�س���اً نف إّننم�ستعا لنمما�سثا تنفينممقي �سنمعهنيرمدنبهنمإفح مه.ن

ومإننم�ستر�س���دًمنف إّنهنيرمدنبهنمإر�س دهنومإق  (هنميح�سلنمهنمل(تق دنب محّزنب أقربنطريزن( دم ن

لنيكوننم�ستعدًمنمتثقينممبره ننوفهاه.

ث���ّلنمإننمما�س���ثا تنمإّم��� نل( مةعن�س���ومطنك ننممت�س���ثيلنبه نم���ننمم اهورن( دم��� نتكوننمنن

مما�س���هورمتنمأونك ننممت�سثيلنبه نمننط ئفةنخ �سةنك أهلنديننمأونمّثةنمأون(ثلنخ �س.نوخ�سو�سن

�سولنمماو�سو(ةعنمذمكنممعثل،ن( دم نيكوننممت�سثيلن
ُ
هذهنمما�سثا تنفين(ثلنخ �سنت�ساىنلملأ

�سولنمماو�سو(ةنهين
ُ
به ن(ننم�س��� محةن(ثىن�سبيلنح�س���ننممظننمننمماتعثلنب ماعثل.نوهذهنملأ

مب��� دئنذمكنممعثلنممتينتبت ين(ثيه نبرمهي هنومإننك ننقدنيبرهنن(ثيه نفين(ثلنمآخر،نومأّم نمإذمن

ك ننممت�سثيلنبه نمننمماتعثلنمننب بنمما  رمةنمعنمل�ست ك رنوممت�سكيكنبه نكا نيقعنذمكنفين

مما  دلتنفت�ساىنحي ئٍذنلمما�س درمتع.

ومإّم نلخ �س���ةعنمإذمنك ننممت�سثيلنبه نمنن�سخ�سنمعيننوهونطرفكنملآخرنفينمق منمم دلن

ومماخ �ساة،نك مق�سيةنممتينتوؤخذنمننم(ترمف تنممخ�سل،نميبت ين(ثيه نمل�ستدللنفينمإبء لن

مذهبهنمأوندفعه.

سادسًا - المقبوالت:
وهينق�س��� ي نم أخوذةنماننيوثزنب�س���دقهنتقثيدًم،نمإّم نلأمرن�س���ا وي،نك م�س���رمئعنومم�س��� نن

مما أخوذةن(ننمم بينوملإم منمماع�س���وم،نومإّم نماقيدن(قثهنوخبرتهنك ما أخوذمتنمننممحكا طن
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ومأف �سلنمم�سثفنوممعثا طنممف ييننمننمآرمطنفينممءبنمأونملجتا عنمأونملأخالقنمأوننحوه ،نوك أبي تن

توردن�س���ومهدنم�س��� (رنمعروف،نوك لأما لنمم�س ئرةنممتينتكوننمقبومةن( دنمم  �سنومإننملنتوؤخذن

منن�سخ�سنمعين،نوك مق�س ي نممفقهيةنمما أخوذةنتقثيدًمن(ننمما تهد.

سابعًا - المشبهات:
وهينق�س��� ي نك ذبةنيعتقدنبه ،نلأّنه نت�س���بهنمميقي ي تنمأونمما�سهورمتنفينممظ هر،نفيغ مظن

فيه��� نمما�س���تدلنغيرهنمق�س���ورنتاييقنذمكنممغيرنبي���ننم نهونهونوبيننم نهونغيره،نمأونمق�س���ورن

نف�سنمما�س���تدل،نمأونمغيرنذمك.نومما�س��� بهةنمإّم نمننن حيةنمفظيةنمالنم نمونك ننممثفظنم�ستركً ن

مأونم  زًمنف �ستبهنممح لنفيه،نومإّم نمننن حيةنمع ويةنمالنمونو�سعنم نمي�سنبعثةن(ثةنونحونذمك.ن

وتف�س���يلنمأ�سب بنمل�س���تب هني أتينفينل�س���  (ةنمماغ مءةع،نلأّننم دةنمماغ مءةنهينمما�سبه تن

ومموهاي تنومأهّاه نمما�سبه ت.

ثامنًا - المخيالت:
وهينق�س ي نمي�سنمنن�س أنه نمأننتوجبنت�سديقً ،نمإّلنمأّنه نتوقعنفينمم ف�سنتخيالتنتوؤدينمإمىن

منفع لتننف�س���ية،نمننمنب�س��� طنفينمم ف�سنمأونمنقب �س،نومننم�سته نةنب لأمرنممخءيرنمأونتهويلن

مأونتعظيلنمث�س���يطنممي�س���ير،نومنن�سرورنومن�سرمحنمأونحقننوت أملنومنن�س  (ةنومإقدممنمأونجبننمأون

مإح  م.

وت أثيرنهذهنممق�س��� ي نلممتينهينمومدن�س���  (ةنمم�س���عرنكا ن�س���ي أتيعنفينمم ف�سنن �سئنمنن

ت�سويرنمماع ىنب متعبيرنت�سويرًمنخي ميً نخالبً نومإننك ننلنومقعنمه.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

فنمموهاي تنومما�سّثا ت. (رِّ  .1

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

فنمماقبولتنومما�سّبه ت. (رِّ  .2

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

م نهينمماخّيالت؟  .3

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

ميقنبيننمما�سّثا تنومماقبولت.  .4

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

ميقنبيننمما�سبه تنومماخيالت.  .5

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

مأ(ِطنما لن(ثىنكلنمننمم�سبه تنممثفظيةنومماع وية.  .6

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

مأينني فعنم�ستخدممنممق�س ي نمما�سبهةنوممق�س ي نممتخيثية؟  .7
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:û اأو ü اأجب بـ

1.نمموهاي تنق�س ي نك ذبةنيق�سينبه نمموهل. 

2.نممق�س ي نمموهايةنمأقوىنت أثيرًمن(ثىنمم ف�سنمننممق�س ي نمميقي ية. 

3.نمما�سثا تنقدنتكوننك ذبة. 

4.نلني�سّحنم�ستعا لنمما�سثا تنفينممبره ن. 

5.ني�سّحنم�ستعا لنمماقبولتنفينممبره ن. 

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1.ا�ضتعمال الوهميات في البرهان:

مأ.ن�س�ح�ي������ح 

ب.نخ���� ط����ئ 

ج.ن�س�عي������ف 

2.الم�ضبهات:

مأ.نق�س ي ن�س دقةنت�سبهنمميقي ي ت 

ب.نق�س ي نك ذبةنت�سبهنمميقي ي ت 

ج.نق�س ي ن�س دقةنت�سبهنممكذب 

3.)الخوف من الميت( هي من:

مأ.نمموهاّي تن 

ب.نمما�سبه ت 

ج.نمماخّيالت 
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خ �سةنمإذمنك نن

ممت�سثيلنبه نمننط ئفةن

خ �سةنمأون(ثلنخ �س

( مةنمإذمنك ننممت�سثيلن

به نمننمم اهور

وهينق�س ي نح�سلنممت�س ملنبي كنوبيننغيركن(ثىن

ممت�سثيلنب أّنه ن�س دقة،ن�سومطنك نتن�س دقةنفيننف�سن

ملأمر،نمأونك ذبةنكذمك،نمأونم�سكوكة.

الم�سّلمات

اأنواعها

 مإذمنك نتنمأحك منمموهلنج ريةنفيننف�سنمماح�سو�س ت

نف إّننممعقلني�سدقه

 الوهميات

هين(ب رةن(ننمأحك منمموهلنفينمماع نينمما ّردةن(ننممح�ّس

هينق�س ي نك ذبةنمإّلنمأّننمموهلنيق�سينبه نق�س طن�سديدنممقوة،نفالن

يقبلن�سّده نوم نُيق بثه نحتىنمعنقي منممبره نن(ثىنخالفه 

مبادئ الأقي�سة )3)

الوهميات والعقل 

ومإذمنك نتنمأحك مهنفينغيرنمماح�سو�س تنفالنبّدنمأننتكوننك ذبةن
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 وهينق�س ي نم أخوذةنمّاننيوثزنب�سدقهنتقثيدًم،

نمإّم نلأمرن�سا وي،نومإّم نماقيدن(قثهنوخبرته

وهينق�س ي نمي�سنمنن�س أنه نمأننتوجبنت�سديقً ،ن

مإّلنمأّنه نتوقعنفينمم ف�سنتخّيالتنتوؤّدينمإمىنمنفع لتن

نف�سية

المقبولت

المخيالت

   فروعها من جهة الم�سِلّم بها

  

اأنوع الم�سبهات

مفظيةنمالنم نمونك ننممثفظنم�ستركً ن

مأونم  زًم

مع ويةنمالنمونو�سعنم نمي�سنبعّثةن(ّثةن

ونحونذمك

مإذمنك ننممت�سثيلنبه نمنن

مماتعّثلنمننب بنمما  رمةنمعن

مل�ست ك رنوممت�سكيكنبه نكا نيقعن

ذمكنفينمما  دلتنفُت�سّاىنحي ئٍذن

لمما�س درمتع

مإذمنك ننممت�سثيلنبه ن(ننم�س محةن(ثىن

�سبيلنح�سننممظّننمننمماتعّثلنُت�سّاىن

�سولنمماو�سو(ةع
ُ
لملأ

وهينق�س ي نك ذبةنيعتقدنبه نفُيغ مطنفيه نمما�ستدلن

غيرهنمق�سورنتاييقنذمكنممغيرنبيننم نهونهونوبيننم ن

هونغيره،نمأونمق�سورننف�سنمما�ستدل،نمأونمغيرنذمكن

الم�سبهات





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يق�ّس���لنممقي �سنبح�سبنم ّدتهنوممغر�سنمننت أميفن   1

مماومّد.

يعّددنمم�س  ( تنممخا�س.   2

ي���دركنف ئ���دةنكّلنمننه���ذهنمم�س���  ( تنومومردن   3

م�ستخدممه .

 أقسام األقيسة 

بحسب المادة

الدرس الرابع





تافيد
مإّننممقي �سنبح�س���بنمختالفنمماقدم تنمننحيلنمما دةنوبح�س���بنم نيوؤّدينمإميهنمنننت ئجن

وبح�سبنمأغرم�سنت أميفه ،ني ق�سلنمإمىنممبره ننومم دلنوممخء بةنومم�سعرنومماغ مءة.

بي ننذمك:نمإّننممقي �سن-نبح�سبنمختالفنمماقدم تنمننجهةنكونه نيقي يةنمأونغيرنيقي ية-ن

مإّم نمأننيفيدنت�سديقً نومإّم نت أثيرًمنمآخرنغيرنممت�سديزنمننممتخيلنوممتع بنونحوها .

ثّلنلملأّولعنمإّم نمأننيفيدنت�س���ديقً نج زمً نلنيقبلنمحتا لنممخالفنمأونت�س���ديقً نغيرنج زمن

ي وزنفيهنممخالفنمأينلظ يً ع.

ثّلنم نيفيدنت�سديقً نج زمً نمإّم نمأننيعتبرنفيهنمأننيكوننت أميفهنمغر�سنمأنني تجنحقً نمأمنل.

ثّلنم نيعتبرنفيهنمإنت جنممحّزنمإّم نمأننتكوننمم تي ةنحّقً نومقعً نمأمنل.

فهذهنخا�سةنمأنومع:

م نيفيدنت�سديقً نج زمً نوك ننمماءثوبنحّقً نومقعً ،نوهونلممبره نع.نوممغر�سنم هنمعرفةن  .1

ممحّزنمننجهةنم نهونحّزنومقعً .

م نيفيدنت�س���ديقً نج زم���ً ،نوقدنم(تبرنفيهنمأننيكوننمماءثوبنحّق���ً نومكّ هنمي�سنبحّزنومقعً ،ن  .2

وهونلمماغ مءةع.

م نيفيدنت�س���ديقً نج زمً نومكننملنيعتبرنفيهنمأننيكوننمماءثوبنحّقً ،نبلنمماعتبرنفيهن(اومن  .3

مل(ترمفنمأونممت�سثيل،نوهونلمم دلع.نوممغر�سنم هنمإفح منممخ�سلنومإمقممه.

م نيفيدنت�سديقً نغيرنج زم،نوهونلممخء بةع.نوممغر�سنم هنمإق  عنمم اهور.  .4

م��� نيفيدنغيرنممت�س���ديزنمننممتخّي���لنوممت ّ بنونحوها��� ،نوهونلمم�س���عرع.نوممغر�سنم هن  .5

ح�سولنملنفع لتنمم ف�سية.
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ث���ّلنمإّننممبحلن(ننكّلنومحدنمننهذهنمم�س���  ( تنممخا�سنمأونممقدرةن(ثىنم�س���تعا مه ن( دن

ممح جةني�ساىنل�س  (ةع،نفيق ل:ن�س  (ةنممبره ننو�س  (ةنمماغ مءة...نممخ.

مورنمغر�سن
ُ
ومم�س  (ةنم�س���ءالحً نمثكةننف�س نيةنوقدرةنمكت�سبةنيقتدرنبه ن(ثىنم�ستعا لنمأ

مننملأغرم�س،ن�س درًمنذمكنمل�ستعا لن(ننب�سيرةنبح�سبنملإمك ن،نك�س  (ةنممءبنوممت  رةن

وممحي كةنمااًل.

ومم�س���  (ةن(ثىنق�ساينن(ثايةنو(اثية،نوهذهنمم�س  ( تنممخا�سنمننمم�س  ( تنممعثايةن

مم  فعة،نو�سي أتينفينممبحلنملآتينبي ننف ئدته .

مم اصة
القيا�س

م نيفيدنغيرنممت�سديزم نيفيدنت�سديقً 

)ال�ضعر(

                                  

م نيفيدنت�سديقً نغيرنج زمم نيفيدنت�سديقً نج زمً 

)الخطابة(

                                                     

م نلنيعتبرنمأننيكوننحّقً م نيعتبرنمأننيكوننحّقً 

)الجدل(

                                                     

م نلنيكوننحّقً نومقعً م نيكوننحّقً نومقعً 

)المغالطة()البرهان(

فائدة الصناعات الخمس على اإلجمال
مأّم��� نم  فعنهذهنمم�س���  ( تنممخا�سنوممح جةنمإميه ،نف إّنن�س���  (تينممبره��� ننومماغ مءةن

تخت����سنف ئدتها ن(ثىنملأكارنبا���ننيتع طىنممعثومنمم ظريةنومعرف���ةنممحق ئزنممكونية،نومكنن

م فع���ةن�س���  (ةنممبره ننم���هنفب مذمتنكاعرف���ةنملأغذيةنفيننفعه نم�س���ّحةنملإن�س��� ن،نوم فعةن

�س  (ةنمماغ مءةنمهنفب معر�سنكاعرفةنمم�ساومنفيننفعه نمالحترمزن( ه .
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ومأّم��� نمما���الثنممب قي���ة،نف��� إّننف ئدته ن( م���ةنمثب�س���رنوتدخلنفينمأكا���رنمما�س��� محنممادنيةن

وملجتا (ية.نومأكارنم نتظهرنف ئدةن�س  (ةنمم دلنلأهلنملأدي ننو(ثا طنممفقهنومأهلنمماذمهبن

مم�سي �سيةنمح جتهلنمإمىنمما  ظرةنومم ق �س.

ومأكا���رنم��� نتظهرنف ئ���دةن�س���  (تينممخء بةنومم�س���عرنمث�سي �س���ييننوقومدنممح���روبنود( ةن

ملإ�سالحنمح جتهلنمإمىنمإق  عنمم اهورنور�س هلنوبعلنممهالنفيهلنوتحري�سنمم  ودنوملتب عن

(ثىنملإقدممنوممت�سحية.

ومأه���ّلنم��� نيحت جنمإميهنم ه��� نثالث:نممبره ننومم ���دلنوممخء بة.نوقدني�س���تف دنمننممقرمآنن

ممكريلنممترغيبنفينم�س���تعا لنبع�سنهذهنملأ�س��� ميبنفينممد(وةنملإمهيةنوذمكنفينقومهنتع مى:ن

ف��� إّنن ،ن
(1(

ۓ}  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   {ہ 

ممحكاةنهينممبره ن،نومماو(ظةنممح�س��� ةنمنن�س���  (ةنممخء بة،نوم���ننمآدمبنمم دلنمأننيكونن

ب متينهينمأح�سن.

نن�سورةنمم حل،نملآيةن125.  (1(
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهينمأق�س منملأقي�سة؟نبّيننكاّلنم ه ن(ثىنحدة؟  .1
.............................................................................................................................................................................................................................

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

فنمم�س  (ةنم�سءالحً ،نومذكرنمأق�س مه . (رِّ  .2
.............................................................................................................................................................................................................................

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

مذكرنف ئدةنمم�س  ( تنممخا�سن(ثىنملإجا ل.  .3
.............................................................................................................................................................................................................................

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

م نمأهّلنم نيحت جنمإميهنممق دةنومم�سي �سيوننمننهذهنمم�س  ( ت؟  .4
............................................................................................................................................................................................................................  

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

:û اأو ü اأجب بـ

1.نممقي �سنيفيدنممت�سديزندمئاً . 

2.نمقّدم تنممقي �سنيثقمنمأننتكوننيقي ية. 

3.نممبره ننمأ(ثىنمرتبةنفينممت�سديزنمننممقي �س. 

4.نممقي �سنغيرنمما تجنهونقي �سنخ طئ. 

5.نممخء بةنومم�سعرنومم دلنمي�ستنمننممقي �س. 
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اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. ال�ضبب في ح�ضر ال�ضناعات بالخم�ص هو:

مأ.نممق�ساةنمما ءقية 

ب.نممق�ساةنممءبيعية 

ج.نممق�ساةنمل�ستقرمئية 

2. البرهان هو:

مأ.نمننمأق�س منممقي �س 

ب.ني�س وينممقي �س 

ج.نمأ(ّلنمننممقي �س 

3. الغر�ص من الخطابة:

مأ.نمإفح منممخ�سل 

ب.نمإق  عنمم اهور 

ج.نمأننوننبنننننننن 
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م نُيفيدنغيرنممت�سديزنمننممتخّيلنوممت ّ بن

ونحوها ،نوهونلمم�سعرع

م نُيفيدنت�سديقً نغيرنج زم،نوهون

لممخء بةع

م نُيفيدنت�سديقً نج زمً نوك ننمماءثوبنحّقً ن

ومقعً ،نوهونلممبره نع

القيا�س بح�سب اختالف المقّدمات من 

جهة كونها يقينية اأو غير يقينية

م نُيفيدنت�سديقً نج زمً ،نوقدنم(تبرنفيهنمأنن

يكوننمماءثوبنحّقً نومكّ هنمي�سنبحّزنومقعً ،ن

وهونلمماغ مءةع

م نُيفيدنت�سديقً نج زمً نومكننملنيعتبرنفيهن

مأننيكوننمماءثوبنحّقً ،نبلنمماعتبرنفيهن

(اومنمل(ترمفنمأونممت�سثيل،نوهونلمم دلع

مم دلنوممخء بةنومم�سعرنف ئدته ن

( مةنمثب�سرنوتدخلنفينمأكارنمما�س محن

ممادنيةنوملجتا (ية

ممبره ننومماغ مءةنتخت�ّسنف ئدتها ن

(ثىنملأكارنباننيتع طىنممعثومن

مم ظريةنومعرفةنممحق ئز

ف ئدةنمم�س  ( تن

ممخا�س

 اأق�سام الأقي�سة 

بح�سب المادة



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يق�ّسلنممبره ننب (تب رنممحّدنملأو�سط.   1

ياّيقنبيننممبره ننممثّاّينوممبره ننملإّنّي.   2

ياّي���قنبيننمموم�س���ءةنف���ينملإثب تنومموم�س���ءةنفين   3

ممابوت.

 البرهان )1( 
حقيقته وأقسامه

الدرس الخامس





تافيد
بع���دنمأننتق���دمنممحديلن(ننتق�س���يلنمم�س���  ( تنممخا����س،نوتعريفه��� ،نومأهايته��� ،نومأينن

ي�ستح�س���ننويف�سلنم�ستخدممنكلنومحدنم ه ،نح ننمموقتنمثحديلن(ننهذهنمم�س  ( تنومحدةن

تثوىنملأخرى،نوبا نمأنن�س���  (ةنممبره ننهينمم�س���  (ةنملأهلنوملأ�س���اىنن �سبنممحديلن( ه ن

فينبدميةنهذهنمم�س  ( ت،نثلنيعقبنذمكنممحديلنفينممدرو�سنملآتيةن(نن�س ئرنمم�س  ( ت.

ح ي ة ممبله ن
مإّننممعثومنممحقيقيةنممتينلنيرمدنبه نمإّلنممحّزنمم�سرمحنلن�سبيلنمه نمإّلن�سبيلنممبره ن،نلأّنهن

هونوحدهن-نمننبيننمأنومعنممقي �سنممخا�سةن-ني�سيبنممحّزنوي�ستثقمنمميقيننب مومقع.نوممغر�سن

م هنمعرفةنممحّزنمننجهةنم نهونحز،ن�س���ومطنك نن�س���عينملإن�س ننمثحّزنلأجلننف�سهنمي  جيه نبهن

وميعارن(قثهنب ماعرفة،نمأونمغيرهنمتعثياهنومإر�س دهنمإمىنممحّز.

ومذم���كني ���بن(ثىنط مبنممحقيقةنمألنيتبعنمإّلنممبره ن،نومإننم�س���تثقمنق���وًلنملنيقلنبهنمأحدن

قبثه.

وقدن(رفوهنب أّنه:ن»قي �سنموؤمَّفنمننيقي ي تني تجنيقي ً نب مذمتنم�سءرمرًم«نوهوننعلنممتعريفن

�سهلنوم�سحنمخت�سر.

ومننمموم�سحنمأّننكّلنحّ ةنلنبّدنمأننتت أمفنمننمقدمتين،نومماقدمت ننقدنتكون ننمننممق�س ي ن

نذكره ،نوقدنلنتكون ننم ه ،نبلنتكوننومحدةنم ها نمأون ممومجبةنممقبول،نوهينمميقي ي تنممتينمرَّ

خرىنمم�سبعنممتينتقدمن�سرحه نفينمقدمةنهذمنممب ب.
ُ
كثت ها نمننمأنومعنممق�س ي نملأ

ثّلنمماقدمةنمميقي يةنمإّم نمأننتكوننفيننف�سه نبديهيةنمننمإحدىنممبديهي تنمم�ستنمماتقدمة،ن

ومإّم نمأننتكونننظريةنت تهينمإمىنممبديهي ت.
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ف إذمنت أمفتنممحّ ةنمننمقدمتيننيقي يتينن�سايتنلبره نً ع.نولنبّدنمأنني ت  نق�سيةنيقي يةن

مذمتنممقي �سنمماوؤمفنم ها نم�س���ءرمرًم،ن( دم نيكوننت أميفنممقي �سنفين�سورتهنيقي يً نمأي�سً ،ن

كا نك ننفينم دته،نفي�ستحيلنحي ئٍذنتخثفنمم تي ةنل�ستح مةنتخثفنمماعثولن(نن(ثته.

وه���ذمنمع ���ىنمأّنننتي ةنممبره نن�س���رورية.نويع وننب م�س���رورةنه  نمع ���ىنمآخرنغيرنمع ىن

لمم�سرورةعنفينمماوجه ت،ن(ثىنم ن�سي أتي.

ممبله ن قي ا
ذكرن نفينتعريفنممبره ننب أّنهنلقي �سع،نو(ثيهنفالني�س���اىنمل�ستقرمطنولنممتاايلنبره نً .ن

و(ثلنبع�س���هلنذمكنب أّننمل�س���تقرمطنوممتااي���لنلنيفيدمننمميقين،نوي بنف���ينممبره ننمأننيفيدن

مميقين.

وممح���ّزنمأّننمل�س���تقرمطنقدنيفيدنمميقي���ننوكذمكنممتاايلن(ثىنم نتقّدم.نومم�س���رنفينذمكنمأّنن

مل�س���تقرمطنممافي���دنمثيقي���ننوكذمنممتاايلنمإّنا��� نيفيدنمميقيننحي���لنيعتادن(ث���ىنممقي �س،نومأّم ن

مل�ستقرمطنمم  ق�سنمماب ىن(ثىنمما�س هدةنفقطنف إّنهنلنيفيدنمميقيننلأّنهنلنيرجعنمإمىنممقي �سن

ولنيعتادن(ثيه.نف ت�سحنب لأخيرنمأّننممافيدنمثيقيننهونممقي �سنفقط.

ي
ّ
ممبله ن ِمّاي ومن

مإّننممعا���دةنف���ينكّلنقي �سنهونممحّدنملأو�س���طنفيه،نلأّنهنهونممذينيوؤم���فنممعالقةنبيننملأكبرن

وملأ�س���غر،نفيو�س���ث  نمإمىنمم تي ���ةنلمماءثوبع.نوفينممبره ننخ �س���ةنلنب���ّدنمأننيفر�سنممحّدن

ملأو�سطن(ّثةنمثيقيننب م تي ة،نمأينمثيقيننب �سبةنملأكبرنمإمىنملأ�سغر،نومإّلنما نك ننمل�ستدللنبهن

مأومىنمننغيره.نومذمني�ساىنممحّدنملأو�سطنلوم�سءةنفينملإثب تع.

و(ثي���هنف محّدنملأو�س���طنمإّم نمأننيكونن-نمعنكونهنوم�س���ءةنفينملإثب تن-نوم�س���ءةنفينممابوتن

مأي�سً ،نمأينيكونن(ّثةنمابوتنملأكبرنمالأ�سغر،نومإّم نمأننلنيكوننوم�سءةنفينممابوت.

ف��� إننك ننملأّولنلمأينمأّن���هنوم�س���ءةنف���ينملإثب تنوممابوتنمع���ً عنف إّننممبره ننحي ئٍذني�س���اىن

نفينمموجودنوممت�س���ديزنمعً ،نفهونمعطن
(1(

لبره ننِملعنمأونلممبره ننممثايع،نلأّنهنيعءينممثاية

مثايةنمءثقً نف�ساينبه،نكقومهل:ن»هذهنممحديدةنمرتفعتنحرمرته نوكّلنحديدةنمرتفعت حرمرته ن

ننممثّاّيةنبت�سديدنممايل:نهينممعّثيةنم�سدرن�س  (ينم أخوذنمننكثاةنلِمَلع.  (1(
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فهي متاددةنفي تجنهذهنممحديدةنمتاددة«نف ل�ستدللنب رتف عنممحرمرةن(ثىنممتاددنم�ستدللن

ب معثةن(ثىنمماعثول.

ومإننك ننمما نينلمأينمأّنهنوم�س���ءةنفينملإثب تنفقطنوملنيكننوم�س���ءةنفينممابوتع،نفي�س���اىن

.نوملنيةنمءثزنمموجود.
(1(

لبره ننمإنعنمأونلممبره ننملإّنيع،نلأّنهنيعءينملإنية

ي
ّ
أقس م ممبله ن مإلن

وممبره ننملإّنين(ثىنق�ساين:

مأننيك���وننملأو�س���طنمعث���وًلنمالأكبرنفينوجودهنفينملأ�س���غر،نلن(ّثة،ن(ك����سنلممبره ننملع،ن  .1

كا��� نمونقي���لنفينمماا لنمماتق���دم:ن»هذهنممحديدةنمتا���ددة،نوكّلنحدي���دةنمتاددةنمرتفعةن

درجةنحرمرته «.نف ل�س���تدللنب متاددن(ثىنمرتف عندرجةنممحرمرةنم�س���تدللنب ماعثولن(ثىن

ممعث���ة.نفيق لنفيه:نمأّنهني�ستك�س���فنبءريزنملإننمننوجودنمماعثولن(ث���ىنوجودنممعثة،نفيكونن

ممعث���لنبوجودنمماعثولن�س���ببً نمثعثلنبوجودنممعثة.نفثذمكنيكوننمماعثولنوم�س���ءةنفينملإثب تن

مأين(ّثةنمثعثلنب معّثة،نومإننك ننمعثوًلنمه نفينممخ رجنوي�ساىنهذمنممق�سلنمننممبره ننملإّنين

لممدميلع.

مأننيكوننملأو�س���طنوملأكبرنمعً نمعثوميننمعّثةنومحدة،نفي�ستك�س���فنمننوجودنمأحدها نوجودن  .2

ملآخ���ر،نفكّلنم ها نمإذمن�س���بزنممعثلنب���هنيكوننممعثلنبهن(ّثةنمثعثلنب لآخ���ر،نومكننلنلأجلنمأّنن

مأحدها��� ن(ّث���ةنمالآخر،نبلنمكونها نمتالزميننفينمموجودنل�س���ترمكها نف���ين(ّثةنومحدةنمإذمن

وجدتنلنبّدنمأننيوجدمنمعً .نومي�سنمهذمنممق�سلنمما نينم�سلنخ �س.

وفينممحقيقةنمأّننهذمنممق�س���لنفيهنم�ستك�س��� ف ننوم�ستدللن:نم�س���تدللنب ماعثولن(ثىنممعّثةن

مما�ستركة،نثّلنم�ستدللنب معثةنمما�ستركةن(ثىنمماعثولنملآخر،نكا نتقّدم،نففيهنخ �سةنممبره نن

ملإّنينفينمل�س���تدللنملأّولنوخ �س���ةنممبره ننممثّاينفينمل�س���تدللنمما ني.نفثذمنجعثوهنوم�سءةن

بي ها��� نم اع���هنبي���ننممءريقتين.نوملأح�س���ننجعثهنق�س���اً نث ني���ً نمالإّنين-نكا ن�س��� عنكايرنمنن

مما ءقيينن-نر( يةنمال�ستدللنملأّولنفيه.نوملأمرن�سهل.

ننملّنيةنبت�سديدنمم ون:نم�سدرن�س  (ينك مثايةنم أخوذةنمننكثاةن»مإّن«نمما�سبهةنب مفعلنممتينتدلن(ثىنممابوتنومموجود.  (1(



(ثل مما ءز  امم قط مما ملع58

ممءليز مألس ا ممهكلي متيصيل ممبله ن
( دنممعقالطنق�س���يت ننمأوميت ننلني�سّكنفيها نمإّلنمك برنمأونمري�سنممعقل،نلأّنها نمأ�س �سنكّلن

تفكير،نوملنيتلنمخترمعنولنم�ست ب طنولنبره ننبدونها ،نحتىنمل(تق دنبوجودنخ مزنممك ئ  تن

و�سف تهنمرتكقن(ثيها .نوها :

لمإّننكّلنماكننلنبّدنمنن(ّثةنفينوجودهع.نويعبرن(ننهذهنممبديهةنمأي�سً نبقومهل:نلم�ستح مةن  .1

وجودنممااكننبالن(ثةع.

لكّلنمعث���ولني ���بنوجودهن( دنوجودن(ّث���ةع.نويعّبرن( ه نمأي�س���ً نبقومهل:نم�س���تح مةنتخثفن  .2

مماعثولن(ننممعّثةع.

وما��� نك ننمميقيننب مق�س���يةنمننممحومدثنممااك ةنفالنبّدنمهنم���نن(ّثةنموجبةنموجوده،نب  طن

ومى.نوهذهنممعّثةنقدنتكوننمننممدمخلنوقدنتكوننمننممخ رج.
ُ
(ثىنممبديهةنملأ

)الأّول(:نمأننتك���وننم���ننممدمخ���ل.نومع ىنذم���كنمأّنننف�سنت�س���ورنمأجقمطنممق�س���يةنلطرفين

مم �س���بةعن(ّثةنمثحكلنوممعثلنب م �س���بة،نكقوم  :ن»ممكّلنمأ(ظلنمننمم قط«نوقوم  :ن»مم قي�س ننلن

نذكرها نفين�س���درنممبحلنمأي�سً نمننهذمنممب ب،نومذمنت�ساىن ي تاع ن«.نوممبديهت ننممثت ننمرَّ

هذهنممق�س��� ي نب�نلملأّوميةعنكا نتقدمنفينب به ،نلأّنه نمأ�س���بزنمننكّلنق�س���يةنمدىنممعقل.نولأجلن

هذمنق مومنمأّننممق�س ي نملأّومي تنهينممعادةنفينمب دىطنممبره ن.

)الثاني(:نمأننتكوننممعثةنمننممخ رج.نوهذهنممعّثةنممخ رجةن(ثىننحوين:

مأننتك���وننمإحدىنممحوم�سنممظ هرةنمأونممب ط ة،نوذمكنفينمما�س��� هدمتنومماتومترمتنممثتينن  .1

ها نمننممبديهي تنمم�س���ت.نوق�س��� ي ه نمننمم قئي ت،نف إّننممعقلنهونممذينيدركنمأّننهذهن

مم  رنح رةنمأونمكةنموجودة،نومكننمإدرمكهنمهذهنملأ�سي طنمي�سنمبتدمًطنبا ردنت�سّورنممءرفينن

ولنبتو�س���طنمقدم تن(قثية.نومإّنا نبتو�س���طنمإحدىنممحوم�سنوهينج ودهنممتيني�س���تعيننبه ن

ف���ينمإدرمكنمما�س��� هدمتنونحوه��� ،نف إّنهنيدركنممءعلنب مذوقنوممثوننب مب�س���رنومم�س���وتن

خرىنب أّننم مهنهذمنممثوننملأ�سفرنمااًلنمهنهذمنممءعلن
ُ
ب م�س���اع...نوهكذم،نثّلنيدركنبقوىنمأ

ممح م�س.
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ويخت�سنمإدرمكنممقوةنممع قثةنبتو�س���طنملآمةنفينخ�س���و�سنمم قئي ت،نلأّننممح�ّسنب نفرمدهن

لنيفيدنرمأيً نكثيً ،نلأّننحكاهنمخ�س���و�سنبقم ننملإح�س �سنفقط،نومإذمنمأرمدنمأننيت  وزنملإدرمكن

مورنممكثيةنفالنبّدنمأنني�س���تعيننباقدم تن(قثيةنوقي �س��� تنم ءقيةنمي�ستفيدنم ه نممرمأين
ُ
مإمىنملأ

ممكثي.

مأننتكوننممعّثةنممخ رجةنهينممقي �سنمما ءقي.نوهذمنممقي �سن(ثىنق�ساين:ن  .2

)الق�ضـــم الأّول(:نمأننيكوننح �س���رًمنمدىنممعقلنلنيحت جنمإم���ىنمإ(ا لنفكر،نفالنبّدنمأننيكونن

معثومهنوهونمميقيننب م تي ةنح �سرًمنمأي�سً ن�سرورينممابوت.نوهذمن�س أننمما رب تنوممحد�سي تن

وممفءري تنممتينهينمننمأق�س منممبديهي ت.

)الق�ضم الثاني(:نمأننلنيكوننممقي �سنح �سرًمنمدىنممعقل،نفالنبّدنمثح�سولن(ثىنمميقيننمنن

مم�س���عينل�ستح�س رهنب مفكرنوممك�سبنممعثاي،نوذمكنب مرجوعنمإمىنممبديهي تنلوهذمنهونمو�سعن

ممح جةنمإمىنممبره نع،نف إذمنح�س���رنهذمنممقي �سنمنتظلنممبره ننمإّم ن(ثىنطريزنممثلنمأونملإن.ن

ف �ستح�س��� رن(ثةنمميقيننغيرنممح �س���رةنهونممك�س���بنوهونمماحت جنمإمىنمم ظرنوممفكر.نوممذين

يد(ونمإمىنهذمنمل�ستح�س��� رنممبديهةنملأومىنمماذكورةنفين�س���درنممبحلنوهينم�س���تح مةنوجودن

ممااكننبالن(ثة،نومإذمنح�سرتنممعثةنمنتظلنممبره نن-نكا نقث  ن-نمأينيح�سلنمميقيننب م تي ة،ن

وذمكنب  طن(ثىنممبديهةنمما نية،نوهينم�ستح مةنتخثفنمماعثولن(ننممعثة.

