
 :فيحا ممخز بديط لمسشصق بدع هللا والحسج هلل والرالة والدالم عمى رسػل هللا وبعج

 :أىسية عمؼ السشظق*
 

 برفة السدمسيغ أبشاء وتعميع العمع نذخ اإِلسالمية معمػ الكمية  أىجاف مغ كان لسا
 أعسال أىع مغ للاّ  إلى الجعػة وكانت ، خاصة برفة للاّ  إلى الجعاة وتخخيج عامة

 الباشل إلى دعاة الحق إلى الجعاة يػاجو أن الستػقع مغ كان ولسا،  جسيعا   السدمسيغ
 كثيخا   الباشمة الحجج تمظ عمى تسخنيع لذجة وكانػا ، فمدفية لذبو يجادلػن  مزممػن 

 بعس ويفحسػن  ، الحق صػرة في والباشل ، الباشل صػرة في الحق يطيخون  ما
 مغ وكان،  بالحق باشميع يجفع العمع مغ سالح معيع يكغ لع الحيغ العمع شمبة

 وإحقاق الباشل إبصال بو ليع يتدشى ما العمع مغ يتعمسػا أن السدمسيغ عمى الػاجب
 ىحه مشيج في قخرت ذلظ أجل ،ومغ الشاس عامة عشج الستعارفة الصخق  عمى الحق
 بيان عمى تعمسو مغ بو يقجر الحي العمع ىػ ألنو« عمع السشصق»  مادة تجريذ الكمية

 عمى السقشع الجليل بإقامة محلبو ترحيح وعمى ، خرسو حجة في الغمط مػاضع
  . ذلظ ونحػ نكيزو بصالن أو ممدومو صحة أو صحتو

 أيام في العخبية المغة إلى اليػنانية المغة مغ تخجع مشح السشصق فغ أن السعمػم ومغ
 إال يفيسيا ال مشصكية واصصالحات عبارات فييا تػجج السؤلفات جسيع كانت السأمػن 

 لو مغ إال الباشل مغ بو جاؤوا ما في السشصقييغ عمى الخد يفيع وال ، بو إلسام لو مغ
 أقيدة في الستكمسػن  بيا جاء التي الذبو رد عمى يعيغ قج . السشصق بفغ إلسام

 ، والدشة الكتاب في الثابتة للاّ  صفات مغ كثيخا بدببيا يسشع العقل أن فدعسػا مشصكية
 وأن بو يحتج ما جشذ مغ عميو الحجة تكػن  أن السبصل إِلفحام سبب أكبخ ألن

 .إنتاجيا برحة السبصل الخرع يعتخف التي الييأة عمى مقجمات مغ مخكبة تكػن 



 ديشيع لكان السدمسػن  يتعمسو ولع العخبية إلى يتخجع لع لػ السشصق أن شظ وال
 وتعمع تخجع لسا ولكشو ، الرالح سمفيع عشو استغشى كسا عشو غشى في وعقيجتيع
 يشبغي كان ، الثابتة هللا صفات بعس لشفي الػحيجة الصخيق ىي أقيدتو وصارت

 بو استجلػا ما بجشذ السبصميغ حجج ليخدوا فيو ويشطخوا يتعمسػه أن السدمسيغ لعمساء
 وإلداميع النقصاعيع أدعى أدلتيع بشفذ إفحاميع ألن ، الرفات لبعس نفييع عمى

 . الحق

 الحكؼ الذخعي في االشتغال بعمؼ السشظق.*

السحىب األول: ال يجػز االشتغال بعمع السشصق مصمقا وبو قال جسع مغ العمساء مشيع 
الشػوي وابغ الرالح والديػشي ، وذلظ الن عمع السشصق مختمصا بعقائج الفمدفة 

 الباشمة ويخذى أن تتسكغ مغ قمب السذتغل بو.

و وىػ قػل اإلمام دمحم بغ دمحم الغدالي الستػفى سشة السحىب الثاني: يدتحب تعمس
ىـ ومغ تبعو ، حيث كان يقػل: "مغ ال معخفة لو بعمع السشصق ال يػثق بعمسو" ٘ٓ٘

 وقج سساه )معيار العمع( ، ويدسيو السشاشقة )عمع السيدان(

التفريل ، حيث يجػز فقط لخاسخ العقيجة وثابت اإليسان ، كامل القخيحة  -ٖ
فصشة والحكاء الحي يسيد بيغ السثال الرحيح الدميع وبيغ ما يحسل وصاحب ال

اإللحاد واالنحخاف ولو مسارسات في الكتاب والدشة ، ومشع الغبي الحي لع يكغ 
 لاقمترفا باألوصاف آنفة الحكخ ، ألنو يخذى عميو االنحخاف والزالل. و 

 في نقل الحي اليػنان مشصق ىػ فيو اختمفػا الحي السشصق نإ : سمسو في األخزخي 
 يكػن  وربسا اإلسالم، يخالف ما واألمثمة السدائل مغ كتبو في كان إذ السأمػن، عيج

 .عميو شبية



فإنَّ السشِظَق مؽ عمؾم اآللة التي نذأت في مجارَس فالسفِة اليؾنان وُحكسائيؼ 
ي حرمت في نتيجًة لسجسؾعٍة مؽ الغخوف، مشيا األزمُة العقميَُّة والفكخيَُّة الكبخى الت

ُفدظائيَّة  الشرف الثاني مؽ الَقخن الخامذ قبَل السيالد، وذلػ لغيؾر الحخكة الدُّ
التي أخحت بتغخيخ الشاس باستخجاميؼ بعض السيارات الخظابيَّة التي تعتسج عمى 
التالُعِب ببعض األلفاظ، واختخاع الُحجج الدائفة التي عاىخىا فيو الرحة، وفي 

 زاد ىحا مؽ الّمجاج والتظخُّف عمى حداب التفكيخ والبخىان. حقيقتيا الُبظالن، وقج

وا ليحه الحخكة  حتى قام جساعٌة مؽ الُسفكِّخيؽ ــ مثل: ُسْقخاط وأفالطؾن ــ وترجَّ
ُفدظائية، بتبياِن َزْيفيا، وكذِف َعَؾارىا، مع التعخيف الحقيقي لألشياء، وبيان  الدُّ

ثؼ ازدادت الحخكُة الفكخيَُّة بعج ذلػ عمى يج السعمِّؼ األول  ماهيَّاتيا بزؾابط ُمحَكسة،
أرسظؾ، ثؼ ُتخِجَست ىحه العمؾم إلى العخبيَّة في العرخ العباسي عمى ما ىي عميو، 
وبسا اختمط بيا مؽ فمدفات ُكفخيَّة كانت عشج اليؾنانييؽ، مسا أدَّى إلى أن يقف 

، كاإلماَميؽ ابِؽ الرالح والشؾويِّ بعُض العمساء مؽ ىحا الِعمؼ مؾِقَف الُسحخِّم
ُة اإلسالم اإلماُم الغداليُّ رحسو هللا تعالى ــ  رحسيسا هللا تعالى وغيخىسا. ولقج كان ُحجَّ

َل َمؽ قام بتيحيب ىحا الِعمؼ، وتسييد غثِّو مؽ سسيشو، وتختيب أبؾابو،  بحقٍّ ــ أوَّ
ْخع والمغة والعقل الدميؼ ، ثؼ سار الُعمساء بعج ذلػ عمى فأصبح ِعمسًا مؾاِفقًا لمذَّ

