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 مقدمات عامة
 :لغة واصطالحاالمنطق  تعريف

األداة أو اآللةة التةي على :لغة تدلفي اللمنطق كلمة المناطقة إلى أن ذهب ا : لغة - أ
 .التعقل والتفكر:اللغوي هو ،ولذا كان المعنىيتم بها إصالح العقل أو الفهم

فةةي عةةرم المناطقةةة ليتميةة  عةةن  مةةن النطةةق وهةةو الفهةةم: فةةالمنطق فةةي اللغةةة
سةةان أنةةو ييةةوان الكةةالم الةةذي هةةو ميةةل عنايةةة النيةةويين ، ومةةن هنةةا  ةةالوا عةةن ا ن

 .ناطق يعني فاهم 
موىةةوا المنطةةق )يفةةام ملتلفةةة، يرعةةا بعىةةها إلةةى اليةةد تعر للمنطةةق  :اصطططالحا - ب
 .(فائدتو وغايتو)وبعىها يرعا إلى الرسم (ومسائلو

من ييةة  ي المعلومةةام التصةةورية والتصةةديقية،علةةم يبيةة  فةةهةةو :  يةةل فمططن ة ططة الحططد
 .يقيإلى معرفة معهول تصوري أو تصدإنها توصل 
 .هو علم يبي  صورة الفكر بصرم النظر عن مادتو:و يل
ذهن عةن الو ةوا فةي الةتهةا عصةم مراعايأو  ةوانين  واعةد هو  :قيلف من ة ة الرسم وأما
 .فكرال اللطأ في

 .العلم الذي يبي  عن األدلة التي توصل إلى المعهول :و يل هو
وىةةةةةا هو أول مةةةةةن ،أرسةةةةةطوالفيلسةةةةةوم اليونةةةةةاني اشةةةةةتهر بةةةةةين المفكةةةةرين أن  :واضطططططع 

ملتةةةرا هةةةذا العلةةةم مةةةن أرسةةةطو هةةةو  لكن لةةةي ،وذلةةةي فةةةي القةةةرن الرابةةةا  بةةةل المةةةيالد،و المنطق
ن نفسةةو،بل إ ويين ترعمةةم الكتةةب الفلسةةفية،في بدايةةةة ،كتًبةةا فيةةو أ لمو ،ومسةةائلنةةو أول مةةن دو 

 رسطي عبرها إلى الفكر ا سالمي،فايتىنو المسةلمونالمنطق األ انتقلالقرن الثاني للهعرة،
نهم وانتقالةةو عةة،منطةةق علةةيهم فتةةرة طويلةةة مةةن الو موكانةةم النتيعةةة سةةيطرة هةةذا الدون انتقاء،

إلةةةةى القةةةةةرن السةةةةةاد  عشةةةةةر  وبقاء الغةةةةةرب تلميةةةةةذا عليةةةةةوإلةةةةى الغةةةةةرب عةةةةةن طريةةةةةق األنةةةةدل ،
،وأرسةوا لةو بةالمنطق األرسطي الم يتةأثرو ميافظين على التعاليم ا سالمية،بيد أن الالميالدي،

 .  واعد إسالمية
ةل مةن يية  إ يةوالتصةديق يةالتصةور  المعلومام :موضوع  معهةول معرفةة إلةى نهةا توص 

 .من  بل اكن معلوميلم  يتصديق وأ يتصور 
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يتقةد م التصةور و ،يسمى الموصل إلى التصور  واًل شاريًا،والموصل إلى التصةديق يعةو 
أو بةةةأمر علةةى التصةةديق،ألن كةةل  تصةةديق ال بةةد  فيةةو مةةن تصةةو ر الميكةةوم عليةةو إمةةا بذاتةةو، 

 .المتناا اليكم ممن عهل أيد هذه األمور صادق عليو،والميكوم بو كذلي،واليكم
 :ائدت فو  أهمية علم المنطق

 ،كن لإلنسان أن يفكر تفكيةرا صةيييايم بدونو الف ،وفائدتوالمنطق علم ال يلفي أهمية 
 .صيييةً  يرتِّب المعلومام الذهنية المسبقة ليستنتج من لاللها نتيعةً منطق الف

ياليظ معهةةا أيةةن و ةةا اآللةةرون ،يكتسةةب ملكةةة يتميةة  عةةن غيةةره بأنةةو المنطقالعةةارم بةةو 
 .م إذ يياكمها بناء على  واعد هذا الفنتهفييسن نقده لمقاالفي فكرهم، لطأال في

 لكي يتوصةةةل إلةةةى العلةةةوم والمعةةةارم،اسةةةتعمال عقلةةةويةةة داد تمكةةةن ا نسةةةان مةةةن  وبةةةذلي
 :تتىح فائدة دراسة المنطق على الوعو التاليو  ،باستعمال المقدمام المناسبة الصييية

 .وىا القواعد أو القوانين التي يعمل الفكر بمقتىاها -1
 .يبي  في  وانين الفكر بقصد معرفة صيييها من فاسدها -2
،يسةةةةب مةةةةا يقةةةةوم بتطبيةةةةق القواعةةةةد العامةةةةة فةةةةي منةةةةاهج البيةةةة  الملتلفةةةةة فةةةةي العلوم -3

 .تقتىيو طبيعة كل منهج وكل بي 
مةةةةةةةةواطن ال لةةةةةةةةل فةةةةةةةةي التفكير،فيسةةةةةةةةتطيا أن يميةةةةةةةة  بةةةةةةةةين اللطةةةةةةةةأ بةةةةةةةةين لإلنسةةةةةةةةان ي -4

 .،ليصل إلى السعادةوالصواب
،وو ن البةةةةراهين واليكةةةةم عليهةةةةا يربةةةةي فةةةةي ا نسةةةةان ملكةةةةة النقةةةةد والتقةةةةدير الصةةةةييح -5

 .بالكمال أو بالنقص
 :تعقيب

م بةةالغوا فةةي بةةالنظرة السةةريعة لهةةذه الفوائةةد التةةي يصةةورها المناطقةةة للمنطةةق يتبةةين لنةةا أنهةة
 هذا األمر كثيرا ، وسيتىح لنا هذا بشكل أكبر عند التعةر  لنقةده فةي المياىةرام القادمةة

 .بعد االنتهاء من التعرم عليو   -بيول اهلل تعالى -
ولقةةد تةةواتر عنةةد أهةةل العلةةم إ امةةة تعريفةةام ل شةةياء فةةي ملتلةةم العلةةوم ، وكةةذلي تةةدعيم 

اطعة  بةل أن يعةرم المنطةق ممةا يةدل علةى أن هةذه مسةائلهم بةاليعج القاطعةة والبةراهين السة
 .الفائدة ليسم بهذا العموم الموهم 

وكةةذلي يتوصةةل العلمةةاء إلةةى الصةةواب ويهتةةدون إلةةى اليةةق بعيةةدا عةةن  واعةةد المنطةةق ، 
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 .وبالىد من ذلي ترى بع  المشتغلين بالمنطق يقعون في كثير من األلطاء 
ي بةةةةةين العقائةةةةةد الصةةةةةييية   المنطقةةةةةعةةةةةن تمييةةةةة معنةةةةةد يةةةةةديثهوالمبالغةةةةةة الكبةةةةةرى كانةةةةةم 

؛ ألن المتتبا لتاريخ هذا العلم وتطوره من  ديم إلى يدي  إلى رمة ي يةدري بوىةوح والباطلة
، فةةةال يمكننةةةا باطلةةةة عنهةةةا متسةةةليين بسةةةالح المنطةةةقإلةةةى أي مةةةدي يةةةدافا أصةةةياب العقائةةةد ال

 .القول بهذا الرأي الملالم للوا ا المباين للبداهة 
مةةا المتكلمةةين والفالسةةفة والفقهةةاء؛ فهةةذا سةةاعد الةةدار  علةةى التعامةةل أمةةا كةةون المنطةةق ي

 . ؛ ألن هؤالء عولوا على المنطق كثيرا فيو يق نسبي
لفالسةفة فةي كتابةو تهافةم عنةد نقةده ل -ريمةو اهلل-و د أبان عن  ذلي أبو يامد الغ الةي 

 .فة ثم الرد عليها ؛ فقد أشار إلى  يمة دراسة المنطق في التعرم على آراء الفالسالفالسفة
، د المنطق يستدعي معرفة بةو بةال شةي؛ فةاليكم علةى الشةيء فةرا عةن تصةورهوكذلي نق

 .للمنطق األرسطي  -ريمو اهلل-تىح ذلي عيدا عند نقد ابن تيمية وا
 .بالمنطقحكم االشتغال ب  

أن  لما وعد المسلمون أن لصةومهم فةي الةدين  ةد تسةليوا بةالمنطق والعةدل،رأوا ىةرورة
ا هؤالء،وينتصةةروا لةةدينهم فيمةةا يعةةري بيةةنهم مةةن منةةاظرام نا شةةو ليوا بةةالمنطق والعةةدل لييتسةة

وعقائةةةةةد لوطةةةةةة بالعقائةةةةةد اليونانية،المنطةةةةةق مل علةةةةةم مسةةةةةائل،و ةةةةةد در  المسةةةةةلمون ومعادالم
 :،ولذا التلفوا في شأنو إلى عدة آراءالكتب منها الشعوب األلرى التي نقلم

رأيهةةم بةةأن وعللةةوا علةةم المنطةةق علةةى ا طالق،غال باالشةةتتيةةريم ذهةةب إلةةى  :األول الططرأ 
 .وما كان مقدمة للفاسد فهو فاسد مثلوللدين، والفلسفة ملالفةالمنطق مقدمة للفلسفة،

مةةا صةةفا مةةن أ ةةوال الفالسةةفة بعيةةدا عةةن  إال أن يكةةم هةةذا الفريةةق لةةم يكةةن منصةةبا علةةى
سةةيطرم عليةةو بعةة   الةذيالىةالل،واالنيرام،فنن التيةةريم  ةةد انصةب علةةى الفكةةر المغلةةوط 

 .العقائد ال ائفة
ن مةن ال معرفةة لةو بعلةم المنطةق،فال أل ذهب إلى استيباب االشتغال بةو، :الثاني الرأ 

 ،معرفةةة هةةذا العلةةم تمكةةن صةةايبها مةةن الو ةةوم علةةى  واعةةد التفكيةةر الصةةييحو  ،يوثةةق بعلمةةو
 . واالستفادةللفهم وعلى ذلي تكون دراسة المنطق مندوبة، 

 ،كفايةةذلي من فةرو  الواعتبر  ذهب إلى عوا  االشتغال بعلم المنطق، :الرأ  الثالث
 .لذلي في تدعيم األدلةوبلاصة ا سالمية  ،مو علسائر الاليتياج 
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 إن كةان ىةعيم العقيةدة  ليةل الفهةم،المنطةق علةم ذهةب إلةى أن المشةتغل ب :الرابع الرأ 
ن كةةان  ةةوي العقيةةدة  ىةةالل،بهةةذا العلم،لشةةية الو ةةوا فةةي ال يةة  وال فةةال يعةةو  لةةو االشةةتغال وا 

تيققةةةم فةةةي نفسةةةو العلةةةوم و  الكتةةةاب والسةةةنة، علةةةومسةةةديد الفكةةةر متمكنةةةا مةةةن  صةةةائب الفهةةةم،
 .ألمن اللشية عليو من ال ي  ،فكره ونظره في فنن علم المنطق ينفعو ا سالمية،

 .وأقسام  العلم الحادث
سةواء  قةين أو الظةن،الصورة الميسوسة أو المعقولة،أي المدركةة علةى عهةة اليالعلم هو 

هةو الصةةورة  وا دراي مطلةق ا دراي،فهةو إذن  بقةة للوا ةا أو غيةر مطابقةةة للوا ةا،كانةم مطا
 .شيئا وايدا أو أشياء متعددة ،سواء كان بسيطا أو مركبا،الياصلة في الذهن ألي مدري

 .والعلم ينقسم بيسب تيصيلو في الذهن إلى تصور وتصديق
يةةةر أن نيكةةةم عليهةةةا بنفةةةي أو مةةةن غأو تعقلةةةو صةةةورة الشةةةيء هةةةةو إدراي  :التصططططور :أوالا 
 .أو هو ا دراي اللالي عن اليكمإثبام،
معنةةةى الشةةةم  أو الفةةةر  أو  أو الكعبةةةة أو المسةةةعد النبةةةوي،تصةةةور صةةةورة  :ذلططط  لامثططط

فةةةنن  ونيةةةو ذلةةةي، معنةةةى اليةةةالوة، وأ أو معنةةةى المةةةرارة، ا نسةةةان، أو معنةةةى اللةةةذة أو األلةةةم،
 .كل منهما من غير يكم عليهاالذهن يستيىر صورة 

إدراي الةةذهن لمعنةةى المفةةرد مةةن غيةةر تعةةر   ثبةةام شةةيء لةةو وال لنفيةةو عنةةو، فهةةو  :أي
 .تصور عقلي فقط معردًا عن أي نسبة مىافة إليو صد ًا أو كذباً 

ثبةام، اليكم عليها بةالنفي أو ا تعقل صورة الشيء أو ماهيتو ما هو  :التصديق: ثانياا 
هةةو إدراي الةةذهن للعال ةةة القائمةةة بةةين  وأ أو نفيةةو عنةةو بالفعةةل، ر بالفعةةل،أي إثبةةام أمةةر ألمةة

 .على سبيل النفي أو ا ثبامشيئين 
 .ميمد فاهم،ميمد لي  شاعرا :مثال ذل 

 -والعةةا م إمةةا بغيةةر دليةةل م مةةن أن التصةةديق إمةةا عةةا م أو ال،وياليةةظ أن تسةةميتو عةةاء
ما بدليل -وهو التقليد  . وهو العلم، وهو االعتقاد أوال ،وا 

  :كاًل من التصور والتصديق ينقسم إلىو 
 (فطري -بديهي أو) ىروري -1
 .( كسبي )نظري و  -2

أو هةةو ا دراي الةةذي لةةم يتو ةةم علةةى  ،هةةو مةةا ال ييتةةاج إدراكةةو إلةةى تأمةةل :فالضططرور 
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 .كسب ونظر
أو هةةو ا دراي الةةذي يتو ةةم علةةى كسةةب  ،إدراكةةو إلةةى التأمةةلفةةي مةةا ييتةةاج  :نظططر وال
 .ونظر