ف ت�سحنمننجايعنم نذكرن نكيفننحت جنمإمىنممبره ننو�سّرنممح جةنمإميه،نومأّنهنيرتكقنمأ�س �سهن

(ثىنه تيننممبديهتيننممثتيننها نممءريزنملأ�س �سنممفكرينمتح�سيلنكّلنبره ن.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهينحقيقةنممبره ن؟  .1
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

م نهينممعادةنفينكّلنقي �س؟نوم نهوندميثه؟  .2

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                

فنممبره ننممثّاينوملإّني. (رِّ  .3

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                

مأ(ِطنمكّلنمننممبره نيننما مهنممخ �ّسنبه.  .4

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                

م نهونممءريزنملأ�س �سنممفكرينمتح�سيلنممبره ن؟    .5
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

:û اأو ü اأجب بـ

1.نكّلنمأنومعنممقي �سنت�سيبنممحّزنومإننمختثفتنمأ�س ميبه . 

2.نمإننم�ستثقمنممبره ننقوًلنجديدًمنفهونخ طئ. 

3.نمقّدم تنممبره ننتت أّمفنمننق�س ي نيقي يةنفقط. 
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4.ننتي ةنممبره نن�ستكوننيقي يةنب م�سرورة. 

5.نممعّثةنمننممدمخلنيع ينمأنننف�سنت�سّورنمأجقمطنممق�سيةن(ّثةنمثحكل. 

6.نلنبّدنمكّلن(ّثةنمننمعثول. 

ْدركنمأّننمم  رنح ّرةنب مثا�س. 
ُ
7.نمأ

8.نممعقلنيدركنممكثّي تنب ل�ستع نةنباقّدم تن(قثية. 

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. ال�ضبب في كون نتيجة البرهان يقينية:

مأ.نوجوبنمموجود. 

ب.نم�ستح مةنتخّثفنمماعثولن(نن(ّثته. 

ج.نم�ستح مةنممت�سث�سل. 

2. ينق�ضم البرهان اإلى:

مأ.نمإّنينومّاي. 

ب.نمإثب تينوثبوتي. 

ج.نذمتينو(ر�سي. 

3. )البرهان الإّني( هو الذي يكون فيه الأو�ضط وا�ضطة في:

مأ.نملإثب تنفقط. 

ب.نممابوتنفقط. 

ج.نملإثب تنوممابوت. 
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4. الق�ضّية الأّولية التي ت�ضّكل اأ�ضا�ص كّل برهان:

مأ.نمإّننكّلنماكننلنبّدنمنن(ّثةنفينوجوده. 

ب.نم�ستح مةنتخّثفنمماعثولن(نن(ّثته. 

ج.نمأننوننب.                                                                                                                       

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

فقيدنمحاوم:وكّلنم�س بنب مته بنمحاومزيدنم�س بنب مته ب

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

فقيدنمري�س:وكّلنمحاومنمري�سزيدنمحاوم

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

ف أبونط مبنموؤمن:وكّلنمننفينمم ّ ةنموؤمنمأبونط مبنفينمم ّ ة

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

فهذمنممدخ ننح �سلنمننن ر:وكّلندخ ننح �سلنمننن رنهذمندخ ن

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

ف محديدنيتاّددنب محرمرة:وكّلنمعدننيتاّددنب محرمرةممحديدنمعدن

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

نمأن�ن(ّيننممبره ننممثّاينوملإنينفينملأماثةنمماتقّدمة.ن

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

نبن�نهلنياكننمكنتاييقنمأ�س  فنمب دئنملأقي�سةنمماتقّدمة.ن
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قي �سنموؤّمفنمننيقي ي تني تجنيقي ً نب مّذمتنم�سءرمرًمنوهوننعلنممتعريفن�سهلنوم�سحنمخت�سرننننننن

نننف إذمنت أّمفتنممحّ ةنمننمقّدمتيننيقي يتينن�ُسّايتنلبره نً عننن

نننننننتي ةنممبره نن�سروريةنباع ىنم�ستح مةنتخّثفنمماعثولن(نن(ّثته

حقيقة البرهان

البرهان قيا�س

ُي�سّاىنمل�ستقرمطنبره نً نوقدنُيفيدنمميقيننلأّنهن

يعتادن(ثىنممقي �س      

لنُي�سّاىنممتاايلنبره نً نلأّنهنلنُيفيدنمميقيننلأّنهن

لنيرجعنمإمىنممقي �س       

مأق�س منممبره نن

ملإّني

 مإّننممعادةنفينكّلنقي �سنهونممحّدنملأو�سطنفيه،

نلأّنهنهونممذينيوؤّمفنممعالقةنبيننملأكبرنوملأ�سغر،نفيو�سث  نمإمىنمم تي ة

ُيق�ّسلنممبره نن

 بح�سبنممحّدن

ملأو�سطنمإمى

ومإننك ننوم�سءةنفينملإثب تنفقطن

وملنيكننوم�سءةنفينممابوت،نفُي�سّاىن

لبره ننمإنعنمأونلممبره ننملإّنيع

مأننيكوننملأو�سطنوملأكبرنمعً ن

معثوميننمعّثةنومحدة،نفُي�ستك�سفنمنن

وجودنمأحدها نوجودنملآخر

مإننك ننوم�سءةنفينملإثب تن

 وممابوتنمعً نُي�سّاىن

لبره ننِمَلعنمأونلممبره ننممثّايعن

مأننيكوننملأو�سطنمعثوًلنمالأكبرنفين

وجودهنفينملأ�سغر،نلن(ّثة

مأق�س منممبره ن

البرهان )1(

حقيقة واأق�سام
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مأننيكوننح �سرًمنمدىنممعقلنلنيحت جنمإمىن

مإ(ا لنفكر،نفالنبّدنمأننيكوننمعثومهنوهونمميقينن

ب م تي ةنح �سرًمنمأي�سً ن�سرورّينممابوت

مأننلنيكوننممقي �سنح �سرًمنمدىنممعقل،ن

فالنبّدنمثح�سولن(ثىنمميقيننمننمم�سعين

ل�ستح�س رهنب مفكرنوممك�سبنممعثاي،نوذمكن

ب مرجوعنمإمىنممبديهي ت

الق�سيتان الأوليتان

اأنواع العّلة الموجبة لليقين

الق�ضية الثانية

لكّلنمعثولني بنوجودهن( دنوجودن(ّثتهع.ن

وُيعّبرن( ه نمأي�سً نبقومهل:نم�ستح مةنتخّثفن

مماعثولن(ننممعّثة

الق�ضية الأولى

مإّننكّلنماكننلنبّدنمنن(ّثةنفينوجوده.ن
 

 وُيعّبرن(ننهذهنممبديهةنمأي�سً نبقومهل:

نلم�ستح مةنوجودنممااكننبالن(ثةع

مم وعنملأول

مأننتكوننمننممدمخل.نومع ىنذمكنمأّنننف�سن

ت�سّورنمأجقمطنممق�سيةنلطرفينمم �سبةعن(ّثةن

مثحكلنوممعثلنب م �سبة

مم وعنمما ني

مأننتكوننممعّثةنمننممخ رج.نوهذهنممعّثةن

ممخ رجةن(ثىننحوين:

مأننتكوننمإحدىنممحوم�سنممظ هرةن

مأونممب ط ة،نوذمكنفينمما�س هدمتن

ومماتومترمت

مأننتكوننممعّثةنممخ رجةنهينممقي �سن

مما ءقي.نوهذمنممقي �سن(ثىنق�ساين:ن



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يق�ّسلنممبره ننممثّاينمإمىنق�سايه.   1

يدركنملأق�س منملأربعةنمثعّثة.   2

يتعّرفنمإمىنمع ىنمأخذنممعثلنحدودًمنو�سءى.   3

 البرهان )2( 
البرهان اللمي مطلق وغير مطلق

الدرس السادس 





تافيد
قدن(رفتنمأّننممبره ننممثاينم نك ننملأو�س���طنفيهن(ثةنمابوتنملأكبرنمالأ�س���غرنومع ىنذمكن

مأّنهن(ّثةنمث تي ة.نوهذمن(ثىننحوين:

مأننيكونن(ثةنموجودنملأكبرنفيننف�س���هن(ثىنملإطالق،نولأجلنهذمنيكونن(ّثةنمابوتهنمالأ�سغر،ن  .1

ب (تب رنمأّننمماحاولنممذينهونملأكبرنه  نمي�سنوجودهنمإّلنوجودهنماو�س���و(هنوهونملأ�س���غر،ن

ومي����سنمهنوجودنم�س���تقلن(ننوجودنمو�س���و(ه،نك ماا��� لنمماتقدم،نوهونما��� لن(ّثيةنمرتف عن

ممحرمرةنمتاديدنممحديد.نوي�ساىنهذمنمم حونلممبره ننممثّاينمماءثزع.

مأننلنيكونن(ّثةنموجودنملأكبرن(ثىنملإطالق،نومإّنا نيكونن(ّثةنموجودهنفينملأ�س���غر.نوي�س���اىن  .2

ه���ذمنمم حونلممبره��� ننممثاينغيرنمماءثزع.نومإّنا ني�س���ّحنمأننيكونن(ّث���ةنموجودنملأكبرنفين

ملأ�س���غرنومي�سن(ّثةنم ف�سنملأكبرنفب (تب رنمأّننوجودنملأكبرنفينملأ�س���غرن�سيطنوذمتنملأكبرن

�سيطنمآخر،نفتكونن(ّثةنوجودنملأكبرنفينملأ�سغرنغيرننف�سنملأكبر.نومماقت�سينمكوننممبره نن

مّايً نمي�سنمإّلن(ثيةنملأو�سطنموجودنملأكبرنفينملأ�سغر،ن�سومطنك نن(ثةنمأي�سً نموجودنملأكبرنفين

نف�س���ه،نكا نفينمم حونملأّولنمأينممبره ننممثاينمماءثز،نمأونك ننمعثوًلنمالأكبرنفيننف�سه،نمأون

ك ننمعثوًلنمالأ�سغر،نمأونمي�سنمعثوًلنمكّلنم ها .

مثـــال الأّول:نوهونم��� نك ننمعثوًلنمالأكبرن-نقوم  :ن»هذهنممخ�س���بةنتتحركنمإميه نمم  ر.نوكّلن

خ�س���بةنتتحركنمإميه نمم  رنتوجدنفيه نمم  ر«نفوجودنمم  رنمأكبر،نوحركةنمم  رنمأو�سط،نوممحركةن

(ثةنموجودنمم  رنفينممخ�س���بة،نومكّ ه نمي�س���تن(ث���ةنموجودنمم  رنمءثقً نبلنملأم���رنب معك�سنف إّنن

حركةنمم  رنمعثومةنمءبيعةنمم  ر.

ومثال الثاني:نوهونم نك ننمعثوًلنمالأ�س���غرن-نقوم  :ن»ممااثلنزومي هنت�س��� وينق ئاتين.نوكّلن
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م ني�س��� وينق ئاتيننن�سفنزومي نمماربع«نف لأو�سطنلم�س��� ومةنممق ئاتينعنمعثولنملأ�سغرنوهون

لزومي نممااثلع:نوهونفينمموقتننف�سهن(ّثةنمابوتنملأكبرنلن�سفنزومي نمماربععنمالأ�سغرنلزومي ن

ممااثلع.

ومثـــال الثالـــث:نوه���ونم نملنيكننمعث���وًلنمكّلنمننملأ�س���غرنوملأكبرن-ننح���و:ن»هذمنممحيومنن

غرمب.نوكّلنغرمبنمأ�س���ود«نف مغرمبنوهونملأو�س���طنمي�سنمعثوًلنمالأ�سغرنولنمالأكبر،نمعنمأّنهن(ّثةن

مابوتنو�سفنمم�سومدنمهذمنممحيومن.

ة في ممبله ن ممثّاي
ّ
مع ى ممعث

قلنا:نمإّننممبره ننممثاينم نك ننفيهنملأو�س���طن(ّثةنمابوتنملأكبرنمالأ�س���غر،نوقدني�سبزنذهنن

ممء مبنمإمىنمأّننممارمدنمننممعّثةنخ�س���و�سنممعّثةنممف (ثية،نومكننفينممومقعنمأّننممعثةنتق لن(ثىن

مأربعةنمأنومعنوممبره ننممثاينيقعنب ايعه ،نوهي:

لممعّث���ةنممف (ثي���ةعنمأونممف (لنمأونمم�س���ببنمأونمبدمأنممحركة.نم ن�س���ئتنفعب���ر.نوقدنيعبرن( ه ن  .1

نمأونمما�س���ببنمثوجودن
(1(

بقومه���لنلم��� نم هنمموجودع،نويق�س���دوننممافي�سنوممافي���دنمثوجود

ك مب نينمثدمرنومم   رنمث�سريرنوملأبنمثومدنونحونذمك.

وما لنمأخذنممف (لنفينممبره ن:ن»ملن�س��� رنممخ�س���بنيءفون(ثىنمما ط؟نفيق ل:نلأّننممخ�سبن

ثقثهنمم و(ينمأخفنمننثقلنمما طنمم و(ي«.

لممعّث���ةنمما دي���ةعنمأونمما دةنممتينيحت جنمإميه نمم�س���يطنميتكّوننويتحقزنب مفعلنب�س���بنقبومهن  .2

مث�س���ورة.نوقدنيعّبرن( ه نبقومهلنلم نفيهنمموجودعنك مخ�س���بنومما�سا رنمث�سرير،نومم �سن

وملآجرنوممخ�س���بنونحوه نمثدمر،نومم ءفةنمثاومود.نوما لنمأخذنمما دةنفينممبره ننقومهل:ن

»ملنيف�سدنممحيومن؟نفيق ل:نلأّنهنمركبنمننملأ�سدمد«.

لممعّثةنمم�س���وريةعنمأونمم�سورة.نوقدنيعّبرن( ه نبقومهل:نلم نبهنمموجودع،نمأينممذينيح�سلن  .3

بهنمم�س���يطنب مفعل،نف إّنهنم نملنتقترننمم�سورةنب ما دةنملنيتكّوننمم�سيطنوملنيتحقز،نكهيئةن

ننقدنيق�سدنبع�سهلنمننتعبيرنلم نم هنمموجودعنخ�سو�سنممافي�سنمثوجودنمأينممخ مزنمما�سور.نوممف (لنبهذمنمماع ىن  (1(
ه���ونخ�س���و�سنممب رينتع م���ى،نومأّم نممف (لنمما�س���ببنمثوجودنممذينمي�سنم ���هنفي�سنمموجودنوخثقهنوه���ونم ن(دنمهللنمنن

ملأ�سب ب،نفيعّبرن( هنلم نبهنمموجودع.
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مم�س���ريرنوممدمرنو�س���ورةنمم  يننممتينبه نيكوننمإن�س��� نً .نوما لنمأخذنمم�س���ورةنفينممبره نن

قومهل:ن»ملنك نتنهذهنممقمويةنق ئاة؟نفي  ب:نلأّنن�سثعيه نمتع مدمن«.

لممعّث���ةنممغ ئيةعنمأونممغ ية.نوقدنيعّبرن( ه نبقومه���ل:نلم نمهنمموجودع،نمأينممتينلأجثه نوجدن  .4

ن،نك م ثو�سنمثكر�سينومم�سك ىنمثبيت.نوما لنمأخذنممغ يةنفينممبره ننقومهل:ن مم�س���يطنوتكوَّ

»ملنمأن�س أتنممبيت؟نفي يب:نمكينمأ�سك ه«نو»ملنيرت �سنفالن؟نفي  ب:نمكيني�سّح«نوهكذم.

 وسءى
ً
تع يأ وتوضيح في أخذ ممعثل حدودم

لن�س���ّكنمإّنا نيح�س���لنممبره نن(ثىنوجهني ���بنمأننيعثلنممذهننبوج���ودنمماعثولن( دنممعثلن

بوجودنممعثة،نمإذمنك نتنممعثةن(ثىنوجهنمإذمنح�س���ثتنلنبّدنمأننيح�س���لنمماعثولن( ده .نومع ىن

ذم���كنمأّننممعث���ةنلنبّدنمأننتكوننك مثةنت مةنمم�س���ببية،نومإّلنمإذمنفر�سنح�س���ولنممعثةنولنيح�س���لن

( ده نمماعثولنلنيثقمنمننممعثلنبه نممعثلنبه.

و(ثيهنياكننمثات أملنمأننيعقبن(ثىنكالم  نمم�س��� بز،نفيقول:نمإّننممعثةنممت مةنممتينلنيتخثفن

( ه نمماعثولنهينمماثتئاةنمننممعثلنملأربعنفينممك ئ  تنمما دية،نمأّم نكلنومحدةنم ه نفثي�س���تن

بعثةنت مة،نفكيفن�سّحنمأننتفو�سومنوقوعنممبره ننممثاينفينكّلنومحدةنم ه ؟

وهذمنكالمن�س���حيحنفيننف�س���ه،نومكننمإّنا ن�س���ّحنفر�سنوقوعنممبره ننممثاينفينومحدةنمنن

ملأربعنففينمو�س���عنتك���وننممعثلنممب قيةنمفرو�س���ةنمموقوعنمتحققةنومإننملني�س���رحنبه ،نفيثقمن

حي ئٍذنمننفر�سنوجودنتثكنممعثةنممتينمأخذتنحّدًمنمأو�سطنوجودنمماعثولنب مفعلنمفر�سنح�سولن

ب ق���ينممعث���ل.نلنلأّنهنيكتفىنب إحدىنممعثلنملأربعنم ردةنف���ينممتعثيل،نولنلأّننممومحدةنم ه نهين

م ا���وعنممعثل،نبلنلأّنه ن-نح�س���بنممفر�سن-نلني فكنوجوده��� ن(ننوجودنجايعه ،نوم تكثلن(نن

كّلنومحدةنمننممعثلنكيفنيكوننفر�سنوجوده نفر�سً نمثبومقينف قول:

مأّم نلممعّثةنمم�س���وريةعنف إّنهنمإذمنفر�سنوجودنمم�سورةنفقدنفر�سنوجودنمماعثولنب مفعلنلأّنن

فعثيةنمم�س���ورةنفعثيةنمذيه ،نفالنبّدن-نمعنفر�سنوجودنمماعثولن-نمأننتكوننممعثلنكّثه نح �س���ثةن

ومإّلنما نوجدنو�س رنفعثيً .

وك���ذمنلممعّثةنممغ ئيةعنف إّنا نيفر�سنوجودنممغ يةنبعدنفر�سنوجودنذينممغ يةنوهونمماعثول،ن

لأّننممغ ي���ةنفينوجوده نممخ رجينمت أخرةن(ننوجودنمماعث���ولنبلنهينمعثومةنمه،نومإّنا نممعّثةنمهن
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هينممغ يةنبوجوده نممذه ينممعثاي.

مورنممءبيعيةنيثقمن( دنح�سولنم�ستعدمدنمما دةن
ُ
ومأّم نلممعّثةنمما ديةعنف إّنهنفينكايرنمننملأ

مقبولنمم�س���ورةنح�سورنمم�س���ورةنب مفعل،نكا نمونو�س���عتنممبذرةن-نمااًلن-نفينمأر�سنطيبةنفين

مموقتنمما  �س���بنوقدن�سقيتنمما طنفالنبّدنمأننيح�س���لنمم ب ت،نب (تب رنمأّننممف (لنقوةنطبيعيةن

فينجوهرنمما دةنفالنياكننمإّلنمأنني�سدرن( ه نفعثه ن( دنح�سولنمل�ستعدمدنممت م.

ومأّم نلممعّثةنممف (ثيةع،نفثي�سني بنمننفر�سنممف (لنفينكايرنمننملأ�سي طنوجودنمماعثول،ن

ب���لنلنيوؤخ���ذنحدًمنمأو�س���طنمإّلنمإذمنك ننف (اًلنت مً ،نباع ىنمأّنهنم�س���تالن(ثىنتا منجه تنت أثيره،ن

مورن
ُ
كا��� نمإذمندّلن(ثىنم�س���تعدمدنمما دةنووجودنجايعنمم�س���رمئط،نفيا��� نمإذمنك ننمماعثولنمننملأ

ممءبيعيةنمما دية.نوذمكنكفر�سنوجودنممحرمرةنفينممحديدنممذينيثقمنم هنب م�س���رورةنوجودن

ممتادد،نف مف (لنبدوننمماو�س���وعنممق بلنلنيكوننف (اًلنت مً ،نكا نلنيكوننممق بلنبدوننممف (لن

ق باًلنب مفعل.

ومننهذمنممكالمنيعثلنويت�س���حنمأّنهنمي�سن(ثىنمماءثوبنممومحدن-نفينممحقيقةن-نمإّلنبره نن

مّاينومحدنم�س���تالن(ثىنجايعنممعثلنب مفعلنمأونب مقوة،نومإننتعددتنممبرمهينن-نبح�سبنممظ هرن

-نبتعددنممعثلنح�س���بنمختالفه ،نف م�س���وؤملنبثَلنمإّنا نيءثبنبهنمعرفةنممعثةنممت مة،نف إذمنمأجيبن

ب معثةنمم  ق�سةنف إّنهنلني قءعنمم�سوؤملنبثل.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهونممفرقنبيننممبره ننممثّاينمماءثزنوممبره ننممثّاينغيرنمماءثز؟  .1

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

م نهونمع ىنممعّثةنفينممبره ننممثّاي؟نهلنممبره ننممثّاينيقعنب ايعنمأنومعنممعثل؟  .2

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

مذك���رنكّلنومح���دةنمننممعثل،نثّلنبّي���ننكيفنيكوننفر�سنوجوده نفينممبره ننممثّاينفر�س���ً ن  .3

مثبومقي.

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

:û اأو ü اأجب بـ

1.نممبره ننممثّاينمماءثزنهونم نيكوننفيهنملأكبرن(ّثةنموجودنملأ�سغر. 

2.نممبره ننممثّاينغيرنمماءثزنهونم نيكوننفيهنملأ�سغرن(ّثةنموجودنملأكبر. 

3.نممبره ننممثّاينمأربعةنمأنومع. 

4.نممعّثةنمما ّديةنهينممتينيحت جنمإميه نمم�سيطنميتكّوننب مفعل. 

5.نمإذمنتحّققتنمإحدىنممعثلنملأربعنيثقمنح�سولنمماعثولن( ده . 
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اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. البرهان اللّمي غير المطلق هو ما يكون الأو�ضط فيه:

مأ.ن(ّثةنموجودنملأكبرنفيننف�سهن(ثىنملإطالق. 

ب.ن(ّثةنموجودنملأكبرنفينملأ�سغر. 

ج.ن(ّثةنموجودنملأ�سغرنفينملأكبر. 

2. عّلية الأب للولد هي:

مأ.ن(ّثةنف (ثية. 

ب.ن(ّثةنوجودية. 

ج.ن(ّثةنمإ�س فية. 

3. عّلية العبادة لخلق الإن�ص والجن:

مأ.ن(ّثةنف (ثية 

ب.ن(ّثةن�سورية 

ج.ن(ّثةنغ ئية. 
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ممعّثةنمم�سورية:نمأونمم�سورة.ن

وقدنُيعّبرن( ه نبقومهل:نلم ن

بهنمموجودع،نمأينممذينيح�سلن

بهنمم�سيطنب مفعل،نف إّنهنم نملن

تقترننمم�سورةنب ما دةنملن

يتكّوننمم�سيطنوملنيتحّقز

ممبره ننممثّاينم نك ننملأو�سطنفيهن(ّثةنمابوتنملأكبرنمالأ�سغرنومع ىن

ذمكنمأّنهن(ّثةنمث تي ة.نوهذمن(ثىننحوين:

مأننيكونن(ّثةنموجودنملأكبرنفيننف�سهن(ثىنملإطالق،نولأجلنهذمنيكونن

(ّثةنمابوتهنمالأ�سغر،نوُي�سّاىنهذمنمم حونلممبره ننممثّاينمماءثزع.

مأننلنيكونن(ّثةنموجودنملأكبرن(ثىنملإطالق،نومإّنا نيكونن(ّثةنموجودهن

فينملأ�سغر.نوُي�سّاىنهذمنمم حونلممبره ننممثّاينغيرنمماءثزع

معنى العّلة في البرهان اللّمي

البرهان اللّمي

ممعّثةنممغ ئية:نمأونممغ ية.نوقدن

ُيعّبرن( ه نبقومهل:نلم نمهن

مموجودع،نمأينممتينلأجثه نوجدن

ن مم�سيطنوتكوَّ

ممعّثةنممف (ثية:نمأونممف (لنمأون

مم�سببنمأونمبدمأنممحركة،نوقدن

ُيعّبرن( ه نبقومهلنلم نم هن

مموجودع،نويق�سدوننممافي�سن

وممافيدنمثوجود

ممعّثةنمما ّدية:نمأونمما ّدةنممتين

يحت جنمإميه نمم�سيطنميتكّونن

ويتحّقزنب مفعلنب�سبنقبومهن

مث�سورة،نوقدنُيعّبرن( ه نبقومهلن

لم نفيهنمموجودع

البرهان )2(

البرهان اللّمي





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يعّددن�سروطنمقّدم تنممبره ن.   1

ياّي���قنبيننممذمت���ينفينب بنممكّثي��� تنوب بنممحالن   2

وب بنممعثل.

يدركنمع ىنملأّومينفينهذمنممب ب.   3

 البرهان )3( 
الذاتي واألولي في كتاب البرهان

الدرس السابع





تافيد
بعدنمأننتقدمنممحديلن(ننممبره ننومأق�س مهنو(ننمموم�سءةنومأنوم(ه ،نو(رف  نمأّنهنلنبّدنمنن

ممو�س���ولنمثيقين،نلنبّدنمننملإ�س رةنمإمىن�سروطنمقّدم تنممبره ن،نوممتعّرفنمإمىنمع ىنممذمتين

مثت ّبهنمإمىنممكايرنمننمماغ مء تنممثفظيةنممح �سثةنمننم�ستعا لنهذمنممثفظ.

شلوط م ّدم ب ممبله ن 
ذكرومنماقدم تنممبره نن�سروطً نمرتقتنفينمأكارن(ب رمتهلنمإمىن�سبعة،نوهي:

مأننتكوننمماقّدم تنكّثه نيقي يةنلوقدن�سبزنمأّننذمكنهونمماقّومنمكوننممقي �سنبره نً نوتقّدمن  .1

مأي�سً نمع ىنمميقيننه  ع.

مأننتكوننمماقدم تنمأقدمنومأ�س���بزنب مءبعنمننمم ت ئجنلأّنه نلنبّدنمأننتكونن(ثاًلنمه نبح�س���بن  .2

ممخ رج.نوهذمنمم�سرطنمخت�ّسنببره ننلِملع.

مأننتكوننمأقدمن( دنممعقلنبح�س���بنممقم ننمننمم ت ئجنحتىني�سّحنممتو�سلنبه نمإمىنمم ت ئج.ن  .3

ف إّننملأقدمنفيننف�سنملأمرنوهونملأقدمنب مءبعن�سيطنوملأقدمنب م �سبةنمإمي  نوبح�سبن(قوم  ن

�سيطنمآخر،نف إّنهنقدنيكوننم نهونملأقدمنبح�سبنممءبعنك معثةنمي�سنمأقدمنب م �سبةنمإمىن(قوم  ن

ب أننيكوننممعثلنب ماعثولنمأ�سبزنومأقدمنمننممعثلنبه .

فني بنمأننيكونن مأننتك���وننمأ(���رفن( دنممعقولنمننمم ت ئجنمي�س���ّحنمأننتعرفه ،نلأّننمماع���رِّ  .4

ف. مأ(رفنمننمماعرِّ

ومع ىنمأّنه نمأ(رف:نمأننتكوننمأكارنو�سوحً نويقي ً .

مأننتكوننم  �سبةنمث ت ئج،نومع ىنم  �سبته :نمأننتكوننمحاولته نذمتيةنمأّوميةنماو�سو( ته ،ن  .5
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(ث���ىنم ن�س���ي أتينمننمع ىنممذمتينوملأّوم���ينه  ،نلأّننممغريبنلنيفيدنمميقيننبا نلني  �س���بهن

.
(1(

معدمنممعثةنممءبيعيةنبي ها 

مأننتكونن�سروريةنمإّم نبح�سبنمم�سرورةنممذمتيةنمأونبح�سبنممو�سف.  .6

ومي�سنممارمدنمننلمم�س���روريعنه  نمماع ىنمماق�س���ودنم هنفينممقي �س،نف إّنهنمإذمنقيلنه  ك:ن

لكّلنح�نبنب م�س���رورةعنيع وننبهنمأّننكّلنم نيو�س���فنب أّنهنلح�عنكيفا نمّتفزنو�س���فهنبهنفهون

مو�سوفنب أّنهنلبعنب م�سرورةنومإننملنيكننمو�سوفً نب أّنهنلح�عنب م�سرورة.

ومأّم��� نه ��� نفيع وننبهنمما�س���روطةنممع م���ة.نمأي:نمأّننكّلنم نيو�س���فنب أّنهنلح�عنب م�س���رورةنف إّنهن

مو�سوفنب أّنهنلبع.

مأننتكوننكّثية.  .7

وه ��� نمأي�س���ً نمي����سنممارمدنمننلممكّثي���ةعنمماع ىنممارمدنف���ينممقي �س.نبلنمما���رمدنمأننيكونن

محاومه نمقوًلن(ثىنجايعنمأ�س���خ �سنمماو�س���وعنفينجايعنملأزم ةنقوًلنمأّومّيً نومإننك ننمماو�سوعن

جقئيً نمأونمهااًل،نف مكثيةنه  ني�سّحنمأننتق بثه نمم�سخ�سية.

ومماق�سودنمننمع ىنممكّثيةنفينممقي �سنمأننيكوننمماحاولنمقوًلن(ثىنكّلنومحدنومإننملنيكنن

فينكّلنزم ننوملنيكننممحالنمأّوميً ظننفتق بلنممكثيةنه  كنممق�سيةنمم قئيةنومماهاثة.

وهذمنمم�س���رط ننملأخيرمننيخت�س��� ننب م ت ئجنمم�سروريةنممكثية،نفثونجوزن نمأننتكونننتي ةن

ممبره ننغيرن�س���روريةنوغيرنكثية،نفا نك ننب أ�سنفينمأننتكوننمإحدىنمماقدم تنماك ةنمأونغيرن

كثي���ةنبذمكنمماع ىنم���ننممكثية،نلأّنهنمي�سني بنفينجايعنمء مبنممعثومنمأننتكونن�س���روريةنمأون

كثية.

مع ى ممذمتي في كت ب ممبله ن
تقّدمنمأّنهني�س���ترطنفينمقدم تنممبره ننمأننتكوننمماحاولتنذمتيةنمثاو�س���و( تنومثذمتين

ف���ين(رفنمما ءقيينن(ّدةنمع ن���ينمأحدها نممذمتينفينكت بنممبره ن.نولنب أ�سنببي نه نجايعً ن

ميت�سحنمماق�سودنه  ،نف قول:

ننكا��� نق لنمم�س���يخنممرئي����سنفينكت بنممبره ننمننمم�س���ف ،ن�سن72:ن»ف��� إّننممغريبةنلنتكونن(ثاًل،نوم���ونك نتنمماحاولتن  (1(
ممبره نيةني وزنمأننتكوننغريبةنملنتكننمب دئنممبره نن(ثاًل،نفالنتكوننمب دئنممبره نن(ثاًلنمث تي ة«.
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.
(1(

ممذمتينفينب بنممكثي ت،نويق بثهنلممعر�سيع  .1

ممذمت���ينفينب��� بنممحالنوممعرو����س،نويق بثهنلممغري���بع،نمإذنيقومون:ن»مإّننمو�س���وعنكّلن  .2

(ث���لنم نيبحلنفيهن(نن(ومر�س���هنممذمتية«.نوهونمهندرج تنوف���ينممدرجةنملأومىنم نك نن

مو�س���و(هنم أخوذًمنف���ينحّده،نك لأنفنفينحّدنممفءو�س���ةنحي ا نيق��� لنلملأنفنمأفء�سعن

فهذمنمماحاولنذمتينماو�سو(ه،نلأّنهنمإذمنمأريدنتعريفنملأفء�سنمأخذنملأنفنفينتعريفه.

ثّلنقدنيكوننمو�س���وعنمماعرو�سنمهنم أخوذًمنفينح���ّده،نكحالنممارفوعن(ثىنممف (لنف إّنن

ممف (���لنلنيوؤخذنفينتعريفنممارفوعنومكننممكثاةنممتينهينمعرو�س���ةنمثف (لنتوؤخذنفين

تعريف���هنكا نتوؤخذنفينتعريفنممف (ل.نوقدنيكوننج �سنمماعرو�سنمهنم أخوذًمنفينحّده،ن

كحا���لنمماب ين(ثىنممفعلنمما �س���ينمااًلنف إّننممفعلنلنيوؤخذنف���ينتعريفنمماب ينومكنن

ج �سهنوهونممكثاةنهينممتينتوؤخذنفينحّده.

وق���دنيكوننمعرو����سنمم  �سنم أخوذًمنفينحّدهنكحالنمما �س���وبن(ثىنممافعولنمماءثزن

مااًلنف إّننممافعولنمماءثزنلنيوؤخذنفينحّدنمما �س���وبنولنج �س���ه،نوهونممافعولنيوؤخذن

فينحّدهنبلنمعرو�سنممافعوميةنوهونممكثاةنتوؤخذنفينحّده.نوياكننجاعنهذهنمماحاولتن

ممذمتي���ةنبعب��� رةنومحدةنفيق ل:نلمماحاولنممذمتينمثاو�س���وعنم نك ننمو�س���و(هنمأونمأحدن

مقوم تهنومقعً نفينحّدهعنلأّننج �سنمماو�س���وعننمقومنمهنوكذمنمعرو�س���هنلأّنهنيدخلنفين

حّدهنوكذمنمعرو�سنج �سهنكذمك.

لممذمت���يعنفينب بنممحالنمأي�س���ً ،نوهونم نك نننف�سنمماو�س���وعنفينح���ّدنذمتهنك فيً نلنتقمعن  .3

مماحاولنبدوننح جةنمإمىن�س���ّلن�س���يطنمإميهنوهونممذينيق لنمه:نلمما تقعن(ننمق منممذمتعن

ويق بث���هنم��� ني�س���اىنمماحاولنب م�س���اياة،نمالنحالنمماوج���ودن(ثىنمموج���ود،نلنمالنحالن

مماوج���ودن(ث���ىنمما هيةنف��� إّننهذمنهونمماحاولنب م�س���اياةنف إّننمما هي���ةنموجودةنومكننلن

بذمته نبلنمعرو�سنمموجودن(ثيه .

)1) ننرمجع:نممدر�سن12نون13.
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لممذمتيعنفينب بنممحالنمأي�سً ،نومكّ هنفينهذمنممق�سلنو�سفنم ف�سنممحالنلنمثاحاولنكا ن  .4

فينمل�س���ءالحيننملأخيرين،نفيق لنممحالنممذمتينويق لنمهنملأّومينمأي�س���ً .نويق بثهنممحالن

مم�س يعنمم�س  (ينوقدنتقدمنذمكنفينمم قطنملأّول.

