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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 صلى اهللا على موالنا حممد وآله وصحبه 

قال الشيخ االمام االستاذ العامل الصدر االجل االوحد ابو عبد اهللا حممد ابن نامور الشهري باخلوجنى رضى 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد االولني واآلخرين : اهاهللا تعاىل عنه وارض

  : أما بعد فهذه. وآله الطاهرين

  جمل تنضبط بها قواعد المنطق وأحكامه

وضعتها جلمع من اكابر العلماء واعيان الفضالء من إخواىن يف الدين مستمدا من اهللا تعاىل حسن التوفيق 
  .مبنه وفضله

واملعترب ىف هذا اللزوم .  اللفظ على املعىن لوضعه له مطابقة وملا دخل فيه تضمن وملا خرج عنه التزامداللة
  .الذهىن لينتقل الفهم من املسمى اليه دون اخلارجى لعدم توقف الفهم عليه

واللفظ اما مركب ان دل جزءه على جزء معناه واال فهو مفرد سواء تعددت مسمياته وهو املشترك او 
  .دت وهو املنفرداحت

افراده فيه او  وهو باعتبار كل مسمى اما علم ان تشخص ذلك املسمى واال فمتواطئ ان استوت وجه
  .مشكك ان كان البعض اوىل من البعض واقدم

وايضا املقرد ان صلح الن خيرب به فان دل يئته على زمان كان فعال واال كان امسا وان مل يصلح كان 
  .اداة

  . اما مرادف للفظ آخر ان وافقه ىف املسمى واال فمباين لهوايضا فكل لفظ

وايضا فاملفرد اما كلى ان مل مينع نفس تصور معناه من صدقه على كثريين امتنع وجودها ىف اخلارج عن 
واما جزئى . املفهوم او امكان ومل يوجد او وجد منها واحد فقط مع امتناع غريه او امكانه او كثري متناه

  .ى احلقيقى وهو اخص من االضاىف املندرج حتت الكلىان منع ويسم

والكلى ان كان متام ماهية افراده كان نوعا حقيقيا حلمله عليها ىف جواب ما هو واتفاقيا ىف املاهية وان 
كان جزءا منها فان محل عليها ىف جواب ما هو حال الشركة كان جنسا واال محل عليها ىف جواب اميا 

  .هو ىف جوهره فكان فصال
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وان كان خارجا عنها فان محل على ما حتت طبيعة واحدة فقط كان خاصة وان محل على غريها ايضا 
كان عرضا عاما وكل واحد منهما اما غري  شامل او شامل مفارق او الزم اما للوجود او للماهية وذلك 

  .اما بغري وسط ان مل يفتقر العلم باللزوم اىل ثالث واما بوسط اذا افتقر اليه

اجلنس ان عال ما عداه من االجناس مسى عاليا وجنس االجناس وان كان عكسه فهو اجلنس السافل و
  .واالخري وان توسطهما فهو املتوسط وان باينهما فهو املفرد

ويقال للمندرج حتت الكلى نوع اضاىف وقد يوجد بدون احلقيقى كاجلنس املتوسط وبالعكس كاملاهية 
  .البسيطة

ضاىف االربعة املذكورة والسافل منها نوع االنواع واملعرف للشئ ما معرفته سبب ومن مراتب النوع اال
معرفته بشرط ان يكون غريه وسابقا عليه ىف املعرفة واجلى منه ومساويا له ىف العموم وغري معرف به 

اما تاما فان اقتصر عليه كان رمسا اما ناقصا ان كان باخلاصة فقط و. ذلك يفيد متييزه عن غريه ىف اجلملة
ان كان ا وباجلنس وان افاد مع ذلك التمييز الذاتى كان حدا وشرطه ان يكون بالذاتيات فان اقتصر 

عليه كان حدا ناقصا كما هو بالفصل وحده وبه مع اجلنس البعيد وان  افاد مع ذلك االحاطة بكنه 
 بانعدام بعض شرائطه احلقيقة كان حدا تاما ويشترط ان يكون جبميع الذاتيات واخللل ىف كل قسم

  .واخللل ىف اللفظ ان ال يكون ظاهر الداللة بالنسبة اىل السامع

واللفظ املركب ان دل بالقصد االول على طلب الفعل كان مع االستعالء امرا ومع اخلضوع سؤاال ومع 
هى اما التساوى التماسا واال كان تنبيها ان مل حيتمل الصدق والكذب وان احتملهما كان خربا وقضية و

شرطية ان حتلل طرفاها اىل قضيتني واما محلية ان حتلال اىل مفردين حكم فيها بان ما صدق عليه احدمها 
بالفعل ىف احلمل صدق عليه االخر اجيابا او سلبا ويسمى االول منها موضوعا واآلخر حمموال فان كانا 