 .وتصور معنى الوعود والعدم ،تصور معنى الوايد واالثنينمثل  :الىروريالتصور 
 فهةةةةو تصةةةةورتصةةةةور العقةةةةل والنف ،و تصةةةةور المالئكةةةةة والعنة،مث ةةةةل : نظةةةةريوالتصةةةةور ال

 .بي  وتأمل ونظر ييتاج إلى 
 .وأن الكل أكبر من الع ء إدراي أن الوايد نصم االثنين، :مثل الىروريوالتصديق 
واألمةةةر اللةةةارق للعةةةادة دليةةةل علةةةى  العةةةالم يةةةاد ، اهلل وايةةةد، :مثةةةل نظةةةريلوالتصةةةديق ا
 .وغير ذلي صدق الرسول،

 :وهكذا يتبين
 –وال يطلةةب عليهةةا دليةةل فةةي الغالةةب  –أن أمثلةةة الىةةروري ال تيتةةاج إلةةى نظةةر وفكةةر 

بداهةةة بةةل تيتةةاج إلةةى النظةةر والفكةةر، ويطلةةب عليهةةا بلةةالم أمثلةةة النظةةري التةةي ال تعةةرم 
 .، ولتعتبر تلي  اعدة في الباب يتى تتمكن من التفريق بين القسمين لتدعيمها الدليل

؛ ألنةو ييتةاج إلةى فكةةر عنةد المناطقةة هةو النظةري  بةةال شةي والمعتبطر مطن هطذأل األقسططام
 .ونظر وهذه المهمة األولى للمنطق 
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ليكم الشكل التوضيحي التالي   :وا 

 موضوع المنطق

 

 العلم الحادث

 التصورات التصديقات

 ضرور  نظر  ضرور  نظر 
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 .صورة الفكر ومادت 
ليىةةا المبةةادل والقواعةةد التةةي  أو فسةةاده، ،علةةم المنطةةق يةةدر  الفكةةر مةةن ناييةةة صةةيتو

بعيةةدا عةةن اللطةةأ  ينبغةةي أن يسةةير المةةرء عليهةةا فةةي التفكير،يتةةى يكةةون تفكيةةره تفكيةةرا سةةليما،
م بالمةةادة أو المىةةمون دون أن يهةةت فهةةو إذن يهةةتم بصةةورة الفكةةر أو  الةةب الفكةةر، والتنةةا  ،
 .و هذا القالبويالذي يي

 .وكل معتهد ميبوب ميمد معتهد، :إذا  لم :مثال ذلي
 .ميمد ميبوب :هي كانم النتيعة

ذا  لم  .،وكل معتهد مكروهميمد معتهد :وا 
 .ميمد مكروه :كانم النتيعة

بةةالرغم مةةن الةةةتالم  فهنةةا  يةةا  صةةةورتو صةةييية فةةي المثةةةالين مةةن الناييةةة المنطقيةةةة،
 .واأللرى كاذبة د ة،فنيداهما صا النتيعة،

  :قولذل  يمكن أن نوعلى 
 .ي الصورة األولى صييح مادة وصورةالقيا  ف

 .مادةلاطئ صورة صييح  :الثانيةالصورة وفي 
 .يتوي عليو من يقائقما ي : ومادتو هي ، شكلو :فصورة الفكر هي

نةةي وينب الشةةكل أو القالةةب الةةذي نصةةب  فيةةو العبةةارة، : صةةورة الفكةةر هةةي: وبمعنةةى آلةةر
أو هةذا الشةكل مةن  ،ويةو هةذا القالةبمةا ييدون النظةر إلةى  ،على أسا  موىوعام التفكيةر

 .مادة
 .المىمون أو الموىوعام التي يتىمنها هذا الفكر :أما مادة الفكر فهي

 .العالقة بين المادة والصورة
 :كالتالي ذكر المناطقة العال ة بين المادة والصورة،

 ( ب )تعني (  أ )بأن ويرم  لها  عال ة انتماء، -أ
 .فميمد يعني عالم ميمد عالم، :مثل 
 .( ج )أو(  ب )إما (  أ )ويرم  لها بأن  عال ة تصنيم، -ب
 .الطالب إما ناعح أو راسب :مثل 
 .(  ب )يد  وو ا(  أ )ويرم  لها بأنو إذا يد  عال ة الل وم، -ج
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 .إذا كانم الشم  طالعة فالنهار موعود :مثل
 :ة الفكر ومادتو  سم المناطقة علم المنطق إلى  سمينوبناء على صور 

الةةةةذي  وهةةةةو، أو الشةةةةكلي، أو القةةةةديم، أو األرسةةةةطي، المنطةةةةق الصةةةةوري : األولالقسططططم 
بمعنةى أنةو  لةب مةن مةادة،ادون التعةر  لمةا يتىةمنو هةذا القيبي  في صورة الفكر و البةو، 

 .الو وا في اللطأ وال لل يبي  في القواعد التي ينبغي أن يسير عليها الفكر ليسلم من
ويبيةة  فةةي مةةادة  ،،أو اليةةدي ،أو المعيةةارييالمنطةةق المةةادي،أو التعريبةة:القسططم الثططاني

، ليصل إلى اليقةائق فةي معةال العلةوم الملتلفةة الفكر،ومىمونو،ومدى انطبا و على الوا ا،
 .ويعتني بتعديد المنهج الذي يعب أن يلت م بو الباي 

 :قوانين الفكر
التةةي يعةةب أن يسةةير المنطةةق هةةو علةةم  ةةوانين الفكةةر،أي الفكةةر قةةة إلةةى أن ذهةةب المناط

الفكةةةر بمقتىةةةاها،وهي المبةةةادل التةةةي البةةةد للتفكيةةةر أن يسةةةير علةةةى هةةةديها،يتى ال يقةةةا فةةةي 
 .،وهي  وانين أولية سابقة على كل تفكير،بمعنى أن العقل وعد وهي فيواللطأ

 :وهذه القوانين هي 
  .ويةقانون الذاتية أو ال  :أوال 

  مادام على يالتو، ،وأن الشيء هو هو أن اليقيقة ثابتة ال تتغير، :ومعناه
أي إذا كانةةةةم القىةةةةية  ( أ )هةةةةو ( أ ) ،والنبةةةةام هةةةةو النبةةةةام ميمةةةةد هةةةةو ميمةةةةد، :مثةةةةل

 .صاد ة فهي صاد ة
  .قانون عدم التناقض :ثانيا

 الشةيء، وعدم يملها على نفة  مكانية يمل صفة معينة على شيء،استيالة ا :ومعناه
ذا  لةةم فيسةةتييل أن يوصةةم بأنةةو لةةي  بعةةالم، ،ميمةةد عةةالم :نذا  لةةمفةة ال  اليديةةد معةةدن، :وا 

 وال يرتفعةةان،،وذلةةي ألن النقيىةةين ال يعتمعةةان  ،أن اليديةةد لةةي  بمعةةدنبةةالقةةول يعتمةةا معةةو 
 .فنذا وعد أيدهما امتنا وعود اآللر

ةةةةل  ةةةةانون الذ بمعنةةةةى أن اليقيقةةةةة ال  اتيةةةةة،ويعةةةةب مراعةةةةاة أن  ةةةةانون عةةةةدم التنةةةةا   يكم 
فةةال يمكةةن أن ننفةةي هةةذه الصةةفة  ،وكانةةم صةةاد ة فةةنذا أثبتنةةا لشةةيء صةةفة معينةةة، ،تتنةةا  

 .ألن ذلي يو ا في تنا   بعينها عن نف  الشيء في نف  الو م،
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 .أو الوسط الممتنا ،قانون الثالث المرفوع :ثالثا
  .لصدق والكذبأو ا أنو ال وسط بين ا ثبام والنفي ، :ومعناه

مةةا ال ،فةةالعواب إمةةا نعةةم  ن الصةةفة هةةي صةةلبة،وا   فةةنذا  لةةم إن الشةةيء هةةو صةةلرة، ،وا 
 .أو غير صلبة ،فالصلرة إما صلبة

  .أو السببية أو العلية، ،قانون التعليل :رابعا 
إدراي العقل الروابط أو الصالم بين األشةياء مةن كةون بعىةها مةؤثرا فةي غيةره  :ومعناه
 .أو متأثرا بو

 .والمتأثر بغيره هو المعلول يره هو العلة،فالمؤثر في غ
اللهةم إال إذا كانةم علةة  ،ومعروم أن العلة يعب أن تسبق المعلةول فةي الوعةود والة من

 .العلل ومسبب األسباب فال يعري عليها مثل هذه األمور
 :والعلة تنقسم إلى عدة أقسام 

  .لارعاما ال يتيقق المعلول بدونها وهي  .العلة المادية (أ 

 .والماء للنبام اليرارة لغليان الماء،مثل 
  .سواء كان ذلي في اليقيقة أو في الوا ا ،وهي المؤثرة في المعلول .العلة الفاعلية (ب 

كالطبيةةةةةب لشةةةةةفاء  أو فةةةةةي الظةةةةةاهر والعةةةةةادة، لسةةةةةائر المللو ةةةةةام، للةةةةةق هلل تعةةةةةالى: مثةةةةةل
 .والبن اء للبيم المري ،

 .من أعلها يوعد تيوال وهي الباع  على المعلول، .العلة الغائية (ج 

 .وغير ذلي والكتابة للقلم، اليصول على الماء في يفر البئر، :مثل 

  :وخالصة هذأل القوانين
 .أن  انون الذاتية يتللص في أن يقائق األشياء ثابتة

وسةةلبها عنهةةا  ،يقةةائق األشةةياء أنةةو ال يصةةح اليكةةم بنثبةةام :هةةو و ةةانون عةةدم التنةةا   
 .في نف  الو م
 .ال يصح سلب شيء ونقيىو عن شيء آلر : متناالوسط المو انون 

نمةةا ذلةةي مبنةةي  أن األشةةياء لةةم تلتلةةم فةةي يقائقهةةا وآثارهةةا مصةةادفة، :و ةةانون التعليةةل وا 
 .على أسباب
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 :مالحظات على هذأل القوانين
 .أن هذه القوانين متصلة ومترابطة -1
 .أن هذه القوانين يمكن أن ترد إلى  انون الذاتية -2
 . ، ووعوديونفسي ،انين لها أسا  عقليأن هذه القو  -3

 .فالعقل ال يقبل األيكام متنا ىة
 . والنف  ال تثبم متنا ىين للشيء

 .ال لما كانم موعودة على اليقيقةوا   والوعود يععلنا نقبل الذاتية في األشياء،
فالعقةل ال يسةتطيا البرهنةة أو االسةتدالل علةى  أن هذه القوانين هي أسا  المنطق، -4
 .ون أن يستند إليهاشيء د
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 .األلفاظ والمعاني المفردة 
العلماء من  ديم ال مان شدة االتصال بين الفكر واللغة، أو بين المباي  العقليةة، أدري 

واأللفاظ اللغوية، فتكلموا فةي اللفةاظ وداللتهةا، وبيثةوا فيهةا ألن اللغةة هةي الوسةيلة التةي تعبةر 
 .ر من شلص إلى آلرعن أفكارنا ، وهي الواسط في نقل األفكا

أن يعنةةى المنطقةةي بدراسةةة األلفةةاظ التةةي هةةي أداة التعبيةةر عةةن المعةةاني،  إذن ةفالغرابطط
وهو يدرسها من يي  داللتها على األفكار والمعاني فقط ال مةن ناييةة مةا تتعةر  لةو علةوم 

 .اللغة من نيو وصرم وبالغة وغير ذلي
 :وعلى هذا فالمنطقي إنما يعنى 

 .ء بالفكر و بل كل شي: أوال
 .باأللفاظ التي تدل على هذا الفكر: ثانيا

بمبيةة  الداللةةة  بةةةل  اهةةةتم المناطقةةة اظ هةةي التةةةي تةةدل علةةى الفكةةر،أن األلفةة ومةةن بةةاب
 .التعر  لمبي  األلفاظ 

 .مبحث الداللة
 .فهم أمر من أمر :هي الداللةتعريف 

 .يفهم من العلم بو العلم بشيء آلرأو كون الشيء بيالة بيي  
 .والشيء الثاني هو المدلول الدال، وشيء األول هوال

 .شارة المرور فننو يدل على التو مالنور األيمر في إ :وذلي مثل
 .وهكذا فننها تدل على ذلي الهيكل الىلم الذي ينقل النا ،: وكلمة الطائرة

 :ينمقسإلى  الداللة قسمتنو 
 .داللة غير لفظية  -2  .داللة لفظية -1 

 .اللة لفظيةد :القسم األول 
 .ما كان الدال فيها لفظا أو صوتا وهي
 .وداللة الصوم على الكالم  داللة لفظ الفاعل على االسم المرفوا، :مثل

 .داللة غير لفظية: القسم الثاني 
 .عر كا شارة ونيوها،من أثر أو  ي ما كان الدال فيها غير لفظ،وه
 .ير على السفي إشارة المرور داللة النور األلىر  :مثل
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 .وغير ذلي والنور األيمر على التو م، 
 :ثالثة أ سام إلى اللفظية وغير اللفظية: بنوعيهاالداللة وتنقسم 
 .ووىعية وعقلية، طبيعية،

 :أقسام الداللة اللفظية -أوال 
  :طبيعيةلفظية داللة ( أ

 .ي ما كان الدال فيها شيئا طبيعياوه
 .مال مة طبيعية يقرها ا نسان بطبعو وكانم المال مة فيها بين الدال والمدلول 

وداللةةة الصةةرا   ،ارتفةةاا درعةة يةةرارة عسةةم ا نسةان علةةى يالةةة مةن المةةر  داللةةة :مثةل
 .واألنين على المر  على يدو  كارثة،

  :عقليةلفظية داللة ( ب
 .ة فيها بين الدال والمدلول ذاتيةوهي ما كان الدال فيها هو النظر العقلي،والمال م

وداللةة المةتكلم تيةم  ،ودالل اليركةة علةى وعةود الييةاة األثةر علةى المةؤثر، ةداللة :مثل
 . األنقا  على يياتو