 مباحثو شخحًا وتؾسيعًا وتحقيقًا وتجقيقاً 

ُة  وأما مؾضؾُع عمؼ السشظق: فيؾ السعمؾماُت الترؾريَُّة والترجيقيَُّة مؽ حيُث صحَّ
رات وترجيقات أخخى لؼ تكؽ معمؾمة.  إيراليا إلى ترؾُّ

ي وأما ثسخُتو ــ وىي الفائجة ــ: فسؽ أعغؼ فؾائجه ِعرسُة ال ِفكِخ عؽ الخظأ الحي ُيؤدِّ
متؽ الُدمَّؼ »إلى الُجشؾح الِفكخيِّ الحي نعاني مشو اليؾم، وقج قال األخزخي صاحب 

 «:الُسَشؾَرق 



 وَبعُج فالَسْشِظُق لمَجشاِن ... ِنْدَبُتُو كالشَّْحِؾ ِلمِّدانِ 

 َظافَيْعِرُؼ األفكاَر عؽ َغيِّ الَخَظا ... وعؽ َدِقيِق الَفْيِؼ َيكِذُف الغِ 

وأما فزُمو: فيؾ بحدب ما يتعمَّق بو، ومعمؾٌم أنَّ عمؼ السشظق يجخل في أكثخ 
العمؾم، ومؽ ذلػ عمُؼ العقائج في إثبات العقائج الجيشيَّة باألدلة اليقيشيَّة، وردِّ ُشَبو 
الُخرؾم، وعمؼ أصؾل الفقو، وعمؼ الفقو، وقج أكَثَخ اإلماُم الغداليُّ في كتابيو 

مؽ إيخاد األمثمة الفقيية بغخض تؾضيح القؾاعج « محػ الشََّغخ»و «معيار العمؼ»
 السشظقيَّة.

 وأما واضُعو: فيؾ الفيمدؾف اليؾناني أرسظؾ، فيؾ أول مؽ أرسى قؾاعجه

 وأما استمُداده: فمن العقل
وأما عن ُحكم الشرع فيو: فهو مباٌح ابلنظر إىل كونو ِعلماَ مضبوطاً لو 

َنَظٍر إىل ُمتَ َعلَِّقو. وأما ابلنََّظر إىل ما يتعلَّق بو قواعُده وأصولُو، من غري 
 فُحكمو حبسبو.

وما ورد عن بعض العلماء من حترميو فإمنا أرادوا علَم املنطق اليوانين مبا 
اختَلَط بو من أمثلٍة وفلسفاٍت ُكفريٍَّة، ُُيشى على طلبة العلم من 

قل واللغة فال الضالل بسببها، وأما املنطق الذي يوافق الشرع والع
 حمذور فيو. وهللا أعلم.

 

 تعخيف السشظق في المغة واالصظالح:*

 السشصق في المغة يصمق عمى ثالث معان ىي:
 اإلدراك الكمي -ٔ



 القػة العاقمة التي ىي محل اإلدراك  -ٕ
 التمفع الحي يبخز ذلظ.  -ٖ

فيػ عمع يبحث  وفي االصصالح يعخف مغ جية السػضػع )وىػ التعخيف بالحج(:
فيو عغ السعمػمات الترػرية والترجيكية مغ حيث إنيا تػصل إلى مجيػل ترػري 

  أو ترجيقي.
وأما تعخيف السشصق بالشطخ إلى فائجتو وىػ تعخيفو بالخسع: فيػ قػانيغ تعرع 

 مخاعاتيا الحىغ عغ الخصأ في الفكخ. 
 فائجة عمع السشصق:

 .والعبخ األقيدة مدالظ وتشػيخ والشطخ، الفكخ شخق  فييعت -ٔ

 حكع عمى يعتخاشبمو  بمغتيع يعتشاضخ وم الفالسفة، يافتت عمى اإلشالع  -ٕ
 .السشصق في عمييا تػاشئػا التي اصصالحاتيع

 الترؾر والترجيق:*

الترػر: ىػ حرػل صػرة الذيء في الحىغ دون الحكع عميو مثل الخذػنة 
 والحخارة.

ىػ إدراك الشدبة الخبخية عمى وجو اإلذعان والتدميع وتكػن في إدراكيا  والترجيق:
 عمى وجو اليقيغ أو الطغ أو التقميج مثل )هللا واحج(

 يشقدع كل مغ الترػر والترجيق إلى بجييي ونطخي:

ج في احتيالبجييي: ىػ ما ال يحتاج في إدراكو إلى تأمل ونطخ ، والشطخي: ىػ ما 
 .إدراكو إلى تأمل وفكخ

 
 *أقدام الجاللة:



 الجاللة: ىي كػن الذيء بحالو يفيع مشو شيء آخخ ، واألول يدسى داال والثاني مجلػال ،

 وتشقدع الجاللة إلى لفطية وغيخ لفطية.

 *أقدام الجاللة المفغية:

الجاللة المفطية الػضعية كجاللة اإلندان عمى معشاه الحي وضع لو وىػ الحيػان الشاشق  -ٔ
 وكجاللة زيج عمى ذاتو ومدساه. ،

الجاللة المفطية الصبيعية: كجاللة آخ بفتح اليسدة وسكػن الخاء عمى الػجع مصمقا ،  -ٕ
وداللة أح أح بزع اليسدة وسكػن الحاء السيسمة عمى وجع الرجر وكجاللة التأفف عمى 

 األذى واألنيغ عمى وجػد األلع.

 كجاللة المفع السدسػع مغ وراء ججار عمى وجػد الالفع.    الجاللة المفطية العقمية: -ٖ

 وتشقدع الجاللة الغيخ لفطية عمى ثالثة أقدام ىي:

الػضعية كجاللة الجوال األربع عمى مجلػالتيا وىي الُشُرب التي تشرب عمى الصخيق  -ٔ
 الدراكو وإدراك بعج السدافة وإشارات السخور.

الساء وداللة حسخة الػجو عمى الخجل وداللة الصبيعية كجاللة صييل الفخس عمى شمب  -ٕ
 صفختو عمى الػجل.

العقمية كجاللة أثخ القجم في الخمل عمى السذي وداللة شػل الثػب عمى شػل صاحبو  -ٖ
 وداللة الجخان عمى الشار.

 

                                                                                               أقدام الجاللة المفغية الؾضعية:*

                               داللة السصابقة ، داللة التزسغ ، داللة االلتدام.: مى ثالثة أقدامعوىي تشقدع عشج أىل السشصق 

أما داللة السصابقة : فيي داللة المفع عمى تسام السعشى السػضػع لو المفع ، كجاللة الخجل عمى 
والسخأة عمى اإلندان األنثى . وىكحا كجالالت األسساء عمى مدسياتيا التي  اإلندان الحكخ ،



وضعت ليا ، وسسيت مصابقة لتصابق الػضع والفيع ، فالسفيػم مغ المفع ىػ عيغ السعشى 
                                    السػضػع لو المفع.