دمها فقط وعلى كل تقدير فالبد وجوديني كان حمصلة الطرفني واال كانت معدولة بطرفيها معا او باح
  .من نسبة للمحمول ا يصدق على املوضوع انه هو ىف املوجبه وانه ليس هو ىف السالبة

واملعصر ىف املعدول ما ىف طرف . مسيت القضية ثالثة واالثنائية فان صرح بالرابطة اى بالفظ الدال عليها
دون الكيف تناقضتا وعلى العكس تعاندتا صدقا فالقضيتان ان توافقتا ىف العدول او التحصيل . احملمول

  .حالة االجياب وكذبا حالة السلب

    

وحرف السلب املتاخر عن الرابطة جزء من احملمول . وان احتلفتا فيهما كانت املوجبة اخص من السالبة
يتني ومتيزان واملتقدم عليها لسلب احلكم فال التباس ىف اللفظ بني املوجبة املعدولة والسالبة احملصلة ثالث

  .ثنائيتني بالنية او باالصطالح على ختصيص بعض االلفاظ باالجياب والبعض بالسلب
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ومسيت حمصورة ومسورة . وموضوع احلملية ان كان معنيا مسيت خمصوصة موجبة وسالبة وان كان كليا
: جبة وسورهاان قرن ا السور وهو اللفظ الدال على كمية االفراد اما بالتعميم وتسمى كلية، اما مو

بعض : واما بالتبعيض وتسمى جزئية، اما موجبة وسورها. ال شئ وال واحد: كل، واما سالبة وسورها
وبعض ". وهذا قد يستعمل للسلب الكلى وال يستعمل لالجياب ليس بعض : وواحد، واما سالبة وسورها

 عن الكل مبا هو كل  وداللته باملطابقة على سلب احلكم"وليس كل". بالعكس من االول  وهو "ليس
  .وعن البعض التزام بعكس اال وليكن

  .فان مل يقرن ا السور اصال كانت مهملة موجبة وسالبة وهى ىف قوة اجلزئية ملساواا اياها ىف الصدق

وان قرن السور باحملمول مسيت منحرفة، والضابط ىف املنحرفة انه كلما كان احد الطرفني شخصا مسورا 
جيابا كليا او سلبا جزئيا وكانت املادة ممتنعة او ما يوافقها من االمكان وجب توافقهما او كان احملمول ا

  .فيه

وكيفية النسبة احلكمية بالضرورة والدوام ومقابليهما يسمى مادة والبد منها حبسب االمر نفسه فان 
  .صرح باجلهة اى باللفظ الدال عليها مسيت القضية رباعية وموجبة واال مطلقة

او ما . رية ما جيب حمموهلا ملوضوعها اجيابا او سلبا ما دامت ذاته موجودة وتسمى ضرورية مطلقةوالضرو
او مقيدا باال دوام . دام موصوفا بالوصف الذى عرب به عن املوضوع اما مطلقا وهى املشروطة العامة

 الوقت، واال او حبسب وقت ما مع اال دوام وهى الوقتية ان عني. حبسب الذات وهى املشروطة اخلاصة
  .فهى املنتشرة

او حبسب الوصف وهى العرفية . والدائمة ان يدوم احملمول اما حبسب ذات املوضوع وهى الدائمة املطلقة
  .العامة ان اطلقت واخلاصة ان قيدت باال دوام

وسلب مجيع . وسلب الضرورة املطلقة عن احد الطرفني امكان عام وعن كليهما امكان خاص
  .طرفني امكان اخص وبالنسبة اىل الزمان املستقبل استقباىلالضرورات عن ال

واملطلقة قد فهم منها قوم اصل الثبوت او السلب مطلقا بالفعل وبعضهم قيده باال دوام وبعضهم باال 
  .ضرورة وتسمى االوىل مطلقة عامة والثانية وجودية ال دائمة والثالثة وجودية ال ضرورية

  .االجياب والسلب حبيث يقتضى لذاته صدق احديهما وكذب االخرىوالتناقض هو اختالف قضيتني ب

فنقيض القضية البسيطة املخالفة ىف الكيف والضرورة واالمكان والعموم واخلصوص حبسب االزمنة 
  .واالفراد املوافقة ىف الطرفني والزمان

  .ونقيض املركبة املفهوم املردد بني نقائض االجزاء

طرىف القضية بعني اآلخر ىف العكس املستوى ونقيض اآلخر ىف عكس والعكس هو تبديل كل واحد من 
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  .النقيض مع بقاء الصدق والكيفية ىف املستوى والصدق فقط ىف عكس النقيض

. والسالبة اذا اعترب فيها العموم حبسب االزمنة واالفراد انعكست كنفسها ىف املستوى واالمل تنعكس اصال