  :وضعيةلفظية داللة ( ج
والمال مة فيها بين الةدال والمةدلول ناشةئة  ،وهي داللة اللفظ على المعنى الذي وىا لو

 .النا  في اصطاليهم عليو ما تواىا عن 
ولفةظ المةرأة  ولفةظ الرعةل علةى الةذكورة، الييةوان النةاطق،داللة لفظ ا نسةان علةى  :مثل

 .على األنوثة
 :أقسام الداللة غير اللفظية -ثانيا

  :طبيعيةغير لفظية داللة ( أ
 .وهي داللة اللوا م على مل وماتها بيسب العادة 

 .على الفرحدليل وال ينة أمام البيوم  او الغىب على اللعل،دليل مثل ايمرار الوعو 
  :عقليةغير لفظية لة دال ( ب

 .بواسطة العقل وهي داللة المعلوالم على علتها وسببها
 .م المتغير على وعود اهللل  اداللة وعود الع :مثل
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  :وضعيةغير لفظية داللة ( ج
شارام اصطاليية يتلاطب النا وهي داللة أفعال و   .يها ا 

لى أعلى على داللة ا شارة بالرأ  إلى أسفل على نعم، :مثل  .ال وا 
 ماهي الداللة المقصودة في علم المنطق؟: لكن 

 ألن اللفظ وىةا ليةدل علةى الميسةو  والمعقةول الداللة المقصودة هي الداللة اللفظية،
  .اهم باللفظ ما كل شلص يعلم بوىعوويمكن التف معا،
الداللةة اللفظيةة نةوا وايةد مةن أنةواا  صةبوا اهتمةامهم وعنةايتهم علةىذا فةنن المناطقةة هلو 
فهةةةذا اللفةةةظ يةةةدل علةةةى المعنةةةى  فةةةنذا نطقةةةم بكلمةةةة إنسةةةان، ،اللفظيةةةة الوىةةةعيةالداللةةةة  هةةةو

 .الييوان الناطق:وهو المقصود لهذه الكلمة،
 هي؟ فما ،ومن ثم فالبد من التركي  على الداللة اللفظية الوىعية

  :الوضعيةاللفظية  الداللة
 اليقيقةة كانم على سبيل سواء فظيظ على المعاني بوساطة الوىا اللداللة األلفا هي

 .ا لمعأو ا
 .بيي  يل م من العلم بو العلم بالمعنى أو هي كون اللفظ بيالة وصفة،

 .لصوص الوىا،أي الوىا اللفظي:لصفةومن ا الهيئة، :والمقصود من اليالة
 .ون اللفظ بن اء المعنى ليدل عليوأي أن يك

 .رومفننو وىا ليدل على الييوان المع ( العمل ) لفظ :مثل 
 : أقسامعلى ثالثة اللفظية الوضعية  الداللةو 
 . ( داللة مطابقة ) -أ

ين معنةى اللفةظ بة للتطةابق وذلةيا ي،لمعوهي داللة اللفةظ علةى تمةام معنةاه اليقيقةي أو ا
 .وبين ما فهم منو

وداللةة  ،اتهوداللةة األعةالم علةى مسةميا النةاطق، الييةوان داللة لفظ ا نسةان علةى: مثل
 .لشكل المييط بو ثالثة أىلاالمثل  على ا

 . (يةداللة تضمن) -ب
بعة  معنةاه اليقيقةي أو ع ء من أع اء المعنى المتىمن لو،أي وهي داللة اللفظ على 

 .نى  د فهم ىمن فهم تمام المعنىالمع ع ء ألنا ي،لمعا
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 .أو على الناطق فقط فقط داللة لفظ ا نسان على الييوان: مثل
 .أو السقم داللة البيم على العدارأو 

 .وسميم تىمنية ألنها عبارة عن فهم الع ء من الكل
  .(يةداللة التزام) -ج

لةةو الةةذي وىةةا ال م الةةو  ،األصةةلي للفةةظ علةةى معنةةى آلةةر لةةارج عةةن معنةةاهوهةةي داللةةة ا
منةةو  يلةة م ولكةةن معنةةاه مسةةتفاد لةةم يةةدل عليةةو اللفةةظ مباشةةرة،وذلةةي ألن المعنةةى ال ،وعرفةةا عقةةال

 .المعنى المستفادقل أو العرم هذا في الع
على أنةو  ابةل ( عدد  وعي)وداللة  بة،العلم والكتا  ابلية داللة لفظ ا نسان على: مثل 

 .والثانية من  بيل الل وم العقلي من  بيل الل وم العرفي، فاألولى،للقسمة على اثنين
، اللةةةارج عنةةةو الةةةال م لةةةو ذهنةةةا السةةةتل ام المعنةةةى الموىةةةوا لةةةو اللفةةةظ،وسةةةميم الت اميةةةة 

 .وا نسان على  بول العلم داللة لفظ اثنين على ال وعية،ك
 .والل وم هو ارتباط بين شيئين بيي  إذا وعد أيدهما بعينو وعد اآللر

ذهنةا سةواء أكةان ال م  ال مةاأن يكون الةال م  امية،لتيقيق الداللة االلت   اشترط المناطقةو 
 .أو فيهما معا أو في اللارج، في الذهن،

 :ة اللزوم إلى قسمينلذا قسم المناطق
 .باعتبار المحل الذ  يقع في اللزوم  :أوال

 :وهو كالتالي
إذ السكون عدم  واليركة للسكون، كل وم البصر للعمى ذهنا،. ل وم في الذهن فقط -1
 .فهناي تال م بينهما في الذهن ما المنافاة بينهما في اللارج والعمى عدم البصر، اليركة،
فةةةال يوعةةةد فةةةي اللةةةارج غةةةراب غيةةةر  كلةةة وم السةةةواد للغةةةراب، .لةةة وم فةةةي اللةةةارج فقةةةط -2
 .وال ل وم بينهما ذهنا أما في الذهن فقد يتصور غرابا غير أسود، أسود،
فالشةةةةعاعة ال مةةةةة ذهنةةةةا  كلةةةة وم الشةةةةعاعة ل سةةةةد، .لةةةة وم فةةةةي الةةةةذهن واللةةةةارج معةةةةا -3
 .ولارعا

 :وهو كالتالي .اللزوم باعتبار الوضوح والخفاء :ثانيا
 .ّين أ  واضحلزوم ب -1

 :وهو نوعان ،كل وم الشعاعة ل سد ،ال ييتاج في إثباتو إلى دليل ما وهو
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وهةةو مةةا يكفةةي فةةي العةة م بةةين الةةال م والملةة وم تصةةور  .لةة وم بةةي ن بةةالمعنى األلةةص -أ
فمتةةى تصةةور ا نسةةان األسةةد لةة م منةةو  وال وعيةةة ل ربعةةة، كالشةةعاعة ل سةةد، الملةة وم فقةةط،

 .وهكذا ،عةشعا مو وهو التصوره لال
بل البد مةن تصةور  وهو ما ال يكفي فيو تصور المل وم، .ل وم بي ن بالمعنى األعم -ب
فننةو ال يكفةي تصةور  ،يتى يع م العقل بالل وم بينهما،وذلي مثل  بول العلم لإلنسان الال م،

يتةةي  ،بةةل البةةد مةةن تصةةور الةةال م وهةةو  بةةول العلةةم اللةة وم ويةةده الةةذي هةةو معنةةى ا نسةةان،
 .لع م بالل وم بينهمايمكن ا

 .وينبغي مراعاة أن المعتبر في داللة االلت ام هو الال م الذهني البي ن بالمعنى األلص
 .وغير واضح لزوم غير بّين، -2

فننةةو  وذلةةي كلةة وم اليةةدو  للعةةالم، وهةةو الةةذي ييتةةاج فةةي إثبةةام ل ومةةو لغيةةره إلةةى دليةةل،
فةال يمكةن العة م  ،فالعةالم يةاد  يةاد ،وكةل متغيةر  العةالم متغيةر،:ودليلةو ييتاج إلى دليل،

 .بل وم اليدو  للعالم إال بعد هذا الدليل
اللفةظ بيالةة كون المعنى اللارج عن مدلول  ولذا يشترط المناطقة في الداللة االلت امية،

بمعنةةى أن اللةة وم يعةةب أن  ،تصةةوره فةةي الةةذهنأي معنةةى اللفةةظ  يلةة م مةةن تصةةور المسةةمى،
ألن اللفةظ ال يعقةل أن يةدل علةى  ،لكي تتيقق الداللةة االلت اميةة يكون بي نا بالمعنى األلص،
إذ لو كان األمةر كةذلي للة م أن يكةون أي لفةظ يطلةق يفيةد معةان  ،كل معنى لارج عن معناه

 .وهذا أمر ظاهر البطالن ال نهاية لها،
 تعقيب

من لةالل مةا سةبق يتبةين لنةا أن التطةابق والتىةمن يهتمةان بمعنةى الشةيء ، فةنن كانةم 
ن كانةم علةةى ع ئةو فهةةي التىةمن  أمةةا االلتةة ام . الداللةة علةةى كةل المعنةةى فهةي التطةةابق ، وا 

 .فلارج عن المعنى ولكنو مال م لو 
 .وبمعرد ثبوم التىمن وااللت ام يثبم التطابق ىرورة وعود األصل عند وعود فرعو 

 : لالل المثال الوايد ، فنذا  لمبين هذه األ سام من  ونستطيا أن نمي 
 : على ؟ يدل يدل عالم  لفظ البيت     

 (بالتىمن)ويدهاوالعدران  (بالتىمن)ويده  والسقم   (بالتطابق)السقم والعدران 
 (بااللت ام ) وعود الشارا   
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 رسم توضيحي للداللةوها هو 

 
 

 الداللة

 لفظية غير لفظية

 طبيعية عقلية

 وضعية

 يةطبيع عقلية

 وضعية

 تطابقية تضمنية

 إلتزامية
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 والماصدق مالمف و  
لمعنةةةةى ،واأللفةةةةاظ الدالةةةةة علةةةةى األفكةةةةار سةةةةبق وأن بي نةةةةا أن المناطقةةةةة يهتمةةةةون بةةةةالفكر وا

يعبةرون عةن  اوالمعاني، ومن ثم فنن كل لفظ من األلفاظ لو معنى موعود في الذهن ، وأفراد
 .هذا المعنى

 .فالمعنى هو المفهوم
 .واألفراد هم الماصدق

 .المعنى الموعود في الذهن : هو  المف ومو 
فةظ لةو وععةل هةذا اللفةظ داال عليةو أي داللة اللفظ على المعنى المقصود الذي وىةا الل

 .ومشيرا إليو
إنمةا تةدل علةى الييةوان النةاطق، وهةو المعنةى الةذي اصةطلح  (إنسةان)كلمة : مثال ذلي 

 .على إطالق لفظ إنسان عليو
يةةدل علةةى معنةةى وهةةو تلةةي الةةذام التةةي نشةةأم فةةي بةةالد العةةرب منةةذ أربعةةة ( ميمةةد)لفةةظ 

لالص العبادة لوعشر  رنا من ال مان تدعو إلى توييد اهلل   .تعالى وا 
 .إلى غير ذلي من األمثلة

 .هو المعنى الموعود لارج الذهن: هو والما صدق
 .أي داللة اللفظ على األفراد التي يطلق عليها هذا اللفظ، ويصدق يملو عليها

  .وتسمى هذه الداللة داللة الما صدق 
 .اللفةةظ وصةةدق عليةةوالةةذي أطلةةق عليةةو  واألفةةراد أنفسةةهم يسةةمون مةةا صةةدق اللفةةظ ، أي

( إنسةةان ) ميمةد ، علةي،  إبةراهيم ، وغيةرهم مةةن األفةراد التةي يصةدق عليهةا لفةظ: وذلةي مثةل
 .إلى غير ذلي

 .أنو موصل عيد لليرارة والكهرباء سهل التشكيل  مف وم :  ولفظ معدن
 .الخ ..... كل أفراد المعدن من يديد ونيا  ورصاص  : وما صد و 
 .ميسو   الما صدقومعنى معقول ،  فالمف وم

 العالقة بين المف وم و الما صدق
بةالنظر  أو عكسطية ،طرديطةإمةا أن تكةون  والعالقطة بطين الشطيئيننين اآلن أمام شيئين 

عند  يةةةادة أو  يةةادة أو نقصةةا، إلةةى ال يةةادة أو الةةنقص فةةةي أيةةدهما ، فةةنذا تةةأثر أيةةةد الشةةيئين
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  .نقص اآللر كانم العال ة طردية 
إذ كلمةا  اد التيصةيل ارتفةا معةةدل  ،التيصةيل ومعةدل النعةاح طرديةةبةين  فنطوع العالقطة

 . النعاح 
 . أيىا كلما  اد عدد الطالب كلما  اد عدد الفصول 

 .أيىا كلما  ادم اللبرة  اد الراتب 
 .كانت عكسية أما إذا  ل أيدهما عند  يادة اآللر ، أو  اد عند نقصو  

 .عكسية والعهل العلمبين فنوع العالقة 
 .كلما  اد العلم  ل العهل في المعتما  إذ 

 .صدق عالقة عكسية الماالعالقة بين المف وم و ويقرر المناطقة أن 
  .صدق  فكلما  اد المفهوم  ل الما
 .صدق  وكلما  ل المفهوم  اد الما

 :فمثال 
 . اد الماصدق لقلة المفهوم ( كل البشر ) صد و  فما: إذا  لنا إنسان 

قةةل مةةن ثةةم عةةدد ة فةةي المثةةال السةةابق نكةةون  ةةد  دنةةا فةةي المفهةةوم فيلكةةن إذا أىةةفنا صةةف
  .األفراد عن ذي  بل 

 .فالماصدق سيقل : فنذا  لنا إنسان أسيوي 
 :وسيقل أكثر إذا وىعنا صفة ألرى 

 .صدق عن ذي  بل  بال شي  الما لفسيق: فنذا  لنا إنسان أسيوي سعودي  
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 وتقسيمات امبحث األلفاظ 
 وهةي وسةيلة التفةاهم، األفكةار، التةي نعب ةر بهةا عةنأن اللغةة هةي الوسةيلة  أدري المناطقة

مةةن  فال غرابةةة أن يهةةتم المناطقةةة بدراسةةة األلفةةاظووسةةيلة نقةةل األفكةةار مةةن شةةلص إلةةى آلةةر،
 . يي  داللتها على الفكر