، وال تكػن إال في السعاني  ػع لوالسػض عشاهوأما داللة التزسغ : فيي داللة المفع عمى جدء م
السخكبة كجاللة األربعة عمى الػاحج ربعيا ، وعمى االثشيغ نرفيا ، وعمى الثالثة ثالثة أرباعيا . 
فمػ سسعت رجال  قال : عشجي أربعة دنانيخ ، فقمت لو : أقخضشي ديشارا  أو ديشاريغ أو ثالثة فقال 

قػل إن عشجك أربعة دنانيخ فقال : نعع ولكغ لع لظ : ال شيء عشجي مغ ذلظ . فقمت لو سسعتظ ت
أقل واحجا  أو اثشيغ أو ثالثة . فإنظ تقػل لو لفع األربعة التي ذكخت يجل عمى الػاحج ربعيا وعمى 

     . االثشيغ نرفيا وعمى الثالثة ثالثة أرباعيا ، بجاللة التزسغ ألن الجدء يفيع في ضسغ الكل

ة المفع عمى خارج عغ مدساه الزم لو لدوما  ذىشيا  بحيث يمدم مغ وأما داللة االلتدام : فيي دالل
فيع السعشى السصابقي فيع ذلظ الخارج الالزم كجاللة األسج عمى الذجاعة وداللة ) األربعة( عمى 

أقدام الجاللة الدوجية . والدوجية في االصصالح ىي : االنقدام إلى متداوييغ .وقج اجتسعت 
)عذخة( فإنيا تجل عمى كسال األفخاد مصابقة وعمى الخسدة تزسشا  المفطية الػضعية في لفع

 وعمى الدوجية التداما.

 أقدام المدوم:  *

   :ىي ثالثعمى المػازم تشقدع و 

أي أن الحىغ يشتقل إليو عشج فيع السعشى ويمدم مغ ترػر  :الزم في الحىغ والخارج معا   -ٔ
كجاللة األربعة عمى الدوجية التي ىي االنقدام إلى متداوييغ فيمدم مغ فيع  الذيء ترػره ،

معشى األربعة فيع أنيا زوج ، أي مشقدسة إلى متداوييغ فيحا الزم في الحىغ كسا ذكخنا ، والزم 
في الخارج أيزا  والسخاد بالخارج ىشا: الػاقع في نفذ األمخ ، فالدوجية الزمة لألربعة في الحىغ 

الػاقع في نفذ األمخ ، وكالفخدية لمثالثة ، وكالدخيخ في االرتفاع مغ األرض إذ الدخيخ ، وفي 
 .كمسا وجج في األرض فيػ مختفع

مثل لدوم البرخ لمعسى ، ألن معشى العسى بجاللة السصابقة ىػ سمب  :الزم في الحىغ فقط -ٕ
ف إليو وىػ البرخ فسعشاه السصابقي مخكب إضافي ، أي مخكب مغ مزاف ىػ سمب ومزا



البرخ ، وال يعقل سمب البرخ حتى يعقل معشى البرخ . فطيخ أنو ال يفيع أحج معشى العسى 
حتى يفيع معشى البرخ ألن معشى البرخ جدء مغ معشى العسى ، ألن معشى العسى مخكب 
إضافي والبرخ أحج جدأيو ، وىحا الالزم إنسا ىػ في الحىغ فقط ال في الخارج ألن العيغ التي 

 فت بالعسى انتفى عشيا البرخ ضخورة لسا بيغ العسى والبرخ مغ التزاد.  اتر

الزم في الخارج فقط: كجاللة لفع الغخاب عمى الدػاد ، ألنو ال يػجج في الخارج غخاب إال  -ٖ
ىػ مترف بالدػاد ، ولكغ ىحا ال يفيع مغ فيع معشى الغخاب ، ألن مغ لع يخ الغخاب قط ، و لع 

أما .  ج يترػر أن الغخاب شائخ أبيس فالدػاد إنسا يمدم الغخاب في الخارج فقطيخبخه أحج بمػنو ق
األوالن وىسا : الالزم في الحىغ والخارج معا  . والالزم في الحىغ فقط فتدسى بيسا داللة التدام 
باإِلجساع . وأما الثالث : وىػ الالزم في الخارج فقط فال تدسى بو داللة التدام عشج السشصقييغ. 

  إنسا تدسى بجاللة التدام عشج األصػلييغ والبيانييغ .و 

 األلفاظ مباحث*

السباحث جسع مبحث ، وىػ اسع مكان بسعشى مكان البحث ، و ىػ الفحز والتفتير عغ 
 األلفاظ مغ حيث التخكيب واإِلفخاد ، ونحػ ذلظ كالكمية والجدئية .

 أقدام المفع:*

المفع السدتعسل في المغة ال يخمػ مغ أحج أمخيغ ، إما أن يكػن مخكبا  ، وإما أن يكػن مفخدا .                 
فالسخكب : ىػ ما يجل جدؤه عمى جدء معشاه داللة مقرػدة خالرة فخخج بقػليع: )ما دل جدؤه( 

كبعس حخوف ) زيج ما ال جدء لو أصال كباء الجخ والمو ، وما لو جدء ال داللة لو عمى شيء 
( وخخج بقػليع : )عمى جدء معشاه( ، ما لو جدء ولو داللة لكغ ال عمى جدء معشاه كأبكع ، فإن 
نرفو األول وىػ ) أب ( يجل عمى ذات مترفة باألبػة ، ونرفو األخيخ وىػ ) كع ( يجل عمى 

شى السقرػد سؤال عغ عجد أو أخبار بعجد كثيخ ، ولكغ ليذ واحجا  مشيسا يجل عمى جدء السع
 باألبكع.

وخخج بقػليع : ) مقرػدة ( العَمع اإِلضافي كعبج للّا ، فإن جدؤه األول يجل عمى العبج والثاني 
يجل عمى الخالق جل وعال ، ولكغ ىحه الجاللة ليدت مقرػدة ، ألن السقرػد جعل المفطيغ 

( ما لػ قرج في عمسا  لمذخز معيشا  لو عغ غيخه مغ األشخاص . وخخج بقػليع : ) خالرة 



تدسية اإِلندان بعبج هللا مثال  أنو مترف بالعبػدية ّلّل فإن داللة جدء المفع عمى جدء السعشى 
 حيشئح مقرػدة لكشيا غيخ خالرة مغ شائبة العمسية.

أو لو جدء ال داللة لو عمى  ىػ ما ال ُجدء لو أصال  كباء الجخ والمو وىسدة االستفيام ، :والسفخد
شيء كبعس حخوف ) زيج ( ، أو لو جدء ولو داللة لكغ ال عمى جدء معشاه كأبكع ، فإن نرفو 
األول وىػ ) أب ( يجل عمى ذات مترفة باألبػة ، ونرفو األخيخ وىػ ) كع ( يجل عمى سؤال 

عشى السقرػد باألبكع ، عغ عجد أو أخبار بعجد كثيخ ، ولكغ ليذ واحجا  مشيسا يجل عمى جدء الس
أو لو جدء ولو داللة عمى جدء معشاه ولكشيا داللة غيخ مقرػدة كعبج للّا ، فإن جدؤه األول يجل 
عمى العبج والثاني يجل عمى الخالق جل وعال ، ولكغ ىحه الجاللة ليدت مقرػدة ، ألن السقرػد 

 جعل المفطيغ عمسا  لمذخز معيشا  لو عغ غيخه مغ األشخاص. 