لممذمت���يعنف���ينب بنممعث���ل،نويق بثهنلملتف ق���يع،نمالنمأننيق ل:نم�س���تعتثتنمم ��� رنف حترقن  .5

ممحءبنومأبرقتنمم�س���ا طنفق�سفنممر(د،نف إّنهنملنيكننذمكنمّتف قيً نبلنم�ستع لنمم  رنيتبعهن

مإح���رمقنممحءبنمإذمنم�س���ه ،نلنمالنم��� نيق ل:نفتحنممب بنف أبرقتنمم�س���ا طنمأوننظرنمينفالنن

مورًمنمتف قية.
ُ
ف حترقنحءبينمأونح�سدنينفالننف أ�س ب ينمر�سنف إّننهذهنومأما مه نت�ساىنمأ

مإذمن(رفتنهذهنمماع نينمثذمتينف (ثلنمأّننمق�سودهلنمننممذمتينفينكت بنممبره ننم نيعّلن

مماع ���ىنملأّولنومما نينوي اعها نفينممبي ننمأننيق ل:ن»ممذمتينهونمماحاولنممذينيوؤخذنفينحّدن

مماو�سوع،نمأونمماو�سوع،نمأونمأحدنمقوم تهنيوؤخذنفينحّده«.

مع ى مألّومي
وممارمدنمننملأّومينه  نهونمماحاولنلنبتو�سطنغيرهنمأينلنيحت جنمإمىنوم�سءةنفينممعرو�سن

فينحاثهن(ثىنمو�س���و(ه،نكا ننقول:نج�س���لنمأبي�سنو�سءحنمأبي�سنف إّننحالنمأبي�سن(ثىنمم�سءحن

حا���لنمأّومينمأّم نحاثهن(ثىنمم �س���لنفبتو�س���طنمم�س���ءحنفك ننوم�س���ءةنفينممعرو����س،نلأّننحالن

ملأبي�سن(ثىنمم�سءحنمأّوًلنوب مذمتنو(ثىنمم �سلنث نيً نوب معر�س.

.
(1(

نوممتدقيزنفينمع ىنممذمتينوملأّومينمهنمو�سعنمآخرنلني�سعهنهذمنمماخت�سر

�س���ولنممفقهنممات أخرةنوقعنفيه نتف�س���يرنممذمتينممذينهونفينب بنمو�س���وعن
ُ
ننومكننمّا ني بنمأننيعثلنه  نمأّننبع�سنكتبنمأ  (1(

ممعثلنمماق بلنمهنممغريب،نباع ىنملأّومينمماذكورنه  :نفوقعتنمننمأجلنذمكنم�س���تب ه تنكايرةنن�س���تءيعنممتخث�سنم ه ن

مإذمنفرق  نبيننممذمتينوملأّومينولننخثطنمأحدها نب لآخر.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

1.نم نهين�سروطنمقّدم تنممبره ن؟

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

2.نم�سرحنمع نينممذمتينفين(رفنمما ءقييننثّلنمذكرنمع ىنممذمتينفينكت بنممبره ن.

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

3.نم نممفرقنبيننممذمتينفينب بنممعثلنوممذمتينفينب بنممحال؟نمننخاللنذكرنما ل.

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

4.نم نهونممارمدنمننملأّومي؟

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

:û اأو ü اأجب بـ

1.نمونك نتنمم�سغرىنظّ يةنملني�سّحنممبره ن. 

2.نمإذمنك نتنممق�سيةنمأقدمنب مءبعنفالنبّدنمأننتكوننمأقدمنبح�سبنممقم ن. 

3.نمع ىنم  �سبةنمماقّدم تنمث ت ئجنهونمأننتكوننمحاولته نذمتيةنمأّوميةنماو�سو( ته . 

4.نممارمدنب م�سرورينه  نمأّننكّلنم نيو�سفنب أّنهنلح�نعنب م�سرورةنف إّنهنمو�سوفنب أّنهنلبع. 

5.نممارمدنب مكّثيةنه  نمأننيكوننمماو�سوعنلنيات عن�سدقهن(ثىنكايريننومونب مفر�س. 
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اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1  �ضرط كون المقّدمات اأقدم بالطبع مخت�ّص بـ:

مأ.نممبره ننممثّاي. 

ب.نممبره ننملإّني. 

ج.نممبره ننمل�ستقرمئي. 

2  معنى منا�ضبة المقّدمات للنتائج اأن تكون محمولتها:

مأ.ن(ثاًلنماو�سو( ته . 

ب.نذمتيةنمأّوميةنماو�سو( ته . 

ج.ن�س ئعةن�س  (يةنماو�سو( ته . 

3  الذاتي في كتاب البرهان ي�ضمل:

مأ.نممذمتينفينب بنممكّثي ت. 

ب.نممذمتينفينب بنممحالنوممعرو�س. 

ج.نمأنونب.ننننننننن 
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مأننتكوننم  �ِسبةنمث ت ئج،نومع ىنم  �سبته :نمأننتكونن

محاولته نذمتيةنمأّوميةنماو�سو( ته 

مأننتكوننمماقّدم تنكّثه نيقي ية

مأننتكوننمأ(رفن( دنممعقولنمننمم ت ئجنمي�سّحن

فني بنمأننيكوننمأ(رفنمنن مأننتعرفه ،نلأّننمماعرِّ

ف مماعرَّ

مأننتكونن�سروريةنمإّم نبح�سبنمم�سرورةن

ممذمتيةنمأونبح�سبنممو�سف

مأننتكوننمماقّدم تنمأقدمنومأ�سبزنب مءبعنمنن

مم ت ئج

مأننتكوننكّثيةنيكوننمحاومه نمقوًلن(ثىنجايعن

مأ�سخ �سنمماو�سوعنفينجايعنملأزم ةنقوًلنمأّومّيً ن

ومإننك ننمماو�سوعنجقئيً نمأونمهااًلن

مأننتكوننمأقدمن( دنممعقلنبح�سبنممقم نن

لنبه نمإمىن مننمم ت ئجنحتىني�سّحنممتو�سّ

مم ت ئج

�سروط

 مقّدمات

 البرهان

ممّذمتينفينب بن

ممكثي ت،نوُيق بثهن

لممعر�سيع

ممّذمتينفينب بن

ممحالنوممعرو�س،ن

وُيق بثهن

لممغريبع،نمإذن

يقومون:ن»مإّنن

مو�سوعنكّلن(ثلن

م نيبحلنفيهن(نن

(ومر�سهنممّذمتية«

لممّذمتيعنفينب بن

ممحالنمأي�سً ،ن

وهونم نك نننف�سن

مماو�سوعنفينحّدن

ذمتهنك فيً نلنتقمعن

مماحاولنبدونن

ح جةنمإمىن�سّلن

�سيطنمإميه

لممّذمتيعنفينب بن

ممحالنمأي�سً ،ن

ومكّ هنفينهذمن

ممق�سلنو�سفن

م ف�سنممحالنلن

مثاحاول

لممّذمتيعنفينب بن

ممعثل،نوُيق بثهن

لملتف قيع

معنى الّذاتي في كتاب البرهان

البرهان )3( �سروط البرهان





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يدركنوجهنممح جةنمإمىن�س  (ةنمم دل.   1

يق رننبينن�س  (ةنمم دلنو�س  (ةنممبره ن.   2

يعّددنممارمحلنممتينتاّرنبه نهذهنمم�س  (ة.   3

 صناعة الجدل )1(  
مصطلحات وفوائد

الدرس الثامن





تافيد
بع���دنمأننمأنهي  نممحديلن(نن�س���  (ةنممبره ن،نح ننمموقتنمثحديلن(ننمم�س���  (ةنمما نيةن

وهين�س���  (ةنمم دل،نوبا نمأننممحديلن( ه ني�س���تغرقن(ددمنمننممدرو�سنقا  نبتق�س���يلنهذهن

مم�س���  (ةنمإمىنثالث���ةنمب حل:نملأّولنفينممقوم(دنوملأ�س���ول،نمما نينفينمماوم�س���ع،نمما ملنفين

ممو�س ي .

ممابيل مألول: مم وم(د ومألصول

مصطلحات هذه الصناعة:
ةنبه نوملآنننذكرنبع�سه نفينمماقدمةن مهذهنمم�س���  (ةن-نككلن�س  (ةن-نم�س���ءثح تنخ �سّ

مثح جةنفعاًل،نونرجىطنممب قينمإمىنموم�سعه.

كلمـــة )الجـــدل(:نمإّننمم دلنمغةنهونممثددنوممث  جنفينممخ�س���ومةنب م���كالم،نمق رنً نغ مبً ن  .1

ل�ستعا لنممحيثةنممخ رجةنمأحي نً ن(ننممعدلنوملإن�س ف.

ومذمننهتنمم�سريعةنملإ�سالميةن(ننمما  دمة،نل�سيا نفينممحّجنومل(تك ف.

وقدننقلنم  طقةنممعربنهذهنممكثاةنوم�س���تعاثوه نفينمم�س���  (ةنممتيننحننب�سدده نوممتين

ت�ساىنب ميون نيةنلطوبيق ع.

وه���ذهنمفظةنلمم دلعنمأن�س���بنملأمف ظنممعربيةنمإمىنمع ىنهذهنمم�س���  (ةن(ثىنم ن�س���ي أتين

تو�س���يحنمماق�س���ودنبه ،نحتىنمننمالنمف���ظنمما  ظرة،نومماح ورةنومماب حا���ة،نومإننك نتنكّلن

ومحدةنم ه نت  �سبنهذهنمم�س  (ةنفينمم اثة.

وقدنيءثقوننمفظنلمم دلعنمأي�س���ً ن(ثىننف�سنم�س���تعا لنمم�س���  (ةنكا��� نمأطثقوهن(ثىنمثكةن

م�س���تعا مه ،نفيري���دوننبهنحي ئ���ٍذنممقولنمماوؤمفنمننمما�س���هورمتنمأونمما�س���ثا تنمماثقمنمثغيرن
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ومم ��� رين(ثىنقوم(دنمم�س���  (ة.نوقدنيق لنمهنمأي�س���ً :نممقي �سنمم دم���ينمأونممح ةنمم دميةنمأون

ممقولنمم دمي.نمأّم نم�ستعالنمم�س  (ةنفيق لنمه:نلم  دلعنولجدميع.

كلمـــة )الو�ضـــع(:نوي���رمدنبه نه  نلممرمأينمماعتق���دنبهنمأونمماثتقمنب���هع،نك ماذمهبنومماثلن  .2

ومم حلنوملأدي ننوملآرمطنمم�سي �سيةنوملجتا (يةنوممعثاية،نوم نمإمىنذمك.

كا نقدني�س���اوننمأي�س���ً ننتي ةنممقي �سنفينمم دلنلو�س���عً عنوهينممتينت�س���اىنفينممبره نن

لمءثوبً ع.نو(ثىنهذمنيكوننمع ىنممو�سعنقريبً نمننمع ىنممد(وىنممتينيرمدنمإثب ته نمأونمإبء مه .

وجه الحاجة إلى الجدل:
مإّننملإن�س��� ننلني ف���كن(ننخالفنوم  ز( تنبي هنوبيننغيرهنم���ننمأب  طنجثدته،نفين(ق ئدهن

ومآرمئهنمنندي يةنو�سي �سيةنومجتا (يةنونحوه ،نفتت أمفنب مقي �سنمإمىنكّلنو�سعنط ئفت ن:نط ئفةن

نذمكنمإمىنمما  ظرةنومم دملنفين خرىنتريدننق�س���هنوهدمهنوي  رُّ
ُ
ت  �س���رهنوتح فظن(ثيه،نومأ

ممكالم،نفيثتا�سنكّلنفريزنممدميلنوممح ةنمت أييدنوجهةننظرهنومإفح منخ�ساهنمأم منمم اهور.

وممبره نن�س���بيلنقويلنم�ساوننمتح�سيلنمماءثوب،نومكننه  كنمننملأ�سب بنم نيد(ونمإمىن

(دمنملأخذنبهنفينجاثةنمننمماومقع،نوممث وطنمإمىن�س���بيلنمآخر،نوهون�س���بيلنمم دلنممذيننحنن

ب�سدده.نوه  نت بازنممح جةنمإمىنمم دل،نف إّنهنممءريقةنممافيدةنبعدنممبره ن.

مأّم نملأ�سب بنممدم(يةنمإمىن(دمنملأخذنب مبره ننفهينمأمور:

مإّننممبره��� ننومحدنفينكّلنم�س��� أمةنلنياكننمأنني�س���تعاثهنكّلنمننممفريقي���ننممات  ز(يننلأّنن  .1

ممحّزنومحدن(ثىنكّلنح ل،نف إذمنك ننممحّزنمعنمأحدنممفريقيننف إّننممفريزنملآخرنيثت ىطنمإمىن

�سبيلنمم دلنمت أييدنمءثوبه.

مإّننمم اه���ورنمأبعدنم نيكونن(���ننمإدرمكنمماقدم تنممبره نيةنمإذمنملنتكننمننمما�س���هورمتن  .2

ممذميع تنبي هل،نوغر�سنمما  دلن(ثىنملأكارنمإفح منخ�ساهنمأم منمم اهورنفيثت ىطنه  ن

مإمىنم�س���تعا لنمماقدم تنمما�س���هورةنب مءريقةنمم دميةنومإننك ننممح���ّزنفينج نبهنوياك هن

م�ستعا لنممبره ن.

مإّن���هنمي�سنكّلنمأحدنيقوىن(ثىنمإق مةنممبره ننمأونمإدرمكهنفيثت ىطنمما  زعنمإمىنمم دلنمع قهن  .3

(ننممبره ننمأونمع قنخ�ساهن(ننمإدرمكه.
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مإّننممابت���دىطنف���ينممعثومنقبلنممو�س���ولنمإمىنممدرجةنممتينيتاكننفيه نم���ننمإق مةنبره نن(ثىن  .4

مماء م���بنممعثاي���ةنيحت جنمإمىنم نياّرننذه ���هنوقوتهنممعقثيةن(ثىنمل�س���تدللن(ثىنمماء مبن

بءريقةنغيرنممبره ن،نكا نقدنيحت جنمإمىنتح�س���يلنممق  (���ةنوملطائ  ننمإمىنتثكنمماء مبن

قبلنمأننيتاكننمننممبره نن(ثيه .نومي�سنمهن�سبيلنمإمىنذمكنمإّلن�سبيلنمم دل.

وباعرفةنهذهنملأ�سب بنتظهرنم  نقوةنممح جةنمإمىنمم دل.

المقارنة بين الجدل والبرهان:
قث  نمإّننمم دلنمأ�سثوبنمآخرنمننمل�ستدلل،نوهوني أتينب مارتبةنمما نيةنبعدنممبره ن،نفالنبّدن

مننبحلنمماق رنةنبي ها نوبي ننم نيفترق ننبهنف قول:

مإّننممبره ننلنيعتادنمإّلن(ثىنمماقدم تنممتينهينحّزنمننجهةنم نهونحّز،نمت تجنممحّز،نمأّم ن  .1

لمم دلعنف إّنا نيعتادن(ثىنمماقدم تنمما�س���ثاةنمننجهةنم نهينم�س���ثاة،نولني�سترطنفيه ن

مأننتكوننحقً ،نومإننك نتنحقً نومقعً ،نمإذنلنيءثبنمما  دلنممحّزنبا نهونحزن-نكا نقث  ن-نبلن

مإّنا نيءثبنمإفح منممخ�سلنومإمقممهنمماقدم تنمما�سثاة.

مإّننمم دلنلنيقومنمإّلنب�سخ�س���يننمتخ �س���اين،نمأّم نممبره ننفقدنيق منمغر�سنتعثيلنممغيرن  .2

ومإي�س��� مهنمإم���ىنممحق ئزنفيقومنبينن�سخ�س���يننك م دل،نوقدنيقياهنمم�س���خ�سنمي  جينبهن

نف�سهنويعثاه نمت�سلنمإمىنممحّز.

مإّننممبره��� ننومح���دنفينكّلنم�س��� أمةنلنياكننمأننيقيا���هنكّلنمننممفريقي���ننممات  ز(ين.نمأّم ن  .3

مم دلنف إّنهنياكننمأنني�س���تعاثهنممفريق ننمعً نم ندممنممغر�سنم هنمإمقممنممخ�س���لنومإفح مهن

لنممحّزنبا نهونحز،نوم ندممنمأّنهنيعتادن(ثىنمما�سهورمتنومما�سثا تنممتينقدنيكوننبع�سه ن

فينج نبنملإثب تنوبع�سه نملآخرنفين(يننمموقتنفينج نبنمم في.

.نمإّم نمما  دلنفياكننمأنني�س���تعالنممقي �سن
(1(

مإّنن�س���ورةنممبره ننلنتك���وننمإّلنمننممقي ����س  .4

وغيرهنمننممح جنك ل�ستقرمطنوممتاايل،نف م دلنمأ(لنمننممبره ننمننجهةنمم�سورة،نغيرن

مأّننمأكارنم نيعتادنمم دلن(ثىنممقي �سنومل�ستقرمط.

نن(ثىنم نتقدمنفينبحلنممبره ن.ن  (1(
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تعليف مم دل
يظهرنبو�سوحنمننجايعنم نتقدمن�سّحةنتعريفنفّننمم دلنبا نيثي:

»مم دلن�س���  (ةنتاّكننملإن�س��� ننمننمإق مةنممح جنمماوؤّمفةنمننم�سّثا تنمأونمننرّده ،نومنن

ملحترمزن(ننمقومنمما  ق�سةنفينمماح فظةن(ثىنممو�سع«

فوائد الجدل                           
مّا��� نتقدمنتظهرنم  نممف ئدةنملأ�س���ثيةنمنن�س���  (ةنمم دلنوم فعته نمماق�س���ودةنب مذمت،ن

وه���ينمأننيتاكننمما  دلنم���ننتقويةنملآرمطنمم  فعةنوت أييده نومننمإمقممنممابءثيننوممغثبةن(ثىن

خرن
ُ
مما�سعوذين،نوذوينملآرمطنممف �سدةن(ثىنوجهنيدركنمم اهورنذمك.نومهذهنمم�س  (ةنفومئدنمأ

تق�سدنم ه نب معر�س،ننذكرنبع�سه :

ري �سةنملأذه ننوتقويته نفينتح�سيلنمماقدم تنومكت�س به .  .1

تح�س���يلنممحّزنومميقيننفينمما�س أمةنممتينتعر�سن(ثىنملإن�س��� ن،نف إّنهنب مقوةنمم دميةنممتين  .2

تح�س���لنمهنب�س���ببنهذهنمم�س���  (ةنيتاكننمننت أميفنمماقدم تنمكّلنم���ننطرفينملإي  بن

ومم�سثبنفينمما�س أمة.

ممت�سهيلن(ثىنمماتعثلنممابتدىطنماعرفةنمما�س درمتنفينممعثلنممء مبنمه،نب�سببنمماقدم تن  .3

مم دمية،نمإذنمإّنهنب دىطنبدطنقدني كره نوي�ستوح�سنم ه ،نلأّنهنملنيقونبعدن(ثىنممو�سولنمإمىن

ممبره نن(ثيه .نومماقدم تنمم دميةنتفيدهنممت�سديزنبه نوت�سهلن(ثيهنمل(تق دنبه .

وت فعنهذهنمم�س  (ةنمأي�سً نط مبنممغثبةن(ثىنخ�سومه،نمإذنيقوىن(ثىنمماح ورةنومماخ �ساةن  .4

وممارموغةنومإننك ننممحّزنفينج نبنخ�ساه،نفي�ستظهرن(ثىنخ�ساهنمم�سعيفن(ننم  دمتهن

وم  رمته.

وت فعنمأي�سً نممرئي�سنمثاح فظةن(ثىن(ق ئدنمأتب (هن(ننممابتد( ت.  .5

وت فعنمأي�س���ً نممذينني�س���اونهلنفينهذمنممع�سرنمماح ميننممذيننمتخذومنمماح م ةنوممدف عن  .6

(ننحقوقنمم  �سنمه ةنمهل.
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ممس ال ومما يأ
تقّدمنمإّننمم دلنلنيتلنمإّلنبيننطرفيننمت  ز(يننف م دمين�سخ�س ن:

لمأحدها عنمح فظن(ثىنو�سعنومثتقمنمهنوغ يةن�سعيهنمألنيثقمهنممغيرنولنيفحاه.

لث نيها عنن ق�سنمهنوغ يةن�سعيهنمأننيثقمنمماح فظنويفحاه.

ولملأّولعني�ساىنلمما يبع.نوم(تا دهن(ثىنمما�سهورمتنفينتقريرنو�سعه،نمإّم نمما�سهورمتن

مماءثقةنمأونمماحدودةنبح�سبنت�سثيلنط ئفةنمعي ة.

ولمما نيعني�ساىنلمم�س ئلعنوم(تا دهنفيننق�سنو�سعنمما يبن(ثىنم ني�سثاهنمما يبنمنن

مماقدم تنومإننملنتكننم�سهورة.

ملمحل مم دل
ومتو�سيحن�سّرنممت�سايةنب م�س ئلنومما يبننقول:نمإّننمم دلنمإّنا نيتّلنب أمرينن�سوؤملنوجومب،ن

وذمكنلأّننمماق�سودنملأ�سثينمنن�س  (ةنمم دلن( دهلنمأننتتلنبهذهنممارمحلنملأربع:

مأننيوجهنمننيريدننق�سنو�س���عنم نمأ�س���ئثةنمإمىنخ�س���اهنمماح فظن(ثىنذمكنممو�سعنبءريزن  .1

مل�س���تفه م،نب أننيقول:نلهلنهذمنذمك؟عنمأونلمأمي�سنمإذمنك ننكذمنفكذم؟عنويتدرجنب لأ�س���ئثةن

مننممبعيدن(ننمماق�س���ود،نمإمىنممقريبنم هنح�س���با نيريدنمأننيتو�س���لنبهنمإمىنمق�سودهنمنن

ت�س���ثيلنممخ�س���ل،نمنندوننمأنني�س���عرهنب أّنهنيريدنمه جاتهنونق�سنو�س���عه،نمأوني�سعرهنبذمكن

ومكننلني�سعرهنمننمأّيةنن حيةنيريدنمه جاتهنم ه ،نحتىنلنيرموغنويحت لنفينمم ومب.

نمم�س ئلنمننخ�ساهنمننحيلنيدرينولنيدرينمل(ترمفنوممت�سثيلنب ماقدم تنممتين مأنني�ستلَّ  .2

ت�ستثقمننق�سنو�سعهنمماح فظن(ثيه.

مأننيوؤمفنمم�س ئلنقي �سً نجدميً نمّا نم(ترفنو�سثلنبهنخ�ساهنلمما يبعنبعدنفر�سنم(ترمفهن  .3

وت�سثياه،نميكوننهذمنممقي �سنن ق�سً نمو�سعنمما يب.

مأننيدمفعنمماح فظنلمما يبعنويتخث�سن(ننمماه جاةن-نمإننم�ستء عن-نبت أميفنقي �سنمنن  .4

مما�سهورمتنممتينلنبّدنمأننيخ�سعنمه نمم�س ئلنومم اهور.



(ثل مما ءز  امم قط مما ملع92

وهذهنممءريقةنمننمم�سوؤملنومم ومبنهينممءريقةنممف يةنمماق�سودةنمهلنفينهذهنمم�س  (ة.ن

ومننهذهنمم هةنك نتنممت�سايةنب م�س ئلنومما يب،نلنما ردنوقوعن�سوؤملنوجومبنب أيننحونمتفز.

ومماق�س���ودنم���نن�س���  (ةنمم دلنمتق��� ننت أديةنه���ذهنممءريقةنح�س���با نتقت�س���يهنممقومنينن

وملأ�سولنمماو�سو(ةنفيه .

ونح���ننياك   نمأنننتو�س���عنفيندمئرةنهذهنمم�س���  (ة،نف تعدىنهذهنممءريق���ةنمماتقدمةنمإمىن

غيره ،نب أنننكتفينبت أميفنممقي �سنمننمما�س���هورمتنمأونمما�س���ثا تنم ق�سنو�س���عنمأونمثاح فظةن

(ثىنو�سع،نمغر�سنمإفح منممخ�سوم،نوملنيارن(ثىنتثكنممارمحلنملأربعنبترتبيه .نومعّلنتعريفن

مم دلنمماتقدمنلني أبىنهذهنممتو�سعة.

بلنياكننمأنننتعدىنمإمىنمأبعدنمننذمكنحي ئٍذنفالننخ�ّسنمم�س���  (ةنب ما�س��� فهة،نبلننتعدىن

به��� نمإمىنممتحريرنومماك تبة.نوفينهذهنممع�س���ورنلن�س���يا نملأخيرةنم ه نبعدنمنت�س��� رنممءب (ةن

ومم�سحفنمأكارنم نت رينمما  ق�س تنومما  دمتنفينممكت بة.
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:û اأو ü اأجب بـ

1.نمم دلنمغةنهونمماح ورةنب مبرمهيننوممح جنممب مغة. 

2.نمم دلنهونقولنموؤّمفنمننم�سهورمتنمأونم�سّثا تنمثقمنمثغير. 

3.نممح جةنمإمىنمم دلنهينت�ستيتنممحومرنوت�سييعنممبره ن. 

4.نلنياكننمإق مةنبره نيننمختثفينن(ثىنم�س أمةنومحدة. 

5.نلنيثت  أنمإمىنمم دلنمإّلنفينح لنممع قن(ننممبره ن. 

6.نمننفومئدنمم دلنممتقويةن(ثىنمماح ورةنومماخ �ساةنومإننك ننممحّزنفينج نبنممخ�سل. 

7.نيدمفعنمماح فظنلمما يبعنبت أميفنقي �سنمننمما�س���هورمتنممتينلنبّدنمأننيخ�س���عن

مه نمم�س ئلنومم اهور. 

ةنب ما�س فهة،نفالنت�سالنممكت بة.  8.نمم دلن�س  (ةنمخت�سّ

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. المراد بالو�ضع هنا:

مأ.نممرمأينممات�س ملن(ثيه. 

ب.نممرمأينمماعتقدنبه. 

ج.نممثفظنمماو�سوعنماع ى. 

2. الحاجة اإلى الجدل هي:

مأ.نمإمقممنممخ�سلنومإفح مه. 

ب.نمإق مةنممحّزن(ثىنمماءثوب. 

ج.نمإبء لنبره ننممخ�سل. 
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3. المقّدمات التي يعتمد عليها الجدل:

مأ.ني�سترطنمأننتكوننحّقً . 

ب.نيكفينمأننتكوننم�سّثاة 

ج.نلنب أ�سنمأننتكوننب طاًل. 

4. طرفي المنازعة في الجدل هما:

مأ.نمم�س ئلنومما يب 

ب.نمم�س ئلنومماعءي 

ج.نمما  دلنوممخ�سل 

5. يعتمد المجيب على:

مأ.نمما�سهورمتنفينتقريرنو�سعه. 

ب.ننق�سنو�سعنمم�س ئل. 

ج.نمما�سهورمتنفيننق�سنو�سعه. 

6. الجدل يتّم باأمرين:

مأ.نم�ستفه منومإنك ر. 

ب.ن�سوؤملنوجومب. 

ج.نمّد(ينوم يب. 
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م�سطلحات هذه ال�سناعة

مم دلنمغةنهونممثددنوممث  جنفينممخ�سومةن

ب مكالم،نمق رنً نغ مبً نل�ستعا لنممحيثةن

ممخ رجةنمأحي نً ن(ننممعدلنوملإن�س ف

ممو�سع:نممرمأينمماعتقدنبهنمأونمماثتقمنبه

مأن�سبنملأمف ظنممعربيةنمإمىنمم دلنمما  ظرةنومماح ورةنومماب حاة

نف�سنم�ستعا لنمم�س  (ةنفيريدوننبهنحي ئٍذنممقولنمماوؤّمفنمننمما�سهورمتن

مأونمما�سّثا تنمماثقمنمثغيرنومم  رين(ثىنقوم(دنمم�س  (ة.ن

م�ستعالنمم دلنفين

مماع نينملآتية

1.توجدنممعديدنمننمماومردنممتينلن

ُياكننم�ستخدممنممبره ننفيه ،نفيث  أن

ممب حلنومماح ورنمإمىنم�ستخدممن

مم دل،نفهونمأنفعنممءرقنبعدنممبره ن

2.مإّننمم اهورنمأبعدنم نيكونن(نن

مإدرمكنمماقّدم تنممبره نيةنمإذمنملن

تكننمننمما�سهورمتنممذميع تنبي هل

4.مإّنهنمي�سنكّلنمأحدنيقوىن(ثىنمإق مةن

ممبره ننمأونمإدرمكه

3.مإّننممابتدىطنفينممعثومنيحت جنمإمىنم ن

ُياّرننذه هنوقّوتهنممعقثيةن(ثىنمل�ستدللن

(ثىنمماء مبنبءريقةنغيرنممبره ن

5.مإّننممبره ننومحدنفينكّلنم�س أمةنلنُياكننمأنني�ستعاثهنكّلنمنن

ممفريقيننممات  ز(يننمق رنةنبيننمم دلنوممبره ن

الحاجة اإلى 

الجدل واأ�سباب 

ترك البرهان

ممبره ننلنيعتادنمإّلن(ثىنمماقّدم تنممتينهينحّزنمننجهةن

م نهونحّز

مم دلنلنيقومنمإّلنب�سخ�سيننمتخ �ساين ممبره ننُيق منمغر�سنتعثيلنممغير

مم دلنُياكننمأنني�ستعاثهنممفريق ننمعً 

ف م دلنمأ(ّلنمننممبره ننمننجهةنمم�سورة،نغيرنمأّننمأكارنم ن

يعتادنمم دلن(ثىنممقي �سنومل�ستقرمط.

ممبره ننومحدنفينكّلنم�س أمةنلنُياكننمأننُيقياهنكّلنمنن

ممفريقيننممات  ز(ين

�سورةنممبره ننلنتكوننمإّلنمننممقي �س

مم دلنيعتادن(ثىنمماقّدم تنمما�سّثاة

مقارنة بين الجدل والبرهان

�سناعة الجدل )1(

تعريف وفوائد
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مما يب:نمح فظن(ثىنو�سعنومثتقمنمهنوغ يةن�سعيهنمألنيثقمهنممغيرنولنُيفحاه

مم�س ئل:نن ق�سنمهنوغ يةن�سعيهنمأننيثقمنمماح فظنويفحاه

ال�سائل والمجيب

مم دلن�س  (ةنُتاّكننملإن�س ننمننمإق مةنممح جنمماوؤّمفةنمننم�سّثا تنمأونمنن

رّده ،نومننملحترمزن(ننمقومنمما  ق�سةنفينمماح فظةن(ثىنممو�سع
تعريف الجدل

مأننيوّجهنمننيريدننق�سنو�سعنم ،نمأ�سئثةنمإمىن

خ�ساهنمماح فظن(ثىنذمكنممو�سعنبءريزن

مل�ستفه م

مأننُيدمفعنمماح فظنلمما يبعنويتخّث�سن(ننمماه جاةن

– بت أميفنقي �سنمننمما�سهورمتنممتينلن – مإننم�ستء عن
بّدنمأننيخ�سعنمه نمم�س ئلنومم اهور

مأننيوؤّمفنمم�س ئلنقي �سً نجدميً نمّا نم(ترفنو�سّثلنبهن

خ�ساهنلمما يبعنبعدنفر�سنم(ترمفهنوت�سثياه،ن

ميكوننهذمنممقي �سنن ق�سً نمو�سعنمما يب

نمم�س ئلنمننخ�ساهنمننحيلنيدرينولنيدرين مأنني�ستلَّ

مل(ترمفنوممت�سثيلنب ماقّدم تنممتينت�ستثقمننق�سن

و�سعهنمماح فظن(ثيه

مراحل الجدل

فوائد الجدل

      ري �سةنملأذه ننوتقويته نفين

تح�سيلنمماقّدم تنومكت�س به 

تح�سيلنممحّزنومميقيننفينمما�س أمةنممتين

تعر�سن(ثىنملإن�س ن

     وت فعنمأي�سً نممرئي�سنمثاح فظةن

(ثىن(ق ئدنمأتب (هن(ننممابتد( ت

ممت�سهيلن(ثىنمماتعّثلنممابتدىطنماعرفةن

مما�س درمتنفينممعثلنممء مبنمه

ت فعنط مبنممغثبةنمإذنيقوىن(ثىن

مماح ورةنومماخ �ساةنوممارموغةن

ت فعنمماح ميننممذيننمتخذومنمماح م ةن

وممدف عن(ننحقوقنمم  �سنمه ةنمهل    





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

ياّيقنبيننمأق�س منمما�سهورمت.   1

يعرفنمقّدم تنمم دل.   2

يفهلنم�س ئلنومء مبنمم دل.   3

 صناعة الجدل )2( 
مبادئ ومقّدمات ومطالب ومسائل

الدرس التاسع





تافيد
بعدنمأننتعّر�س  نفينممدرو�سنمم�س بقةنم�س  (ةنمم دل،نوذكرن نمأهّلنمما�سءثح تنفينهذهن

مم�س  (ة،نوتعريفه ،نوفومئده ،نومرمحثه ،نح ننمموقتنمثحديلن(ننذكرنمب دئه نومقدم ته ن

ومء مبه نوم�س ئثه نفهذهنمأربعةنمأمورننذكره نلأهايته نفينهذهنمم�س  (ة.

مب دئ مم دل
مأ�س���رن نفيا ن�س���بزنمإم���ىنمأّننمب دىطنمم ���دلنملأّوميةنممت���ينتعتادن(ثيه نهذهنمم�س���  (ةنهين

مما�س���هورمتنومما�س���ثا ت،نومأّننمما�سهورمتنمب دىطنم�ستركةنب م �س���بةنمإمىنمم�س ئلنومما يب،ن

ومما�سثا تنمخت�سةنب م�س ئل.

كا نمأ�سرن نمإمىنمأّننمما�سهورمتني وزنمأننتكوننحقً نومقعً نومث دمينمأنني�ستعاثه نفينقي �سه.ن

مأّم نم�س���تعا لنممحّزنغيرنمما�سهورنبا نهونحّزنفينهذهنمم�س  (ةنف إّنهنيعّدنمغ مءةنمننمم دمين

لأّنهنفينم�ستعا لنمأيةنق�سيةنلنيّد(ينمأّنه نفيننف�سنملأمرنحّز،نومإّنا نيقول:نمإّننهذمنممحكلنظ هرن

وم�سحنفينهذهنممق�سيةنويعترفنبذمكنمم ايعنويكوننممحكلنمقبوًلنمدىنكّلنمأحد.

ثّلنمإّن نمأ�سرن نفينبحلنلمما�سهورمتعنمأّننمث�سهرةنمأ�سب بً نتوجبه ،نوذكرن نمأق�س منمما�سهورمتن

ح�س���بنمختالفنمأ�س���ب بنمم�سهرة،نفرمجع.نومم�س���ّرنفينكوننمم�سهرةنلنت�س���تغ ين(ننمم�سببنمأّنن

�س���هرةنمما�س���هورنمي�ستنذمتية،نبلنهينمأمرن( ر�س،نوكّلن( ر�سنلنبّدنمهنمنن�سبب.نومي�ستنهين

كحقيةنممحّزنممتينهينمأمرنذمتينمثحّزنلنتعثلنبعثة.