 .القول الدال بالوىا على معنىهو  :تعريف اللفظ 
 .كداللة ا نسان على الييوان الناطق 

 :سم اللفظ إلى نوعينوينق
 . بالنسبة إلى غيرأل من األلفاظ :األولالنوع 

 :ينقسم إلى و 
 .مرادف لآلخر -1

 .فظين في المعنىاتفاق الل :ومعناه
 .(البر -القمح) ،(اللي  -األسد)مثل  
 .آلخرلمباين  -2

 .ن للفظ معنى مغاير لمعنى لفظ آلرأن يكو  :ومعناه
 .معنى ملالم لآللر لو فكل منهما اليديد، الذهب، :مثل

 .باعتبار معناأل :الثانيالنوع 
 .والمفرد، وينقسم إلى المركب 

 .اللفظ المركب :أوال 
 .وهو ما دل ع ؤه على ع ء معناه المقصود داللة مقصودة

 .ميمد غالم مثل ميمد كريم،
 .وهم ة االستفهام يلرج بو ما ال ع ء لو أصال مثل الم العر، فما دل ع ؤه، -
 .والميم من ميمود ولكن ال يدل مثل الفاء من فهم، و ما لو ع ء،ويلرج ب -
 .يدل على معنى غير المقصوديلرج بو ما لو ع ء  وعلى ع ء معناه المقصود، -
 .كان كل منهما علما على شلص معين إذا وعبد اليميد، عالء الدين، :مثل 

 مةةة منهمةةا معنةةى،ولكةةن لكةةل كل اليميةةد، ،عبةةد :فةةنن عبةةد اليميةةد لفةةظ مؤلةةم مةةن كلمتةةين
هةو ذاي  فةنن معنةاه بعةد العلميةة، ولي  هو المعنى المقصود مةن اللفةظ بعةد أن صةار علمةا،
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من غيةر ماليظةة لمةا كةان يةدل عليةو كةل عة ء علةى  الشلص المعين المسمى بعبد اليميد،
 .يدة  بل أن يكون علما

الداللةةة لكةةن  يلةةرج بةةو مةةا لةةو عةة ء يةةدل علةةى عةة ء معنةةاه المقصةةود، داللةةة مقصةةودة، -
  .ليسم مقصودة

 فننةو يكةون يينئةذ مفةرد، وصةار ذلةي علمةا عليةو،"ييوان نةاطق"كما إذا سمي شلص ب
ن كان   ."ناطق"و ،"ييوان"لو ع ء هوألن ذلي اللفظ وا 

لكةن داللةة ييةوان هنةا علةى معنةاه الةذي  معنى الشلص المعةين،ولع ئو معنى هو ع ء 
يةةا  :يقصةد المنةةادي لهةةذا الشةلص بقولةةو بةةل لةةم ليسةةم مقصةودة، ،المعنةى المقصةةودهةو عةة ء 

 .إال نداء شلص بعينو مسمى بهذا االسم "ييوان ناطق"
 :ينقسم اللفظ المركب إلى قسمينو 

 .مركب تام :األول
 .كوم عليهاما أفاد الملاطب فائدة ييسن الس :وهو

 .ذاكر دروسي،ال تلعب مثل علي نائم،
 :وينقسم المركب التام إلى

 .تمل الصدق والكذب لذاتووهو ما اي .الخبر -1
 .ويسمى كذلي بالتصديق رم المناطقة،وهو القىية في ع

 . ي ام عل ميمد رسول، :مثل
وال يصةح أن يقةال لقائلةو إنةو صةادق  وهو مةا ال ييتمةل الصةدق والكةذب، .اإلنشاء -2
 .بأو كاذ

 .وااللتما  واالستفهام، والدعاء، والنهي، كاألمر،وهو إما طلبي 
 هل ذاكرم دروسي؟ تهمل،ال اعتهد، :مثل 
ما غير طلبي كالتمنيو   .والقسم ،والنداء ،والترعي ،ا 

 .وغير ذلي يا أيها النا  اتقوا ربكم، ليتني كنم ترابا، :مثل
 .وهذا القسم من المركب ال يبحث عن  المنطقي

 .ناقصمركب  :الثاني
 .الملاطب فائدة ييسن السكوم عليهاوهو ما لم يفد 
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 .الكتاب العديد ىلا المثل ، إن  ام علي، :مثل
 :وينقسم المركب الناقص إلى

 ،سةةواء كةةان ذلةةي صةةفة وهةةو مةةا كةةان العةة ء الثةةاني فيةةو  يةةدا للعةة ء األول، .تقييططد  -1
 ."كتاب ميمد" :مثل أو مىافا إليو، فنن العا ل صفة ل يد، ،" يد العا ل" :مثل

وذلةي كاالسةم  ء األول،وهةو مةا كةان العة ء الثةاني فيةو غيةر  يةد للعة   .غير تقييطد  -2
 ".كتب في": مثل وكالكلمة ما األداة، ،"من البيم" :مثل ،ما األداة

 .ويقصد بالكلمة عند المناطقة الفعل
 ؟م اللفظ المركب على اللفظ المفرد د م المناطقة تعريلماذا  :لكن

 أي نفةي، أمةا تعريةم المفةرد فعةدمي، أي إثبةام، ألن تعريم المركب وعةودي، :العواب
 .ا ثبام مقدم على النفيو  الوعود مقدم على العدم،وال شي أن 
 .اللفظ المفرد :ثانيا
 .ع ؤه على ع ء معناه داللة مقصودههو ما ال يدل : تعريفوو 
 .على في، ،ىرب كتاب، ميمد، :مثل 

 :وينقسم اللفظ المفرد إلى
 .هوهي لفظ مفرد ال يصلح لإللبار بو ويد وهي اليرم عند النياة، ،األداة -1
 :ما ال يصلح لإللبار وايد من أمرينو  باء العر، :مثل 
 .مثل يروم العر ما ال يصلح لإللبار أصال، -أ

 .صلح لإللبار ويده إال ما شيء آلرما ال ي -ب
 (ال)فلفةظ  ،"ال يعةر" فنن اللبر هنا هةو معمةوا ،في  ولي النبام ال يعر (ال) :مثل 

 .لها مدلل في ا لبار
 .ل كان النا صة وألواتهامث ،زمانيةوهي عند المناطقة  
 .ميمد هو فاهم :في نيو  ولهم "وال هو ،" : مثل وغير زمانية 
ويةةدل  وهةةي لفةةظ مفةةرد يصةةلح لإللبةةار بةةو ويةةده، وهةةي الفعةةل عنةةد النيةةاة، ،الكلمططة -2

 .ال مان بصيغتو وهيئتو على
 وبهيئتهةةا علةةى ال مةةان الماىةةي، فننهةةا تةةدل بمادتهةةا علةةى فعةةل الىةةرب،" ىةةرب" :مثةل 

 .وهكذا وبهيئتها على ال مان الياىر، فننها تدل بمادتها على فعل الكتابة، "تبيك"و
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ولةةةي  داال علةةةى ال مةةةان  وهةةةو اللفةةةظ المفةةةرد الصةةةالح لإللبةةةار بةةةو ويةةةده، ،االسطططم -3
 .وغير ذلي عمر، علي، ميمد،: مثل  بهيئتو،

ن صةلح وا   فهةو أداة، أن اللفةظ المفةرد إن لةم يصةلح لإللبةار بةو ويةده،: وخالصة األمطر
ما كلمة فهو إما اسم ، لإللبار بو ،  .وا 

 .أقسام االسم 
 :االسم ينقسم باعتبار معناأل إلى قسمين 

 :وينقسم إلى ما يدل على معنى واحد، :األول القسم 
 ميمةةد، :مثةةل فةةي عةةرم المناطقةةة،" الةزئططي":وهةةو مةةا يةةدل علةةى ذام وايةةدة فقةةط، -1
 .دل إال على شيء وايدفنن كال من هذه األسماء ال ي ، المدينة مكة،

فةنن  شةعرة، إنسةان، :مثل في عرم المناطقة، "الكلي"وهو ما يدل على أفراد كثيرة، -2
 .كال من هذه األسماء يدل على أكثر من فرد وايد

 :والكلي عند المناطقة ينقسم إلى 
 .ي صدق الكلي عليها،واشتراكها فيوالذي تستوي عميا أفراده ف:وهو ،المتواطئ -أ
فةةةنن عميةةةا أفةةةراد هةةةذه الكليةةةام يتفةةةق فةةةي صةةةدق اليقيقةةةة الكليةةةة  مثلةةة ، نسةةةان،إ :مثةةةل 
  األسةةةود، األبةةةي ، :فكةةةل وايةةةد مةةةن أفةةةراد ا نسةةةان وتطلةةةق علةةةى كةةةل منهةةةا بالسةةةوية، عليهةةةا،

سةةواء كةةان  د المثلةة ،وكةةل مةةن أفةةرا بالتسةةاوي، يقةةال عليةةو ييةةوان نةةاطق، القصةةير، الطويةةل،
 .يقال عليو مثل  بالسوية أو ملتلم األىالا، متساوي األىالا،

 .أي توافقها في صدق اليقيقة ،أفراده فيو لتواطؤ متواطئا،وسمي 
وذلةةي بةةأن يكةةون  وهةةو الةةذي لةةم تتسةةاوى أفةةراده فةةي صةةدق الكلةةي عليهةةا، ،المشططك  -ب

 أو أشةةد، أو أ ةةدم منةةو، ،أولةةى فةةي بعىةةها مةةن الةةبع  اآللةةر المعنةةى المقصةةود مةةن الكلةةي،
ومثةال الوعةود فننةو فةي الواعةب أولةى وأ ةدم  أشةد منةو فةي العةاج،مثل البيا  فننو فةي الةثلج 

 .منو في الممكن
 .وسمي هذا النوا مشككا،ألن الناظر فيو يتشكي في كون المعنى متساويا في أفراده

 :،وينقسم إلىما يدل لفظ  على أكثر من معنى واحد:الثاني القسم 
 :مثةةل ،سةةواء كةةان ع ئيةةا اه،ويتعةةدد معنةة وهةةو الةةذي يتيةةد لفظةةو، :المشططتر  اللفظططي -1
وعةةين  تطلةةق علةةى العاسةةو ،فةةنن العةةين  ، ةةرء المشةةترى، عةةين، :،مثةةلأو كليا عمةةر، ميمةةد،
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لشةيء وا يطلةق علةى الكوكةب، والمشةترى، .ولكن لكل منهمةا معنةى لةاص صرة،والمب المياه،
  .وهكذا ،المباا
 .رل لمعنى،ثم نقل منو إلى معنى آلوهو الذي وىا في األص :المنقول -2

فةنن األصةل فةي اسةتعمالو  كلفةظ دابةة، فنن كان النا ل هو العرم،فهةو المنقةول العرفةي،
 .ثم وىا لذوام األربا لكل ما يدب على األر ،
ن كةةةان النا ةةةةل الشةةةر  العبةةةةادة  اشةةةةرعو  كالصةةةةالة لغةةةةة الةةةدعاء، سةةةةمي منقةةةةوال شةةةرعيا، ا،وا 

 .المعروفة
ن كةةان النا ةةل هةةو العةةرم اللةةاص، فهةةو فةةي  كلفةةظ الفعةةل، ا،سةةمي منقةةوال اصةةطاليي وا 

 ثةم نقلةو النيةاة إلةى الكلمةة الدالةة علةى أيةد األ منةة، اللغة يعني كةل مةا يصةدر عةن الفاعةل،
ثم نقلةو المناطقةة إلةى ترتيةب أمةور معلومةة تةؤدي إلةى معرفةة  فنن معناه ا بصار، وكالنظر،
 .وهكذا ،معهول
تعمل بطريةةةق وهةةةو الةةةذي وىةةةا فةةةي األصةةةل للداللةةةة علةةةى شةةةيء ثةةةم اسةةة :المةطططاز  -3

 .لداللة على شيء آلرالمعا  ل
ثةةم نقةةل علةةى سةةبيل المعةةا  إلةةى  وىةةا للداللةةة علةةى الييةةوان المفتةةر ،ف ،"أسةةد" :مثةةل
 .في العطاء ثم استعمل للرعل الكريم وىا للماء الكثير، فننو"بير" ،الشعاعة

 :والفرق بين المةاز  والمنقول
 .بعد أن تري استعمالو األول و،أن المنقول أصبح ال يستعمل إال في المنقول إلي

 .فننو يستعمل في معناه اليقيقي والمعا ي على السواء أما المعا ي،
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 المعاني المفردة
 .والتي تدل عليها األلفاظ اللاصة المعاني المفردة هي الصورة الياصلة في الذهن،

 :تنقسم المعاني إلى قسمينو 
  .المعاني المركبة -1

 .أو هي التي تستفاد من لفظ مركب مركبة،ظ اوهي التي يعبر عنها بألف
بالنسةةةةبة  ييةةةةوان نةةةةاطق، :مثةةةةل إمةةةةا أن تكةةةةون فةةةةي بةةةةاب التصةةةةورام، واأللفةةةةاظ المركبةةةةة،

مةا فةي بةاب التصةديقام، لتعريم ا نسان، فةنن معنةاه ثبةوم  ميمةد رسةول اهلل، :مثةل  ولنةا وا 
 .الرسالة للنبي ميمد

  .المعاني المفردة -2
  .أو هي التي تستفاد من لفظ مفرد فرد،وهي التي يعبر عنها بلفظ م

 .وغيرها العر  العام، اللاصة، الفصل، العن ، العرىي، الذاتي، :مثل
ن كان في شكلو مركبا، على معنى لاص، فنن كل لفظ منها يدل  إال أن اللفةظ  وهو وا 

 .الذي دل عليو لفظ مفرد
 :أقسام المعاني المفردة

 :نالمفرد إلى  سميالمعنى يقسم المناطقة 
  .الكلي :األول

وال يمنةةا  متفقةةين فةةي اليقيقةةة أم ملتلفةةين، وهةةو مةةا صةةلح للصةةدق علةةى كثيةةرين مطلقةةا،
 أي أن الةةةذهن يصةةةح أن يععةةةل معنةةةاه الوايةةةد صةةةاد ا علةةةى ،تصةةةوره مةةةن و ةةةوا الشةةةركة فيةةةو