 أقدام السفخد:   *

 يشقدع المفع  السفخد مغ حيث الجاللة عمى ثالث ىي:           

 كتابةمثل  السعشى زمان عمى بحاتو يجل أن غيخ مغ السعشى عمى دال مفخد لفع كلسع: ىػ اال
 ويجخل في االسع ، العمع اإِلضافي كعبج هللا وعبج شسذ.      ، وقائع وكاتب وعادل

 ذلظ أشبو وما وسيزخب، ويزخب وضخب وسيسذي، ويسذي مذى مثل األفعال ىيو  :الكمع
       .زمانو وعمى السعشى عمى تجل مفخدة طةلف : ىػ كلةالكمسف

مثل حخوف  معان عمى دالة وضعت التي الحخوف الشحػيػن  يدسييا التي األلفاظ ىيو األداة : 
نحػ األفعال الشاقرة )كان  في( وىي عشج السشاشقة تقدع إلى زمانية –إلى  –عمى  -الجخ )مغ

 ىي(.  –وأخػاتيا( وغيخ زمانية نحػ حخوف الجخ والزسائخ مثل)ىػ 

 أقدام السخكب:*

 يشقدع المفع السخكب عمى قدسيغ:

 يرح بحيث تامة داللة جلي والسجسػع،  معشى عمى يجل مشو لفع كل الحي ىػو  :التام السخكب
 . حيػان والشاشق يسذي زيج نحػ وفعل اسع مغ ويكػن  اسسيغ مغ فيكػن  عميو، الدكػت



 فيمثل قػلو  عميو الدكػت يرح وىػ الحي ال يجل مجسػعو عمى معشى فال :الشاقز السخكب
 السعشى عمى يجل ال"  ال زيج"  أو"  في زيج"  قػلظ مجخد ألنو ناقز مخكب ؛إندان أو الجار
 االقتخان بحلظ فإنو يطمع، ال زيج أو الجار في زيج يقل لع ما السحاورة في عميو الجاللة يخاد الحي

 .عميو الدكػت يرح بحيث تامة داللة يجل والتتسيع

 .ومذكظ متػاشئ إلى فييا وتفاوتو ، أفخاده في معشاه استػاء باعتباراالسع  يشقدعو 

 اإِلندانية حكيقة فإن والسخأة  والخجل كاإِلندان،  معشاه في أفخاده استػت الحي الكمي ىػ: الستػاشئ
 مصمق عمى زائجة أخخ بأمػر بيشيع التفاضل وإنسا،  األفخاد جسيع في مدتػية واألنػثة والحكػرة
 .السالية

 فالشػر ، والبياض كالشػر مثال   والزعف بالقػة معشاه في أفخاده تتفاوت الحي الكمي ىػ:  السذكظ
 .وىكحا العاج في مشو أقػى  الثمج في والبياض ، الدخاج في مشو أقػى  الذسذ في

 . ومشفخد مذتخك إلى تعجده وعجم مدساه تعجد باعتباراالسع  ويشقدع

 ، الباصخة كالعيغ خاص بػضع مشيسا بكل يدسى فراعجا   مدسيان لو كان ىػ ما:  السذتخك
 . والحيس لمصيخ:  والقخء ، والجارية

 ىي التي الحىشية الحكيقة فإن والحيػان كاإِلندان السشفخد فيػ واحجا   مدساه كان وإن:  السشفخد
 . تقجم كسا الخارجية األفخاد في التعجد وإنسا واحجة المفع مدسى

الستخادف: ىػ ما اتحج معشاه وتعجد لفطو مثل اإلندان والبذخ والفخض والػاجب واألسج 
 والزخغام.

مثل لفطة األسج فانو يصمق عمى  األصمي مػضػعو في السدتعسل المفعىي : المفطية الحكيقة
 السفتخس.الحيػان 

ابَّةِ  بالعخف، ثبتت ما ىي: العخفيةالحكيقة   اأْلَْرضِ  َعَمى َيِجب   َما ُكلِّ  ِمغْ  اْلَعام   اْلُعْخفُ  َنَقَمَيا َكالجَّ
َيا  . ِباْلِحَسارِ  ِمْرخَ  َوأَْىلِ  ِباْلَفَخسِ  اْلِعَخاقِ  َوَأْىلِ  َواْلَبْغلِ  َواْلِحَسارِ  اْلَفَخسِ  اْلَحَػاِفخِ  ِبَحاتِ  َوَخرَّ



اَلةِ  لمسعاني الذخع بػضع ثبتت ما وىي: والذخعية اِرعُ  َنَقَمَيا الذخعية َكالرَّ َعاءِ  ِمغْ  الذَّ  ِلْمِعَباَدةِ  الج 
 األلفاظ حسل الػاجبو  .والدكاة مغ الشساء والرػم مغ اإلمداك إلى معانييا الذخعية اْلَسْخُرػَصةِ 

 والدشة الكتاب في الػاردة األلفاظ بعس، ف الذخعية الحكيقة عمى والدشة الكتاب في الػاردة
 في فالػضػء الذخعية الحكيقة عمى حسميا والػاجب ، العخبية المغة في داللتيا عغ داللتيا تختمف
)  حسل فالػاجب ، اليجيغ غدل عمى فيصمق المغة في وأما ، السعخوفة الرفة عمى يصمق الذخع

 .المغػية ال الذخعية الحكيقة عمى والدشة الكتاب في الػارد(  الػضػء

 مثال الرالة، و  مثل قػلظ زيج أسج ودمحم قسخ .لو وضع ما غيخ في المفع استعسال ىػ: والسجاز
 الذخع اصصالح وفي السخرػصة، األركان في مجاز، الجعاء في حكيقة المغة اصصالح في

 .بالعكذ

 :تقديؼ السفخد مؽ حيث السفيؾم*

 ألنو:  ليسا ثالث ال قدسيغ إلى يشقدع ىشا السحكػر باالصصالح السفخد أن فاعمع ىحا عمست إذا
 تعقل يسشع ال ما ىػ أنو :االصصالح في الكمي وضابط.  جدئيا   يكػن  أن وإما كميا   يكػن  أن إما

 تعقمت إذ فإنظ.  ذلظ ونحػ واألسج والسخأة  والخجل والحيػان كاإِلندان فيو الذخكة وقػع مغ مجلػلو
 وزيج عسخو فيو يذتخك مذتخك قجر فيػ ، فيو الذخكة وقػع مغ تعقمو يسشعظ لع اإِلندان معشى
 تعقل يسشع ال الحي السفخد ىػ الكمي حجّ  في قمت شئت وإن.  األمثمة باقي في وىكحا وخالج

 مغ بشفدو عمييا حسمو ىػ السػاشأة بحسل والسخاد كثيخة أفخاد عمى مػاشأة حسل حسمو مغ مجلػلو
 حسمو مغ ذلظ يسشعظ لع مجلػلو تعقمت إذا مثال   فاإِلندان ، إضافة أو اشتقاق إلى احتياج غيخ
 وكحلظ وىكحا ، إندان وخالج ، إندان وعسخو إندان زيج تقػل كأن ، كثيخيغ عمى مػاشأة حسل

 .حسمو مغ مجلػلو تعقل يسشعظ ال الحيػان

مثل السعارف كميا كالعمع والزسائخ  فيو الذخكة وقػع مغ مجلػلو تعقل يسشع ما ىػ :والجدء
 وأسساء اإلشارة والسػصػلة.