و�س���ببنمم�س���هرةنلنبّدنمأننيكوننمأمرًمنت أمفهنملأذه ننوتدركهنممعقولنب�سهومة،نومولنذمكنما ن

ك ننممحكلنمقبوًلن( دنمم اهورنو�س يعً نبي هل.
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و(ثىنهذمنيتوجهن(ثي  ن�س���وؤملنوهو:نمإذمنك نتنمم�سهرةنلنت�ستغ ين(ننمم�سبب،نفكيفنجعثتلن

مما�سهورمتنمننمماب دىطنملأّوميةنمأينمي�ستنمكت�سبة؟

ومم ومبنمأّنن�س���ببنح�س���ولنمم�سهرةنمو�س���وحهنمدىنمم اهورنتكوننمأذه ننمم اهورنغ فثةن

( هنولنتثتفتنمإمىن�س���ّرنمنتق مه نمإمىنممحكلنمما�س���هور،نفيبدونمه نمأّننمما�سهورمتنغيرنمكت�سبةن

منن�س���ببنك أّنه نمننتثق طننف�س���ه نمنتقث���تنمإميه ،نومإّنا نيعتبرنكوننممحكلنمكت�س���بً نمإذمن�س���درن

ملنتق لنمإميهنباالحظةن�س���ببه.نوهذمنمننقبيلنممقي �سنممخفينفينمما ّرب تنوممفءري تنممتين

قي �س ته نمعه .

ثلنلنيخفىنمأّنهنمي�سنكّلنم ني�س���اىنم�س���هورًمنهونمننمب دىطنمم دل،نف إّننمم�س���هرةنتختثفن

بح�س���بنمختالفنملأ�س���ب بنفينكيفيةنت أثيره نفينمم�سهرة.نوبهذمنمل(تب رنت ق�سلنمما�سهورمتن

مإمىنثالثةنمأق�س م:

مما�سهورمتنممحقيقية،نوهينممتينلنتقولن�سهرته نبعدنممتعقيبنوممت أملنفيه .  .1

مما�سهورمتنممظ هرية،نوهينمما�سهورمتنفينب دىطنممرمأينممتينتقولن�سهرته نبعدنممتعقيبن  .2

وممت أملنمالنقومهل:نلمن�سرنمأخ كنظ ماً نمأونمظثومً ع،نف إّنهنيق بثهنمما�سهورنممحقيقينوهو:ن

للنت �سرنممظ ملنومإننك ننمأخ كع.

مم�س���بيهةنب ما�سهورمت،نوهينممتينتح�سلن�سهرته نب�س���ببن( ر�سنغيرنلزمنتقولنمم�سهرةن  .3

بقومم���ه،نفتكونن�س���هرته نفينوق���تندوننوقتنوح��� لندوننح ل،نمالنم�ستح�س��� ننمم  �سنفين

مرمط،نفثا نزملنهذهنممع دةن
ُ
ممع�س���رنمماتقدمنلإطالقنمم�س���ومربنتقثيدًمنمبع�سنمماثوكنوملأ

وزملنمل�ستح�س ن.

ولني�سثحنمث دلنمإّلنممق�سلنملأّولندوننملأخيرين،نمأّم نممظ هريةنف إّنا نت فعنفقدنفين�س  (ةن

ممخء بةنكا ن�س���ي أتي،نومأّم نمم�س���بيهةنب ما�س���هورمتنف فعه نخ �سنب ما�س��� غبةنكا ن�سي أتينفين

�س  (ةنمماغ مءة.

م ّدم ب مم دل
كّلنم��� نهونمبدمأنمثقي �سنمع  هنمأّنهني�س���ثحنمأننيقعنمقدم���ةنمهنومكننمي�سني بنفينكّلنم نهون

مقدم���ةنمأننيك���وننمننمماب دىط،نبلنمماقدمةنمإّم نمأننتكونننف�س���ه نمننمماب��� دىطنمأونت تهينمإمين
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مماب��� دىط.نو(ثي���هنفاقدم تنممقي �سنمم دميني وزنمأننتكوننفيننف�س���ه نم�س���هورة.نوي وزنمأنن

تكوننغيرنم�سهورة،نترجعنمإمىنمما�سهورة.

وممرجوعنمإمىنمما�سهورةن(ثىننحوين:

مأننتكت�س���بن�س���هرته نم���ننمماق رن���ةنمأونمماق ي�س���ةنمإمىنمما�س���هورة.نوت�س���اىنلمما�س���هورةن  .1

ب مقرمئنع.نومماق رنةنبيننممق�س���يتيننمإّم نمت�س��� بهها نفينممحدودنمأونمتق بثها نفيه .نوكلن

مننممت�س��� بهنوممتق بلنيوجبنمنتق لنممذهننمننت�س���ورن�س���هرةنمإحدمها نمإمىنت�سورن�سهرةن

مما ني���ة،نومإننم���لنيكننهذمنملنتق لنفيننف�س���هنومجبً ،نومإّنا نتكونن�س���هرةنمإحدمها نمقرونةن

خرى.
ُ
ب�سهرةنملأ

مثال الت�ضابه:نقومهل:نمإذمنك ننمإطع منمم�سيفنح�س ً نفق�س طنحومئ هنح�سننمأي�سً .

مثال التقابل:نقومهل:نمإذمنك ننملإح�س��� ننمإمىنملأ�سدق طنح�س ً نك نتنملإ�س طةنمإمىنملأ(دمطن

ح�س ة.

مأننتكوننمماقدمةنمكت�س���بةن�س���هرته نمننقي �سنموؤمفنمننمما�س���هورمتنم تجنمه نب أننتكونن  .2

هذهنمماقدمةنممافرو�سةنم أخوذةنمننمقدم تنم�سهورة.

نظيرنمماقدمةنمم ظريةنفينممبره ننمإذمنك نتنمكت�سبةنمننمقدم تنبديهية.

مس ال مم دل
كّلنق�س���يةنك ننمم�س ئلنقدنمأوردن(ي ه نفينح لن�سوؤممهنمأونمأوردنمق بثه نف إّنه نت�ساىنلم�س أمةن

مم ���دلعنوبعدنمأنني�س���ثلنبه نمما يبنوي عثه نمم�س��� ئلنجقطًمنمننقي �س���هنفيننف�س���ه نت�س���اىن

لمقدمةنمم دلع.

مإذمن(رفتنذمكنفكّلنق�س���يةنمه نمرتب طنفيننق�سنممو�س���عنممذينيرمدننق�سهنت�سثحنمأننتقعن

موردًمنم�سوؤملنمم�س ئل،نومكننبع�سنممق�س ي ني درنبهنمأننيت  به ننذكرنبع�سه :

لم ه عنمأّنهنلني بغينمث�س��� ئلنمأنني علنمما�سهورمتنموردًمنم�سوؤممه،نف إّننمم�سوؤملن( ه نمع  هن

جعثه نفينمعر�سنمم�سكنوممترديدنوهذمنم ني�س عنمما يبن(ثىنمإنك ره نومخ مفةنمما�سهور.

ولم ه عنمأّنهنلني بغينمهنمأنني�س ألن(ننم هيةنملأ�سي طنولن(ننمّايته نل(ّثيته عنلأّننمالنهذمن

مم�سوؤملنمإّنا نيرتبطنب متعثلنومل�ستف دةنلنب م دلنومماغ مبة.
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مء مأ مم دل
مإّننمم دلني فعنفينجايعنمما�س��� ئلنممفث�س���فيةنوملجتا (يةنوممدي يةنوممعثايةنومم�سي �س���يةن

وملأدبيةنوجايعنممف وننومماع رفنوكّلنق�س���يةنمننذمكنت�س���ثحنمأننتكوننمءثوبةنبه.نوي�س���تا ىن

مننذمكنق�س ي نلنتءثبنب م دل.

م ه نلمما�س���هورمتنممحقيقيةنمماءثقةعنلأّنه نما نك نتنبهذهنمم�سهرةنلني�سعنلأحدنمإنك ره ن

وممت�سكيكنبه نحتىنيحت جنمإثب ته نمإمىنحّ ة.

ومنني كرنمما�س���هورمتنلنت ف���عنمعهنحّ ةنجدميةنلأّننمع ىنمإق مته نمإرج (هنمإمىنممق�س��� ي ن

مما�سهورةنوقدني كره نمأي�سً .

نعلنقدنيءثبنمما�س���هورنب مقي �سنمم دمينفينمق بلنمما�س��� غبنكا نتءثبنممق�سيةنملأّوميةن

ب مبره ننفينمق بلنمماغ مط.

مأّم��� نمما�س���هورمتنمماح���دودةنمأونمماختثفنفيه نف���النم نعنمننطثبه نب محّ ���ةنمم دميةنفين

مق بلنمننلنيرمه نم�سهورةنمأونلنيعترفنب�سهرته ،نمي بههن(ثىن�سهرته نبا نهونمأ(رفنومأ�سهر.

وم ه نلممق�س ي نممري �سيةنونحوه عنلأّنه نمبت يةن(ثىنممح�ّسنوممت ربة،نفالنمدخلنمث دلن

فيه نولنمع ىنمءثبه نب ما�س���هورمتنكق�س��� ي نممه د�سةنوممح�س بنوممكياي طنوممايك نيكنونحون

ذمك.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

1.نم نهينمب دىطنمم دل؟
.............................................................................................................................................................................................................................

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

2.نمإذمنك نتنمم�سهرةنلنت�ستغ ين(ننمم�سببنفكيفنجعثتلنمما�سهورمتنمننمماب دىطن

ملأّوميةنمأينمي�ستنمكت�سبة؟

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

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

3.نِبَلنتختثفنمم�سهرة؟نوم نهينمأق�س مه ؟
.............................................................................................................................................................................................................................

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

4.نم نهينمقّدم تنمم دل؟
.............................................................................................................................................................................................................................

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

5.نم نهينم�س ئلنمم دل؟
.............................................................................................................................................................................................................................

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

6.نمإ�سرحنمء مبنمم دل.
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:û اأو ü اأجب بـ

1.نمب دئنمم دلنملأّوميةنممتينتعتادن(ثيه نهذهنمم�س  (ةنهينمما�سهورمتنومما�سّثا ت. 

2.نمأذه ننمم اهورنتغفلن(نن�سببنمم�سهرةنمو�سوحه. 

3.نمما�سهورمتنممظ هريةنهينممتينلن�سببنومقعينمه . 

4.نمما�سهورمتنممحقيقيةنوممظ هريةنهينممتينت�سثحنمث دل. 

5.نمنني كرنمما�سهورمتنلنت فعنمعهنحّ ةنجدمية. 

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. الم�ضهورات التي ي�ضتعملها الجدلي في قيا�ضه:

مأ.ني بنمأننتكوننحّقً نومقعً . 

ب.ني وزنمأننتكوننب طاًلنومقعً . 

ج.نلنومقعنمه نمننحّزنمأونب طل. 

2. الم�ضّلمات مبادئ:

ةنب م�س ئل.  مأ.نمخت�سّ

ةنب ما يب.  ب.نمخت�سّ

ج.نم�ستركةنبي ها . 

3. ال�ضبيهة بالم�ضهورات هي التي:

مأ.نتقولن�سهرته نبعدنممت أّمل. 

ب.نتح�سلن�سهرته نبالن�سبب. 

ج.نتح�سلن�سهرته نب�سببن( ر�سنلزم. 
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�ضوؤال

مإذمنك نتنمم�سهرةنلنت�ستغ ين(ننمم�سبب،نفكيفنجعثتلنمما�سهورمتنمننمماب دىطنملأّوميةنمأينمي�ستنمكت�سبة؟

الجواب

مإّنن�سببنح�سولنمم�سهرةنمو�سوحهنمدىنمم اهورنتكوننمأذه ننمم اهورنغ فثةن( هنولنتثتفتنمإمىن�سّرنمنتق مه ن

مإمىنممحكلنمما�سهور،نفيبدونمه نمأّننمما�سهورمتنغيرنمكت�سبةنمنن�سببنك أّنه نمننتثق طننف�سه نمنتقثتنمإميه ،نومإّنا ن

يعتبرنكوننممحكلنمكت�سبً نمإذمن�سدرنملنتق لنمإميهنباالحظةن�سببه.نوهذمنمننقبيلنممقي �سنممخفينفينمما ّرب تن

وممفءري تنممتينقي �س ته نمعه .

مما�سهورمتنممحقيقية،ن

وهينممتينلنتقولن

�سهرته نبعدنممتعقيبن

وممت أّملنفيه .

مما�سهورمتنممظ هرية،ن

وهينمما�سهورمتنفين

ب دىطنممرمأينممتينتقولن

�سهرته نبعدنممتعقيبن

وممت أّمل.

مم�سبيهةنب ما�سهورمت،ن

وهينممتينتح�سلن

�سهرته نب�سببن( ر�سن

غيرنلزمنتقولنمم�سهرةن

بقوممه،نفتكونن�سهرته ن

فينوقتندوننوقتنوح لن

دوننح ل

اأق�سام الم�سهورات

�سناعة الجدل )2(
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مما�سهورةنب مقرمئننمأننتكت�سبن�سهرته نمننمماق رنةنمأونمماق ي�سةنمإمىنمما�سهورة

مأننتكوننمماقّدمةنمكت�سبةن�سهرته نمننقي �سنموؤّمفنمننمما�سهورمتنم تجنمه نب أننتكونن

هذهنمماقّدمةنممافرو�سةنم أخوذةنمننمقّدم تنم�سهورة

  مقّدمات القيا�س الجدلي

مقّدمات غير م�ضهورة ترجع اإلى الم�ضهورة 

بنحوين:            

مقّدم تنم�سهورة

كّلنق�سيةنك ننمم�س ئلنقدنمأوردن(ي ه نفينح لن

�سوؤممهنمأونمأوردنمق بثه نف إّنه نُت�ساىنلم�س أمةن

مم دلعنوبعدنمأننُي�سّثلنبه نمما يبنوي عثه ن

مم�س ئلنجقطًمنمننقي �سهنفيننف�سه نُت�سّاىنلمقّدمةن

مم دلع.

مإّننمم دلني فعنفينجايعنمما�س ئلنممفث�سفيةن

وملجتا (يةنوممدي يةنوممعثايةنومم�سي �سيةنوملأدبيةن

وجايعنممف وننومماع رفنوكّلنق�سيةنمننذمكنت�سثحن

مأننتكوننمءثوبةنبه.نوي�ستا ىنمننذمكنق�س ي نلن

تءثبنب م دل.

مء مبنمم دلم�س ئلنمم دل



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يعّرفنمأدومتن�س  (ةنمم دل.   1

ياّيقنبيننملأدمةنمما ماةنوممرمبعة.   2

يعرفنف ئدةنكّلنومحدةنمننهذهنملأدومت.   3

 صناعة الجدل )3( 
أدوات صناعة الجدل

الدرس العاشر





تافيد
م نزملنممكالمنفينممابحلنملأولنوهونمماب دئنوملأ�سول،نوقدنو�سلنب  نممكالمنمثحديلن(نن

مأدومتن�س  (ةنمم دل.

أدومب هذه ممص  (ة
(رف  نفيا ن�سبزنمأّننمم دلنيعتادن(ثىنمما�سثا تنومما�سهورمت،نغيرنمأّننتح�سيلنمثكةنهذهن

مم�س���  (ةنلب أننيتاكننمما  دلنمننملنتف عنب ما�س���هورمتنومما�سثا تنفينوقتنممح جةن( دن

ملحت  جن(ثىنخ�س���اهنمأون( دنملحترمزنمننملنقء عنومماغثوبيةعنمي�سنب لأمرنممهيننكا نقدن

يبدونموهثة.نبلنيحت جنمإمىنِمرمننطويلنحتىنتح�س���لنمهنمماثكةن�س��� أننكّلنمثكةنفينكّلن�س  (ة.ن

ومهذمنممارمننمومردنمأربعةنهينمأدومتنمثاثكةنمإذمنم�ستء عنملإن�س ننمأننيحوزن(ثيه نف إّننمه نملأثرن

ممب مغنفينح�سولنمماثكةنوتاكننمم دمينمننبثوغنغر�سه.

ونحننوم�سفوننه  نهذهنملأدومت.نوميعثلنممء مبنمأّنهنمي�سنمع ىنمعرفةنو�سفنهذهنملأدومتن

مأّنهنيكوننح �ساًلن(ثيه نفعاًل،نبلنلنبّدنمننمم�سعينمتح�سيثه نب ف�سهن(ااًلنوم�ستح�س ره ن( ده.

والأدوات الأربع المطلوبة هي كما يلي:

)الأداة الأولـــى(:نمأنني�ستح�س���رنمدي���هنمأ�س���  فنمما�س���هورمتنم���ننكّلنب بنوم���ننكّلنم دةن(ثىن

مختالفه ،نويعّده نفينذمكرتهنموقتنممح جة،نومأننيف�سلنبيننمما�سهورمتنمماءثقةنوبيننمماحدودةن

( ���دنمأه���لنكّلن�س���  (ةنمأونمذهب،نومأننيايقنبيننمما�س���هورمتنممحقيقيةنوغيره��� ،نومأننيعرفنكيفن

خرى.
ُ
ي�ست بطنمما�سهورنويح�سلن(ثىنمما�سهورمتنب مقرمئننوي قلنحكلنمم�سهرةنمننق�سيةنمإمىنمأ

ف إذمنكالنمهنكّلنذمكنوجاعهن( دهنف إننمحت جنمإمىنم�س���تعا لنم�س���هور:نك ننح �س���رًمنمديهن

متاك ً نبهنمننملحت  جن(ثىنخ�ساه.
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ومّا��� ني بغينمأننيعثلنمأّننهذهنمماثكةنلمثكةنم�ستح�س��� رنمما�س���هورن( ���دنممح جةعني وزنمأنن

تتبع����س،نب أننتكوننم�ستح�س���رمتنمما  دلنخ �س���ةنب ماو�س���وعنمماخت�سنب���ه:نف ما  دلنفين

ملأمورنممدي يةنمااًلنيكفينمأنني�ستح�سرنمما�سهورمتنمم  فعةنفينمو�سو(هنخ �سة،نومنني  دلن

فينمم�سي �سةنمإّنا ني�ستح�سرنخ�سو�سنمما�سهورمتنمماخت�سةنبهذمنممب ب.

)الأداة الثانيـــة(:نممق���درةنوممق���وةن(ث���ىنممتايي���قنبيننمع نينملأمف��� ظنمما�س���تركةنومما قومةن

ومما�سككةنومماتومطئةنومماتب ي ةنومماترمدفةنوم نمإميه نمننمأحوملنملأمف ظ،نوممقدرةن(ثىنتف�سثيه ن

(ث���ىنوجهني�س���تءيعنمأننيرفعنم نيء���رمأنمننغاو�سنوم�س���تب هنفيه ،نحتىنلنيقت�س���رن(ثىنممد(وىن

مما ردةنفينمإيرمده نفينح  ه،نبلنيتبيننوجهنمل�سترمكنمأونممت�سكيكنمأونغيرنذمكنمننملأحومل.

وه  كنمأ�س���ولنوقوم(دنقدنيرجعنمإميه نماعرفةنمما�س���تركنممثفظينوتاييقهن(ننمما�س���تركن

.
(1(

مماع وينوماعرفةنب قينمأحوملنممثفظ:نلني�سعه نهذمنممكت بنمماخت�سر

)الأداة الثالثة(:نممقدرةنوممقّوةن(ثىنممتاييقنبيننممات�س به تن�سومطنك ننممتاييقنب مف�سولن

مأونبغيره .نوتح�س���لنهذهنممقوةنلمماثكةعنب م�س���عينفينطثبنممفروقنبيننملأ�س���ي طنممات�س��� بهةن

ت�س بهً نقريبً نلن�سيا نفينتح�سيلنوجوهنمختالفنمأحك من�سيطنومحدنبلنتح�سلنبءثبنمماب ي ةن

بيننملأ�سي طنممات�س بهةنب م  �س.

وتظهرنف ئدةنهذهنملأدمةنفينتح�س���يلنممف�س���ولنوممخوم�سنمالأ�سي ط،نفي�ستعيننبذمكن(ثىن

ممحدودنوممر�س���وم.نوتظهرنممف ئدةنمثا  دلنكا نمونمد(ىنخ�س���اهنمااًلنمأّنن�س���يئيننمها نحكلن

ومحدنب (تب رنت�س��� بهها نفيقي�سنمأحدها ن(ثىنملآخر،نمأونمأّننممحكلنث بتنمثع منمم�س��� ملنمها ،ن

ف إّن���ه،نمأينمما  دل،نمإذمنمّيقنبي ها نوك�س���فنم نبي ها نمننفروقنتقت�س���ينمختالفنمأحك مها ن

ي ك�سفنم�ستب هنممخ�سلنويق لنمهنمااًل:نمأّننقي �سكنممذينمد(يتهنقي �سنمعنممف رق.

ننولأجلنمأننيت بهنممء مبنمهذهنملأبح ثننذكرنما ًلنمذمكنف قول:  (1(
م���ونم�س���تبهنمفظنفينكونهنم�س���تركً نمفظيً نمأونمع وي���ً نف إّنهنقدنياكننرفعنمل�س���تب هنب مرجوعنمإمىنمختالفنممثفظنبح�س���بن

مختالفنمل(تب رمت،نمالنكثاةنلقوةعنف إّنه نت�ستعالنباع ىنممقدرةنكقوم  :نقوةنمما�سينوممقي منمااًل،نوت�ستعالنباع ىن

ممق بثيةنوممتهيوؤنمثوجودنمالنقوم  :نملأخر�سنن طزنب مقوةنوممبذرةن�س��� رةنب مقوة.نفثون�س���كك  نفينمأّنه نمو�س���و(ةنماع ىن

مأ(���لنمأونم���كّلنمننمماع يينن(ثىنح���دة،نف إّنهنياكننمأنننقي�سنممثفظنمإمىنم نيق بثهنف رىنفينمماا لنمأّننممثفظنبح�س���بنكّلن

مع ���ىنيق بثهنمفظنمآخ���رنومي�سنمهنمق بلنومحد،نفاق بلنممقوةنب ماع ىنملأّولنمم�س���عفنومق بثه نب ماع ىنمما نينممفعثية.ن

ومتعددنممتق بلنن�ستظهرنمأّننمه نمع ييننلنمع ىنومحدًمنومإّلنمك ننمه نمق بلنومحد.
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ما مهنم نتقّدمنفينبحلنمما�س���هورمتنفيند(وىنم كرنممح�س���ننوممقبحنممعقثييننمإذنم�س���تدلن

(ثىنذمكنب أّنهنمونك نن(قثيً نما نك ننفرقنبي هنوبيننحكلنممعقلنب أّننممكّلنمأ(ظلنمننمم قطنمعن

.
(1(

مأّننممفرقنبي ها نظ هر

)الأداة الرابعة(:نممقدرةن(ثىنبي ننممت�س��� بهنبيننملأ�س���ي طنمماختثف���ةن(ك�سنملأدمةنمما ماة،ن

�س���ومطنك ننممت�س��� بهنب مذمتي تنمأونب معر�س���ي ت.نوتح�س���لنهذهنممقدرةنلمماثكةعنبءثبنوجوهن

ممت�س��� بهنبيننملأمورنمماتب (دةنجدًمنمأونممات  ن�س���ة،نوبتح�س���يلنم نبهنمل�سترمكنبيننملأ�سي طن

ومإننك ننمأمرًمن(دميً .

وي وزنمأننيكوننوجهنممت�س��� بهنن�س���بةن( ر�سة.نوممحدودنفينمم �س���بةنمإّم نمأننتكوننمت�سثةنمأون

م ف�س���ثة:نمأّم نممات�س���ثةنفكا نمونك نن�سيطنومحدنم �س���وبً نمأونم �سوبً نمإميهنفينممءرفين،نمأونمأّنهن

فينمأحدنممءرفيننم �سوبً نوفينمما نينم �سوبً نمإميه،نفهذهنثالثةنمأق�س م:

لما لنملأّولعنم نمونقيل:نن�سبةنملإمك ننمإمىنمموجودنك �سبتهنمإمىنممعدم.

ولما لنمما نيعنم نمونقيل:نن�سبةنممب�سرنمإمىنمم ف�سنك �سبةنمم�ساعنمإميه .

ولما لنمما ملعنم نمونقيل:نن�سبةنمم قءةنمإمىنممخطنك �سبةنممخطنمإمىنمم�سءح.

مأّم نمما ف�س���ثةنففيا نمإذمنملني�س���تركنممءرف ننفين�س���يطنومحدنمأ�س���اًلنكا نمونقيل:نن�س���بةن

ملأربعةنمإمىنمماا نيةنك �سبةنمماالثةنمإمىنمم�ستة.

وف ئدةنهذهنملأدمةنمقت  �سنممحدودنوممر�سومنب ل�سترمكنمعنملأدمةنمم�س بقة.نف إّننهذهنملأدمةنت فعن

متح�سيلنمم  �سنو�سبهنمم  �س،نوملأدمةنمم�س بقةنت فعنفينتح�سيلنممف�سولنوممخوم�سنكا نتقدم.

وت فعنهذهنملأدمةنفينمإمح قنبع�سنممق�س ي نببع�سنمآخرنفينمم�سهرةنمأونفينحكلنمآخر،نببي نن

م نبهنمل�سترمكنفينمو�سو(ها ،نبعدنمأننيعثلنممحكلنب لأمرنمما�ستركنكا نفينممتاايل.

وت ف���عنه���ذهنملأدمةنمأي�س���ً نمم دمينفيا��� نمونمد(ىنخ�س���اهنممفرقنفينممحكلنبينن�س���يئين،ن

فياك ���هنمأننيء م���بنب إيرمدنممفرق،نف إذمن( قن(ننبي نهنلنبّدنمأنني�س���ثلنب محكلنممع منويذ(ن.ن

ومإننك ننبح�س���بنممتحقي���زنممعثيلنلنيك���وننممع قن(ننمإيرمدنممفرقنبلنحت���ىننف�سن(دمنممفرقن

مقت�سيً نلإمح قن�سيطنب�سبيههنفينممحكل.

ننوقدنمأو�سح  نه  كنممفرقنبيننممعقثيننوبيننممحكايننبا نمأبءلنقي �سهنفك ننقي �سً نمعنممف رق.  (1(
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

1.نكلنهينمأدومتن�س  (ةنمم دلنمماءثوبة؟
.................................................................................................................................................................................................

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

ومىنومما نيةنمماءثوبتيننفين�س  (ةنمم دل.
ُ
2.نمإ�سرحنملأدمةنملأ

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

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

3.نمإ�سرحنملأدمةنمما نيةنومما ماةنمماءثوبتيننفين�س  (ةنمم دل.
.................................................................................................................................................................................................

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

4.نمذكرنفومئدنملأدومتنمما ماةنوممرمبعة.
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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:û اأو ü اأجب بـ

1.نتح�سيلنمثكةنمم دلنيحت جنمإمىنمرمننطويل.ن 

2.نمإذمنحفظنمأدومتنمم دلنيح�سلن(ثىنمه رةنمم دل.ن 

3.نيكفينمما  دلنفينملأمورنممدي يةنمأنني�ستح�س���رنمما�سهورمتنمم  فعةنفينمو�سو(هن

ة.   خ �سّ

4.نمننمأدومتنمم دلنممقدرةن(ثىنممتاييقنبيننمع نينملأمف ظنمما�ستركة.ن 

5.نلني�سّرنمما  دلن(دمنممقدرةن(ثىنبي ننممت�س بهنبيننملأ�سي ط.ن 

حـــّدد ال�ضـــيء المن�ضوب اأو المن�ضوب اإليه فـــي الأمثلة الآتية، وبّين كونه من�ضوباً 

اأو من�ضوباً اإليه: 

1.نن�سبةنملإمك ننمإمىنمموجودنك �سبتهنمإمىنممعدم.ن                                                                                     

2ن.نن�سبةنممب�سرنمإمىنمم ف�سنك �سبةنمم�ساعنمإميه .ن                                                                                    

3ن.نن�سبةنمم قءةنمإمىنممخّطنك �سبةنممخّطنمإمىنمم�سءح.نن                                                                       
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الأداة الأولى

مأنني�ستح�سرنمديهنمأ�س  فنمما�سهورمتنمننكّلن

ب بنومننكّلنم دةن(ثىنمختالفه ،نويعّده نفين

ذمكرتهنموقتنممح جة

ومأننُياّيقنبيننمما�سهورمتنممحقيقيةن

وغيره 

ومأننيعرفنكيفني�ست بطنمما�سهورنويح�سلن

(ثىنمما�سهورمتنب مقرمئننوي قلنحكلن

خرى
ُ
مم�سهرةنمننق�سيةنمإمىنمأ

ومأننيف�سلنبيننمما�سهورمتنمماءثقةنوبينن

مماحدودةن( دنمأهلنكّلن�س  (ةنمأونمذهب

الأداة الثانية

ممقدرةن(ثىنتف�سثيه ن(ثىنوجهني�ستءيعنمأننيرفعنم ن

يءرمأنمننغاو�سنوم�ستب هنفيه ،نحتىنلنيقت�سرن(ثىن

ممد(وىنمما ّردةنفينمإيرمده نفينح  ه

ممقدرةنوممقّوةن(ثىنممتاييقنبيننمع نينملأمف ظن

مما�ستركةنومما قومةنومما�سّككةنومماتومطئةنومماتب ي ةن

ومماترمدفةنوم نمإميه نمننمأحوملنملأمف ظ

الأداة الثالثة

وتح�سلنهذهنممقّوةنلمماثكةعنب م�سعينفينطثبنممفروقن

بيننملأ�سي طنممات�س بهة

ممقدرةنوممقوةن(ثىنممتاييقنبيننممات�س به تن�سومطنك نن

ممتاييقنب مف�سولنمأونبغيره 

الأداة الرابعة

وتح�سلنهذهنممقدرةنلمماثكةعنبءثبنوجوهنممت�س بهن

بيننملأمورنمماتب (دةنجدًمنمأونممات  ن�سة

ممقدرةن(ثىنبي ننممت�س بهنبيننملأ�سي طنمماختثفةن

(ك�سنملأدمةنمما ماة،ن�سومطنك ننممت�س بهنب مذمتي تنمأون

ب معر�سي ت

�سناعة الجدل )3(

الأدوات الأربع 



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يعّرفنمماو�سع.   1

يعّددنمأ�س  فنمماوم�سع.   2

يذكرنف ئدةنمماوم�سع.   3

 صناعة الجدل )4( 

المواضع )1(

الدرس الحادي عشر





تافيد 
بعدنمأننمنتهىنممكالمن(ننمماب دئنوملأ�سولنفينممابحلنملأولنن�سرعنفينممكالمن(ننممابحلن

مما نينوهونمماوم�سع،نم تحدثنفيهن(ننمع ىنمماو�سعنوف ئدتهنومأ�س  فه.

ممابيل مما ني: مماومضع.

مع ى مماوضع
���ةنفينهذهنمم�س���  (ة،نفي بغينمأنننتقننجّيدًمنمع ىنهذهن مثتعبيرنلب ماو�س���ععنمأهّايةنخ �سّ

ممثفظةنقبلنممبحلن(ننمأحك مه،نف قول:

مماو�سعن-نب �سءالحنهذهنمم�س  (ةن-نهونملأ�سلنمأونممق (دةنممكثيةنممتينتتفرعنم ه نق�س ي ن

م�سهورة.

ولني�س���ترطنفينملأ�س���لنلمماو�س���ععنمأننيكوننفيننف�سهنم�س���هورًم،نفقدنيكوننوقدنلنيكون.ن

وحي ا نيكوننفيننف�س���هنم�س���هورًمن�سّحنمأننيقعن-نك محكلنمما �س���عبنم هن-نمقدمةنفينممقي �سن

مم دمي،نفيكوننمو�سعً نب (تب رنومقدمةنب (تب رنمآخر.

ما لنمأولنمثاو�سع:

قومهل:ن»مإذمنك ننمأحدنمم�سديننموجودًمنفينمو�سوعنك نن�سدهنملآخرنموجودًمنفين�سّدنذمكن

مماو�سوع«.نفهذهنممق (دةنت�ساىنمو�سعً ،نلأّنهنت �سعبنم ه ن(ّدةنمأحك منم�سهورةنتدخلنتحته ن

مالنقومهل:

»مإذمنك ننملإح�س��� ننمالأ�سدق طنح�س��� ً نف لإ�س طةنمإمىنملأ(دمطنح�س��� ةنمأي�سً «.نوقومهل:ن»مإذمن

ك ن���تنمع �س���رةنمم ه لنمذمومةنفاق طع���ةنممعثا طنمذمومة«.نوقومه���ل:ن»مإذمنج طنممحزنزهزن

ممب طل«.نوقومهل:ن»مإذمنكارتنملأغ ي طنقّثتنممفقرمط«...نوهكذم.
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فهذهنملأحك منومأما مه نمأحك منجقئيةنب مقي �سنمإمىنممحكلنملأّولنممع م،نوفيننف�سه نمأحك من

كثيةنم�سهورة.

ما لنث ننمثاو�سع:

قومهل:ن»مإذمنك نن�س���يطنموجودًمنفينوقتنمأونمو�س���عنمأونح لنمأونمو�سوعنف إّنهنموجودنمءثق «. 

فهذهنممق (دةنت�سّاىنمو�سعً ،نلأّنهنت �سعبنم ه ن(ّدةنمأحك منم�سهورة:

مالنمأننيق ل:ن»مإذمنكذبنممرجلنمرةنفهونك ذبنمءثقً «،نو»مإذمنك ننمم�سي �سينيذيعنمم�سرنفين

بيتهنفهونمذيعنمث�سرنمءثقً «،نو»مإذمن�سبرنملإن�س ننفينح لنمم�سدةنفهون�س برنمءثقً «.

ومأكارنمماوم�سعنمي�ستنم�سهورة،نومإّنا نمم�سهرةنم قئي ته نفقط.نومم�سرنفينذمك:

مإّننت�س���ورنممع ّمنمأبعدن(نن(قولنممع مةنمننت�س���ورنممخ �س،نفالنبّدنمأننتكونن�سهرةنكّلن( من  .1

مأقلنمنن�س���هرةنم نهونمأخ�ّسنم ه.نلأّنن�س���عوبةنممت�سورنت�س���تد(ين�سعوبةنممت�سديز.نوهذهن

مم�سعوبةنتا عنمم�سهرةنومإننملنتا عه نف إّنه نتقثثه ن(ثىنملأقل.

مإّننممع��� ّمنيكوننفينمعر�سنمم ق����سنمأكارنمننممخ �ّس،نلأّنننق�سنممخ �سني�س���تد(يننق�سن  .2

ممع ّمنولن(ك�س.نومهذمنيكوننملطالعن(ثىنكذبنممع ّمنمأ�سهلنومأ�سرع.

ف ادق مماوضع وسّل ممتساية
و(ثىنم نتقّدمنيتوجهنمم�سوؤملن(ننممف ئدةنمننمماوم�سعنفينهذهنمم�س  (ةنمإذمنك نتنمم�سهرةن

مي�ستنمه!

ومم ومب:نمإّننممف ئدةنم هنهينمأّنن�س حبنهذهنمم�س  (ةني�ستءيعنمأننيعّدنمماوم�سعنويحفظه ن

( دهنمأ�س���وًلنوقوم(دن( مة،نمي�س���ت بطنم ه نمما�س���هورمتنمم  فعةنمهنف���ينمم دلن( دنممح جةن

مالإبء لنمأونملإثب ت.

ومإح�س��� طنمماوم�س���عنلممقوم(دنممع ّمةعنمأ�س���هلنومأجدىنفينممتذكرنمننمإح�س��� طنجقئي ته ن

لمما�سهورمتنمما �سعبةنم ه ع.

ومذمنق مومني بغينمثا  دلنمألني�سرحنب ماو�سعنممذينم�ست بطنم هنمما�سهور؛نبلنيحتفظنبهن

بي هنوبينننف�س���ه،نحتىنلني عثهنمعر�س���ً نمث ق�سنوممرد،نلأّنننق�سهنوردهن-نكا نتقدمن-نمأ�سهلن

ومأ�سرع.
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ومننمأجلنهذمن�س���اينمماو�س���عنمو�سعً نلأّنهنمو�س���عنمثحفظنوملنتف عنومل(تب ر.نوقيل:نمإّنا ن

�س���اينمو�سعً نلأّنهني�س���ثحنمأننيكوننمو�س���عنبحلنونظر،نوهونوجيهنمأي�سً .نوقيلنغيرنذمك،نولن

يهلنممتحقيزنفيه.