 .كثيرين
ممةةا يصةةدق علةةى كةةل وايةةد مةةنهم فةةي يالةةة  وغيةةر ذلةةي شةةعر،و  وييةةوان، إنسةةان، :مثةةل

 .اليمل عليو
 .الةزئي :ثانيال

أي أن الةةذهن يةةين  وو ةةوا الشةةركة فيةةو، مةةا يمنةةا تصةةوره مةةن صةةد و علةةى كثيةةرين، وهةةو
 .يا أن يععل داللتو ألكثر من وايدال يستط يتصوره،
يصةةةدق علةةةى إنسةةةان وايةةةد  فمفهومةةةو بمعةةةرد يصةةةولو فةةةي العقةةةل، هةةةذا ا نسةةةان، :مثةةةل

 .ونيو ذلي ميمد،: ومثل ألن ا شارة  د يددتو، بعينو،
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 :وظةملح
 شةعب، رهةط،  ةوم، :مثةل يوعد بعة  األلفةاظ التةي يشةتري فةي معناهةا أفةراد كثيةرة، -1
 .وما ذلي فليسم من  بيل الكلي ،أسماء العموا :وهي التي يسميها النياة عيش،

ويصةدق ويصةدق علةى  يشتري في معنةاه أفةراد كثيةرة، أن االسم الكلي :والسبب في ذلي
 وعلةةةي، ميمةةةد،"فننةةةو يصةةةدق علةةةى  إنسةةةان، :مثةةةل ا،كةةةل وايةةةد مةةةنهم فةةةي يالةةةة اليمةةةل عليهةةة

أمةةا اسةةم العمةةا فننةةو يصةةدق علةةى أفةةراد  وهكةةذا، وعلةةي إنسةةان، ،فيقةةال ميمةةد إنسةةان وعمةةر،
 وال عمةر عةيش، ميمةد  ةوم، :فةال يقةال منفردا،وال يطلق على كل وايد منها  كثيرة معتمعة،
 .وهكذا وال علي رهط،

إذا مةا انةدرج تيةم  ،اع ئي صبح د ين الكلي أل إن كال من الكلي والع ئي نسبيان، -2
فا نسةان ع ئةي  ،إذا ما اندرج تيتو ع ئيام ألص منو ،اكلييصبح والع ئي  كلي أعم منو،

 .وكلي األفراد الييوان،
وال ييصةةةةل الفكةةةةر،وال النظةةةةر، تعلةةةةق بةةةةو غةةةةر  المنطقةةةةي،وال يقةةةةا فيةةةةوالع ئةةةةي ال ي -3

ألن الع ئيةةام أمةةور متباينةةة،ومتغايرة،فال يعةةو  أن يكةةون بعىةةها ،ميمةةد،عمر:مثل،بواسةةطتو
أما الكليام،فهي أمور عقلية،يعو  أن تكةون ومن ثم فال يمكن ىبطها،مرآة لبعىها اآللر،

 .صورة بعىها مرآة لآللر
 دم الكلي على الع ئةي،ألن الكلةي هةو المقصةود بالةذام،فهو مةادة اليةدود والبةراهين -4

،ألن غةةةر  م الع ئةةةي فةةةنن مفهومةةةو عةةةدمي،وال غةةةر  للمنطقةةةي فيةةةوبلال،غالبةةةا والمطالةةةب
المنطقةةةةي البيةةةة  عةةةةن أمةةةةور إذا رتبةةةةم علةةةةى وىةةةةا ملصةةةةوص،وكانم معلومةةةةة أدم إلةةةةى 

 .تيصيل أمر معهول
 .أقسام الكلي

 :ينقسم الكلي إلى 
 ".الذاتي والعرىي" بالنظر إلى ماهيتو -ب  .باعتبار وعوده في اللارج -أ

 .ودأل في الخارجالكلي باعتبار وة: أوال 
 :أ سامعدة م المناطقة الكلي باعتبار أفراده في اللارج إلى  س  
  .ما استيالة وعوده همن أفرادأي شيء كلي لم يوعد لو  -1

 .وارتفاعهما والعما بين النقيىين، مثل شريي الباري،
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  .أي شيء من أفراد ما إمكان وعوده كلي لم يوعد لو -2
 .وعبل من يا وم العنقاء، :مثل
 .ما استيالة وعود غيره معو يوعد منو وايد فقط،كلي  -3

 .اهلل تعالىوهو واعب الوعود  :مثالو
 .ما إمكان وعود غيره كلي يوعد منو وايد، -4

والقمةةةةر هةةةةو الكوكةةةةب  فالشةةةةم  هةةةةو الكوكةةةةب المىةةةةيء نهةةةةارا، ،الشةةةةم  والقمةةةةر :مثةةةةل
 .وهما بالنسبة إلى المعموعة الشمسية التي نعيش فيها شيء وايد المىيء ليال،

 .وعوده تناهيما أي ميصور في عدد  ،يتناهد منو الكثير ما اليوعكلي  -5
 .والوعود متناه بالىرورة فكل هذا موعود، كواكب، ييوان، إنسان، :مثل
 .الكثير ما عدم التناهي ويوعد منكلي  -6

 .فال يقم عنها اليصر تو،االمكنعم اهلل و  :مثل
 .أقسام الكلي بالنظر إلى ماهيت  :ثانيا

 .وعدم دلولو ،ما تيتو من ع ئيام أي باعتبار دلولو في ماهية
 :وهو ينقسم إلى  سمين

بةأن كةان  وهةو الكلةي الةذي ال يكةون لارعةا عةن ماهيةة مةا تيتةو مةن أفةراد،. الذاتي -1
 .ع ءا لها
 .الييوان أو الناطق بالنسبة لإلنسان :مثل

 .فننو تمام ماهية أفراده المندرعة تيتو ،كا نسان بالنسبة ألفراده أو كان تمام الماهية،
 .أو هو المقوم ليقيقتو ذاتي إذن هو الدالل في يقيقة موصوفو،فال
سةةةواء كةةةان لاصةةةا  الكلةةةي اللةةةارج عةةةن ماهيةةةة مةةةا تيتةةةو مةةةن أفةةةراد، وهةةةو ،العرضطططي -2

 .بها،كالىايي بالنسبة ألفراده،أو غير لاص بها،كالماشي،والمتنف  بالنسبة لإلنسان
  .هو الذي يمثل صفة عارىة لذام الموصومإذن فالعرىي 

 :بين الذاتي والعرضيالفرق 
 :مي   المناطقة بين الذاتي والعرىي بعدة وعوه

 .كالييوان بالنسبة لإلنسان أن الذاتي هو الذي ال يمكن فهم الذام بدونو، -1
إذ  ،بالنسةبة لإلنسةانوالكاتةب كالماشةي  فةال يتو ةم فهةم الةذام عليةو، بلالم العرىي،
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 .مشيولكن يوعد ما فقد ال ال يوعد إنسان ما فقد الييوانية،
 .الذي ال تبقى الذام ما توهم رفعوأن الذاتي هو  -2

ولكةن  فةال يوعةد إنسةان مةا فقةد الييوانيةة، ،رفعةوالعرىي فننةو تبقةى الةذام مةا  بلالم
 .يوعد إنسان ما فقد الكتابة أو المشي

 .أن الذاتي ال يعلل -3
 .ا نسان ييوانا،أو األربعة عددا شيء ععل فال يقال أي 

 .أو كاتبا أي شيء ععل ا نسان ىايكا، :فيقال .بلالم العرىي فننو يعلل
 :الفرق بين العرضي والعرض

 .ارج عن يقيقة الشيء الميمول عليوالعرىي هو الكلي الل -1
 . أما العر  فهو الشيء القائم بالموىوا

  .ره في  ىية مايكون ميموال على غيالعرىي يصح أن  -2
ميمةد  ال ميمةد بيةا ،وال يقة ميمةد أبةي ، :ولذا يقةال بلالم العر  فننو ال ييمل،

 .وال يقال ميمد ىيي ىايي،
 والتةةنف  عةةر ، عرىةةي، فةةالمتنف ، ،وأصةةل اشةةتقا و يالعةةر  هةةو مبةةدأ العرىةة -3

   .وهكذا والبيا ، واألبي 
  .الفرق بين الكل والكلي

 .ما تركب من ع أين فأكثر :هو الكل -1
 السةةةقم، العةةةدار، :هةةةي مثةةةل بيةةةم،فهو كةةةل باعتبةةةار اشةةةتمال مفهومةةةو علةةةى أعةةة اء لةةةو،

 .، وهكذا الشباي ب،البا
 .ييوان إنسان،:مثل ما ال يمنا تصوره من و وا الشركة فيو، :الكلي هو -2
 .عدار سقم، :مثل ما تركب منو ومن غيره الكل، :الع ء هو-3
 .وهكذا عمر، ،ميمد مثل، ما كان معناه ال يقبل في الذهن االشتراي، :هو الع ئي-4

 



03 

 

 الكليات الخمس
عليييمتاح  ييكترلكليييمسترل اييي تتللانطييينتاييدتنتيييترل ح ميي تم  ييي  تلكيييتميي الدترليي ر  

ترل يتم  لبتانهمترل ح م تبا  ل تأنورعمت.
  يتبيمدت لكترلكليمستمج  تبنمتأدتنبمدتاحنى:تتتتتوقبل أن نشرع

 .والعرضي  - والذاتي –الماهية 
ت. لمدتادترلانمتبترل ح فتعلمهموهيتاصطل مستم ك  ترت   راهمت يتهذرترل   ت

 أوال : الماهية 
هيت قيقكترلشيءت،تأوتامتبمتيلودترلشيءت،توهيترألوصمفترلاش  لكترألتمتيكترل ييت

تإذرتوج ستوج ترلشيءت.
ت،ورألتييي ت،م  لييي تعيييدترلجبييي ت مإلنتيييمدت،:ترألشييييمءت  ايييمم ت يايييمتبمنهيييمتبييي تشيييكتمثاااا 

ت.ورلف  ت...ترلخ
تدتعنهمت؟ت امترلذيتيام تهذرترإلنتم

طقيييكت،ت هييي ترل فلمييي تشييييءت يييم تيامييي التبييي تشيييكترل فلمييي توهيييوتللايييكتنيييمطنتعنييي ترلانم
تأ  ر تهذرترللفظترلكليت)ترإلنتمدت(تأ تهوتشما تللجايعت؟تببحضت

رللفييظتيشيي  كت يييمتجايييعترأل يي ر ت،تواييمت ر تلييذلكت هييذرترللفييظتي يي  تامهيييكترإلنتييمدتأاييمت
ليييخت ييي ت ييي   ت ييييترلامهييييكتألدترألوصيييمفترل مصيييكتايييدتطيييو.توعييي ضتوعاييي ت.....ر

رأل  ر تم فمو ودت مهمت،تورلا ر تهيوتايمت ييمتررشي  ركتليذرتلمنيستامهييكترإلنتيمدت)ت ميوردت
تنمطنت(ت ملامهيكتأوصمفتاش  لكتمجبتأدت كودتأتمتيكت.

 ثانيا : الذاتي 
،توايدتثي تيالننيمترلقيو.تبهنيمتهيوترليذيت ف قي تإلييمترلذيتياثي ترلامهييكتأوتجي ءرتانهيمتهو
تامهيكت.رل

:تإذرتع  نييمتأدتامهيييكترإلنتييمدتأنييمت مييوردتنييمطنتيلييودترلييذر يت:تت حلييىترلاثييم.ترلتييمبن
،تإاييمترلامهيييكتب اماهييمتوهيييت مييوردتنييمطنت،توهيييتاييمت حيي فتبييملنو ت،تأوترل مييوردت قيي 

وهييذرتاييمتيحيي فتبملفصيي تلاييمتتيينح فتب ييو.توهييذرتاييمتيحيي فتبييملجن ،تأوترلنييمطنت ق ،
تهللات حملىت.
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 ثالثا : العرضي
تهوترلذيتيص ترلامهيكتبصفكتغم تأتمتيكت.

 قييي تع  نيييمتأدترلصيييفكترألتمتييييكترلاشييي  لكتبيييمدترأل ييي ر ت اثييي ترلامهييييكت،توليييمدترليييذر يت
تااث تلهمت  تغنىتللشيءتعدتصف مترألتمتيكت.ت

أامترلصفمستغم ترألتمتييكترل ييت وجي ت ييتبحيضترأل ي ر تورت وجي ت ييترلجاييعت ييت دت
ورل ي مدت ييترإلنتيمدت،تورلتي عكتت،ورلاشييت،رلضي كت: اثي ضييك،تور  ت هييتصيفمستع

ت يترل م ت.
وهييذالترلصييفمسترلح ضيييكتإاييمتأدت كييودت مصييكتبملشيييءتورت  حيي رالتإلييىتغميي التلملضيي كت
بملنتيييبكتلانتيييمدتت  كيييودت)ت مصيييكت(تأوت شيييالمتوت  حييي رالتإليييىتغمييي التلملاشييييتبملنتيييبكت

 ترلقم اييكتب ييو.تهللاتلانتييمدتت  كييودت)تع ضييمتعماييمت(توتم ضيي تهييذرتأكثيي ت يييترلتييطوت
ت حملىت.