 

 

 

 



 *الجشذ:
الجشذ: ىػ قػل كمي يقال عمى كثيخيغ مختمفيغ في الحكيقة يقع في جػاب ما ىػ ، ومثالو: لفع 
الحيػان ، فإنو يصمق عمى اإلندان والفخس والثػر، فإن حكيقة كل مغ اإلندان والفخس والثػر 

 تحت كمسة حيػان ألنو جشديا. تختمف عغ اآلخخ، ولكغ يجسعيا كميا أنيا تشجرج
واعمع أن الجشذ باعتبار ندبتو إلى السالية التي اعتبخ جشدا ليا يشقدع إلى جشذ قخيب وجشذ 

 بعيج.
الجشذ القخيب: ىػ تسام القجر السذتخك بيغ األنػاع كالحيػان بالشدبة إلى اإِلندان والفخس فإن 

سائية والحداسية فيػ تسام القجر السذتخك الحيػان والفخس يذتخكان في الجػىخية والجدسية والش
بيشيسا وقج يتسيد كل مشيسا عغ اآلخخ بفرمو أو خاصتو كتسييد اإِلندان بأنو الشاشق إن كان 

 السسيد ذاتيا  أو بأنو الزاحظ أو الكاتب إن كان السسيد عخضيا  وكتسييد الفخس بالراىل مثال .
ك بيغ األفخاد مع أنو ليذ فػقو جشذ ، كالشامي الجشذ البعيج : فيػ ما ليذ تسام القجر السذتخ 

 بالشدبة إلى اإلندان والشبات وال يرح عغ اإلندان والحيػان ألنو ليذ تسام السذتخك بيشيسا.
 ويشقدع الجشذ مغ حيث انجراجو أو عجم انجراجو تحت مفيػم آخخ عمى أربعة أقدام:

جػىخ وىػ ما يدتحيل الجشذ العالي:ىػ ما انجرج تحتو أجشاس وال جشذ فػقو كال -ٔ
 قبػلو االنقدام لقمتو ويشجرج تحتو الجدع والشامي.

الجشذ الدافل: ىػ ما انجرج تحتو أنػاع وال جشذ تحتو مثل الحيػان يشجرج تحتو  -ٕ
 الغدال والبقخ ، والشبات يشجرج تحتو جسيع الشباتات.

جشذ الجشذ الستػسط: ىػ ما انجرج تحت جشذ وانجرج تحتو أجشاس كالشامي فانو  -ٖ
 لمحيػان والشبات ويشجرج تحت جشذ الجدع.

 الجشذ السفخد: ىػ ما انجرج تحتو أنػاع وال جشذ لو مثل العقل.  -ٗ
 

 *الشؾع:

الشػع: ىػ كمي يقال عمى كثيخيغ متفقيغ في الحكيقة واقع في جػاب ما ىػ ، مثالو: زيج وعسخو 
وما ىػ خالج؟ وما ىي ىشج؟  وبكخ وخالج وىشج. فقػلظ: ما ىػ زيج؟ وما ىػ عسخو؟ وما ىػ بكخ؟

الكمسة التي تحسل عمى الجسيع ىي الشػع؟ فجػاب ذلظ أن تقػل: اإلندان ألنو القجر السذتخك بيغ 
األفخاد. فاإلندان نػع، فيع متفقػن في الحكيقة اإلندانية ولكغ يختمف كل شخز مشيع عغ 

أن الجشذ يصمق عمى اآلخخ. ويالحع أن كال  مغ الجشذ والشػع يقع في جػاب"ما ىػ" غيخ 
كثيخيغ مختمفيغ في الحكيقة، والشػع يصمق عمى كثخيغ متفقيغ في الحكيقة؛ فالجشذ أعع مغ الشػع 



ألنو يذتسل عمى أنػاع كثيخة ويالحع أيزا  أن الجشذ قج يكػن نػعا  لجشذ أعمى مشو مثل 
سل عميو وعمى غيخه الحيػان "نػع" بالشدبة لمجدع "جشدا "، فإن الجدع أعع مغ الحيػان حيث يذت

كالجسادات ونحػىا، وىحا االعتبار يكػن الجشذ نػعا  لسا ىػ أعمى مشو وجشدا  لسا ىػ أخز 
مشو، فإن الحيػان جشذ لإلندان والفخس ونػع لمجدع، وىكحا حتى يشتيي األمخ في االرتقاء وإلى 

نػع ال نػع  جشذ واحج ال جشذ فػقو، يدسى جشذ األجشاس، ويشتيي األمخ في االنحصاط إلى
 بعجه يدسى نػع األنػاع.

الفرل: وىػ كمي مقػل عمى كثيخيغ متفقيغ بالحكيقة في جػاب ما يتشاول مغ السالية الجدء 
الحي يسيد الشػع مغ سائخ األنػاع التي تذاركو في الجشذ، أي شيء ىػ في ذاتو ، فيػ يسثل 

معو في جشذ واحج، وذلظ  صفة أو صفات ذاتية تفرل نػعا  عغ غيخه مغ األنػاع السذتخكة
كمفع الشاشق الحي يحسل عمى اإلندان فيفرمو عغ الفخس والثػر المحيغ يذتخكان معو في 

 الجشذ وىػ الحيػانية ، وكتسييد الفخس بالراىل مثال .

واعمع أن الفرل إنسا سسي فرال  ألنو يفرل بيغ األنػاع السذتخكة في الرفات فاإِلندان والفخس 
الجػىخية والجدسية والشسائية والحداسية ، فالشاشق يفرل اإلندان عغ الفخس  مثال يذتخكان في

 السذارك لو فيسا ذكخ والراىل يفرل الفخس عغ اإِلندان كحلظ.

الخاصة : فيػ ما صجق في جػاب أي ما ىػ صجقا  عخضيّا ال ذاتيّا )مغ صفات الذيء 
يػان ىػ اإِلندان فجػاب الدؤال الخارجة عغ ماىيتو والخاصة بيا(، كأن تقػل أي أنػاع الح

الرادق عمى السدئػل عشو صجقا  عخضيا  ال ذاتيا  ىػ الخاصة ، وىػ في ىحا السثال الزاحظ 
أو الكاتب مثال  ألن الزحظ والكتابة خاصتان مغ خػاص اإِلندان يتسيد بيسا مغ غيخه مغ أفخاد 

 الحيػان.

قػال عخضيا مثل الساشي والستشفذ  العخض العام: ىػ كمي مقػل عمى أفخاد حقائق مختمفة
لإلندان فان كل مشيسا يرجقان عمى مالية اإلندان وعمى غيخىا مغ أنػاع الحيػان كالفخس 

 والغدال ونحػىسا.+  

 *مقاصج الترؾرات:



اعمع أن مقاصج الترػرات ىي ) السعخفات ( بريغة اسع الفاعل . وضابط السعخف باسع الفاعل 
لسعخف باسع السفعػل بحيث ال يخخج عشو مشيا فخد واحج السانع لكل ما ىػ الجامع لجسيع أفخاد ا

 سػاىا مغ الجخػل فييا فكل جامع مانع معخف .

واعمع أن الجسع والسشع ىسا السعبخ عشيسا في االصصالح بالصخد والعكذ . فالسشع ىػ العكذ 
لشاشق وتعخيف الفخس والجسع ىػ الصخد . ومثال الجامع السانع تعخيف اإِلندان بأنو الحيػان ا

 بأنو الحيػان الراىل.

واعمع أن الشدبة بيغ السعخف باسع الفاعل والسعخف باسع السفعػل بأن كانت السداواة فيػ جامع 
مانع كالسثاليغ السحكػريغ فإن الحيػان الشاشق مداٍو لإِلندان والحيػان الراىل مداٍو لمفخس . 

لشػع تحت جشدو، سػاء كان الجشذ القخيب أو ويالحع أن التعخيف لمذيء يقػم عمى إدراج ا
 البعيج ،ثع تسييده برفة جػىخية فيو أو بخاصة مغ خػاصو.

 ويصمق السعخف عمى معشييغ:

وىػ ما يقال عمى الذيء إلفادة ترػره بالكشية أو بسا يسيده عغ جسيع ما  *السعخف الحقيقي:
 عجاه.