أص  ف مماومضع
جايعنمماوم�سعنفينمماء مبنمم دميةنمإّنا نتتعثزنب إثب تن�سيطنم�سيطنمأوننفيهن( ه،نمأينتتعثزن

ب لإثب تنوملإبء ل.

وهذمن(ثىنمإطالقهنمّا نلني�س���هلن�س���بءهنومإ(دمدنمماوم�س���عنبح�سبه.نفثذمكنوجبن(ثىنمنن

يريدنمإ(دمدنمماوم�س���عنو�سبءه نمي�س���هلن(ثيهنذمكنمأنني�س فه نميالحظنفينكّلن�س فنم نيثيزن

بهنمننمماوم�سعنوي  �سبه.

وممت�س��� يفنف���ينهذمنممب بنمإّنا نيح�س���ننبتق�س���يلنمماحاولتنح�س���با نيثي���زنبه نفينهذهن

�س���ثوبنمما  �س���بنمهذهن
ُ
مم�س���  (ة.نوق���دنبح���لنمما ءقيوننه  ن(���ننمأق�س��� منمماحاولتنب لأ

�سثوبنمماعهودنفينبحلنممكثي ت.
ُ
مم�س  (ة،نومإننمختثفن(ننملأ

ونحننلأجلنمأننن�سعنخال�سةنلأبح ثهلنوفهر�سً نماب حاهلنفينهذمنممب بنن�سثكنطريقتهلن

فينممتق�سيل،نف قول:

نومإّم نمأننلنيكون.
(1(

مإّننمماحاولنمإّم نمأننيكوننم�س ويً نمثاو�سوعنفينملنعك �س

ولملأّولعنلنيخثون(ننمأحدنمأمرين:

مأننيكونندمًلن(ثىنمما هية.نوممدملن(ثىنمما هيةنمأحدن�س���يئيننحّدنمأونم�س���ل.نومل�سلن�س قطن مأ. 

(���ننمل(تب��� رنه  نلأّننحاثهن(ثىنمماو�س���وعنحالنمفظ���ينلنحقيقي،نف���النيتعثزنبهنغر�سن

مما  دل.نفي ح�سرنممدملن(ثىنمما هيةنفينلممحّدعنفقط.

���ةعنوقدني�سّاىنمأي�سً نلر�ساً عنلأّنهنيكونن مأننلنيكونندمًلن(ثىنمما هية.نوي�س���اىنه  نلخ �سّ ب. 

موجبً نمتعريفنمما هيةنبتاييقه ن(ّا ن(دمه .

ننمع ���ىنم�س��� ومةنمماحا���ولنمثاو�س���وعنفينملنعك �سنمأّنهني�س���دقنمماحا���ولنكثيً ن(ثىنجاي���عنم نمأمكننمأنني�س���دقن(ثيهن  (1(
مماو�سوع،نوي�سدقنماو�سوعنكثيً ن(ثىنجايعنم نمأمكننمأنني�سدقن(ثيهنمماحاول.
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ولمما نيعنلنيخثون-نمأي�سً ن(ننمأحدنمأمرين:

مأننيكوننومقعً نفينطريزنم نهو،نوي�س���اىنه  نلج �س���ً ع.نومم  �سنبهذمنمل�س���ءالحني�سالن مأ. 

ممف�سلنب �سءالحنب بنممكّثي ت،نمإذنلنف ئدةنتظهرنفينهذمنممفننبيننمم  �سنوممف�سل.

ومإّنا نك ننممف�سلنمننمأق�س منم نمي�سنبا�س ونمثاو�سوع،نفالأّنهنبح�سبنمفهومهنوذمتهنب مقوةن

ياكننمأننيقعن(ثىنملأ�س���ي طنمماختثفةنب محقيقة،نومإننك ننفعاًلنلنيقعنمإّلن(ثىنملأ�س���ي طنمماّتفقةن

ممحقيقة،نف إّننمم  طزنمااًلنلنيقعنفعاًلنمإّلن(ثىنمأفرمدنملإن�س ن،نومكّ هنب مقوةنوبح�سبنمفهومهن

ي�سثحنمث�سدقن(ثىنغيرنملإن�س ننمونك ننمهنمم ءز،نفالنيات عنفر�سن�سدقهن(ثىنغيرنملإن�س ن.ن

فثلنيكننمفهومً نم�س ويً نمالإن�س ن.نوبهذمنمل(تب رني�ساىنه  نلج �سً ع.

مأننلنيك���وننومقع���ً نفينطري���زنم نهو،نوي�س���اىنل(ر�س���ً ع.نوممعر�سن�س��� ملنمثعر�سنممع ّمن ب. 

ومثعر�سنممذينهونمأخ�ّسنمننمماو�س���وع،نمإذنمأّننكاًلنم ها نغيرنم�س��� ونمثاو�س���وع،نكا نمأّنهن

غيرنومقعنفينجومبنم نهو.

ة،نوج �س،نو(ر�س.نمأّم نلمم وععنفالنيقعنمحاوًل،ن و(ثىنهذمنف ماحاولتنمأربعة:نحّد،نوخ �سّ

لأّنهنمإّم نمأننيحالن(ثىنمم�س���خ�سنمأون(ثىنمم�س��� ف،نولنم(تب رنيحاثهن(ثىنمم�س���خ�سنه  ،نلأّنن

مو�س���و( تنمب حلنمم دلنكّثي ت.نومأّم نمم�س��� فنفحالنمم وعن(ثيهنباا بةنحالنممثومزمم،نلأّنن

مم وعنمي�سننو(ً نمث�س ف،نفيدخلنمم وعنمننهذهنمم هةنفينب بنممعر�س.

و(ثيهنف م وعنبا نهوننوعنلنيقعنمحاوًلنفينممق�سية،نبلنمإّنا نيقعنمو�سو(ً نفقط.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهونمع ىنمماو�سعنب �سءالحن�س  (ةنمم دل؟نمأ(طنما ًل.  .1
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهونمم�سّرنفينمأّننمأكارنمماوم�سعنمي�ستنم�سهورةنومإّنا نمم�سهرةنم قئي ته نفقط.  .2
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهينف ئدةنمماو�سع؟نوم نهون�سّرنممت�ساية؟  .3
.................................................................................................................................................................................................

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

كيفنياكننت�س يفنمماوم�سع؟نلمر�سلنمم�س رةع.  .4
.................................................................................................................................................................................................

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

:û اأو ü اأجب بـ

1.نمماو�سعنهونملأ�سلنممذينتتفرعنم هنق�س ي نم�سهورة. 

2.نلني�سترطنفينمماو�سعنمأننيكوننفيننف�سهنم�سهورًم. 

3.نممقولنمما�سهور:ن»مإذمنج طنممحّزنزهزنممب طل«نهونمننمماوم�سع. 

4.نت�سّورنممخ �ّسنمأقربنمعقولنممع ّمةنمننت�سّورنممع ّم. 

5.نمإّننكذبنمماو�سعنلني�ستك�سفنم هنكذبنممحكلنممات�سّعبنم هنمما�سهور. 
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اختبر الإجابة ال�ضحيحة:

1. ال�ضّر في عدم �ضهرة اأكثر الموا�ضع:

مأ.نمإّننت�سّورنممع ّمنمأبعدن(نن(قولنممع ّمةنمننت�سّورنممخ �ّس. 

ب.نمإّننممع ّمنيكوننفينمعر�سنمم ق�سنمأكارنمننممخ �ّس. 

ج.نمأنونب.نننننننن 

2. اختر الجملة ال�ضحيحة:

مأ.ننق�سنممع ّمني�ستد(يننق�سنممخ �ّس. 

ب.ننق�سنممخ �ّسنلني�ستد(يننق�سنممع ّم. 

ج.ننق�سنممع ّمنلني�ستد(يننق�سنممخ �ّس. 

3. فائدة المو�ضع هي:

مأ.نمإح�س طنممقوم(دنوحفظه . 

ب.نمإح�س طنمم قئي تنو(ّده . 

ج.نحفظن�سّريةنممقوم(د. 
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�سناعة الجدل )4(

الموا�سع )1(

�ضوؤال 

م نهينممف ئدةنمننمماوم�سعنفينهذهنمم�س  (ة؟

مإّننممف ئدةنم هنهينمأّنن�س حبنهذهنمم�س  (ةني�ستءيعنمأننيعّدنمماوم�سعنويحفظه ن( دهنمأ�سوًلنوقوم(دن( مة،ن

مي�ست بطنم ه نمما�سهورمتنمم  فعةنمهنفينمم دلن( دنممح جةنمالإبء لنمأونملإثب ت

مإّننت�سّورنممع ّمنمأبعدن(نن(قولنممع مةنمننت�سّورن

ممخ �س،نفالنبّدنمأننتكونن�سهرةنكّلن( منمأقلنمنن

�سهرةنم نهونمأخ�ّسنم ه

مإّننممع ّمنيكوننفينمعر�سنمم ق�سنمأكارنمنن

ممخ �ّس،نلأّنننق�سنممخ �سني�ستد(يننق�سنممع ّمن

ولن(ك�س

بع�ص الموا�ضع لي�ضت م�ضهورة، وال�ضر في ذلك

مماو�سعنهونملأ�سلنمأونممق (دةنممكثيةنممتينتتفرعنم ه نق�س ي نم�سهورة

معنى المو�سع

اأ�ضناف الموا�ضع

جايعنمماوم�سعنفينمماء مبنمم دميةنمإّنا نتتعّثزنب إثب تن�سيطنم�سيطنمأوننفيهن( ه،نمأينتتعّثزنب لإثب تنوملإبء ل

مإّم نمأننيكوننم�س ويً نمثاو�سوعن

فينملنعك �س

ومإّم نمأننلنيكوننم�س ويً ن

مثاو�سوعنفينملنعك �س

مأننلنيكونندمّلًن(ثىن

مما هية

مأننيكونندمّلًن(ثىن

مما هية

مأننلنيكوننومقعً نفين

طريزنم نهو

مأننيكوننومقعً نفين

طريزنم نهو

تق�سيلن

مماحاولتن

مماحاول:ن





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يعّددنمماوم�سعنمم�سبعة.   1

يتعرفنمإمىنموم�سعنملإثب تنوملإبء ل.   2

يدركنمو�سعنملأوَمىنوملأثر.   3

 صناعة الجدل )5( 

المواضع )2(

الدرس الثاني عشر





تافيد
مإذمن(رفتنمأق�س منمماحاولتن(ثىنمم حونمماتقّدمنممذينيهّلنمم دمي،نف (ثلنمأّننكّلنغر�سهن

���ةنمأونمأين�س���يطنمآخرنفثي�سنذمكن مأننيتو�س���لنمإم���ىنمإثب��� تنحكلنمأونمإبء مه،نمأّم نمأّنهنج �سنمأونخ �سّ

يحت جنمإميه.

ومإّنا نممذينيحت جنمإميهنقبلنمماخ �ساةنومما  دمةنمأننيعّدنمماوم�سعنل�ست ب طنمما�سهورمتن

ممتينت فعهن( دنمماخ �س���اة.نومإ(دمدنهذهنمماوم�س���عنفينهذهنمم�س���  (ةنيتوقفن(ثىنتف�س���يلن

مماحاولتنح�سبنتثكنملأق�س منميعرفنمكّلنمحاولنم ني  �سبهنمننمماوم�سع.

و(ثيهنف ماوم�س���عنم ه نم نيخ�ّسنممحّدن-مااًل-نفي ظرنلأج���لنمإثب تهنفينمأّنهني بنمأننيكونن

موجودًمنماو�س���و(ه،نومأّنهنم�س��� ٍونم���ه،نومأّنهنومقعنفينطري���زنم نهو،نومأّنهنق ئلنمق منمل�س���لنفين

ممدلمةن(ثىنمماو�سوع.

ة،نفي ظرنلأجلنمإثب ته نفينمأّنه ني بنمأننتكوننموجودةنماو�سو(ه ،ن وم ه نم نيخ�ّسنممخ �سّ

ومأّنه نم�س ويةنمه،نومأننغيرنومقعةنفينطريزنم نهو...نوهكذمنب قينمأق�س منمماحاولت.

و(ثيهنف ماوم�سعنم ه نم نيخ�ّسنممحّد.

ة،نوهكذمنب قينمأق�س منمماحاولت. وم ه نم نيخ�ّسنممخ �سّ

نفتكوننمماوم�سعن-ن(ثىنم نتقدمن-نمأربعةنمأ�س  ف:

ثلنمإّننه  كنموم�سعن( مةنمالإثب تنوملإبء لنلنتخ�سنمأحدنمماحاولتنملأربعةنب مخ�سو�سن

وت فعنفينجايعنمماحاولت.نوت�س���اىنلموم�سعنملإثب تنوملإبء لع.نفي�س فنهذمنمم�س فنمإمىن

ملأ�س  فنمم�س بقة،نفتكوننخا�سة.

ثلنلحظومنمأّننكايرًمنم نيهلنمم دمينمإثب تنمأّننهذمنمماحاولنمأ�س���ّدنمننغيرهنمأونمأ�س���عفنمأون
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مأومىنوغيرنمأومى.نوهذمنمإّنا ني�سّحنفر�سهنفينملأ(رم�سنممخ �سةنلأّنه نهينممتينتقبلنممتف وت.ن

فقمدومن�س��� فً ن�س د�سً نو�ساوهنلموم�س���عنملأومىنوملآثرعنثلنلحظومنمأّنهنقدنيتوجهننظرنمم دمين

مإم���ىنبحلنمآخر،نوهونمإثب تنملتح دنبيننمم�س���يئيننمإّم نبح�س���بنمم  �سنمأونمم ���وعنمأونممع ر�سنمأون

مموجود؛نف�ساومنمماوم�سعنفينذمكنلموم�سعنهونهوع.

و(ثىنهذمنفتكوننمماوم�سعن�سبعة.

ولأجلنمأّلننكوننقدنحرم  نممء مبنمننممت بهنمثاق�سودنمننمماوم�سعننذكرنبع�سنمماوم�سعن

مبع����سنملأ�س���  فنمم�س���بعةنمماتقدم���ة،نونحيثهن(ث���ىنممكتبنمماءومةنف���ينهذمنممف���ننمإذمنمأرمدن

مل�ستقمدةنف قول:

مومضع مإلثب ب ومإلسء ل
موم�س���عنملإثب��� تنوملإبء لننفعه��� ن( منفينجايعنمماحا���ولتنكا نتق���دم،نومإثب تنومإبء لن

ملأ(رم�سندمخثةنفينهذمنممب بنمأي�سً .نومأ�سهرنمماوم�سعنفينهذمنممب بن(ّدوه ن(�سريننمو�سعً ،ن

وم نذكرن هنمننمأماثةنمماوم�س���عنفيا ن�سبزنهينمننموم�سعنملإثب تنوملإبء ل.نونذكرنملآننما ًلن

ومحدًمنغيره ،نوهو:

مإّننممع ر�سن(ثىنمماحاولن( ر�سن(ثىنمو�س���و(ه،نفياكننمأننتابتن(رو�سن�سيطنمثاو�سوعن

بعرو�س���هنماحاومه،نوتبءلن(رو�سهنمثاو�س���وعنبعدمن(رو�سهنماحاومه،نفاااًلنيق ل:نمم اهورن

( طفي.نف م اهورنمو�س���وعن( طفينمحاول.نوهذمنمماحاولنوهونممع طفينيو�سفنب أّنهنتقوىن

فيهنطبيعةنمماح ك ةنفيابتنمننذمكنمأّننمم اهورنو�سفنب أّنهنتقوىنفيهنطبيعةنمماح ك ة.

ويق لنمأي�س���ً :نمم�سي �س���يننفعي.نثلنمإّننهذمنمماحاول،نوهونمم فعي،نيو�سفنب أّنهنيقدمنم فعتهن

ممخ �سةن(ثىنمما�سثحةنممع مة.نفيابتنمأّننمم�سي �سينيقدمنم فعتهنممخ �سةن(ثىنمما�سثحةنممع مة.

ويق لنمأي�سً :نمم�س دقن( دل.نثلنمإّننهذمنمماحاول،نوهونممع دل.نلنيو�سفنبكونهنظ ماً نمأين

لنيعر�سن(ثيهنممظثل.نفيبءلنبذمكنكوننمم�س دقنظ ماً .

ومع ىنهذمنمماو�س���عنمأّنكنت�س���ت بطنمننم�س���هوريننم�س���هورًمنث ماً .نومما�سهورمننها نحالن

مماحاولن(ثىنمو�س���و(هنومت�س��� فنمماحاولنب�س���فةنك ماا ميننملأّومين،نفت�ست بطنمما�سهورن

مما م���لنوه���ونحالن�س���فةنمماحاولن(ثىنمماو�س���وع.نمأونمما�س���هورمننها نحا���لنمماحاولن(ثىن
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مو�س���و(هنو(دمنمت�س فنمماحاولنب�س���فةنك ماا لنملأخير،نفت�ست بطنم ها نمما�سهورنمما ملن

وهونمإبء لنمت�س فنمماو�سوعنبتثكنمم�سفة.

مومضع مألومى ومآلثل
مأ�سلنهذمنممب بنترجيحن�سيطنومحدنمنن�سيئيننبي ها نم�س ركةنفينبع�سنمموجوه.نوملأمف ظن

مما�س���تعاثةنمماتدمومةنفينممتف�س���يلنهينكثاةنمآثرنومأومىنومأف�س���لنومأكارنومأزيدنومأ�س���دنومأ�سرفن

ومأق���دمنوم��� ني ���رينم رىنذمك.نوم��� نيق ب���لنكّلنومحدنم ه ،نما���لنملأنق�سنوملأخ����سنوملأقلن

وملأ�سعفنوهكذم.نومكّلنمننكثا تنممتف�سيلنهذهنخ�سو�سيةنيءولنممكالمنفين�سرحه .

ومإّنا نيحت جنمإمىنمماوم�سعنفينهذمنممب بنفينملأمورنممتينلنيظهرنفيه نممتف �سلنلأّولنوهثة،ن

ومإّلنفا نهونظ هرنممتف �سلنفيهنيكوننمإيرمدنمماوم�سعنلإثب تهنح�سوًمنومغوًم.

وكايرًمنم نيقعنممت  زعنبيننمم  �سنفينتف�سيلن�سخ�سن(ثىن�سخ�سنمأون�سيطن(ثىن�سيط،نمنن

م أكولتنومثبو�س تنوم�سكون تنومرمتبنووظ ئفنومأخالقنو( دمت...،نوهكذم.

وممت  زعنت رةنيكوننفينمننهونملأف�سلنمعنملتف قن(ثىنوجهنممف�سيثة،نك أننيت  زعن�سخ�س نن

ف���ينمأّننح ت���لنممء ئينمأكارنكرم���ً نمأمنمعننبننزمئدةنم���عنملتف قنبيها ن(ثىنمأّننممكرمنف�س���يثةن

ومأّنهنقدنمت�س���ف نبه نمعً .نومالنهذمنمم قمعنمإّنا نيتوقفن(ثىنثبوتنحومدثنت ريخيةنتك�س���فن(نن

ملأف�سثيةنومي�سن(ثىنهذمنممفن.

ومأخرىنيكوننمم قمعنفينوجهنملأف�سثيةنك أننيت  ز( نفينمأّنهنمأّيها نمأومىنب أننيو�سفنب مكرم،ن

معنملتف قن(ثىنمأّننمع ً ن-نمااًلن-ني ودنبف�س���لنم مهنوح تاً ني ودنبكّلنم نياثك،نومعنملتف قن

مأي�س���ً ن(ثىنمأّننم نج��� دنبهلن(ننمأكارنبكايرنفينتقديرنمما لنما نج��� دنبهنح تل.نوحي ئٍذنيكونن

مم قمعنفينممعبرةنفينملأف�س���ثيةنب مكرمنهلنهونباقدمرنممعء طنفيكوننمعننمأف�س���لنمننح تلنمأون

با نيتحقزنبهنمع ىنملإيا رنفيكوننح تلنمأف�سل.

وياكننمأننيتا�سكنممق ئلنملأّولنباو�سعنفينهذمنممب ب،نوهونلمأّننم نيفيدنخيرًمنمأكارنفهونمآثرن

ومأومىنب مف�س���لع،نفيكوننمعننمأف�س���ل.نوياكننمأننيتا�سكنممق ئلنمما نينباو�سعنمآخرنفيه،نوهون

»مأّننم ني بعلنمننت�سحيةنمأكارنب مح جةنومم ف�سنفهونمآثرنومأومىنب مف�سل«نفيكوننح تلنمأف�سل.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهينمأ�س  فنمماوم�سع؟  .1
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهينموم�سعنملإثب تنوملإبء ل؟  .2
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهينموم�سعنملأومىنوملآثر؟  .3
.................................................................................................................................................................................................

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

:û اأو ü اأجب بـ

1.نتح�سيلنمثكةنمم دلنيحت جنمإمىنمرمننطويل.ن 

ة.  2.نغر�سنمم دمينمإثب تنمأّننممحكلنج �سنمأونخ �سّ

3.نموم�سعنملإثب تنوملإبء لنت فعنفينجايعنمماحاولت. 

4.نموم�سعنملأومىنوملآثرنتابتنمأننمماحاولنمأثرنمثاو�سوع. 

5.نموم�سعنهونهونتهتّلنب إثب تنملتح دنبيننمم�سيئين. 

6.نقوم  :ن»مم�سي �سيننفعي«نهونمننموم�سعنملإثب تنوملإبء ل. 
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اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. غر�ص الجدلي هو:

مأ.نمإثب تنحكلنمأونمإبء مه. 

ب.نمإثب تنمأننممحكلنج �س. 

ج.نمإثب تنمم  �سنمأوننفيه. 

2. موا�ضع الأولى والآثر تهتّم باإثبات اأّن:

ة.  مأ.نممحكلنخ �سّ

ب.نهذمنمماحاولنمأ�سّدنمننغيره. 

ج.نملتح دنمأومىنمننملفترمق. 

3. عدد الموا�ضع:

مأ.نمأربعةنموم�سع. 

ب.نثالثةنموم�سع. 

ج.ن�سبعةنموم�سع. 
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ت رةنيكوننفينمننهونملأف�سلنمعنملتف قن(ثىنوجهن

ممف�سيثة

يكوننمم قمعنفينوجهنملأف�سثيةنك أننيت  ز( نفين

مأّنهنمأّيها نمأومىنب أننيو�سفنب م�سفة

مأ�سلنهذمنممب بنترجيحن�سيطنومحدنمنن�سيئينن

بي ها نم�س ركةنفينبع�سنمموجوه

ملأمف ظنمما�ستعاثةنمماتدمومةنفينممتف�سيلنهين

كثاةنمآثرنومأومىنومأف�سلنومأكارنومأزيدنومأ�سدنومأ�سرفن

ومأقدمنوم ني رينم رىنذمك

التنازع

موا�سع الأولى والآثر

ومع ىن

هذمنمماو�سعن

مأّنكنت�ست بطنمنن

م�سهوريننم�سهورًمن

ث ماً 

موم�سعنملإثب تن

وملإبء ل
مإثب تنومإبء لنملأ(رم�سندمخثةنفين

موم�سعنملإثب تنوملإبء لن

مما�سهورنمما ملنوهونحالن�سفةن

مماحاولن(ثىنمماو�سوع

لنتخ�ّسنمأحدنمماحاولتن

ملأربعةنب مخ�سو�سنوت فعنفين

جايعنمماحاولتن

ومما�سهورمننها نحالنمماحاولن

(ثىنمو�سو(هنومت�س فنمماحاولن

ب�سفة

اأ�سناف 

الموا�سع

مثاوم�سعنمأربعةنمأ�س  فنبح�سبنمأق�س من

مماحاولت

موم�سعن( مةنمالإثب تنوملإبء لن

لنتخ�ّسنمأحدنمماحاولتنملأربعةن

ب مخ�سو�سنوت فعنفينجايعنمماحاولتن

وهونمإثب تنملتح دنبيننمم�سيئيننمإّم نبح�سبن

مم  �سنمأونمم وعنمأونممع ر�سنمأونمموجودن

موم�سعنملأومىنوملآثرنم نيهلنمم دمين

مإثب تنمأّننهذمنمماحاولنمأ�سّدنمننغيرهن

مأونمأ�سعفنمأونمأومىنوغيرنمأومىن

�سناعة الجدل )5( الموا�سع )2(



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

ي�ستذكرنتعثيا تنممح�سولن(ثىنم(ترمف   1

يعّددنبع�سنطرقنممح�سولن(ثىنم(ترمف.   2

يءّبزنممو�س ي نفينمخ �ساةنب�سيءة.   3

 صناعة الجدل )6( 

الوصايا- تعليمات للسائل

الدرس الثالث عشر





تافيد 
منته���ىنممكالمنفين�س���  (ةنمم دلن(ننممابحاي���ننملأولنومما نينلمب دئنومأ�س���ولنمم دل،ن

مماوم�سعع،نوفينهذمنممدر�سنن�سرعنب إذننمهللنتع مىنب محديلن(ننممابحلنمما ملنوهونممو�س ي ن

مأونممتعثيا ت،نبع�سنم ه نمخت�ّسنب م�س ئل،نوبع�سنب ما يب،نوبع�سنم�ستركنبي ها .

ممابيل مما مل: مموص ي 

تعثيا ب مثس ال
لنبّدن(ثىنمم�س��� ئلنمتح�س���يلنغر�س���هنوهونممح�س���ولن(ثىنم(ترمفنلمما يبعن-نمأننيتبعن

ممتعثيا تنمماالثةنملآتية:

الأولى: مأننيح�س���رنمديهن-نقبلنتوجيهنمم�س���وؤملن-نمماو�س���عنمأونمماوم�س���عنممتينم ه ني�س���تخرجن

مماقدمةنمما�سهورةنممالزمةنمه.

الثانية: مأننيهيىطنفيننف�س���هن-نقبلنمم�س���وؤملنمأي�سً ن-نممءريقةنوممحيثةنممتينيتو�سلنبه نمت�سثيلن

مما يبنب ماقدمةنوممت�س يعن(ثىنم كره .

الثالثة: ما نك ننمننممالزمن(ثيهنمأنني�سرحنبا ني�سارهنفيننف�سهنمننمماءثوبنممذيني�ستثقمن

نق�سنو�سعنممخ�سل،نفثي علنهذمنممت�سريحنمآخرنمرمحلنمأ�سئثتهنوكالمه،نبعدنمأنني أخذنمنن

ممخ�سلنمل(ترمفنوممت�سثيلنبا نيريدنويتوثزنمنن(دمنبق طنم  لن( دهنمالإنك ر.

هذهنهينممخءوطنملأومىنممرئي�سةنممتيني بنمأننيتبعه نمم�س ئلنفينمهاته.

ثلنلأخذنمل(ترمفنطرقنكايرة،ني بغينمأننيتبعنمإحدىنممو�س ي نملآتيةنمتحقيقه :

ي بغ���ينمأّلنيقتح���لنممايدمننفينمم دلنفينمأّولنجومةنب م�س���وؤملن(نننف�سنمماقدمةنمماءثوبةن  .1
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مه.نومم�سرنفينذمكنمأّننمما يبنحي ئٍذنيكوننفينمبدمأنقوتهنومنتب هه،نفقدنيت بهنمإمىنمءثوبن

مم�س ئل،نفي�سرعنفينملإنك رنويع ند.

ومإذمنمنتهىنبهنمم�س���وؤملن(ننمماءثوب،نفالني بغينمأي�س���ً نمأننيوجهنمم�س���وؤملنرمأ�س���ً ن(نننف�سن  .2

نمننمل(ترمف،نبلنمهنم دوحةن(ننذمكنب تب عن مماءثوب،نخ�س���يةنمأنني�س���عرنممخ�س���لنفيفرَّ

نملآتية:
(1(

مأحدنممءرقنمأونممحيل

ولـــى(:نمأننيوجهنمم�س���وؤملن(���ننمأمرنمأ(لنمننمءثوبه،نف إذمنم(ت���رفنب لأ(لنمأمقمهنقهرًمن
ُ
)الأ

ب ل(ترمفنب لأخ�سنبءريقةنممقي �سنملقترمني.

)الثانية(:نمأننيوجهنمم�سوؤملن(ننمأمرنمأخ�س،نف إذمنم(ترفنبه،نفبءريقةنمل�ستقرمطني�ستءيعن

مأننيثقمنخ�ساهنباءثوبه.

)الثالثة(:نمأننيوجهنمم�سوؤملن(ننمأمرني�س ويه،نف إذمنم(ترفنبه،نفبءريقةنممتاايلنيتاكننمنن

مإمقممهنمإذمنك ننماننيرىنممتاايلنحّ ة.

)الرابعة(:نمأننيعدلن(ننمم�سوؤملن(ننمم�سيطنمإمىنمم�سوؤملن(ّا ني�ستزنم ه،نمالنم نمإذمنمأرمدنمأنن

يابتنمأّننممغ�س���ب ننم�ست قنمالنتق منفقدني كرنممخ�سلنذمكنمون�سئلن( هنفيد(ىنمااًلنمأّننملأبن

يغ�س���بن(ثىنومدهنولني�س���ت قنمإمىنملنتق منم ه،نفيعدلنمإمىنمم�س���وؤملن(نننف�سنممغ�سب،نفيق ل:ن

مأمي�سنممغ�سبنهون�سهوةنملنتق م؟نف إذمنم(ترفنبهنيقولنمه:نمإذننممغ �سبنم�ستٍهنمالنتق م.

)الخام�ضة(:نمأننيقثبنمم�س���وؤملنبا نيوهلنممخ�سلنمأننيريدنمل(ترمفنم هنب قي�سنم نيرد،ن

كا نمونمأرمدن-نمااًلنمإثب تنمأّننممثذةنخير،نفيقول:نمأمي�ستنممثذةنمي�ستنخيرًم؟

ومكّلنمننهذهنممحيلنممخا�سنموم�سعنقدنت فعنفيه نمإحدمه نولنت فعنملأخرى.نفعثىنمم�س ئلن

ممذكينمأننيخت رنم ني  �سبنمماق م.

مأّلنيرتبنمماقدم تنفينمماخ طبةنترتيبً نقي �س���يً ن(ثىنوجهنيثوحنمثخ�س���لنمنب�س��� قه نمإمىن  .3

مماءثوب،نبلني بغينمأنني�سو�سنمماقدم تنويخلنبترتيبه نفيرموغنفينممو�سولنمإمىنمماءثوبن

(ثىنوجهنلني�سعرنممخ�سل.

ننلن�سيرنفينمتب عنمالنهذهنممحيلنفينمخ �ساةنذوينممع  دنومل�ستكب رن(ثىنممحّز.  (1(
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مأننيتظ هرنفين�سوؤممهنمأّنهنك ما�ستفهلنممء مبنمثحقيقةنمماقدمنمالإن�س فن(ثىنممغثبة.  .4

مأنني أتينب ماقدم تنفينكايرنمننملأحوملن(ثىن�س���بيلنم�س���ربنمماالنمأونممخبر،نويد(ينفين  .5

قومهنظهورنذمكنو�سهرتهنوجرينممع دةن(ثيه،نمي دنممخ�سلنمأّننجحده نمأم منمم اهورنما ن

يوجبنمل�ستخف فنبهنومل�سته نةنمه،نفي بنن(ننمإنك ره .

مأننيخثطنممكالمنبا نلني فعنفينمق�س���وده،نمي�س���يعن(ثىنممخ�س���لنم نيريدهنمننمماقدمةن  .6

مماءثوبةنب مخ�سو�س.

مأّننمننممخ�سومنمننهونمغرورنبعثاهنمعتدنبذك ئه.  .7

فاالنهذمنمم�س���خ�سني بغينمث�س��� ئلنمأننياهدنمهنبتكايرنملأ�سئثةن(ّا نلنجدوىنمهنفينمق�سوده،ن

حتىنمإذمنم�س���ت فذنغ يةنجهدهنقدنيت�س���ربنمإميهنمماثلنومم�س رنفي�سيعن(ثيهنوجهنممق�سدنمأون

يخ�سعنمثت�سثيل.

�س���ثوبن
ُ
مإذمنمنتهىنمإمىنمءثوبهنمننمل�س���تثقممنم ق�سنو�س���عنممخ�س���لنفعثيهنمأننيعبرن( هنب أ  .8

قوينملأدمطنلني�س���عرنب م�سكنوممترديد،نولنيثقيهن(ثىن�سبيلنمل�ستفه م،نف إّننمل�ستفه منه  ن

ي�سعفنمأ�سثوبهنفيفتحنبهنمثخ�سلنم  ًلنلإنك رنمماالزمةنمأونمإنك رنمما�سهور،نفيرجعنممكالمن

مننجديدنجذ(ً .

مأننيفهلننف�س���يةنمم ا ( تنومم ا هيرنمننجهةنمأّنه نت �س��� قنمإمىنملإغرمطنوتت أثرنببهرجةن  .9

ممكالمنحتىني�ستغلنذمكنمثت أثرنفيه .

وه���ونمآخرنو�س��� ي نمم�س��� ئلن-نمإذمنظهرن(ثىنممخ�س���لنممع قن(ننجومب���هنومنقءعن(نن  .10

ممكالمنفالنيح�س���ننم هنمأننيثحن(ثيهنمأوني�سخرنم هنمأونيقدحنفيه،نبلنلنيح�سننمأننيعقبهنبكّلن

كالمنيظهرنمغثوبيتهنو( قه،نف إّننذمكنقدنيايرنمم اهورننف�س���هنوي�سقطنمحترممهن( دهلن

فيخ�سرنتقديرهلنمننحيلنيريدنمم   حنوممغثبة.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

1. بيِّننممتعثيا تنمماالثةنممتينلنبّدن(ثىنمم�س ئلنمأننيّتبعه نمتح�سيلنغر�سه.
.................................................................................................................................................................................................

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

2. مذكرنممو�س ي نممتيني بغينمأننيّتبعه نمم�س ئلنلأخذنمل(ترمف.
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهينممءرقنوممحيلنممتيني بغينمأننيّتبعه نمم�س��� ئلنمإذمنج طنوقتنمم�س���وؤملن(نن  .3

مماءثوب؟

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

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

:û اأو ü اأجب بـ

1.نمننن�س ئحنمما يبنمأننيح�سرنمديهنمماوم�سعنممالزمةنمه. 

2.نمننن�س ئحنمم�س ئلنمأننيهّيئنفيننف�سهنممحيثةنممتينيتو�ّسلنبه نمت�سثيلنمما يبنب ماقّدمة. 

3.ني بغينمث�س ئلنممت�سريحنب ماءثوبنفينمأومىنمرمحلنكالمه. 

4.نمإذمنم(ترفنمما يبنب لأخ�ّسنمأمقمهنقهرًمنب ل(ترمفنب لأ(ّل. 

5.ني بغين(ثىنمم�س ئلنمأننيرّتبنمماقّدم تنترتيبً نقي �سيً نيوحينب ن�سب قه نمإمىنمماءثوب. 



141 ص  (ة مم دل اصع مموص ي ة تعثيا ب مثس ال 

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. ال�ضّر في عدم البدء بال�ضوؤال عن المقّدمة المطلوبة:

مأ.نت�سويزنمما يبنماعرفته . 

ب.نلأّننمما يبنيكوننفينمبدمأنقوته. 