ت،يالننمترلقو.تبهدترلذر يتم  ب تب قيقكترلشييءتورتيحلي توللتفرقة بين الذاتي والعرضي
ب  فترلح ضيترلذيتيص ترلشيءتبصفكتغم تأتمتيكتويحل ت،ت  تيقيم.تلايمذرتليمدت

ترإلنتمدتنمطقمت؟
تولكدتادترلاالدتأدتيقم.تلامذرتلمدترإلنتمدتضم لمت؟تت

 يات الخمس.الكلمعنى 
ت،أوت قعتا اورت يترلقضميم.تألفمظتعماكتي  مجتإلمهمت يترل ح مفمستهي:
تورلح ضترلحم .تورل مصك،تورلفص ،تورلنو ،ترلجن ،توهي:

أدترلا ايييو.تعليييىترلشييييءتإايييمتأدتيليييودتذر ييييمتأوتت:ووجييمترن صيييم همت ييييترل اييي 
وتيليييودت ايييم تع ضييييم،تورليييذر يتإايييمتأدتيليييودتجييي ءرتايييدتامهييييكتايييمت   يييمتايييدترأل ييي ر ،أ

ترلامهيك.
دتلييمدتجيي ءر،ت هييوترلنييو ،ت يي دتلييمدت اييم ترلامهيييك،   اييمتأدتيلييودت اييم ترلاشيي  كتتور 

  نيييمت ايييم تتليييمل مورد،ت ييي دتليييمدت ايييم ترلاشييي  كت هيييوترلجييين ،تأور،تبمنهيييمتو يييمدتغم هيييم،
دتليي تيلييدت اييم ترلاشيي  كتبييمدترلامهيييكتو ييمدتغم هييم،ترلاشيي  كتبييمدترإلنتييمدتورلفيي  ، تور 

دتلييمدتت هييوترلفصيي ،ترلااّميي تلهييمتعييدتغم هييمتااييمتيشييم لهمت يييتجنتييهم،بيي تلييمدتهييوت ور 
اييمتأدتت  اييمتأدتيلييودت مصييمتبملامهيييكت ودتتييورهمت هييوترل مصييك،ترلا اييو.تع ضيييم، ور 
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تيلودتشما تلهمتولغم همت هوترلح ضترلحم .
 والمحموالت خمس :

تتت.إامتأدتيلودترلا او.ترتامتلليمت ررتعلىتنو ت-3
ت.(تت ا تإنتمدا)تإنتمدت يتتاث :
امتأدتيلودترلا او.ترتامتلليمت ررتعلىتجن ت-3 ت.ور 
ت.(ترألت ت مورد)ت موردت يتتاث :ت
امتأدتيلودترلا او.ترتامتلليمت ررتعلىت ص ت-0 تتت.ور 

ت.(ترإلنتمدتنمطن)تتنمطنت يتاث :
امتأدتيلودترلا او.ترتامتلليمت ررتعلىت مصكت-4 تتت.ور 

ت.(تترإلنتمدتا  مد)تتا  مدت يتاث :
امتأدتيلودترلا او.ترتامتلليمت ررتعلىتع ضتعم ت-5 تتت.ور 

ت.(ترإلنتمدتياشيتعلىت جلمد)تتامشيتعلىت جلمدت ي:تاث :
 صيغ السؤا  عند المناطقة
تي  يظتأدتبحيضترلكلييمسترل اي ،تو يمدترلا ر تانهم،تقب تش حترلكليمسترل ا ،

ت.وبحضهمترتيقعتجوربمتيقعت يتجوربتتؤر.،
ت.بملتؤر.تاطلقمتهوترلح ضترلحم تبم امترتيقعتجور

ت.متأدتيلودترلتؤر.تب)ام(تأوتب)أي(  اتوامتيقعت يتجوربتتؤر.،
ألدتتورلانمطقكترصطل ورتعلىتأدترلتيؤر.تعني ه تيليودتب  ي تتهيم مدترلصييغ مد،

ويتييه.تبهييمتعييدتتو)أمييد(،تويتييه.تبهييمتعييدترل اييمد،تانهييم:)ا ى(،تصييياترلتييؤر.تلثميي  ،
تويتيييه.تبهيييمتعيييدترل مليييكتورلكيفييييك،تو)لمييي (،تدترلحييي  ،و)لييي (،تويتيييه.تبهيييمتعيييترلاليييمد،

توغم تذلك.
تو يتهذالترل ملك:تأامت)ام(ت يته.تبهمتعدت قيقكترلشيء،ت-3
ت؟تامتا ا تلهدتيقم.:تإامتأدتيته.تعدتج ئيتور  ،ت-أ

تإنتمد.ت يقم.:ت ملجوربتبملنو ،
ايييمتا اييي توعلييييتتليييهدتيقيييم.:تأوتيتيييه.تعيييدتج ئييييتا حييي  تا امثييي ترل قيقيييك،ت-ب

تألدترلنو ت ام ترل قيقك.تإنتمد،ت يقم.:ت ملجوربتأيضمتبملنو ،؟تا وع
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امتأدتيته.تعدتلليتور  ،ت-ج ت؟امترإلنتمدتلهدتيقم.:تور 
ألنيييمتهيييوت قيقيييكتت ميييوردتنيييمطن،ت يقيييم.:ت يييملجوربتبمل ييي تأيترل ح مييي تبمليييذر يمس،

ترإلنتمد.
امتأدتيته.تعدتا ح  تللي،ت-  ت؟امترإلنتمدتورلف  تلهدتيقم.:تور 

ت  دترلجن تهوترل قيقكترلاش  لكتبمنهام.تربتبملجن ، ملجوت
تييورءتتوأاييمت)أي(ت ملتييؤر.تبهييمتعييدتاييمتياّميي ترلشيييءترلاتييئو.تعنييمتعييدتغميي ال،ت-3

تلمدترلااّم تذر يمتأوتع ضيم.
تأيتشيءتيام ترإلنتمدت يتذر م؟تبهدتقم :ت  دتتئ تعدترلاام ترلذر ي،ت-أ

  ميوردتت ميوردتنيمطن،ترإلنتيمد:ألدت قيقيكتتنمطن،ت يقم.:تلمدترلجورب:تبملفص ،
تونمطنت صلم.تجنتم،
دتتييييئ تعييييدترلااميييي ترلح ضييييي،تبييييهدتقميييي :تأيتشيييييءتياميييي ترإلنتييييمدت يييييتت-ب ور 
تع ضم؟

تضم كتأوتلم ب.ت يقم.:تلمدترلجوربتبمل مصك،
 وهاك تفصيل الكالم في الكليات الخمس وهو على الوجه التالي:

هيييكترلاشيي  لكتبييمدتا حيي  تافهييو تلليييتيشيي ا تعلييىتليي ترلامتوهييو:تالجاانس. -أوال
تا  ل ت يترل قيقك.

تقو.تلليتيقم.تعلىتلثم مدتا  لفمدت يترل قيقكتيقعت يتجوربتامتهو.تتوقم تهو:
 ي دت قيقيكتلي تت  نمتلليتيطلنتعلىترإلنتمدتورلف  تورلثو ،تلفظترل مورد،تاثملم:

  ييستولكييدتمجاحهييمتللهييمتأنهييمت نيي  جتتاييدترإلنتييمدتورلفيي  تورلثييو ت   ليي تعييدتر  يي ،
هيوتجي ءتايدتامهييكتت- ييتهيذرترلاثيم.ت-ألنيمتجنتيهم،وي  ظتأدترل ميوردتللايكت ميورد،

ت ييمل موردتجيي ءتامهم ييمترلصييم  تبهييم،ترإلنتييمدتألدترإلنتييمدتا لييبتاييدت مييوردتنييمطن،
تولذلكترلف  تورلثو تون وهم.

تمنقت ترلجن تإلىتقتامدت:جن تق مبت،توجن تبحم  أقسام الجنس.
هيوتنفي ترلجيوربتتامهييكتوعيدتبحيضتايمتيشيم لهمت ييم،  دتلمدترلجوربتعيدترلت-أ
ترل ميوردتبملنتيبكتلانتيمد،تاثي :ت هوترلجين ترلق ميب،توعدتل تامتيشم لهمت يم،تعنهم،

ت. يترل مورنيك  نمتجوربتعدترإلنتمدتوعدتجايعتامتيشم لمت
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دتقمييي :ترل ميييورد،تليييمدترلجيييورب:تايييمترإلنتيييمدتورلفييي  ؟ت ييي ذرتقمييي : ايييمترإلنتيييمدتتور 
ترل مورد.تلمدترلجورب:تإلىت   تامتيشم كترإلنتمد،تا ؟ورلف  تورلج

دتلييمدترلجييوربتعييدترلامهيييكتوعييدتاييمتيشييم لهمت يييم،هوتغميي ترلجييوربتعنهييمتت-ب ور 
رلجتيي ترلنييمايتبملنتييبكتتوذلييكتاثيي :ت هييوترلجيين ترلبحميي ،توعييدتبحييضتاييمتيشييم لهمت يييم،

رلجتييي توعيييدتايييمتيشيييم لمت ييييتتألدترلجتييي ترلنيييمايتيقيييعتجوربيييمتعيييدترإلنتيييمد،تلانتيييمد،
تامترإلنتمدتورلشج ؟ت  ذرتقم :ترتعامتيشم لمت يترل مورنيك،ترلنمايت ق ،

تتامترإلنتمدتورلف  ؟تأامتإذرتقم :تجت تنماي،تلمدترلجورب:
بييي ت ايييم تترلجتييي ترلنماي،ألنيييمتليييي ت ايييم ترلاشييي  ك،تلييي تيصيييل تأدتيليييودترلجيييورب:

ذرتقم :ترلاش  كتهوترل مورد، تامترإلنتمدتورلشج تورلاح د؟تور 
تامترإلنتمدتورلشج ؟تأامتإذرتقلنم:تملجوربتهوتجت ، 

تألدت ام ترلاش  كتبمنهامتهوترلجت ترلنماي.ت  تيصل ترلجت تجوربم،
توقم تأ  حك.تقم تإدتللجن تث ثكتا ر ب، مراتب الجنس:
ت هوتعلىترلوجمترل ملي:تأما الرأي األو 

تلملجت ترلنمايتبملنتبكتلانتمد.تجن تبحم تبا  بكتور   ،ت-أ
تلملجت ترلاطلن.تجن تبحم تبا  ب مد،ت-ب
توذلكتلملجوه .تجن تبحم تبث ثكتا ر ب،ت-ج

ت هوتعلىترلوجمترل ملي:تأما الرأي الثاني
اثييي ترل ميييوردتتوهيييوتايييمترتجييين ت   يييمتو وقيييمتأجنيييم ،تجييين تتيييم  تأوتق ميييب،ت-أ

رإلنتيييمدتورلفييي  تتبييي ت   يييمتأنيييور تهيييي:ت ييي تجييين ت   يييم،تبملنتيييبكتلانتيييمدتورلفييي  ،
تورلجوه .تورلجت ،ترلنماي،تو وقمتأجنم تهي:توهلذر،تجا ،ورل

 يي دتتاثيي ترلنييماي،تو   ييمتجيين ،توهييوتاييمتلييمدت وقييمتجيين ،تجيين تا وتيي ،ت-ب
ت وقمتجتامتو   مت مورد.

تاثيي ترلجييوه ،تو   ييمتأجنييم ،توهييوتاييمترتجيين ت وقييم،تجيين تعييم.تأوتبحميي ،ت-ج
تمورد.ورل تاث ترلجت ترلنماي،تو   متأجنم ،ت  نمترتجن ت وقم،

وليي تليمتاثيم.تتو   متأنور ت قيقيك،توهوتامتلي ت وقمتجن ،ترلجن ترلانف  ،ت- 
توق تاّث تلمترلف تفكتبملحق .تتا فنتعليم،
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وهييوتافهييو تلليييتيشييي ا تعلييىتليي ترلامهييييكترلاشيي  لكتبييمدتا حييي  ت الناااوع: -ثانيااا
اييمتتوقميي تهييو:ترلاقييو.تعلييىتلثميي مدتا فقييمدت يييترل قيقييكت يييتجييوربتا فيينت يييترل قيقييك،

تهو.ت
وايمتهيوتتامتهوت م ؟توامتهوتعاي و؟ت قولك:ت م توعا وتوبل تو مل توهن ،ت:اثملم

ترلكلاكترل يت  ا تعلىترلجايعتهيترلنو ؟توامتهيتهن ؟توامتهوت مل ؟تبل ؟
ت مإلنتييمدتنييو ،ت جييوربتذلييكتأدت قييو.:ترإلنتييمدتألنييمترلقيي  ترلاشيي  كتبييمدترأل يي ر ،

تكدتم  ل تل تش  تانه تعدتر   . ه تا فقودت يترل قيقكترإلنتمنيكتول
م يي جتتوا فقييمدت يييترل قيقييك،ت ييملاقو.تعلييىتلثميي مدتجيين تيشييا ترلكليييمسترل ايي ،

ت هامتيقمردت يتجوربتأيتشييء،تم  جترلفص تورل مصك،ت" يتجوربتامتهو"ت،رلجن 
تألنمترتيقم.ت يترلجوربتأص .تتلامتم  جترلح ضترلحم ،

تونو تإضم ي.تنو ت قيقي،ت:تمنقت ترلنو تإلىتقتامدت:أقسام النوع
رت   ليي تإرت يييتتاييمت   ييمتأ يي ر تا فقييمدت يييترل قيقييك،تهييو:تالنااوع الحقيقااي -1

تعليييي،ت مييي ،تا اييي ،ت ايييث ترإلنتيييمدتأ ييي ر ال:ترلحيييور ضترل ييييترت يييهثم تلهيييمت ييييترلامهييييك،
تامترإلنتمد؟توهيت طلنت يتجورب:توهذالتللهمت قمئقهمتور   ،

ا فقيمدت ييترل قيقيكتأ تتاقو.تعلىتلثم مدتاطلقم،رلكليترلتهو:النوع اإلضافي  -2
واني  جت  يستجين تأعليىتت  نيمتنيو تإضيم ي،توذليكتلمإلنتيمد،ت  يستجين ،تا  لفمد،

ت  نييمتنييو تإضييم يتمنيي  جت  ييستجيين تأعلييىتانييم،تولييذلكترل مييورد،توهييوترل مييورد،تانييم،
نييمايتورلتويقييم.تعنهاييمت يييتجييوربتاييمتهييو،ت منيي  جت   ييمترل مييوردتورلنبييمس،توهييوترلنييماي،
توهلذر.تألنمتمن  جت  سترلجت ،تنو تإضم ي،

"ايمتهيو"تغمي تأدترلجين تيطلينتتوي  ظتأدتلً تادترلجن تورلنو تيقعت ييتجيورب
تورلنيييو تيطلييينتعليييىتلثييي مدتا فقيييمدت ييييترل قيقيييك،تعليييىتلثمييي مدتا  لفيييمدت ييييترل قيقيييك،

ت ملجن تأع تادترلنو تألنمتيش ا تعلىتأنور تلثم  .
قييي تيليييودتنوعيييًمتلجييين تأعليييىتانيييمتاثييي ترل ميييوردت"نيييو "توي  يييظتأيضيييًمتأدترلجييين ت

 يي دترلجتيي تأعيي تاييدترل مييوردت ميي تيشيي ا تعليييمتوعلييىتغميي التتبملنتييبكتللجتيي ت"جنتييًم"،
وهييذرتررع بييم تيلييودترلجيين تنوعييًمتلاييمتهييوتأعلييىتانم،وجنتييًمتلاييمتتلملجاييم رستون وهييم،

ت..وهلذر.ت  دترل موردتجن تلانتمدتورلف  تونو تللجت ،تهوتأ  تانم،
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تمنقت ترلنو ترل قيقيتب تبتامتمن  جت   متإلىتقتامد:ت:أقسام النوع الحقيقي
تورنييي  جت  يييستأ ييي ر ،توهيييوتايييمتلييي تمنييي  جت  يييستجييين ،.تنيييو ت قيقييييتانفييي  ت:األو 
تلملنقطك.