يخ مشيا عشج الدامع ، كأن تعخف لفع البخ ىػ تفديخ الكمسة بكمسة مخادفة أشوالتعخيف المفغي: 
 بالحشصة أو القسح والميث باألسج. 

 واعمع أن جسيع السعخفات يذتخط فييا شخوط:

 *شخوط التعخيف:

الذخط لغة: إلدام الذيء. ويحىب الفقياء إلى أن الذخط ىػ ما ال يتع الذيء إال بو. وعخفو 
 الفالسفة: بأنو ما يتػقف عميو وجػد الذيء.

 الذخط األول: أن يكػن التعخيف بالحج التام السبيغ لمسالية والكاشف عغ الحكيقة.



الذخط الثاني: أن يكػن التعخيف جامعا  )مصخدا( مانعا  )مشعكدا( ، أي جامعا  لكل أفخاد غيخه.فمػ 
عخفت اإِلندان بأنو حيػان كان الحّج غيخ مانع مغ دخػل غيخ اإِلندان كالفخس لحلظ لػ عخفت 

 يػان بأنو الشاشق كان غيخ جامع لجسيع أفخاد الحيػان ألن فييا ما ليذ ناشقا  .الح

الذخط الثالث :أن يكػن السعخف أضيخ وأوضح عشج الدامع مغ السعخف باسع السفعػل كتعخيف 
 الغزشفخ باألسج فإن األسج أضيخ وأوضح عشج الدامع مغ الغزشفخ وىكحا .

ل مداويا  لمسعخف في الطيػر أو أخفى مشو ومثال وال يجػز أن يكػن السعخف باسع الفاع
السداوي تعخيف الدوج بسا ليذ فخدا  كعكدو ، وتعخيف الداكغ بسا ليذ بستحخك كعكدو ، ومثال 

 ما ىػ أخفى مشو : تعخيف الشار بأنيا جدع كالشفذ فالشفذ أخفى مغ الشار عشج العقل.

بػاسصة الذيء السعّخف؛ ألن ذلظ يجخل  الذخط الخابع: أن ال يكػن التعخيف بسا ال يعخف إال
فيسا يعخف بالجور الدبقي، وىػ مستشع ، ومعشاه أن تكػن معخفة الحّج يذتخط ليا سبكية معخفة 
بعس ألفاظ السحجود ألن الغخض تػقف معخفة السحجود عمى معخفة الحج فإن تػقفت معخفة الحّج 

مشيسا تتػقف عمى سبق معخفة اآلخخ فال عمى معخفة السحجود كان دورا  سبكيا  ، ألن معخفة كل 
يسكغ اإِلدراك كتعخيف العمع بأنو معخفة السعمػم عمى ما ىػ بو ألن السعمػم مذتق مغ العمع 
والسذتق ال يعخف إال بعج معخفة السذتق مشو ، ومثال ذلظ: تعخيف الذسذ بأنيا كػكب يصمع 

العكذ ، ويالحع في ىحا الذخط عجم نيارا ، فالشيار في الحكيقة إنسا يعخف بصػل الذسذ وليذ 
 جػاز إدخال األحكام في الحجود التي أساسيا الترػر؛ ألن الحكع عمى الذيء فخع عغ ترػره.

الذخط الخامذ: أن ال يكػن التعخيف لمذيء بشفدو، بسعشى تعخيفو بسخادفو أو ببعزو.مثال ذلظ: 
أو تعخيف الدمان بأنو مجة الحخكة؛ إذ تعخيف الحخكة بأنيا ىي الشقمة، فالشقمة مغ أقدام الحخكة، 

 السجة مخادفة لمدمان.

الذخط الدادس : أن ال يكػن السعخف مذتخكا  بيغ معشييغ فراعجا  ألن االشتخاك مانع مغ فيع 
السخاد بالتعخيف ما لع تػجج قخيشة تعيغ السخاد فإن وججت جاز التعخيف بو .مثال التعخيف 

ذ بأنيا عيغ . ومثال القخيشة السعيشة لمسخاد تعخيف الذسذ بالسذتخك دون القخيشة تعخيف الذس
 بأنيا عيغ تزيء جسيع آفاق الجنيا . 



الذخط الدابع: أن ال يكػن السعخف باسع الفاعل مجازا  إال مع قخيشة تعيغ السقرػد بالتعخيف ، 
 فإن وججت قخيشة تجل عمى ذلظ جاز التعخيف بو كتعخيف البميج بأنو حسار يكتب 

 

 

 ام التعخيف الحقيقي:*أقد

 يشقدع السعخف الحكيقي إلى أربعة أقدام ىي:

الحج التام: وىػ ما تخكب مغ الجشذ القخيب والفرل القخيب ، كقػلشا في تعخيف اإلندان بأنو 
 حيػان ناشق.

الحج الشاقز: وىػ ما تخكب مغ الجشذ البعيج والفرل القخيب ، أو بالفرل القخيب وحجه ، 
 إلندان بأنو ناشق أو جدع ناشق.كقػلشا في تعخيف ا

 الخسع التام: ىػ ما تخكب مغ الجشذ القخيب والخاصة نحػ تعخيف اإلندان بأنو حيػان ضاحظ.

الخسع الشاقز: ىػ ما كان بالجشذ البعيج والخاصة أو بالخاصة وحجىا نحػ تعخيف اإلندان بأنو 
 جدع ضاحظ ، او ضاحظ.

 *القزية:

 لكحب لحاتو وتشقدع إلى حسمية وشخشية.القزية:ىي قػل يحتسل الرجق وا

القزية الحسمية: ىي ما كان الحكع فييا بثبػت شيء لذيء أو نفيو عشو نحػ دمحم كخيع وعمي 
 ليذ ببخيل.

 *أجداء القزية:

 السػضػع: وىػ الجدء األول في الختبة وإن ذكخ آخخا مثل نجح عمي.

 في الجار زيج.السحسػل: ورتبتو متأخخة في القزية وإن ذكخ أوال نحػ 



 الشدبة الحكسية: وىي ثبػت السحسػل لمسػضػع أو انتفاؤه عشو.

 والمفع الجال عمى السػضػع ىػ الفاعل أو نائبو ، أو السبتجأ الحي لو خبخه.

 والمفع الجال عمى السحسػل ىػ الخبخ والفعل.

   القزية السعجولة: ىي التي جعل حخف الدمب جدءا مغ أحج شخفييا أو مغ كمييسا. 

 *القزية الذخطية:

القزية الذخشية: ىي ما حكع فييا بالخبط فييا بيغ شخفييا عمى سبيل االترال أو سمبو إن 
كانت مترمة أو عمى سبيل العشاد أو سمبو إن كانت مشفرمة. ومثال السترمة إن كان السدمع 

 مخمرا لخبو فالتػفيق حميفو ، ومثال السشفرمة: ىحا الخجل إما صادق أو كاذب.

 *أجداء القزية الذخطية:

السقجم: وىػ في السترمة ما تقجم رتبة وإن ذكخ متأخخا ، وأما في السشفرمة فيػ ما ذكخ  -ٔ
 أوال.

التالي: وىػ في السترمة ما تأخخ رتبة وإن ذكخ متقجما ، وأما في السشفرمة فيػ ما   -ٕ
 ذكخ ثانيا.

 *أقدام الذخطية السشفرمة: 

 وتشقدع عمى ثالثة أقدام ىي:

ية )مانعة جسع وخمػ ( وىي ما حكع فييا بالتشافي بيغ شخفييا صجقا وكحبا ، بسعشى حكيك -ٔ
 ال يجتسعان وال يختفعان نحػ إما أن يكػن ىحا العبج مدمسا أو كافخا.