ج.نلأّننمم�س ئلنيحت جنمتاريننذه ه. 

2. اإذا اعترف المجيب بالأخ�ّص األزمه بالعتراف بالأعّم:

مأ.نقهرًم.ننننننن 

ب.نبءريقةنممقي �س. 

ج.نبءريقةنمل�ستقرمط. 

3. اإذا اعترف الخ�ضم بالأمر الم�ضاوي األزمه بمطلوبه:

مأ.نبءريقةنممقي �س. 

ب.نبءريقةنمل�ستقرمط. 

ج.نبءريقةنممتاايل. 
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2.مأننيوّجهنمم�سوؤملنرمأ�سً ن(نننف�سنمماءثوب،ن

نمننمل(ترمف،ن خ�سيةنمأنني�سعرنممخ�سلنفيفرَّ

ومتوجيهنمم�سوؤملنطرق،نمتعّددة،نوهي:نن

1.مأّلنيقتحلنممايدمننفينمم دلنفينمأّولنجومةن

ب م�سوؤملن(نننف�سنمماقّدمةنمماءثوبةنمه

1.مأننيوّجهن

مم�سوؤملن(ننمأمرن

مأ(ّلنمننمءثوبه

2.مأننيوّجهن

مم�سوؤملن(ننمأمرن

ي�س ويه

3.مأننيوّجهن

مم�سوؤملن(ننمأمرن

مأخ�سن

4.مأننيعدلن(نن

مم�سوؤملن(نن

مم�سيطنمإمىن

مم�سوؤملن(ّا ني�ستزن

م هنن

5.مأننيقثبن

مم�سوؤملنبا نيوهلن

ممخ�سلنمأننيريدن

مل(ترمفنم هن

ب قي�سنم نيرد

مأننيح�سرنمديهن-نقبلنتوجيهنمم�سوؤملن-نمماو�سعنمأونمماوم�سعنممتينم ه ني�ستخرجنمماقّدمةنمما�سهورةنممالزمةنمه

6.مأنني أتينب ماقّدم تنفينكايرنمننملأحوملن(ثىن�سبيلنم�سربنمماالنمأونممخبرن

5.مأننيتظ هرنفين�سوؤممهنمأّنهنك ما�ستفهلنممء مبنمثحقيقةنمماقدمنمالإن�س فن(ثىنممغثبةن

4.مأّننمننممخ�سومنمننهونمغرورنبعثاهنمعتّدنبذك ئه3.مأّلنُيرّتبنمماقّدم تنفينمماخ طبةنترتيبً نقي �سيً 

�سثوبنقوينملأدمطنلني�سعرنب م�سكنوممترديدنولنُيثقيهن(ثىن�سبيلنمل�ستفه م
ُ
7.مأننُيعّبرن(ننمءثوبهنب أ

8.مأننيفهلننف�سيةنمم ا ( تنومم ا هيرنمننجهةنمأّنه نت �س قنمإمىنملإغرمطنوتت أّثرنببهرجةنممكالمن

9.مأننيخثطنممكالمنبا نلني فعنفينمق�سوده،نمُي�سّيعن(ثىنممخ�سلنم نُيريدهنمننمماقّدمةنمماءثوبةنب مخ�سو�س

10.مأننلنيثّحن(ثىنممخ�سلنمأوني�سخرنم هنمأونيقدحنفيه،نبلنلنيح�سننمأننيعقبهنبكّلنكالمنيظهرنمغثوبيتهنو( قهن

مأننُيهّيىطنفيننف�سهنممءريقةنوممحيثةنممتينيتو�ّسلنبه نمت�سثيلنمما يبنب ماقّدمةنوممت�س يعن(ثىنم كره 

مأننُي�سّرحنب ماءثوبنفينمآخرنمرمحلنمأ�سئثتهنوكالمهنبعدنمأنني أخذنمننممخ�سلنمل(ترمفنوممت�سثيلنبا نيريدن

ويتوّثزنمنن(دمنبق طنم  لن( دهنمالإنك ر.

التعليمات الأ�سا�سية لل�سائل

�سناعة الجدل )6(

تعليمات لل�سائل

طرق اأخذ العتراف من الطرف المقابل



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يتع���ّرفنمإم���ىنممء���رقنممتيني بغ���ينمأننيت���دّرجنبه ن   1

مما يبنفينممدف ع.

يع���ّددنبع����سنممتعثيا تنمما�س���تركةنبيننمم�س��� ئلن   2

ومما يب.

ي ريندف (ً نفينم  ظرةنب�سيءة.   3

 صناعة الجدل )7( 

الوصايا- تعليمات للمجيب

الدرس الرابع عشر





تعثيا ب مثا يأ
مإّننلمما يبعن-نكا نقدم  ن-نمدمفعن(ننمه جاةنخ�س���اهنلمم�س��� ئلع.نوممادمفعنغ مبً ن-ن

مأ�سعفنكف حً نمننمماه جلنومأقربنمإمىنمماغثوبية.

و(ثىنهذهنفاهاةنمما يبنمأ�س���زنمأدق،نوممالزمنمهن(دةنطرقنمترتبةني�س���ثكه نب متدريجنمأّوًلن

ف أّوًل،نف إننملني�سثكنملأّولنمأخذنمما نينوهكذم.نوهينح�سبنممترتيب:

اأّوًل:نمأننيح��� ولنملمتف فن(ثىنمم�س��� ئل،نب��� أننيحورنممكالمن-نمإننم�س���تء عن-نفيعك�سن(ثيهن

ممدمئرةنبتوجيهنملأ�س���ئثةنمه جاً نولنبّدنمأّننمم�س��� ئلنمهنو�س���عنيثتقمنبهنيخ مفنو�سعنمما يب.ن

في قثبنحي ئٍذنمماه جلنمدمفعً نوممادمفعنمه جاً .

ثانياً:نمإذمن( قن(ننممءريقةنملأومى،نوهينملمتف ف،نيح ولنمإرب كنمم�س ئلنومإ�سغ مهنب أمورن

تبعدن(ثيهنمما�س فةنك�سبً نمثوقتنكيا نيعّدن(ّدتهنمث ومبنمم�س في،نمالنمأنني دنفينمأ�سئثتهنمفظً ن

ثه نثّلني  ق�سهنفيه . م�ستركً نفي�ستف�سرن(ننمع نيهنميتركهنيف�سّ

ثالثاً:نمإذمنملنت  حنممءريقةنمما نيةنوهينطريقةنملإ�سغ لنوملإرب كنيح ولن-نمإننم�ستء عن-ن

ملمت  عنمننمل(ترمفنبا ني�س���تثقمننق�سنو�سعه.نوي بغينمأننيعثلنمأّنهنلن�سيرن(ثيهنب ل(ترمفن

ب ما�سهورمتنمإذمنك ننو�سعهنم�سهورًمنحقيقيً ،نلأّنهن-نغ مبً ن-نلني تجنمما�سهورنمإّلنم�سهورًم،نفالن

يتوقعنمننمما�سهورمتنمأنني تجنم ني  ق�سنو�سعهنمما�سهور.

ومي�سنمع ىنممهربنمننمل(ترمفنمأننيات عنمننمل(ترمفنبكّلن�س���يطنيثقىن(ثيه.نف إّننهذهن

ممح مةنقدنتظهرهنمأم منمم اهورنباظهرنمماع ندنمما�س غبنفي�سبحنمو�سعً نمث�سخريةنومم قد،ن

بلنيح ولنممهربنمننمل(ترمفنبخ�سو�سنم نيوجبننق�سنو�سعه.
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رابعـــاً:نمإذمنوج���دنمأّننممءريق���ةنمما ماةنلنت فعنوه���ينطريقةنممهربنم���ننمل(ترمفنلوذمكن

( دم نيكوننمما�س���وؤولن( هنممذينيحذرنمننمل(ترمفنبهنم�س���هورًمنمءثقً ،نلأّننممع  دنفينماثهن

مأكا���رنقبحً نمننملمت���قممنبهعن-نفعثيهنمألنيعثنن(ننمإنك رهنمهن�س���رمحة،نلنم  �سنمهنحي ئٍذنمنن

متب عنمأحدنطريقين:

الأّول:نمأننيعثننمل(ترمف.نولن�س���يرن(ثيهنفينذمك،نلأّنهنمإنندّلن(ثىن�س���يطنف إّنا نيدّلن(ثىن

�سعفنو�سعهنممذينيثتقمهنلن(ثىنق�سورننف�سهنو(ثاه.نوهذمنومإننك ننمننوجهةنيك�سفن

(ننق�سورننف�سهنمإذنيثتقمنبا نلني بغينملمتقممنبه،نومكنني بغينمهنمثتالفينذمكنفينهذمن

مماوقفنلوهونمأدقنمماومقفنممتينتارن(ثىنمما يبنمما �سفنمماحبنمثحزنوممف�سيثةعن

مأننيعث���ننمأّنهنط مبنمثحّزنوموؤثرنمالإن�س��� فنوممعدلنمهنمأون(ثي���ه.نوهذمنمعثهنيعو�سن(ّا ن

يخ�سرنمننمماح فظةن(ثىنو�سعهنب لحتف ظن(ثىن�ساعتهنوكرممته.

الثاني:نمإذمنوجدنمأّنهنيعقن(ثيهنمإ(الننمل(ترمفنف إّننمآخرنم نياك هنمأننيفعثهنمأننيتثءفنفين

مأ�س���ثوبنملمت  عنمننمل(ترمف،نوذمكنب أننيورينفينكالمهنمأونيقولنمااًل:نمأّننمأ�س���ح بن

ه���ذمنمماذهبنممذينممتقمهنلنيعترفوننبذم���ك،نفيثقينتبعةنملإنك رن(ثىنغيره.نمأونيقول:ن

كيفنيءثبنم ينمل(ترمفنومأن نبعدنملنمأو�س���حنمق�سودي،نفيوؤجلنذمكنمإمىنمرمجعةنمأون

م�س ورة،نمأوننحونذمك.

خام�ضاً:نبعدنمأننتعقن(ثيهنجايعنمم�سبلنمننممهربنمننمل(ترمف،نويعترفنب ما�سهور،نف إّنهن

يبق���ىنمهنطريزنومحدنلنغير.نوهونم  ق�س���ةنمماالزمةنبيننمما�س���هورنمماعت���رفنبهنوبينننق�سن

و�سعه،نب أننيثحزنمما�سهورن-نمااًلن-نبقيودنو�سرمئطنت عثهنلنت ءبزن(ثىنموردنمم قمع،نمأوننحون

ذمكنمننملأ�س ميبنممتينيتاكننبه نمننم  ق�سةنمماالزمة.

تعثيا ب مشتلكة مثس ال ومما يأ أو آدمب مما  ظلق

اأّوًل:نمأننيكوننم هرًمنفين(دةنمأ�سي ط:

فينمإيرمدن(ك�سنممقي �س،نب أننيتاكننمننجعلنممقي �سنممومحدنمأربعةنمأقي�س���ةنبح�س���بنتق بلن  .1

ممت  ق�سنوممت�س د.

فينمإيرمدنممعك�سنمما�ستوينو(ك�سنمم قي�سنونق�سنمماحاولنومماو�سوع،نف إّننهذمنيفيدنفين  .2



147 ص  (ة مم دل اصع مموص ي ة تعثيا ب مثا يأ 

ممتو�سعنب إيرمدنممح جنمماتعددةن(ثىنمءثوبهنمأونمإبء لنمءثوبنغيره.

فينمإيرمدنمقدم تنكايرةنلإثب تنكّلنمءثوبنمننموم�س���عنمختثفةنوكذمكنمإبء مه.نمإمىنغيرن  .3

ذمكنمننمأ�سي طنتقيدنفينقوةنمإيرمدنممح جنمماتعددة.

ثانياً:نمأننيكوننم�س  نم ءقيً ني�ستءيعنمأنني ثبنمنتب هنممح �سريننومأنظ رهلننحوه،نويح�سنن

مأننيايرنمإ(  بهلنبهنوتقديرهلنمبرم(تهنممكالمية.

ثالثاً:نمأننيتخيرنملأمف ظنمم قمةنممفخاة،نويت  بنممعب رمتنممركيكةنممع مية.

رابعاً:نمألنيدعنمخ�س���اهنم  لنمل�ستقاللنب محديلنفي�ستغلنمإ�سا عنممح �سريننومنتب ههلن

مه.

خام�ضـــاً:نمأننيك���وننمتاكِّ ���ً نمننمإيرمدنملأما لنومم�س���ومهدنمننمم�س���عرنومم �س���و�سنممدي يةن

وممفث�سفيةنوممعثايةنوكثا تنممعظا طنوممح دثنمم�سغيرةنمماالئاة.

�ساد�ساً:نمألنيرفعن�سوتهنفوقنمما أموفنمماتع رف،.

�ضابعاً:نمأننيتوم�سعنفينخء بنخ�ساه.

ثامنـــاً:نمأننيتظ هرنب لإ�س���غ طنممك ملنمخ�س���اه،نولنيبدمأنب م���كالمنمإّلنمننحيلني تهينمنن

بي ننمق�سوده.

تا�ضعـــاً:نمأننيت  ���بنلحّدنملإمك نعنم  دمةنط مبنممري طنومم�س���اعةنوموؤث���رنممغثبةنوممع  دن

ومد(ينممقوةنوممعظاة،نف إّننهذمن-نمننجهةن-نيعديهنبار�سه.نون-نمننجهةنمأخرىن-نلني�ستءيعن

معنمالنهذمنمم�سخ�سنمأننيتو�سلنمإمىننتي ةنمر�سيةنفينمما  دمة.

ومونم�س���ءرنمإمىنم  دمةنمالنهذمنممخ�س���ل،نفالن�سيرن(ثيهنمأنني�ستعالنممحيلنفينمح ورتهن

ويغ مءهنفينح  ه،نبلنلن�سيرن(ثيهنفينم�ستعا لنحتىنمالنمل�ستهقمطنومم�سخريةنومإخ  مه.

ولممو�سيةنملأخيرةعنمكّلنم  دلن-نمها نك نن-نمألنيكوننهاهنمإّلنممو�سولنمإمىنممحّزنومإيا رن

ملإن�س فنومأنني �سفنخ�سومهنمنننف�سه.



(ثل مما ءز  امم قط مما ملع148

أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهينممتعثيا تنمثا يب؟  .1
.................................................................................................................................................................................................

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

بّيننمآدمبنمما  ظرةنمأونممتعثيا تنمما�ستركةنمث�س ئلنومما يب.  .2
.................................................................................................................................................................................................

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

:û اأو ü اأجب بـ

1.نممادمفعنمأ�سعفنكف حً نمننمماه جلنغ مبً . 

2.نمهّاةنمما يبنمأ�سّزنمننمهّاةنمم�س ئل. 

3.نتحويرنمما يبنمثكالمنيعّدن(يبً نفينمم دل. 

4.نمننطرقنملإرب كنممءثبنمننمم�س ئلنتف�سيرنمفظنم�سترك. 

5.نمإذمن( قن(ننملإرب كني بن(ثيهنمل(ترمفنبا ني�ستثقمننق�سنو�سعه. 

6.ني بن(ثىنمما يبنمأننلنيعترفنمأبدًم. 

7.نممع  دنفينمإنك رنمما�سهورنمماءثزنمأكارنقبحً نمننملمتقممنبه. 

8.ني بغين(ثىنمما يبنمإذمنم(ترفنمأننيعثننمأّنهنط مبنمثحّز. 

9.ني بغينمثا  دلنمأننيكوننم هرًمنفينمإيرمدنمقّدم تنكايرةنلإثب تنكّلنمءثوب. 

10.ني بغينمثا  دلنمختي رنممعب رمتنممركيكةنمت�سفيهنخ�ساه. 
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5.م  ق�سةنمماالزمةنبيننمما�سهورنمماعترفنبهنوبينننق�سنو�سعهن

مأوننحونذمكنمننملأ�س ميبنممتينيتاّكننبه نمننم  ق�سةنمماالزمة

4.مإذمنوجدنمأّننممءريقةنمما ماةنلنت فعنفعثيهن

مألنيعثنن(ننمإنك رهنمهن�سرمحة،نلنم  �سنمهن

حي ئٍذنمننمتب عنمأحدنطريقين:

3.ملمت  عنمننمل(ترمفنبا ني�ستثقمننق�سن

و�سعه

تعليمات للمجيب

2.يح ولنمإرب كنمم�س ئلنومإ�سغ مهنب أمورنتبعدن

(ثيهنمما�س فةنك�سبً نمثوقت

1.مأننيح ولنملمتف فن(ثىنمم�س ئل

ب.مإيرمدنممعك�سنمما�ستوي

ث.نق�سنمماحاولنومماو�سوع

مأ.مإيرمدن(ك�سنممقي �س

ت.مإيرمدن(ك�سنمم قي�س

ج.نمإيرمدنمقّدم تنكايرةنلإثب تنمماءثوبنومإبء مه
1نن.نمأننيك���وننم ه���رًمنفين

(ّدةنمأ�سي ط،نهي:

مأننيتثّءفنفينمأ�سثوبنملمت  عنمننمل(ترمف مأننيعثننمل(ترمف

�سناعة الجدل )7(

الو�سايا ـ تعليمات للمجيب

اآداب 

المناظرة

4.نمألنيدعنمخ�ساهنم  لنمل�ستقاللنب محديل

3.نمأننيتخّيرنملأمف ظنمم قمةنممفخاة،نويت ّ بنممعب رمتنممركيكةنممع مية

2.نمأننيكوننم�س ً نم ءقيً ني�ستءيعنمأنني ثبنمنتب هنممح �سريننومأنظ رهلننحوه

5.نمأننيكوننمتاّك ً نمننمإيرمدنملأما لنومم�سومهد

6.نمألنيرفعن�سوتهنفوقنمما أموفنمماتع رف

7.نمأننيتوم�سعنفينخء بنخ�ساه

8.نمأننيتظ هرنب لإ�سغ طنممك ملنمخ�ساه

9.نمأننيت ّ بنلحّدنملإمك نعنم  دمةنط مبنممري طنومم�ساعة





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يعّرفنمماغ مءة.   1

يدركنف ئدةنهذهنمم�س  (ة.   2

يتعّرفنمإمىنمومده نومأجقمئه .   3

 صناعة المغالطة )1( 

المقّدمات

الدرس الخامس عشر





تافيد
مقدنمنتهي  نمننممحديلن(نن�س���  (ةنممبره ننو�س  (ةنمم دل،نوفينهذهنممدرو�سننتحّدثن

(نن�س���  (ةنمماغ مءة،نوفيه نثالثةنمب حل:نمماقّدم ت،نومأجقمطنمم�س���  (ةنممذمتية،نومأجقمطن

مم�س  (ةنممعر�سية.

مع ى مماغ مءة وسا ذم تتي ز؟
،ن

(1(
كّلنقي �سننتي تهنتكونننق�سً نمو�سعنمننملأو�س عني�ساىنب �سءالحنمما ءقييننلتبكيتً ع

ب (تب رنمأّنهنتبكيتنم�س حبنذمكنممو�سع.

ف إذمنك نتنمومدهنمننمميقي ي تنقيلنمهنلتبكيتنبره نيع.

ومإذمنك نتنمننمما�سهورمتنومما�سثا تنقيلنمهنلتبكيتنجدميع.

ومإذمنم���لنتكننم���ومدهنمننمميقي ي تنولنمننمما�س���هورمتنومما�س���ثا ت،نمأونك نتنم ه نومكنن

ملنتكنن�س���ورةنممقي �سن�سحيحةن(ثىنح�س���بنقومني هن-نفالنبّدنمأننيكوننممقي �سنحي ئٍذن�سبيهً ن

ب محزنومميقيننمأون�س���بيهً نب ما�س���هورنم دةنمأونهيئة،نفيثتب�سنمأمرهن(ث���ىنمماخ طبنويروجن(ثيهن

ويكونن( دهنفينمعر�سنممت�سثيلنمق�سورنفيهنمأونغفثة،نومإّلنفالني�ستحزنمأنني�ساىنقي �سً .

و(ثىنهذم،نفهونمإننك نن�سبيهً نب مبره نن�ساينل�سف�سء ئيً ع،نو�س  (تهنل�سف�سءةع.

ومإننك نن�سبيهً نب م دلن�ساينلم�س غبيً عنو�س  (تهنلم�س غبةع.

و�سببنكّلنمننمم�سف�سءةنومما�س غبةنلنيخثون(ننمأحدن�سيئين:

مإّم��� نممغثطنحقيقةنمننممق ي�س،نومإّم نتعا���دنتغثيطنممغيرنومإيق (هنفينممغثطنمعنمنتب ههنمإمىن

ممغثط.

ننممتبكيتنمغة:نممتع يفنوممتقريعنمإّم نب م�سوطنومم�سيفنوي�ستعالنفينممتع يفنب مكالمنم  زًم.  (1(
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و(ثىنكّلنم ها نيق لنمهنلمغ مطع،نوقي �سهنلمغ مءةع،نب (تب رنمأّنهنفينكالنممح ميننيكونن

ن ق�سً نمو�سعنم .

و(ث���ىنهذمنف�لمماغ مءةعنممتيننع يه نه  نت�س���النممق�س���اين:نممغث���طنوتعّادنممتغثيط.نومنن

مأج���لنذمكنمل(تب رنلمأينم(تب رننق�س���هنمو�س���عنم عنقيلنم���هنلتبكيتنمغ مء���يع،نومإننك ننفين

ممحقيقةنت�سيياًلنلنتبكيتً ،نكا نقدنيق لنمهنبح�سبنغر�سنمآخرنلممتح ننمأون(  دعنكا ن�سي أتي.

وم(ث���لنمأّنن�س���ببنوقوعنتثكنمماومدنفينممقي �سنممذيني�س���ّحنجعثهنقي �س���ً نه���ونرومجه ن(ثىن

ممعقول.نو�سببنممرومجنم�س بهته نمثحّزنمأونمما�سهور.

مااًل،نمونمأّننمأحدًمنتاالنفينذه هنمع ىنمننمع نينمما�ستركنفينمو�سعنمع ىنمآخرنمه،نوهون

غ فلن(ننم�س���تعا مهنفينمماع ىنملآخر،نفالنمح مةنيعءينمثاع ىنممذينتااثهنممحكلنمماخت�سن

بذمكنمماع ىنملآخر،نفيغثطنوقدنيتعادنذمكنميوقعنب مغثطنغيرهنمننقثيثينممتاييق.

وممخال�سة:نمأّنهنمولنقثةنممتاييقنو�سعفنملنتب هنوممق�سورنممذه ينما نتحققتنمغ مءةنوما ن

تاتنمه ن�س  (ة.

أ)لمض مماغ مءة
ولمماغ مء���ةعنباع ���ىنتغثيطنممغيرنقدنتقعن(ننق�س���دن�س���حيحنما�س���ثحةنمحا���ودة،نمالن

مختب��� رهنوممتح ننمعرفته،نفت�س���ّاىنلممتح ن���ً عنمأونمدمفعتهنوتع يقهنمإذمنك ننمبءاًلنم�س���رًمن

(ثىنب طثه،نفت�سّاىنل(  دًمع.

وقدنتقعن(ننغر�سنف �س���د،نمالنممري طنب معث���لنومماعرفةنوممتظ هرنفينحبها ،نومالنطثبن

ممتفوقن(ثىنغيره.

وممذينيدفعنملإن�س ننمإمىنهذمنممري طنوطثبنممتفوقن�سعورهنب م ق�سنمننمم  حيةنممعثاية.

وه���ونف���ينهذمني�س���بهنمننيريدنمأنني�س���ترننق�س���هنف���ينم قمت���هنملجتا (يةنبءري���زنممتكبرن

وممتع ظل،نمأوني�سترننق�سهنفين(يوبهنملأخالقيةنب مءعننفينمم  �سنوغيبتهل.

ومذم���كنيثت ���ئنهذمنملإن�س��� نن-نممذينفي���هنمركبنمم ق����سن-نمإمىنمأننيثتا����سنطرقنممحيلن

ومماغ مء تن( دنمومجهةنمأهلنممعثل،نميظهرنمأم منمم  �سنباظهرنممع ملنممقدير،نفي هدننف�سهن

�سولنمماغ مءةنوقوم(ده ،نمتكوننمهنمثكةنذمكنوممقدرةن(ثىنمما�س ومةنممخ د(ة.
ُ
فينتح�سيلنمأ
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ف ادق هذه ممص  (ة
ومعنكّلنم نقث  هنف إّننم�س���  (ةنمماغ مءةنف ئدةنلني�س���ته ننبه نمدىنمأهلنممعثل،نوذمكنمنن

ن حيتين:

مأم���فن�نمأّن���هنبه نقدنيتاكننممب حلنمننمم   ةنمننمموقوعنفينممغثطنويحفظننف�س���هنمننممب طل،ن

لأّنهنمإذمن(رفنمومقعنمماغ مءةنومدمخثه نيعرفنممءريزنمإمىنممهربنمننممغثطنومل�ستب ه.

بن�نمأّن���هنبه��� نق���دنيتاكننمننمدمفع���ةنمماغ مءيننوك�س���فنمدمخلنغثءهل.نو(ث���ىنهذمنفف ئدةن

ممب ح���لنمننتعثلن�س���  (ةنمماغ مءةنكف ئدةنممءبيبنفينتعثاهنمث�س���اومنوخوم�س���ه ،نف إّنهن

يتاكننبذمكنمننملحترمزنم ه ،نوي�ستءيعنمأنني أمرنغيرهنب لحترمزنويدموينمننيت  ومه .

خرى،نوهينمأننيقدرنبه ن(ثىنمغ مءةنمماغ مطنومق بثةنمماغ مءينن
ُ
ثلنمهذهنمم�س  (ةنف ئدةنمأ

.
مما�سعوذيننباالنطريقتهل،نكا نقيلنفينمماالنمما�سهور:ن»مإّننممحديدنب محديدنيفثح«)1)

موضع هذه ممص  (ة ومومّده 
مي�سنمو�س���وعنهذهنمم�س���  (ةنمحدودًمنب�س���يطنخ �ّس،نب���لنتت  ولنكّلنم نتتعّثزنبهن�س���  (ةن

ممبره ننومم دل:نفاو�س���و( ته نب إزمطنمو�سو( ته ،نوم�س ئثه نب إزمطنم�س ئثها ،نبلنمإّننمب ديه ن

ب إزمطنمب ديها ،نمأينمأّننمب ديه نم�س بهةنماب ديها .

غيرنمأّننه تيننمم�س  (تيننحقيقيت ن،نوهذهن�سوريةنظ هرية،نلأّننمما�س بهةنبح�سبنممرومجن

وممظ هر،نكا نقث  ن�س بقً ،نمننجهةن�سعفنقوةنممتاييقنوممق�سورنممذه ي.

ومومدنهذهنمم�س���  (ةنهينمما�س���به تنومموهاي��� تن(ثىنم نبي  هنفينمقدمةنمم�س���  ( ت.ن

ومموهاي��� تنم���ننوجهندمخثةنف���ينمما�س���به ت،نب (تب رنممتوهلنفيه��� نمأّننمماعق���ولتنمه نحكلن

مماح�سو�س ت.

ننممفثحنبفتحتين:نمم�سزنوم هنممفالحنمثحرمثنممذيني�سزنملأر�س.  (1(
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أجقمط هذه ممص  (ة
ومهذهنمم�س  (ةنجقطمننك م قطيننفين�س  (ةنممخء بة:ن

لمأحدها عنك معاودنفينممخء بة،نوهينممق�س ي نممتينبذمته نتقت�سينمماغ مءة،نوهيننف�سن

ممتبكيت،نوم �ساه :نلمأجقمطنمم�س  (ةنممذمتيةع.

لث نيها��� عنك لأ(���ومننف���ينممخء بة،نوهينم نتقت�س���ينمماغ مء���ةنب معر�س،نوه���ينملأمورن

ممخ رج���ةن(ننممتبكيت،نك مت�س��� يعن(ثىنمماخ طبنوت�س���وي�سنمأفك رهنب إخ  لنومل�س���تهقمطنبه،ن

ونحونذمكنمّا ن�سي أتي.نوم ا�سه :نلمأجقمطنمم�س  (ةنممعر�سيةع.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهونمع ىنممتبكيت؟نوم نهونممفرقنبيننممتبكيتنممبره نينومم دمي؟  .1
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهونمع ىنمماغ مءةنوبا ذمنتتحّقز؟  .2
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهينمأغرم�سنمماغ مءة؟  .3
.................................................................................................................................................................................................

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

مذكرنف ئدةنمماغ مءة.  .4
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهونمو�سوعنمماغ مءةنوموؤّدمه ؟  .5
.................................................................................................................................................................................................

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

م نهينمأجقمطنمماغ مءة؟  .6
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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:û اأو ü اأجب بـ

1.نممتبكيتنمغةنهونمم ق�سنمو�سعنمننملأو�س ع. 

2.نقدنتكوننمقّدم تنممتبكيتنمم دمينمننمما�سّثا ت. 

3.نمماغ مءةنلنتكونن(ننق�سد. 

4.نممري طنب معثلنمغ مءةنمغر�سنف �سد. 

5.نلنف ئدةنم�س  (ةنمماغ مءة. 

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. التبكيت ق�ضمان:

مأ.نتع يفنوتقريع. 

ب.ننق�سينوو�سعي. 

ج.نجدمينوبره ني. 

2. التبكيت البرهاني هو الذي تكون مقّدماته:

مأ.نمننمميقي ي ت. 

ب.نمننمما�سهورمت. 

ج.نمننمما�سّثا ت. 

3. ال�ضف�ضطائي هو:

مأ.نممقي �سنمم�سبيهنب مبره ن. 

ب.نممقي �سنمم�سبيهنب م دل. 

ج.نممقي �سنمم�سبيهنب ما�سهور. 
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و�سببنكّلنمننمم�سف�سءةنومما�س غبةنلنيخثون

(ننمأحدن�سيئين:

مإّم نممغثطنحقيقةنمننممق ي�س

ومإّم نتعّادنتغثيطنممغيرنومإيق (هنفينممغثطنمعن

منتب ههنمإمىنممغثط

�سناعة المغالطة )1(

المقّدمات

ومإذمنملنتكننمومدهنمننمميقي ي تنولن

مننمما�سهورمتنومما�سثا ت،نمأونك نتن

م ه نومكننملنتكنن�سورةنممقي �سن

�سحيحةن(ثىنح�سبنقومني ه،نفهو:ن

ومإذمنك نتنمننمما�سهورمتنومما�سّثا تن

قيلنمهنلتبكيتنجدميع

معنى المغالطة

ف إذمنك نتنمومدهنمننمميقي ي تنقيلنمهن

لتبكيتنبره نيع

التبكيت: كّلنقي �سننتي تهنتكونننق�سً ن

مو�سعنمننملأو�س ع:ن

ومإننك نن�سبيهً نب م دلن�ُسّاين

لم�س غبيً عنو�س  (تهنلم�س غبةع

مإننك نن�سبيهً نب مبره نن�ُسّاين

ل�سف�سء ئيً ع،نو�س  (تهنل�سف�سءةع

و(ثىنكّلنم ها ن

ُيق لنمهنلمغ مطع،ن

وقي �سهنلمغ مءةع
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اأغرا�س المغالطة

مأّنهنبه نقدنيتاّكننممب حلنمننمم   ةنمننمموقوعن

فينممغثطنويحفظننف�سهنمننممب طل

مأّنهنبه نقدنيتاّكننمننمدمفعةنمماغ مءيننوك�سفن

مدمخلنغثءهل

مأجقمطنمم�س  (ةنممذمتيةنوهينممق�س ي ن

مأجقمطنمم�س  (ةنممعر�سيةنوهينم نتقت�سينمماغ مءةن

ب معر�س،نوهينملأمورنممخ رجةن(ننممتبكيت

فائدة المغالطة

اأجزاء هذه ال�سناعة

مالنمختب رهنوممتح نن

معرفته،نفُت�سّاىنلممتح نً ع

مأونمدمفعتهنوتع يقهنمإذمنك نن

مبءاًلنم�سرًمن(ثىنب طثه،ن

فُت�سّاىنل(  دًمع.

قدنتقعن(ننق�سدن�سحيحنما�سثحةن

محاودة

وقدنتقعن(ننغر�سنف �سد،نمالن

ممري طنب معثل

هينمما�سبه تنومموهاي ت

مو�سع هذه 

ال�سناعة وموادها

تت  ولنكّلنم نتتعّثزنبهن�س  (ةن

ممبره ننومم دل

مو�سو(ه 

مومده 



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

ياّيقنبيننجه تنممغثطنممومقعنفينم ّدةنممقي �س.ن   1

يعّددنمأنومعنمماغ مء تنممثفظية.   2

يعءينما ًلنمكّلننوع.   3

 صناعة المغالطة )2( 
 المغالطات اللفظية

الدرس السادس عشر





تافيد
م(ث���لنمأّننممغث���طنممومقعنف���يننف�سنممبتكيتنوهونممقي �س���ينمماغ مءي،نمإّم��� نمأننيقعنمننجهةن

م ّدتهنوهيننف�سنمماقدم ت،نمأونمننجهةن�س���ورتهنوهينممت أميفنبي ه ،نمأونمننمم هتيننمعً .نثّلن

مإّننه  كنغثءً نيقعنفينممق�س ي نومإننملنتوؤمفنقي �سً .

ثلنممغثطنممومقعنفينم دةنممقي �سن(ثىنثالثةنمأنومع:

مننجهةنكذبه نفيننف�س���ه نوقدنمأمتب�س���تنب م�س��� دقة،نمأون�س���  (ته نفيننف�سه نوقدنممتب�ستن  .1

ب ما�سهورة.

م���ننجه���ةنمأّنه نمي�س���تنغيرنمم تي ���ةنومقعً نم���عنتوهلنمأّنه��� نغيره ،نفتكوننم�س��� درةن(ثىن  .2

مماءثوب.

مننجهةنمأّنه نمي�ستنمأ(رفنمننمم تي ةنمعنظننمأّنه نمأ(رف.  .3

ثلنمإّننمم وعنملأّولنلوهونممكذبنمأونمم�س  (ةنوملمتب �سنب م�س دقةنمأونمما�سهورةعنمأهلنملأنومعن

خرىنمننجهةنمماع ى.
ُ
ومأكارنم نتقعنمماغ مء تنمننجهته.نوهونت رةنيكوننمننجهةنممثفظنومأ

فهذهنجاثةنمأنومعنممغثط.

خرىنحتىنممغثطنمننجهةن�س���ورةنممقي �سنمإمىنممغثطنمننجهةن
ُ
ث���ّلنياكننمإرج��� عنملأنومعنملأ

مماع ى.نفتق�سلنمأنومعنمماغ مء تنمإمىنق�سايننرئي�سين:

مماغ مء تنممثفظية.  .1

مماغ مء تنمماع ويةنلف عقدها نفينبحاينع  .2
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مماغ مء ب ممثهلية
مإّننممغثطنمننجهةنمفظيةنمإّم نمأننيقعنفينممثفظنممافردنمأونمماركب:

الأّول:نم نفينممثفظنممافرد،نوهون(ثىنثالثةنمأنومع:

م نيكوننفينجوهرنممثفظنمننجهةنم�سترمكهنبيننمأكارنمننمع ى.نوي�ساىنلم�سترمكنمل�سلع.  .1
م نيكوننفينح لنممثفظنوهيئتهنفيننف�سه.نوذمكنمال�ستب هنب�سببنمتح دن�سكثه.  .2

م��� نيكوننف���ينح لنممثف���ظنوهيئته،نومكننب�س���ببنمأمورنخ رج���ةن( هن( ر�س���ةن(ثيه.نوذمكن  .3
مال�ستب هنب�سببنمختالفنملأ(رمبنوملأ(  م.