تورنيي  جت   ييمتأ يي ر ،توهييوتاييمترنيي  جت  ييستجيين ،.تنييو ت قيقيييتغميي تانفيي  ت:الثاااني
تلمإلنتمد.

 سم إلى ثالثة أقسام هي:والنوع الحقيقي المنفرد ينق
تو   يييمتللييييمستأ ييي ت،تللييييتليييي ت وقيييمتإرتللييييتور ييي ،توهيييو:.تالناااوع العاااالي -أ

تاثيي :تو   ييمتلليييمستأ يي تانييم،ت  نييمتميي   ت  ييستلليييتور يي توهييوترلجييوه ،تلملجتيي ،
تورإلنتمد.تورل مورد،ترلنماي،
ومي   ت   يمتللييمستتلليتم   ت  ستلليمستأع تانم،توهو:.تالنوع المتوسط -ب

رل ميورد،تتومي   ت   يم:تورلجيوه ،ترلنماي،ت  نمتمي   ت  يسترلجتي ،تاث :ت  تانم،أ
تورإلنتمد.
ولييي ت   ييمتإرتتوهييو:تلليييتميي   ت  ييستلليييمستأ يي تانييم،.تالنااوع السااافل -ج

ترلجتيي ،ترلنييماي،ترل مييورد،توهييي:ت،م يي دت وقييمتلليييمستأعيي تانييتإنتييمد،تاثيي :ترلج ئيييمس،
ت مل .تعا ،تا ا ،تاث :تولي ت   متإرتج ئيمس،ترلجوه ،
وهوتلليتاقو.تعلىتلثم مدتا فقيمدتبمل قيقيكت ييتجيوربتأيتشييءتت.الفصل -ثالثا

 فصيي تنوعييًمتعييدتغميي التاييدترألنييور تت هييوتياثيي تصييفكتأوتصييفمستذر يييك،تهييوت يييتذر ييم،
 يفصيلمتتوذلكتللفظترلنمطنترلذيتي ا تعلىترإلنتيمد،ترلاش  لكتاحمت يتجن تور  ،
تلمدتاحمت يترلجن توهوترل مورنيك.عدترلف  تورلثو ترللذمدتيش  ت

تبحم .تق مب،تمنقت ترلفص تإلىتقتامد:تأقسام الفصل:
اثي تتامتيام ترلامهيكتعامتيشم لهمت يتجنتهمترلق ميب،توهو:ت.الفصل القريب -1
عايييمتيشيييم لهمت ييييترلجييين ترلق ميييبتوهيييوتترإلنتيييمد،ت  نيييمتياّمييي ترلامهييييكتوهيييي:ترلنيييمطن،
ترل مورنيك.
تاثي :تامتيام ترلامهييكتعايمتيشيم لهمت ييتجنتيهمترلبحمي ،توهو:.تالفصل البعيد -2
وهيوتتعايمتيشيم لهمت ييتجنتيهمترلبحمي ،ت  نمت ص تياّم ترلامهييك،وهيترإلنتيمد،ترلنماي،
تادتأاثم.ترلاح دتورل ج .ترلجت ،
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 ملنييمطنتتوبملنتييبكتللجيين تاقتيي تلييم،توي  ييظتأدترلفصيي تبملنتييبكتللنييو تاقييو تلييم،
ح م ترإلنتمدترلذيتهوترلنيو تاقيو تليم،و يتنفي ترلوقيست يترلاثم.ترلتمبنت ر  ت يت 

تقت تادتأقتم ترلجن ترلذيتهوترل مورد.
وهيييترلكلييىترل يم جتعييدترلامهيييكتاقييو.تعلييىت.ت)رل مصييك(تالعاارا الخااا  -رابعااا

تقورتع ضيم.تأ  ر ت قيقكتور   ،
  نيييمتيامييي التعيييدتبقييييكتأنيييور تجنتيييمتليييملف  تتاثييي :تضيييم كتبملنتيييبكتلنيييو ترإلنتيييمد،

  نهييمت اميي تتوتييورءتوجيي ستصييفكترلضيي كت يييتليي تأ يي ر ترإلنتييمدتأ تر،ت تاثييي ،ورلثييوت
وليييذلكتصيييفكترلكم يييبتورلقيييم تتايييعتأنهيييمت  ييي  تترإلنتيييمدتعيييدتغمييي التو  ييي  تبيييمتهيييو،

ت  نهمت مصكتبمت ودتغم ال.ت-إذتلي تل تإنتمدتقم ئًمتأوتلم بمت-ببحضتأ  ر ترلنو 
أوتتوهييوترلكليييترل ييم جتعييدترلامهيييكترلشييما تلهييمتولغم هييم، .العاارا العااام-خامسااا

تصفكتأوتصفمستيص ترل ل تبهمتعلىتأ  ر ت قمئنتا  لفك.تهو:
تتيورءتوصيفستبيمتجاليكترلنيو ،تألنمتيح تأكثي ت ييتنيو تور ي ،توتايتع ضمتعمام،

رلقطيدتورليثليتورلليبد،أوتوصيفستتلصفكترلبيمضترليذيت شي  كت ييترر صيمفتبيمتجاليك:
ترلنو ،لمل  لكتبملنتبكتللنبمستورلف  تورإلنتمد.تبمتبحضتأش م 

توي  ظتأدتاحنىتلفظترلح ضتأنمتلي تج ءًرت يترل قيقكتولكنمتادتلور  ترلنو .
 مقاصد التصورات:

 التعريف أو القو  الشارح أو المعر ِّف.
تهوتقو.تيش حتبمتاف  تادترلاف  رسترل صو مكترلكليكتأوترلج ئييك،ت:معنى المعر ِّف

أوتإل م  يمت اممي التعايمتعي رالت اممي رتتا مطبت صو تهيذرترلافي  تبلنهيمتو قيق يم،إل م  ترل
تلما .

أيتت- صييّو ترلاحيي  فت-أيتإ  ركتاحنييمالتو هاييمت-اييمتمليي  تاييدت صييّو التوقميي تهييو:
تإ  ركتاحنمالتو هام.

 يييملاح ّهفتهيييوتط مييينتإليضيييمحترلفلييي تللوصيييو.تإليييىتاحنيييىتشييييءتايييبه تأوتغمييي ت
تاح وف.

 أنواع التعريف.
ترل ح م تإلىتع  تأنور تهيت:تمنقت 



03 

 

وهييييوت:ت ح مييي ترلشييييءتبيييذل تاييييمتمنقتييي تإلييييمترلشيييييء،تت.التعرياااف بالتقسااايم -1
 وأقتمامت مصكتادت ورّصم

تولذرت ح م ترلح  تبهنمت وجتو   .ترت تو ح تو  ف،ت:اثملم:ت ح م ترلكلاكتبهنهم
تتام.رإلشم  تإلىترلشيءترلذيترتنح  متث تذل ترتوهو:. التعريف باإلشارة -2

تهذرتل تي.ت:أدت شم تإلىترلك تيتو قو.تاثملم:
ت.تتمصكت يت حلي ترألطفم.تورلاب  ئمدأنمتافم ت ت:وادتاام رستهذرترل ح م 

وهوتاوضو ت ييتشييءتتأنمت  امت شم تإلىترلشيءترلذيت  م ت ح مفم،توادتعموبم:
 ك. يفه ترلتماعتأنكت شم تإلىترلالمد، م طئترلفه تورإل  رتلملا  تاث ،ت   ،
توهو:أدت ذل تأاثلكت قّ بترلاحنىترلا ر تإلىترلذهد.ت.التعريف بالمثا  -3

ت.رلحنب،ورلب  قم.،ورل فمحتلهدت قو.ت:رلفمكهكتاث :تاثملم:
  ودتغم ال.تلكدت يمتقصو تعلىترلاثم.ترلور  ت ق ،توهذرترل ح م تافم تللاب  ئمد،

يتوهو: ح مييييييي ترللفيييييييظتبلفيييييييظت  ييييييي تأوضييييييي تانيييييييمت ييييييي. التعرياااااااف اللف اااااااي -4
ترل رلك،ويطلنتعليمترل ح م تبملا ر ف.

  ح م ترلغضنف تبهنمترألت ،وهذرترلنو ترتيفم تاح  كتج م  .تاثملم:
بيذل تايمتياّمي التتو وضيي تاحنيمالتش حت قيقيكترلشييء،توهو:ت.التعريف الحقيقي -5

 عدتغم ال.
ما باعتبار ما يتركب منه. إما باعتبار الماهية، والتعريف الحقيقي ينقسم ،  وا 

ت منقت تإلىتقتامدت:.رل ح م ترل قيقيتبمع بم ترلامهيكأقتم تتور:أ
وهيييوترل ح مييي ترليييذيتيليييودتللامهييييكترل ييييتت ح مييي ت قيقييييتب تيييبترلامهييييك،ترألو.:
توع  ستامت  لبستانم،اثملم: ح م ترإلنتمد،ورلف  ،ورلحلو ....تعل توجو هم،
يلييودتللامهيييكتوهيوترل ح ميي تررتييايترليذيتت ح ميي ت قيقييتب تييبتررتيي ،ترلثيمني:

اثي تتأوتغم تاوجيو  تأصي ،تول ت حل ت قيق هم،تبهدت كودتاوجو  ،ترل يت حل ت قيق هم،
ترلحنقمء.ترلتامء،ت ح م ترل وح،

تثمنيم:تأقتم ترل ح م ترل قيقيتب تبتامتم  لبتانم، منقت تإلىتقتامد:
وهيييوترلقيييو.ترلييي ر.تعليييىتامهييييكترلشييييءتأوتطبيح م،رليييذيت.تاألو :التعرياااف بالحاااد

اعتصفم مترلذر يكتورل  اك،علىتوجمتم  تبيمت امي التعيدتغم ال،ورليذر يمستهييت:رلجين تمج
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تورلنو تورلفص .
تومنقت ترل ح م تبمل  تإلىتقتامدت:

وهو:ايمتليمدت ح مفيمتللشييءتبيذل ت ايم تذر يم يم،أيتبيذل تجنتيمتت  ت يم ، -3
ستو صيييلمترلق مبمد،اثمليييم: ح م ترإلنتيييمدتبهنيييمت ميييوردتنيييمطن،أيتافلييي تاييي  كتللكلييييم

 ورلج ئيمس،ولذرت ح م ترإلنتمدتبهنمتجت تنم ت تم تافل تبملقو ....
وهوتامتلمدت ح مفيمتللشييءتبيذل ترليبحضترليذيتيفصيلمتعيدتت  تنمق ، -3

غمييييييي التايييييييدتذر يم يييييييم،ويلودتبيييييييذل ت صيييييييلمترلق ميييييييب،أوت صيييييييلمترلق ميييييييبتايييييييعتجنتيييييييمت
تورلج ئييمس،ترلبحم ،واثملم: ح م ترإلنتمدتبهنمترلنمطنتأوترلافل تبملقو ترلا  كتللكليمس

تولذرت ح م ترإلنتمدتبهنمتنم تنمطن،أوتجت تنمطنتا  كتللكليمستورلج ئيمست.
وهو:رل ح م ترلذيتل تيش ا تعلىتشيءتادترليذر يمس،أوتتالثاني:التعريف بالرسم،

نايمت رش ا تانهمتعلىتشيء،ولكدتل تيلدتبمت ص ترلشيءترلاح  فتو اممي التعيدتغم ال،ور 
ترلشيءتو امم التعدتغم ال.رش ا تعلىتع ضيمستبهمت ح م ت

تومنقت ترل ح م تبمل ت تإلىتقتامدت:
رل تييييي ترل م ،وهو:ايييييمتليييييمدت ح مفيييييمتللشيييييييءتبيييييذل تجنتيييييمترلق ميييييبتاييييييعت -3

رل مصك،أيتاعتذل تع ضمترل م تبم،اثملم: ح م ترإلنتمدتبهنيمت ميوردتضيم ك،أوت
تبهنمترلجت ترلنمايترل تم ترلضم ك.

 ت مصي متو ي هم،أوتاييعترل تي ترلنمق ،وهو:ايمتلييمدت ح مفيمتللشييءتبييذل -3
جنتييمترلبحميي ،أوتاييعتع ضييمترلحم ،اثملييم: ح م ترإلنتييمدتبهنييمترلضييم كتبييملقو ،أوتبهنييمت

 جت تضم كتبملقو ،أوتبهنمتامشتعلىتق امدتض مكتبملطبع.
 شروط التعريف .

لكيتمؤ يترل ح م ترلغمييكترلاقصيو  تانيمتذلي ترلانمطقيكتأنيمتمجيبتأدتم  قينت ييمت
تطتهي:بهقتمامترلتمبقكتع  تش وت

 .أن يكون التعريف جامعا مانعا و :الشرط األ 
جماحيييمتلكييي تأ ييي ر ترلشييييءترلاحييي  فتأوتج ئيم يييم،امنحمتايييدت  يييو.تأ ييي ر تغمييي الت ييييت

ت ح مفم،وهذرترل ح م تم  جت:
تاث ت:رإلنتمدت مورد.تترل ح م تبمألع ،ت-أ
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رل ح مييييي تبمأل  ،رلاثلييييي تتيييييط تاتييييي وتا يييييوطتبث ثيييييكت طيييييوطتاتييييي قياكتت-ب
تجتا تمويترلتمقمد،وغم ال.ا تمويك، م  ت

ترل ح م ترلابممد،  ت قو.ترإلنتمدت موردتاف   .-ج
أن يكون التعرياف أوضام مان المعارنف عناد الساامل فاي المعناى  الشرط الثاني:

 .حقق الفائدة المقصودة من التعريفلكي تت
توهذرتم  جت:

 فيييىترل ح مييي تبمأل فى،اثيييم.تذليييك: ح م ترإلنتيييمدتبهنيييمتاوجيييو تذلي، مليييذلمءتأ-أ
تادترإلنتمد.