مانعة جسع: وىي ما حكع فييا بالتشافي بيغ شخفييا صجقا ، بسعشى أنيسا ال يجتسعان  -ٕ
 نحػ السدمع إما صادق أو كاذب

مانعة خمػ: وىي ما حكع بالتشافي بيغ شخفييا كحبا فقط معشى ال يختفعان نحػ ىحا  -ٖ
 الذيء أما ال أبيس أو ال أسػد.  



 *أقدام الذخطية السترمة والسشفرمة باعتبار أحؾال السقجم:

 وتشقدع كال مشيسا عمى أربعة أقدام ىي:

يجا بدمغ معيغ أو شخرية: وىي ما حكع فييا باالترال أو االنفرال أو بدمبيسا مق -ٔ
حال معيغ ، ومثاليا في السترمة السػجبة: إن جئتشي اليػم أكخمتظ ، ومثال السترمة 
الدالبة: ليذ إذا كان العبج مؤمشا يكػن سيء األخالق ، ومثال السشفرمة السػجبة: إما 
أن يكػن الصالب أثشاء دراستو مججا وإما أن يكػن ميسال ، ومثال الدالبة السشفرمة نحػ: 

 ليذ إما أن يكػن السدمع في مكة حاجا وإما أن يكػن معتسخا.

الكمية: وىي ما حكع فييا باالترال أو االنفرال أو بدمبيسا في جسيع األزمان واألحػال  -ٕ
ميسا( نحػ -متى–السسكشة االجتساع مع السقجم ، وسػر االيجاب الكمي لمسترمة )كمسا 

لمسشفرمة )دائسا( نحػ دائسا أما أن يكػن متى استقست وفقظ هللا ، وسػر اإليجاب الكمي 
العجد زوجا أو فخدا ، وسػر الدمب الكمي لكل مغ السترمة والسشفرمة ىػ )ليذ البتة( 
ومثال السترمة الدالبة نحػ: ليذ البتة إذا كان السعجن ذلبا كان أبيس ، ومثال 

 السشفرمة: ليذ البتة أما أن تكػن أشجار الحجيقة بختقاال أو تفاحا.  

الجدئية: ىي ما حكع فييا باالترال أو االنفرال أو بدمبيسا في بعس األزمان  -ٖ
واألحػال غيخ السعيغ ، وسػر اإليجاب الجدئي لكل مغ السترمة والسشفرمة )قج يكػن( 
ومثال السترمة: قج يكػن إذا كان الصالب مججا كان ناجحا ، والسشفرمة قج يكػن زيج أو 

ترمة والسشفرمة )قج ال يكػن( وفي السترمة خاصة بكخ ، وسػر الدمب لكل مغ الس
)ليذ كمسا( وفي السشفرمة خاصة )ليذ دائسا( ، ومثال السترمة ليذ كمسا كانت 

 الذسذ شالعة فالجػ حارا ، ومثال السشفرمة قج ال يكػن الدائخ إما زيجا أو عميا.

األزمان  السيسمة: وىي ما حكع فييا لالترال او االنفرال أو بدمبيسا ميسال في -4
واألحػال مغ غيخ تقييج بكمية أو بعزية ، وعالمة اإلىسال في السترمة ىي إحجى ىحه 

أو ( ومثال السيسمة السترمة نحػ: إن  –ولػ ( وفي السشفرمة )إما  –وإن –األلفاظ )إذا 
كان ىحا مؤمشا كان صادقا ، وليذ إن كان ىحا ناجحا كان كدالنا ، ومثال السيسمة 



بة نحػ: زيج إما مجج أو كدػل وفي الدالبة ليذ الثػب إما أبيس أو السشفرمة السػج
      أسػد.

   

 *التشاقض:

التشاقس: ىػ اختالف قزيتيغ باإليجاب والدمب بحيث يقتزي ىحا االختالف كػن إحجاىسا 
 صادقة واألخخى كاذبة. ولكي يتحقق التشاقس البج مغ تحقق ثسانية شخوط ىي:

 اختمف السػضػع فال تشاقس نحػ خالج مجرس وعمي ليذ مجرسا.اتحاد السػضػع: فإذا  -ٔ

 اتحاد السحسػل فإذا اختمف السحسػل فال تشاقس نحػ خالج مجرس وخالج ليذ تاجخا. -ٕ

 اتحاد الدمان فإذا اختمف الدمان فال تشاقس نحػ زيج نائع ليال وزيج ليذ بشائع نيارا. -ٖ

 اقس نحػ خالج واقف ىشا وليذ واقفا ىشاك.اتحاد السكان فإذا اختمف السكان فال تش  -ٗ

 اتحاد اآللة فإذا اختمفت فال تشاقس مثل خالج ضارب بالعرا وليذ ضاربا بالفأس  -٘

 وحجة االضاقة فإذا اختمفت فال تشاقس نحػ خالج أب لسحسج وليذ أبا لعمي -ٙ

 سػداء كميااتحاد الكل والبعس فإذا اختمف فال تشاقس نحػ العيغ سػداء بعزيا وليدت  -ٚ

 اتحاد في القػة والفعل فال يحرل التشاقس في ىحا القمع كاتب بالقػة وليذ كاتبا بالفعل. -ٛ

 

 

 *العكذ: 

العكذ: ىػ قمب جدئي القزية الحسمية بأن نجعل السػضػع سابقا محسػال والسحسػل سابقا 
الكع عمى حالو ، مػضػعا مع بقاء اإليجاب والدمب بحالة والترجيق والتكحيب بحالة ومع بقاء 

 إال السػجبة الكمية فإنيا تشعكذ مػجبة جدئية.



 عكديا                          القزية                    نػع القزية

 كمية مػجبة              كل مثمث سصح                     بعس الدصح مثمث

 س القسح نباتجدئية مػجبة            بعس الشبات قسح                  بع

 ميسمة مػجبة           السجتيج ناجح                      بعس الشاجح مجتيج   

 سالبة كمية            الشيء مغ الحىب بفزة           ال شيء مغ الفزة بحىب

 شخرية مػجبة      دمحم فاىع                         بعس الفاىع دمحم     

 

 *القياس:

ػل مؤلف مغ قزيتيغ فأكثخ متى سمست لدم عشيا لحاتيا قػل آخخ ، وىػ نػعان الكياس: ىػ ق
 اقتخاني واستثشائي.

 والكياس االقتخاني نػعان:حسمي وشخشي

الكياس االقتخاني الحسمي: ىػ ما تخكب مغ قزايا حسمية صخفة نحػ: الػرد ذو رائحة زكية وكل 
 ي الشتسالو عمى أداة االقتخان وىػ الػاو.ذي رائحة زكية محبػب. الػرد محبػب. وسسي باالقتخان

 *أجداء القياس االقتخاني الحسمي:

 يتخكب مغ مقجمتيغ إحجاىسا تدسى صغخى  ، وىي السذتسمة عمى الحج األصغخ.

 والثانية تدسى كبخى ، ىي السذتسمة عمى الحج األكبخ. وحجوده ثالثة ىي:

 لقمة أفخاده في الغالب الحج األصغخ: وىػ مػضػع الشتيجة  ، وسسي باألصغخ -ٔ

 الحج األكبخ وىػ محسػل الشتيجة، وسسي باألكبخ لكثخة أفخاده في الغالب. -ٕ

 الحج األوسط وىػ السكخر بيشيسا ، وسسي باألوسط لتػسصو في الخبط بيغ األصغخ واألكبخ. -ٖ



 *الذكل:

ىحا يدسى شكال الذكل: إذا اجتسعت قزيتان واتحج الحج األوسط فييسا ولدمت مشيا نتيجة فإن 
 عشج السشاشقة.