الثاني:نم نفينممثفظنمماركب.نوهون(ثىنثالثةنمأنومعنمأي�سً :

م نيكونننف�سنممتركيبنيقت�سينمماغ مءة.نوي�ساىنلمماا رمةع.  .1
م��� نيكوننتوه���لنوجودنممتركيبنيقت�س���يه ،نوذمكنب أننيك���وننممتركيبنمعدوم���ً نفيوهلنمأّنهن  .2

لع. موجود.نوي�ساىنلتركيبنمماف�سّ

م��� نيكوننتوهلن(دمهنيقت�س���يه .نوذمكنب أننيك���وننممتركيبنموجودًمنفيتوه���لنمأّنهنمعدوم.ن  .3
وي�ساىنلتف�سيلنممارّكبع.

ف ماغ مء تنممثفظيةن-نمإذنن-نت ح�سرنفين�ستةنمأنومع.نفث �سرنمإميه نب مترتيبنمماتقدم.

المغالطة باشتراك االسم:  .1
مي�سنممارمدنب ل�س���ترمكنه  نمل�سترمكنممثفظينمماتقدمنمع  هنفينممدر�سنل6عنبلنممارمدن

م ���هنمأننيكوننممثفظن�س��� محً نمثدلمةن(ث���ىنمأكارنمننمع ىنومحد،نب أيننحونم���ننمأنح طنممدلمة،ن

�سومطنك نتنب�سببنمل�سترمكنممثفظينمأونمم قلنمأونمما  زنمأونمل�ستع رةنمأونممت�سبيهنمأونممت�س بهنمأون

ملإطالقنوممتقييدنمأوننحونذمك.

المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية:  .2
وهينفيا نمإذمنك ننممثفظنيتعددنمع  هنمننجهةنت�سريفهنمأونمننجهةنتذكيرهنوت أنياهنمأونكونهن

م�سلنف (لنمأونم�سلنمفعول.نومعدمنتاييقنمأحدها ن(ننملآخرنيقعنمل�ستب هنوممغثط،نفيو�سعنحكلن

مأحدها نمالآخر.نمالنمفظنلممعدلعنمننجهةنكونهنم�س���درًمنمرةنو�سفةنمأخرى.نومفظنلتقولعن

مننجهةنكونهنخء بً نمثاذكرنمرةنومثاوؤنلنممغ ئبةنمأخرى.نومفظنلمماخت رعنولمماعت دعنم�سلن

ف (لنمرةنوم�سلنمفعولنمأخرى...نوهكذم.
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المغالطة في اإلعراب واإلعجام:  .3
وهينفيا نمإذمنك ننممثفظنيتعددنمع  هنب�سببنمأمورن( ر�سةن(ثىنهيئةنخ رجةن(ننذمته،نب أنن

ي�س���حفنممثفظننءقً نمأونخءً نب إ(  منمأونحرك تنفين�س���يغتهنمأونمإ(رمبه.نمالنم نق لنممرئي�سن

مبنن�س���ي  نبا نمع  ه:نمإّننممحكا طنق مومنمأّنهنتع مىنبحلنوجودهنف�س���حفهنبع�س���هلنفظننمأّنهلن

ق�سدومني بنوجوده.

)تنبيهعنمإّننمم و(يننملأخيريننيرجع ننفينممحقيقةنمإمىنمل�ستب هنمننجهةنمل�سترمكن

ف����ينممثف����ظنغيرنمأّنها نمننجهةنهيئت����هنلنجوهره.نوما نك ننمم ����وعنملأّولنيرجعنمإمىنجوهرن

ممثفظنخ�س����وهنب �س����لنم�س����ترمكنمل�س����ل.نبلنمإننملأنومعنمماالثةنملآتيةنترجعنم����ننوجهنمإمىن

م�سترمكنممثفظ.

مغالطة المماراة:  .4
وهينم نتكوننمماغ مءةنتحدثنفيننف�سنتركيبنملأمف ظ.نوذمكنفيا نمإذمنملنيكننم�س���ترمكن

فيننف�سنملأمف ظنولنم�س���تب هنفيه ،نومكننبتركيبه نوت أميفه نيح�س���لنمل�سترمكنومل�ستب ه.نمالن

ق���ولن(قيلنما نطثبنم هنمع ويةنبننمأبين�س���في ننمأننيعثنن�س���بنمأخيهن(ثينب���ننمأبينط مبن(ثيهن

مم�سالم،نف�سعدنمما برنوق ل:نمأمرنينمع ويةنمأننمأ�سّبن(ثيً ،نمألنف مع وه!.نوهذمنملإيه منج طنمنن

جهةنم�س���ترمكن(ودنمم�ساير،نف أظهرنمأّنهنم�س���ت  بنمد(وةنمع ويةنومإّنا نق�سدنمع ه.نومالنهذمن

جومبنمنن�سئل:نمننمأف�سلنمأ�سح بنر�سولنمهللنPنبعده؟نفق ل:ن»مننب تهنفينبيته«.

ومننق�سلنمماا رمةنممتوريةنومل�ستخدممنمماذكوريننفينمأنومعنممبديع.

مغالطة تركيب المفصل:  .5
وهينم نتكوننمماغ مءةنب�سببنتوهلنوجودنت أميفنبيننملأمف ظنممافردةنوهونمي�سنباوجود.ن

وذمكنب أننيكوننممحكلنفينممق�س���يةنمعن(دمنمالحظةنممت أميفن�س��� دقً ،نومعنمالحظتهنك ذبً ،ن

في�سدقنممكالمنمف�ساًلنلنمركبً ،نفثذمكن�ساينهذمنمم وعنلمغ مءةنتركيبنمماف�سلع.نو�سا هن

مم�سيخنممءو�سينلمماغ مءةنب �سترمكنممق�ساةع.

وهون(ثىننحوين:نمإّم نمأننيكوننممتف�سيلنوممتركيبنفينمماو�سوعنمأونمماحاول

الأّول:نمأننيكوننمماو�س���وعنمهن(ّدةنمأجقمطنوكّلنجقطنم ه نمهنحكلنخ �س،نوملأحك منبح�سبن
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كّلنج���قطن�س��� دقة،نومإذمنجعث  نمماو�س���وعنمماركبنم���ننملأجقمطنبا نهونمرك���بنك نتنملأحك من

بح�سبهنك ذبة.نكا نيق لنمااًل:

ممخا�سةنزوجنوفرد.

وكّلنم نك ننزوجً نوفردًمنفهونزوج

لمالنمأننيق ل:نكّلنمأ�سفرنوحثونفهونمأ�سفرع.

ننممخا�سةنزوج.

وهذهنمم تي ةنك ذبةنمعن�س���دقنمماقدمتين.نومم�سرنفينذمكنمأّنهنفينلمم�سغرىعنمماو�سوعن

-نوهونممخا�س���ةن-نمإذمنموحظنبح�س���بنممتف�س���يلنوممتحثيلنمإمىنمث يننوثالثةن�سّحنممحكلن(ثيهن

-نبح�س���بنكّلنج���قطن-نب أّن���هنزوجنوفرد،نمأينملث ��� ننزوجنومماالثةنفرد.نمأّم نمإذمنموحظنبح�س���بن

ممتركيبنفثي�سن(ددنممخا�سةنبا نهينخا�سةنمإّلنفردًم،نفيكوننممحكلن(ثيهنب أّنهنزوجنوفردنك ذبً .

وكذمكنفينلممكبرىعنمماو�س���وعن-نوهونم نك ننزوجً نوفردًمن-نمإننموحظنبح�س���بنممتف�سيلن

وممتحثيلنكاالحظةنم نهونمأ�سفرنوحثونفينممحكلن(ثيهنب أّنهنمأ�سفر،ن�سّحنممحكلن(ثيهنب أّنهنزوج.ن

مأّم نمإذمنموحظنبح�س���بنممتركيبنف محكلن(ثيهنب أّنهنزوجنك ذب،نلأّننمماركبنمننممقوجنوممفردن

فرد.

مأّم نمماو�س���وعنفينمم تي ةنلممخا�س���ةنزوجعنفالني�س���ّحنمأننيوؤخذنمإّلنبح�س���بنممتركيب،نلأّنن

ممحكلن(ثىنمأين(ددنب أّنهنزوجنفقطنمأونفردنفقطنلني�سّحنمإّلنمإذمنموحظنبا نهونمركب،نولني�سّحن

مأننيالحظنبح�سبنممتحثيلنوممتف�سيلنمإّلنمإذمنحكلن(ثيهنبها نمعً نمأونب أّنهنزوجنوزوجنمأونب أّنهنفردن

وفرد.نومننه  نك ننممحكلن(ثىنممخا�سةنب أّنه نزوجنك ذبً .

فتح�سلنمأّننمماو�سوعنفينمم�سغرىنوممكبرىنموحظنبح�سبنممتف�سيلنوممتحثيل،نومذمنك نت ن

�س دقتين.نوفينمم تي ةنموحظنبح�سبنممتركيبنفك نتنك ذبة.

ف��� إذمنم�س���تبهنملأمرن(ثىنممق ي�سنمأونمماخ طبنوركبنم نهونمف�س���لنوقع���تنمماغ مءةنوك نن

ممغثط.

الثانـــي:نمأننيك���وننمماحاولنمهن(دةنمأجقمط،نوكّلنجقطنمإذمنحكلنبهنم فردًمن(ثىنمماو�س���وعن

ك نن�س��� دق ،نومإذمنحك���لنب م ايعنبح�س���بنممتركيبنبي ه ن-نمأينممارك���بنبا نهونمركبن-نك نن

ك ذبً .
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ما مه:

مإذمنك ننزي���دن�س��� (رًمنغيرنم هرنفين�س���عره،نوك ننم هرًمنفينفننمآخ���ر،نوهونممخي طةنمااًلن

-نف إّنهني�س���ّحنمأننيحكلن(ثيهنب نفرمدنب أّنهن�س��� (رنمءثقً ،نوي�سّحنمأي�سً نمأننيحكلن(ثيهنب نفرمدن

ب أنهنم هرنمءثقً .نف إذمنجاعتنبيننممحكايننفين(ب رةنومحدةنوقثت:نزيدن�س��� (رنوم هر،نف إّنن

ه���ذهنممعب رةنتوه���لنمأّننهذمنممحكلنوقعنبح�س���بنممتركيبنبيننممحكاين،نمأينمأّنهن�س��� (رنم هرن

فين�س���عره.نوهونحكلنك ذبنح�س���بنممفر�س.نومكننمإذمنموحظنبح�س���بنممتف�سيلنوممتحثيلنمإمىن

حكايننمأحدها نغيرنمقيدنب لآخرنك نن�س دقً .

مغالطة تفصيل المركب:  .6
وهونم نتكوننمماغ مءةنب�س���ببنتوهلن(دمنممت أميفنوممتركيب،نمعنفر�سنوجوده.نوذمكنب أنن

يكوننممحكلنفينممق�سيةنبح�سبنممت أميفنوممتركيبن�س دقً ،نوبح�سبنممتف�سيلنوممتحثيلنك ذبً ن

في�س���دقنمركبً نلنمف�ساًل.نفثذمن�س���اينهذمنمم وعنلمغ مءةنتف�سيلنمماركبع.نو�سا هنمم�سيخن

ممءو�سينلمماغ مءةنب �سترمكنممت أميفع.نما مه:ن»ممخا�سةنزوجنوفرد«.

ف إّن���هنمإّنا ني�س���ّحنمإذمنحالنمم قطمننمعً نبح�س���بنممتركيبنبي ها ن(ثىنممخا�س���ةنب أننتكونن

مم���ومون( طف���ةنباع ىنجاعنملأج���قمط،نك محكلن(ثىنمم���دمرنب أّنه نمآجرنوج�سنوخ�س���ب،نمأينمأّنه ن

مركبةنمننم اوعنهذهنملأجقمط.نومأّم نمإذمنحالنكّلنمننمم قطيننب نفرمدهنبح�س���بنممتف�س���يلن

وممتحثيلنب أننتكوننممومون( طفةنباع ىنمم اعنبيننمم�س���ف تنك ننممحكلنك ذبً ،نك محكلن(ثىن

�س���خ�سنب أّنهن�س (رنوك تب،نلأّنن(ددنممخا�س���ةنمي�سنمإّلنفردًم،نبلني�ستحيلنمأننيكونن(ددنومحدن

فردًمنوزوجً نمعً .

فاننلحظنممحالنفينمالنهذهنممق�سيةنبح�سبنممتف�سيلنوممتحثيلنمأينتوهلن(دمنممتركيبن

فقدنك ننغ مءً نمأونمغ مءً .
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:û اأو ü اأجب بـ

1.نممقي �سنمماغ مءينهونممغثطنممومقعنفيننف�سنممق�س ي . 

2.نقدنيقعنغثطنفينممق�س ي نومإننملنتوؤّمفنقي �سً . 

3.نمما�س درةنهينمأننتكوننمماقّدمةننف�سنمم تي ة. 

4.نمماا رمةنمغ مءةنيقت�سيه ننف�سنممتركيب. 

5.نمل�سترمكنمل�ساينهونكوننممثفظندمّلًن(ثىنمأكارنمننمع ى. 

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. المغالطات ق�ضمان:

مأ.نمفظيةنومع وية. 

ب.نحقيقيةنوم(تب رية. 

ج.نت�سّوريةنوت�سديقية. 

ل مغالطة يقت�ضيها: 2. تركيب المف�ضّ

مأ.ننف�سنممتركيب. 

ب.نتوّهلنوجودنممتركيب. 

ج.نتوّهلن(دمنممتركيب. 

3. المغالطات اللفظية:

مأ.نن��و(����� ن.                                                                                          

ب.نثالثةنمأنومع. 

ج.ن�سّتةنمأنومع. 
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ممغثطنمنن

جهةنمفظيةن

فينممثفظن

ممافرد،نوهون

(ثىنثالثةن

مأنومع:

ممغثطنمنن

جهةنمفظيةن

فينممثفظن

مماركب.نوهون

(ثىنثالثةن

مأنومعنمأي�سً :

1.نمننجهةنمأّنه نمي�ستنمأ(رفنمننمم تي ةنمعنظّننمأّنه نمأ(رف

2.نمننجهةنمأّنه نمي�ستنغيرنمم تي ةنومقعً نمعنتوّهلنمأّنه نغيره ،نفتكوننم�س درةن(ثىنمماءثوب

3.نمننجهةنكذبه نفيننف�سه نوقدنمأمتب�ستنب م�س دقة،نمأون�س  (ته نفيننف�سه نوقدنممتب�ستنب ما�سهورة

اأنواع الغلط الواقع في مادة القيا�س 

اأنواع المغالطات

مماغ مء تنمماع وية مماغ مء تنممثفظية

1.م نيكوننفينجوهرنممثفظنمننجهةنم�سترمكهنبيننمأكارنمننمع ى.نوُي�سّاىنلم�سترمكنمل�سلع

2. م نيكوننفينح لنممثفظنوهيئتهنفيننف�سه.نوذمكنمال�ستب هنب�سببنمتح دن�سكثه

3. م نيكوننفينح لنممثفظنوهيئته،نومكننب�سببنمأمورنخ رجةن( هن( ر�سةن(ثيه

1.م نيكونننف�سنممتركيبنيقت�سينمماغ مءة.نوُي�سّاىنلمماا رمةع

2.م نيكوننتوّهلنوجودنممتركيبنيقت�سيه ،نوذمكنب أننيكوننممتركيبنمعدومً نفيوهلنمأّنهن

لع موجود.نوُي�سّاىنلتركيبنمماف�سّ

3.م نيكوننتوّهلن(دمهنيقت�سيه .نوذمكنب أننيكوننممتركيبنموجودًمنفيتوّهلنمأّنهنمعدوم.ن

وُي�سّاىنلتف�سيلنممارّكبع

�سناعة المغالطة )2(

اأجزاء ال�سناعة الّذاتية )1(

المغالطات اللفظية



أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يذكرنتق�سيا تنملأغالطنمماع وية.   1

ياّيقنبيننمأنومعنملأغالطنمماع وية.   2

يعءينما ًلنمكّلنق�سل.   3

 صناعة المغالطة )3( 
المغالطات المعنوية

الدرس السابع عشر





تافيد 
تّق���دمنممكالمنفينممدر�سنمم�س��� بزن(���ننمماغ مء تنممثفظي���ةنومأنوم(ه ،نوف���ينهذهنممدر�سن

�س تعر�سنمثق�سلنمما نينمننمماغ مء تنوهونمماغ مء تنممثاع وية.ن

مماغ مء ب مماع وية
نق�سدنب ماغ مءةنمماع ويةنكلنمغ مءةنغيرنمفظيةنكا نقدم  .نوهين(ثىن�سبعةنمأنومع،نلأّنه ن

ت ق�سلنب مق�ساةنملأّوميةنمإمىنق�ساين:

نق�سيةنومحدة.
(1(

مأ. م نتقعنفينممت أميفنبيننجقمأي

م نيقعنفينممت أميفنبيننممق�س ي . ب. 

وملأّولنمهنثالثةنمأنومعنومما نينمهنمأربعةنمأنومع.نفهذهن�سبعة،نلأّن:

الأّول:نوهونم نيقعنفينممت أميفنبيننجقئينممق�س���يةني ق�س���لنب مق�ساةنملأّوميةنمإمىنق�ساين،ن

لأّن���هنمإّم نمأننيقعنمخثلنف���ينمم قطيننمعً نمأونفينجقطنومحد،نومما نينمإّم نيحذفنمم قطنببدمهنمأون

يذكرنمي�سن(ثىنم ني بغي.نفهذهنثالثةنمأنومع:

)اإيهـــام النعكا�ـــصعنوه���ونمأننيقعنممخث���لنفينمم قطيننمع���ً .نوذمكنب أننيعك�سنمو�س���عها ن  .1

في علنمماو�سوعنمحاوًلنوب معك�سنمأوني علنمماقدمنت ميً نوب معك�س.

)اأخـــذ مـــا بالعر�ص مكان ما بالذاتعنوهونمأننيق���عنممخثلنب قطنومحد،نب أننيحذفنمم قطن  .2

ويذكرنمك نهنم نهونبدمه،نمإم ن( ر�سهنمأونمعرو�سه،نومإّم نلزمهنمأونمثقومه.

ننمم قطمننها نمماو�سوعنومماحاولنمأونمماقدمنوممت مي.  (1(
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)�ضـــوء اعتبـــار الحمـــلعنوهونمأننيقعنممخث���لنب قطنومحدنب أننيذكرنمم ���قطنمي�سن(ثىنم ن  .3

ي بغ���ي،نمإّم نب أننيو�س���عنمعهنم نمي�سنم هنولنم���ننقيوده،نمأونيحذفنم نهونم هنومننقيودهن

و�سروطه.

والثانينوهونم نيقعنفينممت أميفنبيننممق�س ي ،ني ق�سلنب مق�ساةنملأّوميةنمإمىنق�ساين:

مإّم نمأننيكوننممت أميفنغيرنقي �س���ينمأينلنتوؤمفنتثكنممق�س��� ي نقي �س���ً ،نومإّم نمأننيكوننممت أميفن

قي �س���يً .نولمما نيعنمإّم نمأننيقعنممخثلنفيننف�سنت أميفنمماقدم تنوذمكنبخروجهن(ننملأ�س���ولن

وممقوم(دنمماقررةنمثقي �سنوممبره ننومم دل،نومإّم نمأننيقعنباالحظةنمماقدم تنمإمىنمم تي ة.ن

ولمما ن���يعنمإّم��� نلأّننمم تي ةن(يننمإحدىنمماقدم ت،نومإّم��� نلأّننمم تي ةنغيرنمءثوبةنب مقي �س.ن

فهذهنمأربعةنمأنومع:

)جمـــع الم�ضائـــل فـــي م�ضاألة واحـــدةع.نوهونمأننيقعنممخثلنفينممت أميفنبيننممق�س��� ي نممتين  .1

مي�سنت أميفه نقي �سيً ،نب أننيتوقهلنمأّننتثكنممق�س ي نق�سيةنومحدة.

)�ضـــوء التاأليـــفع.نوه���ونمأننيقعنممخثلنف���يننف�سنت أمي���فنمماقدم تنبخروجهن(ثىنمأ�س���ولن  .2

وقوم(دنممقي �سنوممبره ننومم دل.

)الم�ضادرة على المطلوبع.نوهونمأننيقعنممخثلنفينمماقدم تنباالحظةنمم تي ةنب (تب رن  .3

مأّنه ن(يننمإحدىنمماقدم ت.

)و�ضـــع مـــا لي�ص بعلة علةع.نوهونمأننيقعنممخثلنف���ينمماقدم تنباالحظةنمم تي ةنب (تب رن  .4

مأّنه نمي�ستنمءثوبةنم ه .

فكاثتنبذمكن�سبعةنمأنومعنمثاغ مء تنمماع ويةننذكره نب متف�سيل:

إيهام االنعكاس:  .1
وهون-نكا نقدم  ن-نمأننيو�س���عنمماحاولنومماو�س���وعنمأونممت مينومماق���دمنمأحده نمك ننملآخر.ن

وهذمني �س أنمنن(دمنممتاييقنبيننممالزمنومماثقومنوممع م.نومأكارنم نيقعنذمكنفينملأمورنممح�سية.

مااًل:نما نك ننكّلن(�س���لنمأ�س���فرنو�س���ي ًل،نفقدنيظننممظ ننمأّننكّلنم نهونمأ�س���فرنو�سي لنفهون

(�سل.

ما���لنمآخ���ر:نقدنيظننممظ ننمأّننكّلن�س���عيدنلنبّدنمأننيكوننذمنثروة،نحي ا ني�س��� هدنمأّننكّلنذين

ثروةن�سعيد.
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ومأما��� لنه���ذهنملأمورنيقعنممغثطنفيه��� نكايرًمن( دنممع م���ة.نولأجثهنم�س���ترطنمما ءقيوننفين

ممعك�سنمما�س���توينمثاوجبةنممكثيةنمأننتعك�سنمإمىنموجبةنجقئية،نت  بً ن(ننهذمنممغثطنو�س���ا نً ن

م�سدقنممعك�س.

أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات:  .2
وهونمأننيو�س���عنبدلنجقطنممق�س���يةنممحقيقينغيرهنما ني�س���تبهنبه،نكع ر�س���هنومعرو�سه،نمأون

لزمهنومثقومه.نومننمومردنذمك:

مأننتكوننماو�س���وعنومحدن(دةن(ومر�سنذمتيةنم���ه،نفيحالنمأحدنهذهنممعومر�سن(ثىنممع ر�سن  .1

ملآخر،نبتوهلنمأّنهنمنن(ومر�سهنبي ا نهونفينممحقيقةنمنن(ومر�سنمو�سو(هنومعرو�سه.

ما���اًلنيق��� ل:نمإّننكلنم طنط ه���ر،نومإّننكّلنم طنلنيت  �سنباالق ةنمم   �س���ةنمإذمنبثغنكرًمنفقدن

يظ���ننممظ ننمننذمك:نمأّننكّلنط هرنلنيت  �سنباالق ةنمم   �س���ةنمإذمنبث���غنكرًم.نيع ينيظننمأّنن

خ �س���يةن(دمنممت  �سنباالق ةنمم   �س���ةن( دنبثوغنممكرنهينخ �سيةنمثء هرنبا نهونط هر،نلن

مثا طنممء هر،نفيح�سبنمأّننممء هرنغيرنمما طنمننمما ئع تنمإذمنبثغنكرًمنك ننمهنهذمنممحكل.

فقدنحذفنه  نمماو�سوعنوهونلمما طع،نوو�سعنبدمهن( ر�سهنوهونلط هرع.

مأننيك���وننماو�س���وعن( ر�س،نومه���ذمنممع ر�سن( ر�سنمآخ���ر،نفيحالن( ر����سنممع ر�سن(ثىن  .2

مماو�سوع،نبتوهلنمأّنهنمنن(ومر�سهنبي ا نهونفينممحقيقةنمنن(ومر�سن(ومر�سه.

نمفرقنمثب�سر،نفيق ل:ن مااًلنيق ل:نمم �س���لنيعر�سن(ثيهنمأّنهنمأبي�س،نوملأبي�سنيعر�سن(ثيهنمأنِّ

مم �س���لنمفرقنمثب�س���ر.نبي ا نمأّننملأبي�سنفينممحقيقةنهونممافرقنمثب�س���ر،نلنمم �س���لنبا نهون

ج�سل.

فقدنحذفنه  نمماو�س���وعنوهونملأبي�س،نوو�س���عنبدمهنمعرو�سهنوهونمم �سلنومإنن�سئتنقثت:ن

حذفنمماحاولنوهونملأبي�سنوو�سعنبدمهن( ر�سهنوهونمفرقنمثب�سر.

سوء اعتبار الحمل:  .3
وهون-نكا نتقدمن-نمأننيوردنمم قطنمي�سن(ثىنم ني بغي،نوذمكنب أننيو�سعنمعهنقيدنمي�سنم هن

مأونيحذفنم هنم نهونكقيدهنو�سرطه.

ف��� لأّول:نما���لنم نقدنيتوهاهنبع�س���هلنمأّننملأمف ظنمو�س���و(ةنمثاع نينبا نه���ينموجودةنفين
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ممذهن،نف أخذنفينمماو�س���وعنقيدنلبا نهينموجودةنفينممذهنع،نبي ا نمأّننمماو�سوعنفينقوم  :ن

»مماع نينو�سعتنمه نملأمف ظ«نهينمماع نينبا نهينمع ننمننحيلنهي،نلنبا نهينموجودةنفين

ممذهن.

والثاني:نيح�سلنفينمومردنمختاللنمإحدىنمموحدمتنمماا ننمماذكورةنفين�سروطنممت  ق�س،ن

مالنم نح�س���بهنبع�س���هلنمأّننمما طنمءثقً نلنيت  �سنباالق ةنمم   �س���ة،نبي ا نمأّننمم�س���حيحنمإّنن

مما طنيفيدنمإذمنبثغنكرًمنمهنهذمنممحكل،نفحذفنقيدنلمإذمنبثغنكرًمع.

جمع المسائل في مسألة واحدة:  .4
وهونممخثلنممومقعنفينق�س��� ي نمي�س���تنبقي �س،نب أننيقعنممخثلنفينممق�س���يةنممومردةن(ثىننحون

مم�س���وؤملنبح�سبنم(تب رننقي�سه ،نك أننيوردنمم�س ئلنغيرنمم قي�سنطرفً نمث�سوؤملنمك ننمم قي�س،ن

بي ا ني بنمأننيكوننمم قي�سنهونممءرفنمه،نفتكارنملأ�س���ئثةن( دهنبذمكنحقيقةنمعنمأّنهنظ هرًمن

ملنيوردنمإّلن�سوؤمًلنومحدًم،نفت تاعنحي ئٍذنمما�س ئلنفينم�س أمةنومحدة.

تو�س���يحنذمك:نمإّننمم�س��� ئلنمإذمن�س ألن(ننطرفينممات  ق�س���يننفثي�سنمهنمإّلن�سوؤملنومحدن(ثىن

ممءرفي���ننملإي  بنومم�س���ثب،نمالنمأننيق���ول:ن»مأزيدن�س��� (رنمأمنل؟«نفالنتكونن( دهنمإّلنم�س��� أمةن

ومحدةنمي�سنمه نمإّلنجومبنومحدنمإّم نملإثب تنمأونمم فينلنعل!نمأونل!(.

مأّم نمإذمنترّددنمم�س ئلنبيننغيرنممات  ق�سيننمالنمأننيقول:ن»مأزيدن�س (رنمأمنك تب«نف إّنن�سوؤممهن

هذمني حلنمإمىن�سوؤمميننوم�س أمتهنمإمىنم�س أمتين:نمأحدها نمأك تبنهونمأمنل؟نث نيها نمأ�س (رنهونمأمن

ل؟نفيكوننجاعً نما�س أمتيننفينم�س أمةنومحدة.

وكثا نتعّددتنملأطرمفنمما�سوؤولن( ه نتعددتنمما�س ئلنبح�سبه .

وبقينمأنننعرفنما ذمنيكوننهذمنمننمماغ مءة؟نف قول:نمإّننورودن�سوؤملنومحدني حلنمإمىن(دةن

مأ�س���ئثةنقدنيوجبنتحيرنمما يبنووقو(هنفينممغثطنب م ومب.نومي�سنهذمنممتغثيطنمننجهةنكونن

ممت أميفنبيننهذهنممق�س��� ي نممتيني حلنمإميه نمم�س���وؤملنقي �س���يً ،نبلنهينب مفعلنلنتوؤمفنقي �س���ً ،ن

فثذمكنجعث  نهذمنمم وعنمق باًلنلأنومعنممخثلنممومقعنفينممت أميفنممقي �سينملآتية:

نع���لنقدنت حّلنق�س���يةنمإمىنق�س���يتيننمالنقومهلنلزي���دنوحدهنك تبع،نف إّنه نق�س���يةنومحدةن

ظ هرًم،نومكّ ه نت حّلنمإمىنق�سيتين:نزيدنك تبنومأّننمنن�سومهنمي�سنبك تب.نوياكننمأننيق لن( ه ن



177 ص  (ة مماغ مءة امع مماغ مء ب مماع وية 

جاعنمما�س ئلنفينم�س أمةنومحدة،نب (تب رنمأّننكّلنق�سيةنياكننمأننت�ساىنم�س أمةنب (تب رنمأّنه نقدن

تءثبنوي�س ألن( ه .

وم���ونمأّنكنجعث���تنماثه نجقطنقي �سنف��� إّننممقي �سنمم���ذينيت أمفنم ه نلنيكونن�س���ثياً نويكونن

مغ مء���ة،نكا��� نمونقيل:ن»ملإن�س��� ننوحدهن�س���ح ك.نوكّلن�س���ح كنحيومن،ني تجنملإن�س��� ننوحدهن

حيومن«نومم تي ةنك ذبةنمعن�سدقنمماقدمتين.نوم نهذمنممخثلنمإّلنلأّننمإحدىنمقدمتيهنمننب بن

جاعنمما�س ئلنفينم�س أمةنومحدة،نمإذنت�سبحنممق�سيةنممومحدةنمأكارنمننق�سيتيننفيكوننممقي �سن

موؤمفً نمننثالثةنق�س ي .نمعنمأّنهنلنيت أمفنقي �سنب�سيطنمننمأكارنمننمقدمتين.

و(ثيهنياكننمأننيق ل:نمإّننجاعنمما�س ئلنفينم�س أمةنومحدةنما نيقعنفينت أميفنقي �سينويوجبن

مماغ مءة.نولأجلنهذمنمالنبع�سهلنم اعنمما�س ئلنبهذمنمماا لنمماتقدم.

ومكننممحّزنمإّننهذمنمماا لنمي�سنب�سحيحنومإننوقعنفينكايرنمننكتبنمما ءزنمماعتبرة،نلأّنن

ه���ذمنممخثلنفينممحقيقةنيرجعنمإمىنل�س���وطنممت أميفعنملآتينولنيكوننه���ذمننو(ً نمق باًلنمالأنومعن

ممت���ينتخ�سنممت أميفنممقي �س���ي.ن(ثىنمأّننممظ هرنمننتعبيرهلنب ما�س��� أمةنفينهذمنممب بنمإرمدةن

مما�س��� أمةنباع  ه نممثغوينممحقيقي،نلنممق�س���يةنمءثقً نومإننك نتنخبرًم،نومإّلنمح�سننمأننيقوموم:ن

جاعنممق�س ي نفينق�سيةنومحدة.

سوء التأليف:  .5
وه���ون-نكا��� نتقدمن-نمأننيقعنخثلنفينت أميفنممقي �سنمإّم نمننجهةنم دتهنمأون�س���ورته،نمإذنيكونن

خ رج���ً ن(ثىنممقوم(دنمماق���ررةنمثقي �سنوممبره��� ننومم دل.نويعرفن�س���وطنممت أميفنمننمعرفةن

�س���رمئطنممقي �س،نف إّنهنمإذمن(رف  ن�س���رمئءهنوقوم(دهنفقدن(رف  نممخثلنبفقدنومحدنم ه .نوهذمن

قدنيكوننوم�سحً نجثيً ،نوقدنيكوننخفيً ندقيقً .نوقدنيبثغنمننممخف طندرجةنلنت ك�سفنمإّلنمثخ �سةن

مننممعثا ط.

وممقي ����سنمماوردنبح�س���بنمماغ مءةنمي����سنبقي �سنفينممحقيقة،نبلن�س���بيهنب���ه.نوكذمنيكونن

�س���بيهً نب مبره ننومم دل.نومإطالقنمأ�س���ا ئه ن(ثيهنك إطالقنم�سلنمم�س���خ�سنمااًلن(ثىن�سورتهن

ممفوتوغرمفي���ة،نف قول:نهذمنفالن.نو�س���ورتهنفينممحقيقةنمي�س���تنمإي هنبلن�س���بيهةنبهنمب ي ةنمهن

وجودًمنوحقيقة.
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ومإّنا نتتحقزن�س���ورةنممقي �سنممحقيقينوي�ستحّزنم�سلنممقي �سن(ثيهنمإذمنمجتاعتنفيهنملأمورن

ملآتية:

1. مأننتكوننمهنمقدمت ن.

2. مأننتكوننمماقّدمت ننم ف�سثتيننمإحدمها ن(ننملأخرى.

مأننتك���وننكّلنم���ننمماقدمتيننفينممحقيقةنق�س���يةنومحدنلنمأّنه نت حلنمإمىنمأكارنمننق�س���يةن  .3

ومح���دة،نلأّننممقي �سنلنيت أمفنمننمأكارنم���ننمقدمتيننمإّلنمإذمنك ننمأكارنمننقي �سنومحدنمأين

قي �سنمركب.

مأننتكوننمماقدمت ننمأ(رفنمننمم تي ة،نفثونك ن نمت�س��� وييننمعرفةنمأونمأخفىنلنمإنت ج،نكا ن  .4

فينممات�س ئفين.

مأننتكوننحدودهنمتا يقةنلمأينملأ�سغرنوملأكبرنوملأو�سطع.  .5

مأننيتك���ررنممحدنملأو�س���طنف���ينمماقدمتي���ننمأينمأّننمماقدمتي���نني بنمأنني�س���ترك نفينممحّدن  .6

ملأو�سط.

مأننيكوننم�سترمكنمماقدمتيننومم تي ةنفينممحديننملأ�سغرنوملأكبرنم�سترمكً نحقيقيً .  .7

مأننتكونن�س���ورةنممقي �سنم ت ةنب أننتكوننح ويةن(ثىن�س���رمئطنملأ�سك لنملأربعة،نمننن حيةن  .8

ممكلنوممكيفنومم هة.

ف إذمنك نتنمم تي ةنك ذبةنمعنفر�سن�سدقنمماقدمتيننفالنبّدنمأننيكوننكذبه نمفقدنمأحدنملأمورن

مماتقدم���ة،نفي بنممبحلن( هنمك�س���فنمماغ مءةنفيهنمإننمأرمدنت  ���بنممغثطنوممتخث�سنمنن

مماغ مءة.

المصادرة على المطلوب:  .6
وه���ينمأننتك���وننمإحدىنمماقدم تننف�سنمم تي ةنومقعً ،نومإننك نتنب مظ هرنبح�س���بنرومجه ن

(ثىنممعقولنغيره ،نكا نيق لنمااًل:ن»كّلنمإن�س��� ننب�س���ر.نوكّلنب�س���رن�س���ح ك.ني تج:نكّلنمإن�س��� نن

�سح ك«نف إّننمم تي ةن(يننممكبرىنفيه.نومإّنا نيقعنمل�ستب هن-نمونوقعنفينماثهن-نفثتغ يرنمفظين

ممب�سرنوملإن�س ن،نفيظننمأّنها نمتغ يرمننمع ى،نفيروجنذمكن(ثىن�سعيفنممتاييق.
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ومما�س درةنقدنتكوننظ هرةنوقدنتكوننخفية:

مأّم نلممظ هرةعنفعثىنملأغثبنتقعنفينممقي �سنممب�سيط،نك ماا لنمماتقدم.