ت ح م ترلشيءتبامتيتمويم،اث ت ح م ترلح  ترل وجيتبامتلي ت   ًر.-ب
ترل ح م تبملا ضميفمد،اث :أدت قو.ترل وجكتاملهمت وج،ورربدتاملمتأب.-ج

 .ن ال يشتمل التعريف على المعرنفأ الشرط الثالث:
رلشيييءتألدتذلييكتميي   ت ياييمتيحيي فتبمل و ،رلييذيتم   ييبتعليييمتعيي  تإيضييمحت قيقييكت

 ح م ترلشا تبهنهمتلولبتيطليعتنهم ًر، ملنهيم تتاثم.تذلك:توهذرتاا نع،ترلا ر ت ح مفم،
 يترل قيقكتإنامتيح فتبطو.ترلشا تولي ترلحل ،تولذلكت ح م ترل  مي تبهنيمترلايم  ت

وي  ظت يتهذرترلش طتعي  تجيور تإ  يم.ترأل ليم ت ييترل ي و ترل ييتأتمتيهمتترلاح نيك،
تىترلشيءت   تعدت صو ال.ألدترل ل تعلترل صو ،

 .أن ال يشتمل التعريف على السلب ل:الشرط الراب
وذلكتبهدتيح فترلشيءتبض التأوتبنقيضم،  تيقيم.ترلللي تهيوتغمي ترلحي .،ورلب  ت
هيييوتعييي  ترإلنفيييم ،ورتايييمنعتايييدتذليييكتإذرتليييمدترلاحييي  فتنفتيييمت ييييمتاحنيييىترلتيييلب،وذلكت

ت ترلاورطد.تتل ح م ترلحمصيتبهنمتغم ترلاطيع،ورألجنبيتبهنمتغم
ه،بمعنى تعريفاه بمرادفاه أو الشرط الخامس: أن ال يكون التعريف للشاي  بنفسا

 .ببعضه
 ح ميي ترل  لييكتبهنهييمتهيييترلنقلك، ملنقلييكتاييدتأقتييم ترل  لييك،أوت ح ميي تتاثييم.تذلييك:

ترل امدتبهنمتا  ترل  لك،إذترلا  تا ر  كتلل امد،أوت ح م ترأل ضتبهنهمترأل ض.
ماال قرينااة  التعريااف خاليااا  ماان األلفاااي المجا يااة إال الشاارط السااادس: أن يكااون 

 .تعين المقصود بالتعريف



43 

 

ا ت ييمتوأدتيلودت مليًمتادترأللفمظترلات حم  تورلغ مبكتورلو شيك،ب تمجبتأدت ت ح
ت.رأللفمظترلورض كترلاح م  

تاثم.تذلك: ح م ترلقو ترل م لكتبهنهمتا  دترلاحلوامس،ورلحل تبهنمتب  .
 نقد للمنطق األرسطيأشهر محاوالت ال

بحيي تأدترن همنييمتاييدت  رتييكترل صييو رستوهيييترلقتيي ترألو.تاييدتقتييايترلانطيينتتتتتتت
مجيي  تبنييمتأدتنشييم تإلييىتأهيي ترلا ييمورسترل يييت نمولييسترلانطيينتبملنقيي ت،توأثنييمءت  رتيي نمت
أشييي نمتإليييىتن ييي تبتييييطكتايييدترلنقييي ترل يييذ اتألدترل  لمييي تليييمدتاوجهيييمتإليييىتررتييي يحمبت

تللاتمئ تأكث ت.
يلييدترلييبحضتأدتربييدت يايييكت  اييمتهللاتهييوترلييذيتقييم تبملنقيي تلانطيينتأ تييطوتاتتتتت
رتياميي تإلييىترلنليي ترلحقليييت،توهييذرتوهيي تايينه ت يييترل قيقييكتألدتت–لاييمتم عاييودتت–ألنييمت

ربييدت يايييكت  اييمتهللات حييملىتلييمدتيفيي  تبييمدترلنليي ترلحقليييترلييذيترت يي فت يييتأهام ييمت
لاغملطيييمست،توايييعت امييي تنقييي تربيييدت ياييييكتو ضيييلمت،تو يييمدترلانطييينترأل تيييطيترلالييييءتبم

 يييتهييذرترلاجييم.تنييذل تتساابقه وتااالي كثياار ماان العلمااا  والمفكاارينللانطيينتإرتأنييمتقيي ت
تانه تعلىتتبم ترلاثم.ترترل ص ت:

)تا  تكت لتفيكتمونمنيكت(تعم ضورتأ تطوت يتأصولمترلفلتفيكترل ييتتالرواقيون  -3
 أقم تعلمهمتانطقمت،تورت ب لوهمتبه  تت.

عليييىتر ييي  فتاشيييم  ه توأ ليييم ه تايييدتتيييلفممدتتالعلماااا  المسااالمين كثيااار مااان -3
 وأشمع  تواح  لكتوغم ه ت.

دتليمدتتفالسفة وحدة الوجود  ىت -0 لملته و  يتقماورتبنق ترلانطنترأل تطيتور 
رلانطييينتأ ضييي تاييينه ت يييمرتبييي تشيييكتولكيييدتن مييي تأدتنبييي  تأشيييه ترلنمقييي مدت

رلييييذيتيقييييو تعليييييمتلانطيييينتأ تييييطوت،ت هيييي ترتمؤانييييودتبمل حيييي  ت يييييترلوجييييو ت
 رلانطنت.

،ت لايييمت حييي فتأدتأ هيييىتعصيييو تتفالسااافة عصااار النهضاااة والعصااار الحاااديث -4
رلانطييينتلمنيييسترلوتيييطىاتألدت جيييم.ترلكنيتيييكتليييمنورتيحوليييودتعليييىترلانطييينت
رأل تطيتلثم رت،ت قم ت جم.تعص ترلنهضكتثي ترل ي م تبملاورجهيكترلابمشي  ت

كنيتيكت،تو ا يضتاعترلانطنترأل تطيترلذيتياث ت لمي  تاهايكت ييت لي ترل
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عنيييمترلانطييينترل ييي م تثييي ترلانطييينترل اييي يت،توايييدتأشيييه ترلف تيييفكترليييذمدت
 ياثلودتهذالترل قبكت وج تبيلودتو  نتي تبيلودتوهمو توبم لليت.

وق ت ام تربدت يايكت يتنق التللانطنترأل تطيت،توهذرتامتمؤلي التلثمي تايدترلحلايمءت
بيدت ياييكتلل صيو رستو مصيكت  ىتادترلاحم ضمدتلمت،توتن ل ت يت ي مثنمتعليىتنقي تر

 رل ح مفمستبمع بم همترلغميكتادت  رتكترل صو رس.
 نقد ابن تيمية للتصورات ) وخاصة الحد األرسطي (

لقيي ت اميي تربييدت يايييكت يييتنقيي التللانطيينترأل تييطيتو ياييمتمليييتنبيي  تأهيي ترلنقييمطترل يييت
تله ت مهمتهذرترل ام تانهمت:

 .تعليىتشياوليكتنل  يمتلاتيمئ ت،توهيذرتميتاستيعابه لمواطن الخلل فاي المنطاق -3
رلانطنت،ت   بحهمتبملنق تابمنمتاورطدترل ل ت مهيم،توهيذرترتيليودتإرتعيدت  رتيكت

تواح  كتلقضميمترلانطنت لامت حل ترل ل تعلىترلشيءت   تعدت صو الت.
،ت ليي ت كييدترن قييم رستربييدت يايييكتللانطيينتاييدتأجيي ت صييواكتتالعدالااة فااي النقاادت -3

هيمتنلي  ترلفيم  ترلاي قنترليذيتمبيمدتايورطدترل امي تبمنمتو مدتذلكترلحلي ت،تولكن
ونقمطترلضح ت،توهيذرترلابي أتابي أترتي ايتأصيم ت يمىت حيملىتقي تأا نيمتبملحي .ت
  ييىتاييعترل صييو تاتألجيي تذلييكتبييمدتربييدت يايييكتأدترلانطيينترأل تييطيترتملقييىت

دتلمدتيتم رت.  هلذرتادت ملنتجالكتور   تولكدتبمتبحضترل نتت  ىتور 
بايورطدترلقصيو ت ييترلانطينتتاعتراف المناطقةضترل  و تعليىترع ام الت يتبح -0

 ،توامت ر ترلقو تيح   ودتبذلكت هذرت لم تأكم تعلىتقصو تهذرترلحل ت.
،ت مل جي تلي تيليدت يما تلاحيو.ترلهي  تلحلي ترلانطينت ودتأدتيليودتتالنقد البنا  -4

تا تييل متبييه ورسترلبنييمءترل يييتيشييم تاييدت  لهييمتبيي ي تعييدترلقصييو ترلييذيتيح يي يت
لثميي رتاييدتاتييمئ ترلانطيينترأل تييطيت،ت نقيي التلييمدتبنييمءتولييي تهيي رامتلاييمتيلييدت
رلييبحضت يييكتذلييكترلبيي رئ ترل يييتوضييحهمتربييدت يايييكت  اييمتهللاتللاتييمئ ترلانطقيييكت

 ا  ترلنق ت يترل صو رستورل ص يقمستعلىت  تتورءت.
 نقد ابن تيمية  للحد األرسطي

مدتأتمتييم مدت اييث دترلغميييكت ليي تربييدت يايييكتعنيي تنقيي التلل يي ترأل تييطيتعلييىتقضييم 
تادت  رتكترل  ترأل تطيتعن ترلانمطقكتإ  رهامتتملبكتورأل  تتاوجبكت.
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ت ملتملبكتقوله ت)تإدترل صو رستغم ترلب مهيكترت نم.تإرتبمل  ت(
تورلاوجبكتقوله ت)ترل  تيفم ترلحل تبمل صو رست(

ت.ت غنمءتعدتهذرترل  و وجمتربدت يايكتلنق ترلاقمامدتاحمتاتلمبمدتأنمتبمإلالمدترر
تو يامتمليتأه تهذالترلوجوالت:ت

 أوال : عدم بداهة قولهم .
 ملاقمامدترلتلبيتورإلمجمبيتغم تب مهممدتإذدتي  مجمدتإلىت لمي تورت لمي تعلمهايمت
عن ترلانمطقك،ت لم تنح ا تعلىتشيءتغمي تابي هدتعلييمت؟تهيذرترتم امشيىتأصي تايعت

تانهيترلانمطقكت.
ت.تلى الحد األرسطي في كثير من العلومثانيا :عدم التوقف ع

 ملنم ترتملجؤودتإلىترل  و ت يتعلواه ت،توهذرتم .تعلىتعي  ترل مجيكتإلمهيمت،تت
تو يترلوقستنفتمترتمجهلودتشمئمتادتاف  رستعلواه ت.

 .ثالثا : ال يخلو حد من نقد 
 ملنييم تليي تم فقييورتعلييىت يي تاحييمدت  ييىت ح ميي ترإلنتييمدتبهنييمت مييوردتنييمطنتعليييمتت

تع  رضمستاشهو  ت،توهذرتم .تعلىتقصو ال.رت
ت.رابعا : قالوا باكتفا  الحد بالحقائق المركبة

)تأيترألنييور ترل يييتلهييمتأجنييم تو اميي تبفصييو.ت(تولكيينه تاييعتذلييكتقييماورتب ح ميي تتت
ترل قمئنترلبتيطكتاث ترلنف تورلحق ت،توهذرتم .تعلىترلقصو ت يترل  ترأل تطيت.

 .د خامسا : الصدق غير مضطرد في الح
اليييمدت صيييو ترلاحييي  فتبييي ودتل ييي تأوتاحم ضييي متمييي .تعليييىتقصيييو ت ييييم نقييي ترت ،تور 
ترل  .

ت.سادسا : بدهية بعا التصورات
رل ييييترت   يييمجتإليييىت ييي تعنييي ترليييبحضت،تو ييييتنفييي ترلوقيييست   يييمجتعنييي ت  ييي مدتت

ت ملب رهكتأا تنتبيتات حبم  ترلانمطقكت مطئكت.
 .سابعا : صعوبة وتعذر الحد الحقيقي 

يمسترلاامييي  تللشييييءتم حيييذ ترلوصيييو.تإلمهيييمت،توهيييذرتبيييمع  رفترلانمطقيييكتألدترليييذر ت
تأنفته توتبنتبيمدتذلكتأثنمءترل  م تعدترلكليمسترل ا ت.
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 .ثامنا : األنبيا  عليهم الصالة والسالم لم يحتاجوا إلى الحد األرسطي
 يتإب غت عو ه تللنيم ت،توهي تأذليىترلنيم تعقي توأعلاهي تت جيكتو يمنيم،توهيذرتت
تعلىتع  ترل مجكتإلىترل  ترأل تطيترلا عو ت.م .ت

لل يي ترلانطقيييتت–  اييمتهللات حييملىتت–عييدتنقيي تربييدت يايييكتتوقباال أن نخااتم الحااديث
مجيي  تبنييمتأدتنشييم تإلييىتأنييمت  اييمتهللاتأكيي تعلييىتأهايييكترل يي و ت يييترلحلييو تولكييدتبحميي رت
تعييدترل يي ترأل تييطيتوشيي وطمترل يييتيح  مهييمترل طييهتاييدتليي تصييوبتلاييمتتييبنت،تولكنييم
م تتأدترلغميكتادترل  تهيترل امم تللشيءترلاح  فت،تولي ترل صو تل قيق متلصيحوبكت
ذليييكتو حيييذ الت،توللايييمتليييمدترل ح مييي تأوجييي تليييمدتأ ضييي توأ تيييدت،ت  قيقيييكترل ييي تبييييمدت

تاتاىتررت ت ق ت.
لذلكتيشي  طت ييتهيذرترل ح مي تأدتيليودتجماحيمتامنحيمتمجايعتأ ي ر ترلاحي  فتويانيعت

تهوترل  ترلص ي تلامتيق  ت  امتهللاتاام توجماعتامنعت.ادت  و.تغم همت،توهذرت
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

ت
 