ىػ ما يكػن الحج األوسط فيو محسػال في الرغخى ومػضػعا في الكبخى ، وشخط  الذكل األول:
 إنتاجو إيجاب الرغخى وكمية الكبخى ، والسشتج مشو أربعة أضخب ىي:.

مؤمغ وكل مؤمغ الزخب األول: السقجمتان مػجبتان كميتان والشتيجة مػجبة كمية نحػ: كل تقي 
 مػحج ، والشتيجة كل تقي مػحج.

الزخب الثاني: الرغخى مػجبة كمية والكبخى سالبة كمية والشتيجة سالبة كمية نحػ: كل تقي 
 صالح وال صالح محمػم والشتيجة ال تقي محمػم. 

الزخب الثالث: الرغخى مػجبة جدئية والكبخى مػجبة كمية والشتيجة مػجبة جدئية نحػ: بعس 
 س مػحجون وكل مػحج مدمع والشتيجة بعس الشاس مدمع.الشا

الزخب الخابع: الرغخى مػجبة جدئية والكبخى سالبة كمية نحػ: بعس الحيػان إندان وال شيء  
 مغ اإلندان بحجخ والشتيجة بعس الحيػان ليذ بحجخ. 

 *لؾاحق القياس:

 يمحق بالكياس في االستجالل عمى السصمػب أمخان:

وىػ تتبع الجدئيات )األفخاد( لشتػصل مغ معخفتيا إلى إصجار قاعجة كمية ليا  :األول: االستقخاء
، ومثال ذلظ: أن الشحاة تتبعػا كالم العخب ، وكمسا نصقػا بالفاعل رفعػه ، فقالػا: كل فاعل مخفػع 
، وإذا نصقػا بالسفعػل نصقػه بالشرب فقالػا: كل مفعػل بو مشرػب. وتتبعػا أفخاد اإلندان مغ 

وعسخ وخالج فػججوىع مذتسميغ عمى الحياة فقالػا: كل إندان حيػان. ويشقدع االستقخاء إلى  زيج
ىػ  واالستقخاء الشاقص:تام وناقز ، فالتام: فيػ الحي تػبعت فيو جسيع األفخاد كالسثال األخيخ 

وال يفيج الحي تػبعت فيو معطع األفخاد كالسثال األول ، واالستجالل باالستقخاء الشاقز يفيج الطغ 



اليقيغ ، الن بعس األفخاد لع تكغ مػصػفة بحلظ ، كسا حرل في قاعجة كل فاعل مخفػع حيث 
 قالت العخب: خخق السدساَر الثػُب بشرب السدسار ورفع الثػب. 

وىػ أن تحكع عمى جدئي بحكع جدئي آخخ مذابو لو لعمة جسعت بيشيسا ، وىػ ما  التسثيل:
مثل زيج كاألسج في القػة لذجاعتو ، وعشج الفقياء بالكياس مثل  يدسى عشج أىل البالغة بالتذبيو

قياس البيخة عمى الخسخ في التحخيع السكارىا ، وىػ ال يفيج القصع واليقيغ بل الطغ الن السذبو 
 ال يذابو السذبو بو مغ كل الػجػه بل في بعس الػجػه.

 *أقدام القياس باعتبار مادتو: 

 لبخىاني والججلي والخصابي والذعخي والدفدصي.ويشقدع عمى خسدة أقدام ىي: ا

الكياس البخىاني: ىػ ما تألف مغ اليقيشيات إلفادة اليقيغ ، واليقيغ ىػ االعتقاد الجازم  -ٔ
 السصابق لمػاقع كاالعتقاد بػجػد هللا ووحجانيتو.

 الكياس الججلي: ىػ ما ركب مغ مقجمتيغ مذيػرة او مدمسة. -ٕ

ما ركب مغ مقجمات وىسية كاذبة او شبيية بالحق وليدت حقا او الكياس الدفدصي: وىػ  -ٖ
 شبيية بالسذيػرة وليدت مذيػرة. 

القٌاس الخطابً: هو قٌاس مؤلف من مقدمات مقبولة، أو مظنونة . وٌطلق   -4

فً مقابلة القٌاس البرهانً الذي مقدماته قطعٌة . وسمً الخطابً نسبة للخطابة، 

بما ٌقول . وهو مصطلح منطقً ربما استعمله  ألن الغرض منه إقناع الناس

بعض األصولٌٌن فً إبطال استدالل المخالف، فٌقولون : هذا استدالل خطابً ال 

برهانً، أو هذه حجة خطابٌة . ومثال المقدمات المقبولة ما ٌؤخذ ممن ٌتبع قوله، 

ائرة، وٌوثق به كالعلماء، والحكام، وقد توثق من غٌر أن تنسب ألحد كاألمثال الس

ً كقول القائل : كل حائط  وٌعنى بالمقدمات المظنونة ما ٌعتقد فٌها اعتقاداً راجحا

ٌنتثر منه التراب، فهو منهدم . والغرض من هذه المقدمات ترغٌب الناس فٌما 

 ٌنفعهم، وتنفٌرهم مما ٌضرهم

 



 أما  ', والغرض منه انفعال الناس بالترغيب والتنفير  , لياسي مؤلف من المخيالت

  , مادة المياسات المختلفة فتتميز بدرجة يمين المعرفة التي تتوافر من خالله

  , المياس البرهاني  :' ومن هذه المياسات  . وهذا ما يربطها بالصدق والكذب

فضال عن المياس   , والمياس السوفسطائي  , والمياس الخطابي  , والمياس الجدلي

فممدماته دائميا   , ذواتها غير ممكنةالشعري الذي يتكون من ممدمات تكون في 

وال تكمن المشكلة في أي نص شعري   '. وتتكون من الممدمات المخيلة  , كاذبة

لكنها تكمن فيما يتضمنه المعني الشعري من   , أو في تعريفه  , في طبيعة المياس

فال يمكن تطبيك لياس واحد   , لياسات مختلفة ومتعددة في سطوره المختلفة

  , فمد يمبل سطر شعري نوعيا من أنواع المياس  , نص الشعري كلهعلي ال

أي الخارج عن   , ينطبك ذلن علي السطر الشعري التخيلي  ; ويرفضه سطر آخر

وينطبك   ; وهما من أدوات المياس البرهاني  , أو المحسوسات العامة  , األولوليات

عري في سياله الداللي ذلن ألن النص الش  , والظنون  , أيضيا علي المشهورات

بل يتضمن أيضيا المياسات   , المتنامي ال يتضمن المياس الشعري فحسب

من   , بجانب المياسات الشعرية  , والسوفسطائية  , والخطابية  , والجدلية  , البرهانية

وليس علي مستوي العبارة   , هنا تأتي أهمية المياس علي مستوي الخطاب

حال من أن يحمل كل سطر شعري لياسيا شعرييا علي فال ضرورة بأية   , فحسب

  , ولكن يكفي النص أن يكون فيه لياس شعري فاعل أو أكثر  , مستوي المعني

  , وليس عن كمه  , أما السؤال فعن ليمة هذا المياس واشتغاله  , لتتحمك شعريته

  . وعدده
 

 