ومأّم��� نلممخفيةعنفعثىنملأغثبنتقعنفينملأقي�س���ةنمماركبة،نمإذنتك���وننمم تي ةنفيه نبعيدةن(نن

مماقدمةنفينممذكر.نولأجلنهذمنتكوننمأكارنرومجً ن(ثىنمماخ طبيننمماغفثين.نوكثا نك نتنمأبعدن

فينممذكرنك نتنمما�س درةنمأخفىنومأقربنمإمىنممقبول.

ما لنذمكنقومهلنفين(ثلنممه د�سة:

مإذمنق ط���عنخطنخءي���ننمتومزييننف إّننم ا���وعنممقمويتيننممح دثتي���ننممدمخثتيننمننجهةن

ومحدةني�س وينق ئاتين...نهذمنهونمءثوبنلمأيننتي ةع.

وقدني�س���تدلن(ثي���هنبقي �سنمركبنب أننيق لنما���اًل:نمونملنيكننم او(ها ني�س��� وينق ئاتينن

متالقىنممخء ننمماتومزي ن.نومونتالقي  نمحدثنماثلنزمويت ننم هنفقطنت�س وينق ئاتين.نهذمن

خثفنلأّننممااثلندمئاً نم اوعنزومي هنكّثه نت�س وينق ئاتين.

ف إّنهنب لأخيرنم�س���تدلن(ثىنت�س وينم اوعنممقمويتيننممدمخثتيننمننجهةنومحدةنمثق ئاتينن

بت�س��� ويها نمثق ئاتي���ن.نوهينم�س��� درنب طثةنقدنتخفىن(ث���ىنمماغفلنمتركبنمل�س���تدللنوبعدن

مم تي ةن(ننمماقدمةنممتينهيننف�سه .

وم(ثلنمأّننمما�س��� درةنمإّنا نتقعنب�س���ببنم�س���ترمكنممحّدنملأو�س���طنمعنمأحدنممحديننملآخرينن

فينومحدةنمننمماقدمتين،نفالنبّدنمأننتكوننهذهنمماقدمةنمحاومه نومو�س���و(ه ن�س���يئً نومحدًمن

حقيقة.نمأّم نمماقدمةنمما نيةنفالنبّدنمأننتكونننف�سنمماءثوبنلمم تي ةع.نكا نيت�س���حنذمكنفين

ما لنممقي �سنممب�سيط.

ومما�س��� درةن-ن(ثىنهذمن-نترجعنفينممحقيقةنمإمىنمأّننممقي �سنيكوننفيه نموؤمفً نمننمقدمةن

ومحدة.

وضع ما ليس بعلة علة:  .7
تق���دمنفينبح���لنممبره ننمأّننممبره��� ننيتقومنب أننيكوننملأو�س���طن(ثةنمثعث���لنبابوتنملأكبرن

مالأ�سغر،نكا نمأّنهنيعتبرنفيهنمما  �سبةنبيننمم تي ةنومماقدم ت،نو�سروريةنمماقدم ت.
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ف إننمختلنمأحدنهذهنملأمورنونحوه نب أننيظننمأّننممحّدنملأو�س���طن(ثةنمابوتنملأكبرنمالأ�سغر،ن

مأونيظننمما  �س���بةنبيننمم تي ةنومماقدم تنمأونمأّنه ن�س���رورية،نومي�س���تنهينفينممومقعنكا نظنن

وتوهلن-نف إّننكّلنذمكنيكوننمننب بنو�سعنم نمي�سنبعثةن(ثة.نويكوننجعلنممقي �سنمماوؤمفن(ثىن

ح�سبه نبره نً نمغ مءةنموجبةنمتوهلنمأّنهنبره ننحقيقي.

ما مه:نم نظّ هنبع�سنممفال�س���فةنمماتقدميننمننجومزنمنقالبنممع  �س���رنبع�سه نمإمىنبع�سن

ب (تب رنمأّننممع  �س���رنمأربع���ةنوهينمما طنوممه���ومطنومم  رنوممترمب،نفق مومنب نق���البنممهومطنم طن

ومما طنهومط.نوم�ستدمومن(ثىنملأّولنبا ني�س هدنمننت اعنذرمتنمما طن(ثىن�سءحنملإن طنممخ رجين

( دنم�ستدمدنبرودتهنفظ ومنمأّننممهومطنمنقثبنم ط،نو(ثىنمما نينبا ني�س هدنمننتبخرنمما طن( دن

ورودنممحرمرةنمم�سديدةن(ثيه،نفظ ومنمأّننمما طنمنقثبنهومط.

وب �س���تدلمهلنهذمنقدنو�س���عومنم نمي�سنبعثةن(ثة،نمإذنح�سبومنمأّننممعثةنفينملنقالبنهونت اعن

ذرمتنمما طن(ثىنملإن طنوتبخرنمما ط،نبي ا نمأّننم نح�سبوهن(ثةنمي�سنبعثة،نف إّننمما طنمإّنا نيت اعن

م���ننذرمتنممبخ��� رنمماوجودةنفينممه���ومطنوممبخ رنهونذرمتنمما ط،نف ما��� طنلنممهومطنتحولنمإمىن

م��� ط،نمأينمأّننمما��� طنت اع.نوكذمكنحي ا نيتبخرنمما طنب محرمرةنيتحولنمإمىنذرمتن�س���غيرةنمنن

مما طنهينممبخ ر،نف ما طنقدنتحولنمإمىنمما طنلنمإمىنممهومط،نمأينمأّننمما طنتفرق.
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أسئثة حول الدرس:
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:û اأو ü اأجب بـ

1.نمإيه منملنعك �سنهونمأننيعك�سنمو�سعينمماو�سوعنومماحاول.ن 

2.نلكّلنذينثروةن�سعيدعنهونمننمإيه منملنعك �س. 

نلنيت  �سنب ماالق ةنهونب�سببنمأخذنم نب معر�سنمك ننم نب مذمت. 
ً
3.نممتوّهلنمأّننمما طنمءثق 

4.ن�سوطنممت أميفنهونممخثلنممومقعنفينممق�سيةنممومردةن(ثىننحونمم�سوؤملنبح�سبنم(تب رننقي�سه . 

5.نجاعنمما�س ئلنفينم�س أمةنومحدةنفينممت أميفنممقي �سينيوجبنمماغ مءة. 

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. المغالطات �ضبعة اأنواع نتيجة:

مأ.نممقي �سنممبره ني. 

ب.نمل�ستقرمطنمما ءقي. 

ج.نممق�ساةنممعقثية. 

2. �ضوء اعتبار الحمل هو اأن:

مأ.ني علنمماو�سوعنمحاوًلنوب معك�س. 

ب.نيحذفنمماو�سوعنويذكرنبدمه. 

ج.نيذكرنمم قطنمي�سن(ثىنم ني بغي. 

3. اإذا اأورد غير النقي�ص طرفاً لل�ضوؤال مكان النقي�ص، كان من:

مأ.نجاعنمما�س ئلنفينم�س أمةنومحدة. 

ب.ن�سوطنممت أميف. 

ج.نمما�س درةن(ثىنمماءثوب. 
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مإّم نمأننيكوننممت أميفنغيرنقي �سينمأينلنتوؤّمفنتثكنممق�س ي نقي �سً 

ومإّم نمأننيكوننممت أميفن

قي �سيً 

ومإّم نلأّننمم تي ةننغيرنمءثوبةنب مقي �س

مإّم نمأننيقعنممخثلنفيننف�سن

ت أميفنمماقّدم ت

ما يقع في التاأليف بين الق�سايا

اأنواع المغالطات المعنوية

م نيقعنفينممت أميفنبيننممق�س ي  م نتقعنفينممت أميفنبيننجقمأين

ق�سيةنومحدة

3.ل�سوطنم(تب رنممحالعنوهونمأننيقعنممخثلنب قطنومحدنب أننيذكرن

مم قطنمي�سن(ثىنم ني بغي،نمإّم نب أننيو�سعنمعهنم نمي�سنم هنولنمنن

قيوده،نمأونيحذفنم نهونم هنومننقيودهنو�سروطه

ما تقع في التاأليف بين جزاأي ق�سية 

واحدة، ثالثة اأنواع:

2.لمأخذنم نب معر�سنمك ننم نب مذمتعن

وهونمأننيقعنممخثلنب قطنومحد،نب أننيحذفن

مم قطنويذكرنمك نهنم نهونبدمه،نمإم ن

( ر�سهنمأونمعرو�سه،نومإّم نلزمهنمأونمثقومه

1.لمإيه منملنعك �سعنوهونمأننيقعنممخثلنفين

مم قطيننمعً .نوذمكنب أننيعك�سنمو�سعها ن

في علنمماو�سوعنمحاوًلنوب معك�سنمأوني علن

مماقّدمنت ميً نوب معك�س

�سناعة المغالطة )3(

اأجزاء ال�سناعة الذاتية )2(

مإّم نلأّننمم تي ةن(ينننمإحدىنمماقّدم ت

ومإّم نمأننيقعنباالحظةن

مماقّدم تنمإمىنمم تي ة





أهدمف ممدرا

ل مع نف ية هذم ممدرا أن:
ّ
(ثى مماتعث

يتعّرفنمإمىنمع ىنمم�س  (ةنممعر�سية.   1

يعّددنمأجقمطنمم�س  (ةنممعر�سية.   2

يدركنمأهّايةنممخء بة.   3

 صناعة المغالطة )4( 

أجزاء الصناعة العرضية

الدرس الثامن عشر 





تافيد
مننن فثةنممقولنمأنننذكرنمأّننمأكارنمننيت�سدىنمثخ�س منومم دلنفينممعق ئد،نومم قدنوممردن

فينمماذمهبنملجتا (يةنومم�سي �سية،نهلنمننمأومئكنخفيفينممايقمن،نومإّلنف معثا طنوممااقفونن

مأكارنمأدبً نو�س���ونً نمكالمهلنوحر�س���ً ن(ثىن�س���المةنبي نهل،نومأننتع�س���بومنوغ مءوم.نمأّم نطالبن

ممحّزنمماخث�س���وننمهنمننممعثا طنفهلنمم خبةنمماخت رةنمننممب�س���رنممذينني درنوجودهلنندرةن

مما �سنفينممفحل،نلنيتع�س���بوننمغيرنممحّزنولنيغ مءوننمإّلنفينممحّز،نرحاةنب م  �سنو�س���فقةن

(ثىن(ق ئدهل،نوممحقيقةن( دهلنفوقنجايعنمل(تب رمتنلنت أخذهلنفيه نمومةنلئل.

مك���ننمننيق�س���رنب (هن(ننم  رمةنخ�س���اهنب مكالمنمماقب���ولنوممقي �سنممذين(ثيهن�س���اةن

ممبره ننمأونمم دل،نوكذمكنممحقدن(ثىنممخ�س���لنوممتع�س���بنملأ(اىنمرمأينمأونمذهبنكلنذمكن

يد(���ونخفي���فنممايقمننفينمماعرف���ةنمإمىنمتخ ذنهذهنمم�س���بلنفينمماغ مء���ة،نحي ا نيع قن(نن

مماغ مءةنفيننف�سنممقي �سنممتبكيتي.

أجقمط ممص  (ة ممعلضية
»وهينملأمورنممخ رجةن(نننف�سنمتننممتبكيت،نومعنذمكنموجبةنموقوعنممغيرنفينممغثط«.

ف إّننهذهنملأمورنممخ رجةن(ننممتبكيتنمماوجبةنمثاغ مءةنياكننمإرج (ه نمإمىن�سبعةنمأمور:

1 ـ الت�ضنيع على الخ�ضمنبا نهونم�س���ّثلن( دهنمأونبا نم(ترفنبه.نوذمكنب أنني �س���بهنمإمىنممقولن

بخالفنممحزنمأونمما�س���هورن�س���ومطنك ننم ن�س���ّثلنبهنمأونم(ترفنبهنحقيقةنهونخالفنممحزنمأون

مما�سهورنمأونمأنهنيظهرهنبذمكنت كيالنبه.
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وهذمنلنفرقنبيننمأننيكوننت�س يعهن(ثيهنبقولنك ننقدنق مهن�س بق نمأوني رهنمإميهنب�سوؤملنمأوننحوه.

نمالنمأننيوجهن�سوؤملنيرددهنبيننطرفيننغيرنمردديننبيننمم فينوملإثب تنفيكوننمها نوجهن

ث ملنمأونرمبعنلنيذكرهنويخفيهن(ثىنممخ�سل.

ولن�س���كنمأننممترديدنبينن�س���يئيننفقطنيوهلنلأولنوهثةنممح�س���رنفيها نفقدنيظننممخ�سلن

ممح�س���رنفيوقعهنفيا نيوجبنممت�س��� يعن(ثيه.نك أننيقولنمهنمااًل:نه���لنتعتقدنمأننط (ةنممحكومةن

لزمةنفينكلن�س���يطنمأونمي�س���تنلزمةنمأبدًمنف إننق لنب لأولنفقدنتفر�سنممحكومةنمخ مفةن�سايرهن

مأونومجب���هنممدي ينمأونمموط ينوهذمن�س��� يعنفيك���وننمل(ترمفنبهنم  لنمثت�س��� يعن(ثيه.نومإننق لن

ب ما نينف إننهذمنقدنيوجبنملإخاللنب م ظ منمأونمموقوعنفينمماه مكنوهذمن�س��� يعنمأي�س��� نفيكونن

مل(ترمفنبهنم  لنمثت�س��� يعن(ثيه.نوقدنيغفلنممخ�س���لنمما�س���وؤولن(ننوجهنث ملنفيهنممتف�سيلن

بي���ننممرمأييننمي قذننف�س���هنمننه���ذهنممورطة.نوهذمنونحوهنقدنيوجبنمرتب كنممخ�س���لنوحيرتهن

فيغثطنفينمختي رهنورمأيهنوي�سيعن(ثيهنوجهنمم�سومب.

2ن�نمأننيدفع���هنمإم���ىنممقولنممب طلنمأونمم�س��� يع،نب��� أننيخد(هنميقولنذمكنوه���ونغ فل،نفيوقعهنفين

ممغثط،نمإّم نب�سوؤملنمأونمح ورةنيوهاهنفيه نخالفنممومقعنمما�سهور.

3ن�نمأننيايرنفيننف�س���هنممغ�س���بنمأونمم�س���عورنب ق�س���ه،نفيربكن(ثيهنتفكيرهنوتوجهنذه ه،نمالنمأنن

ي�ستاهنمأونيقدحنفيهنمأونيخ ثهنمأونيحقرهنمأوني�ستهقئنبهنمأوني�سفههنمأوني�س أمهن(ننمأ�سي طني هثه ن

مأونيثفتننظرنممح �سريننمإمىنم نفيهنمنن(يوبنج�سايةنمأوننف�سية.

4�نمأنني�س���تعالنمعهنملأمف ظنممغريبةنومما�سءثح تنغيرنمماتدمومةنوممعب رمتنمماغثقةنفيحيرهن

ولنيدرينم ني يبنبه،نفيغثط.

5�نمأننيد�سنفينكالمهنممح�سونوممقومئدنممخ رجةن(ننمم�سدد،نمأونممكالمنغيرنممافهومنمأونيءولن

فينكالمهنتءوياًلنمااًل،نبا ني عثهنيفقدنملإح طةنب ايعنممكالمنوربطن�سدرهنبذيثه.

6�نمأنني�س���تعينن(ثىنمإ�سك تهنومإرب كهنبرفعنمم�سوتنومم�سرمخنوحرك تنمميديننو�سربنمأحدها ن

ب لأخرىنوممقي منوممقعود،نونحوها نمننممحرك تنمماايرةنمماهي ةنومماربكة.

7�ننمأننيعّيرهنبعب رمتنتبدونمأّنه نتفقدنميقةنمآرمطنممخ�س���لنو�س���حته نفيننظرنممع مة،نمأونتحاثهن

(ثىنممت�سكيكنمأونممقهدنفيه .نوهذمنمأمرني�ستعاثهنمأكارنمماتخ �سايننمننممقديل،نمالنتعبيرن
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خ�س���ومنمتب عنمآلنممبيتنRن( هلنب مرمف�س���ة.نوتعبيرنذوينمم�س���ثء تن(ننمماء مبينن

بحقوقهلنفينهذمنممع�س���رنب ماومرنمأونممع�س��� ب تنمأونمماف�س���ديننمأونقء��� عنممءريزنمأوننحون

ذم���ك.نوتعبيرند( ةنممت ���ددن(ننمأهلنممديننب مرجعييننو(���ننملآرمطنممقدياةنب مخرمف ت.ن

وتعبيرنمماتا�سكيننب مقديلند( ةنملإ�سالحنب مات دديننمأونممك فريننمأونممقن دقة...نوهكذمن

يتخذنكّلنخ�س���لنمخ�س���اهن(ب رمتنمعيرةنومعبرةن(ننبءالننمآرمئهنومق �س���دهنمّا نيءولن

�سرحه.

ص  (ة ممشعل
مم�سعرن�س  (ةنمفظيةنت�ستعاثه نجايعنملأملن(ثىنمختالفه .نوممغر�سنملأ�سثينم هنممت أثيرن(ثىن

مم فو�سنلإث رةن(ومطفه :نمنن�س���رورنومبته جنمأونحقننوت أملنمأونمإقدممنو�س���  (ةنمأونغ�سبنوحقدنمأون

خوفنوجبننمأونتهويلنمأمرنوتعظياهنمأونتحقيرن�سيطنوتوهي هنمأوننحونذمكنمننمنفع لتنمم ف�س.

وممرك���ننمماق���ومنمثكالمنمم�س���عرينمماوؤثرنفينمنفع��� لتنمم فو�سنوم�س��� (ره نمأننيكوننفيهن

تخييلنوت�س���ويرنمإذنمثتخييلنوممت�س���ويرنملأثرنملأولنفينذمكنكا ن�س���ي أتينبي نهنفثذمكنقيل:نمإنن

قدم طنمما  طقةنمننمميون نييننجعثومنمما دةنمماقومةنمث�س���عرنممق�س��� ي نمماتخيالتنفقطنوملن

يعتبرومنفيهنوزنً نولنق فية.

مأم��� نممعربن�نوتبعتهلنمأم���لنمأخرىنمرتبءتنبهلنك مفر�سنوممتركن�نفقدنم(تبرومنفينمم�س���عرن

مموزننمماخ�سو�سنمماعروفن( دنممعرو�سييننوم(تبرومنمأي�سً نممق فيةن(ثىنم نهينمعروفةنفين

(ثلنممق فيةنومإننمختثفتنهذهنملأملنفينخ�سو�سي ته .نمأم نم نمي�سنمهنوزننوق فيةنفالني�ساونهن

�سعرًمنومإننم�ستالن(ثىنممق�س ي نمماخيالت.

تعريفه:نو(ثىنم نتقدمنمننمم�سرحني بغينمأنننّعرفنمم�سعرنبا ني أتي:

»مأّنهنكالمنمخيلنموؤمفنمننمأقوملنموزونةنمت�س ويةنمقف ة«.

وقث  :ن)مت�س��� وية(نلأّننم ردنمموزننمنندوننت�س��� ونبيننملأبي تنوم�س ر(ه نفيهنلنيكوننمهن

ذم���كنممت أثيرنمإذنيفق���دنمقيةنمم ظ منفيفقدهنت أثيره.نفتكرمرنمموزنن(ثىنتفعيالتنمت�س��� ويةنهون

ممذينمهنملأثرنفينمنفع لنمم فو�س.
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فائدته:
مإننمث�سعرننفعً نكبيرًمنفينحي ت  نملجتا (يةنوذمكنلإث رةنمم فو�سن( دنممح جةنفينهي جه ن

متح�سيلنكايرنمننمما  فعنفينمق �سدنملإن�س ننفيا نيتعثزنب نفع لتنمم فو�سنومإح�س �س ته نفين

مما�س��� ئلنممع مة:نمنندي يةنمأون�سي �سيةنمأونمجتا (يةنمأونمننملأمورنمم�سخ�سيةنممفردية.نوياكنن

تثخي�سنمأهلنفومئدهنفينملأمورنملآتية:

1.نمإث رةنحا �سنمم  دنفينممحروب.

2ن.نمإث رةنحا �سنمم ا هيرنمعقيدةندي يةنمأون�سي �سيةنمأونمإث رةن(ومطفهنمتوجيههنمإمىنثورةنفكريةن

مأونمقت�س دية.

3ن.نت أييدنممق(ا طنب مادحنومما  طنوتحقيرنممخ�سومنب مذمنوممه  ط.

4ن.نهي��� جنممث���ذةنوممءربنوبعلنمم�س���رورنوملبته جنماح�سنممءربنومم�س���رورنكا نفينم  م�سن

ممغ  ط.

5ن.نمإه جةنممحقننوممبك طنوممتوجعنوممت أملنكا نفينم  م�سنممعقمط.

6ن.مإه جةنمم�سوقنمإمىنممحبيبنمأونمم�سهوةنمم  �سيةنك مت�سبيبنوممغقل.

7ن.نملتع��� ظن(���ننفعلنمما ك���رمتنومإخا دنمم�س���هومتنمأونتهذي���بنمم ف�سنوتروي�س���ه ن(ثىنفعلن

ممخيرمتنك محكلنومماوم(ظنوملآدمب.

ص  (ة مم ء سة

1 - وجه الحاجة إلى الخطابة:
كايرًمنم نيحت جنمما�سر(وننود( ةنمماب دئنومم�سي �سيوننونحوهلنمإمىنمإق  عنمم ا هيرنفيا ن

يريدوننتحقيقهنمإذنتحقيزنفكرتهلنمأوند(وتهلنلنتتلنمإلنبر�س نمم اهورن( ه نوق  (تهلنبه .

نمم اهورنتتحكلن ومم اهورنلنيخ�سعنمثبره ننولنيق عنبهنكا نلنيخ�سعنمثءرقنمم دميةنلأنَّ

بهنممع طفةنمأكارنمننممتعقلنوممتب�سرنبلنمي�سنمهنمم�سبرن(ثىنممت أملنوممتفكيرنومح كاةنملأدمةن

وممبرمهيننومإنا نهون�سءحينممتفكيرنف قدنمثتاييقنممدقيز.نتوؤثرنفيهنمماغري تنوتبهرهنممعب رمتن

ممبرمقةنوتق عهنممظومهرنممخاّلبة.نومعدمن�س���برهن(ثىنممتاييقنممدقيزنن دهنمإذمن(ر�س���تن(ثيهن
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فكرةنلنيتاكننمننممتفكيكنبينن�سحيحه نو�سقياه نفيقبثه نكثه نمأونيرف�سه نكثه .

و(ثي���هنفيحت جنم���ننيريدنممت أثيرن(ثىنمم ا هيرنفينمإق  (هلنمأنني�س���ثكنم�س���ثكً نمآخرنغيرن

م�سثكنممبره ننومم دلنمماتقدميننف إننممذينيبدونمأننممءرقنممعقثيةن( جقةن(ننممت أثيرن(ثىن

(ق ئدنمم  �سنوتحويثه نمع قه ن(ننممت أثيرن(ثىن(ومطفهلنمماتحكاةنفيهل.

ب���لنلنيقت�س���رنهذمنملأمرن(ثىنمم اه���ورنبا نهونجاهورنف إننكّلنفردنم���ننمأفرمدنممع مةنمإذمن

ك ننقثي���لنمماق ف���ةنومماعرفةنهونمأبع���دنم نيكونن(ننملإقت  عنب مء���رقنممبره نيةنمأونمم دميةنبلن

مأكارنممخ �س���ةنممااقفينن�نومإننظ ومنفينمأنف�س���هلنمماعرفةنوحريةنممرمأين�ني  ذبوننمإمىنممءرقن

مماق ع���ةنمماوؤث���رةن(ثىنممعومط���فنوي خد(وننبه .نبلنلني�س���تغ ونن( ه نفينكاي���رنمننمآرمئهلن

وم(تق دمته���لنب مرغ���لن(ثىنق  (تهلنباعرفتهلنوثق فتهلنممتينق���دنيتخيثوننمأنهلنقدنبثغومنبه ن

ممغ ية.

في بنمأننتكوننمماخ طبةنممتينيتثق ه نمم اهورنوممع مينو�س���بههنمنننوعنلنتكوننمرتفعةن

مرتف (ً نبعيدًمن(نندرجةنماثه.نومذمنقيل:نلكثلنمم  �سن(ثىنقدرن(قومهلع.

وملنتبزنم  ن�س  (ةنهذمنممغر�سنغيرن�س  (ةنممخء بةنف إننملأ�سثوبنممخء بينمأح�سنن�سيطن

مثت أثيرن(ثىنمم اهورنوممع مي.نوكّلن�س���خ�سنم�س���تء عنمأننيكوننخءيبً نب ماع ىنمماق�سودنمنن

ممخء بةنفينهذمنممفننف إّنهنهونممذيني�ستءيعنمأنني�ستغلنمم اهورنوممعوممنوي أخذنب أيديهلنمإمىن

ممخيرنمأونمم�سر.

فهذمنوجهنح جت  ن�نمع �سرنمم  �سن�نمإمىن�س  (ةنممخء بةنومقمن(ثىنمننيريدنقي دةنمم اهورن

مإمىنممخيرنمأننيتعثلنهذهنمم�س  (ةنوهين(ب رةن(ننمعرفةنطرقنملإق  ع.

ف إننممخء بةنمأن حنمننغيره نفينملإق  عنكا نمأننمم دلنفينملإمقممنمأنفع.

2 - وظائف الخطابة وفوائدها:
ما نتقدمنن�ستءيعنمأنننعرفنمأننوظ ئفنممخء بةنهونممدف عن(ننممرمأينوت ويرنممرمأينممع من

ف���ينمأّينمأم���رنمننملأمورنوممح����سن(ثىنملقت  عنباب���دمأنمننمماب دئنوممتحري�سن(ثىنمكت�س��� بن

ممف�س��� ئلنوممكا��� لتنومجت  بنممرذمئ���لنومم�س���يئ تنومإث رةن�س���عورنممع مةنومإيق��� ظنمموجدمنن

ومم�سايرنفيهل.نوب لخت�س رنوظيفته نمإ(دمدنمم فو�سنمتقبلنم نيريدنممخءيبنمأننتقت عنبه.
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وبه���ذمننعرفنمأننف ئدةنممخء ب���ةنف ئدةنكبيرةنبلنهين�س���رورةنمجتا (يةنفينحي ةنمم  �سن

ممع مة.

وهين�نبعدن�نوظيفةن�س��� قةنمإذنمأّنه نتعتادن�نب لإ�س فةنمإمىنمعرفةنهذهنمم�س  (ةن�ن(ثىنمومهبن

ممخءيبنمم�سخ�س���يةنممتينت�سقلنب متاريننوممت  ربنولنتكت�س���بنبهذهنمم�س  (ةنولنبغيره ن

ومإنا نوظيفةنهذهنمم�س���  (ةنتوجيهنتثكنمماومهبنومإ(دمدنم نيثقمنماعرفةنطرقنمكت�س بنمثكةن

ممخء بةنمعنممارمننممءويلنوكارةنممت  رب.نو�س���ي أتينممت �س���ي�سن(ث���ىنح جةنممخء بةنمإمىن

مماومهبنمم�سخ�سية.

3. تعريف هذه الصناعة وبيان معنى الخطابة:
ياكننما نتقدمنمأنننت�س���يدنتعريفن�س���  (ةنممخء بةن(ثىنمم حونملآتينح�سبا نهونمعروفن

( ���دنمما ءقيين:ن»مإنه ن�س���  (ةن(ثايةنب�س���ببه نياكننمإق ��� عنمم اهورنفينملأم���رنممذينيتوقعن

ح�سولنممت�سديزنبهنبقدرنملإمك ن«.

هذمنهونتعريفنمأ�س���لنهذهنمم�س���  (ةنممتينغ يته نح�س���ولنمثكةنممخء بةنممتينبه نيتاكنن

مم�سخ�سنممخءيبنمننمإق  عنمم اهور.نوممارمدنمننممق  (ةنهونممت�سديزنب م�سيطنمعنمل(تق دن

ن بع���دمنمإم���ك ننمأننيكوننمهنم ني ق�سنذمكنممت�س���ديزنمأونمعنمل(تق دنب إمك ننم ني ق�س���هنمإّلنمأنَّ

مم ف�سنت�سيرنب�سببنممءرقنمماق عةنمأميلنمإمىنممت�سديزنمننخالفه.نوهذمنملأخيرنهونمما�ساىن

( دهلن)ب مظن(ن(ثىننحونم نتقدمنفينهذمنمم قط.

ّنهنمي����سنممارمدنمننمف���ظن)ممخء بة(نممتينو�س���عتنمه نهذهنمم�س���  (ةنم ردنمع ىن
َ
ث���ّلنمأ

ممخء ب���ةنممافه���ومنم���ننمفظه نفينهذمنممع�س���رنوه���ونمأْننيقفنمم�س���خ�سنويتكثلنبا ني�س���اعن

مما تاعيننب أينمأ�س���ثوبنك ننبلنمأ�س���ثوبنممبي ننومأدمطنمماق �س���دنبا نيتكفلنمإق  عنمم اهورنهون

مم���ذينيقومنمع ىنممخء ب���ةنومإننك ننب مكت بةنمأونمماح ورةنكا نيح�س���لنفينمح ورةنممارمفعةن

( دنممق�س ةنوممحك م.

وهذهنمم�س  (ةنتتكفلنببي ننهذمنملأ�سثوبنوكيفنيتو�سلنمإمىنمإق  عنمم  �سنب مكالمنوم نمهذمن

ملأ�س���ثوبنمننم�س��� (دمتنومأ(ومننمنن�س���عودن(ثىنمرتفعنورفعن�س���وتنونبرمتنخ �سةنوم نمإمىن

ذمكنما نلننتعر�سنمهنفينهذمنممكت بنومأنا ننرجئهنمدرم�سةنفننممخء بة.
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أسئثة حول الدرس:

اأجب على الأ�ضئلة التالية:

م نهينمأجقمطنمم�س  (ةنممعر�سيَّة؟  .1
.............................................................................................................................................................................................................................

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

بيِّننملأمورنممخ رجيةن(ننممتبكيتنمماوجبةنمثاغ مءة.  .2
.............................................................................................................................................................................................................................

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

:û اأو ü اأجب بـ

1.نمإّننمأكارنمننيت�سّدىنمث دلنهلنممعثا طنوممااقفون. 

2.نمم�س  (ةنممعر�سيةنمثاغ مءةنهينمأمورنخ رجةن(نننف�سنمتننممتبكيت.ن 

3.نممت�س يعن(ثىنممخ�سلنمغ مءة. 

4.نمننمه رةنمماغ مءةنمإث رةنممغ�سبنفيننف�سنممخ�سل. 

5.ن�ستلنممخ�سلنوتحقيرهنمأ�سثوبنن جحنفينمم دمل. 

6.نتعبيرنخ�سومنمأهلنممبيتن( هلنب مرمف�سةندميلن( قنممخ�سوم. 

7.نرفعنمم�سوتنومم�سرمخنتدّلن(ثىنقّوةن�سخ�سيةنمما  دل. 

ةنب مثغةنممعربية.  8.نمم�سعرن�س  (ةنمفظيةنمخت�سّ

9.نممغر�سنملأ�سثينمننمم�سعرنمإث رةنممعومطف. 

10.نممركننمماقّومنمثكالمنمم�سعرينهونممتخييلنوممت�سوير. 

11.نممكالمنغيرنمماوزوننلنيكونن�سعرًمن( دنممعرب. 

12.نمم�سعرنلننفعنم ه. 
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الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة

مإث رةنحا �سنمم  دنفينممحروب

هي جنممّثذةنوممءربنوبعلنمم�سرورنوملبته ج ت أييدنممق(ا طنب مادحنومما  ط

مإه جةنمم�سوقنمإمىنممحبيبنمأونمم�سهوةنمم  �سية مإه جةنممحقننوممبك طنوممتوّجعنوممت أّمل

مإث رةنحا �سنمم ا هيرنمعقيدةنم 

مأّنهنكالمنمخيلنموؤّمفنمننمأقوملنموزونةنمت�س ويةنمقّف ة

وهينملأمورنممخ رجةن(نننف�سنمتننممتبكيت،نومعنذمكنموجبةنموقوعنممغيرنفينممغثط

اأجزاء ال�سناعة العر�سية

فائدته

�سناعة ال�سعر

ممت�س يعن(ثىنممخ�سلن

با نهونم�سّثلن( دهنمأون

با نم(ترفنبه

مأننُيايرنفيننف�سهن

ممغ�سبنمأونمم�سعورن

ب ق�سه

مأننيدفعهنمإمىنممقولن

ممب طلنمأونمم�س يع

مأنني�ستعينن(ثىنمإ�سك تهنومإرب كهنبرفعنمم�سوتن

ومم�سرمخنوحرك تنمميديننو�سربنمأحدها نب لأخرى

مأننيعيرهنبعب رمتنتبدونمأّنه نتفقدنميقةنمآرمطنممخ�سلنو�سّحته ن

فيننظرنممع مة،نمأونتحاثهن(ثىنممت�سكيكنمأونممقهدنفيه 

مأننيد�ّسنفينكالمهنممح�سونوممقومئدنممخ رجةن(نن

مم�سدد،نمأونممكالمنغيرنممافهومنمأونيءولنفينكالمه

مأنني�ستعالنمعهنملأمف ظنممغريبةنومما�سءثح تنغيرن

مماتدمومةنوممعب رمتنمماغثقة

�سناعة المغالطة )4(

اأجزاء ال�سناعة العر�سية

ملتع ظن(ننفعلنمما كرمتنومإخا دنمم�سهومتنمأونتهذيبنمم ف�س
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1.يحت جنمما�سّر(وننود( ةنمماب دئنومم�سي �سيوننونحوهلنمإمىنمإق  عنمم ا هيرنفيا نيريدوننتحقيقه

2.مم اهورنلنيخ�سعنمثبره ننولنيق عنبهنكا نلنيخ�سعنمثءرقنمم دمية

3.فيحت جنمننيريدنممت أثيرن(ثىنمم ا هيرنفينمإق  (هلنمأنني�سثكنم�سثكً نمآخرنغيرنم�سثكنممبره ننومم دل

4.نفي بنمأننتكوننمماخ طبةنممتينيتثّق ه نمم اهور

وجه الحاجة اإلى الخطابة

مإّنه ن�س  (ةن(ثايةنب�سببه نُياكننمإق  عنمم اهورنفينملأمرنممذينيتوّقعنح�سولنممت�سديزنبهنبقدرنملإمك ن

معنى الخطابة

�س  (ةنممخء بةنهينممتينُتحّقزنهذمنممغر�س

مم تي ة

ومإث رةن�سعورنممع مةنومإيق ظنمموجدمنن

ومم�سايرنفيهل

وممتحري�سن(ثىنمكت�س بنممف�س ئلن

وممكا لتنومجت  بنممرذمئلنومم�سيئ ت

وممح�سن(ثىنملقت  عنبابدمأنمننمماب دئ
هونممدف عن(ننممرمأينوت ويرنممرمأينممع منفين

مأّينمأمرنمننملأمور

�سناعة الخطابة

وظائف الخطابة وفوائدها