  .وعلى راى يعترب العموم حبسب االزمنة فقط. اىوكذلك املوجبة ىف عكس النقيض على ر

واملوجبة تنعكس جزئية ىف املستوى وجبهة االطالق ىف الفعليات واالمكان العام ىف غريها وعلى راى جبهة 
  .كذلك السالبة ىف عكس النقيض. االمكان العام ىف الكل

ة او االخص من نقيضها او والربهان هو استلزام نقيض العكس احملال النعكاسه اىل نقيض اصل القضي
  .ويدل على االنعكاس النقص ىف املواد. النتاجه مع اصل القضية احملال او بفرض الكالم ىف معني

ان اشتمل بالفعل على النتيجة ويسمى استثنائيا . والقياس قول مؤلف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخر
ويشتمل على مقدمتني احدامها تشتمل على موضوع املطلوب املسمى باالصغر . او نقيضها واال اقترانيا

والطرف االخر من كل واحدة منهما . وهى الصغرى واالخرى على حمموله املسمى باالكرب وهى الكربى
لصغرى، موضوعا ىف الكربى، فهو النظم الكامل فان كان حمموال ىف ا. مشترك بينهما جامع وهو االوسط

وان كان حمموال . وان كان بالعكس فهو الشكل الرابع لبعده عن الكامل جدا. ويسمى الشكل االول
وان كان موضوعا فيهما فهو . فيهما فهو الشكل الثاىن ملوافقته االول ىف اشرف مقدمتيه اعىن الصغرى

  .الثالث

    

ية االوسط للظرفني بالفعل او بالقوة مع عموم وضعه الحدمها ولالصغر والضابط ىف االنتاج موضوع
وتتوقف كلية النتيجة على عموم موضوعية االصغر . بالثبوت او ثبوته لكل االكرب مع نفيه عن االصغر

  .وكلية الكربى واجياما على اجياب املقدمتني

 الكامل انتجت مطلقا واال اعترب فيها امور واالختالطات اذا استنتج االجياب منها او وافقت الكربى النظم
. والثاىن ان ال تستعمل املمكنة اال مع ما فيه ضرورة. احدها دوام الصغرى او انعكاس الكربى: ثالثة 

  .والشرط الثاىن ال يعترب على راى بل الباقيان فقط. والثالث انعكاس السالبة ىف الشكل الرابع

لضرورة واال ضرورة مطلقا فيما عدا الدوام حبسب الوصف عند فعلية والنتيجة تتبع حممولية االكرب ىف ا
الصغرى وتتبع موضوعية االصغر عند كون الكربى دائمة حبسب الوصف او كون الصغرى ممكنة او 
كوا ضرورية من الرابع اال ىف الالدوام او الالضرورة والضرورة عند انفراد الصغرى بالضرورة تتبع 

  .ضرورة سالبة او كربى فقط خمالفة للنظم الكاملاملقدمة الدائمة وال

والربهان هو بعكس املقدمة املخالفة للنظم الكامل او تبديل احدى املقدمتني باالخرى او بعكسها مث 
عكس النتيجة او باخللف وذلك تضم نقيض النتيجة اىل املقدمة املخالفة لينتج نقيض االخرى املوافقة او 
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بفرض موضوع املقدمة اجلزئية معينا لتصري   املخالفة او باالفتراض وذلك ما ينعكس اىل نقيض االخرى
  .كلية

  .وحيصل املطلوب من قياسني احدمها كامل واالخر من ذلك الشكل بعينه ولكن من كليتني

  .ويدل على العقم االختالف وذلك بصدق القياس مع اجياب النتيجة تارة وسلبها اخرى من املواد

 مستصحبة لالخرى - وتتسمى املقدم-م اىل متصلة وهى ما كان احدى القضيتنيواما الشرطية فتنقس
  .وتسمى التاىل لعالقة بينهما تقتضى ذلك وتسمى لزومية او رد اتفاقهما ىف الصدق وتسمى اتفاقية

واىل منفصلة وهى ما كان احلكم فيها بني القضيتني بالتعاند اما ىف الصدق والكذب معا وهى احلقيقية او 
  .او ىف الكذب فقط وهى مانعة اخللو. ىف الصدق فقط وهى مانعة اجلمع

والثانية بكون كل واحد . وصدق االوىل بكون كل واحد من طرفيها نقيض اآلخر او مساويا لنقيضه
  .منهما اخص من نقيض اآلخر والثالثة بكون اعم مث سالبة كل واحدة من هذه القضايا يرفع اللزوم

والسلب برفعهما سواء كانت من موجبات االجزاء او سوالبها وكل . زوم والعنادفاالجياب باثبات الل
واحدة من الشرطيتني تتالف من محليتني او متصلتني او منفصلتني او محلى ومتصل او محلى ومنفصل او 

  .متصل ومنفصل

وتتعدد .  العكسوتتعدد املتصلة بتعدد اجزاء التاىل دون املقدم لوجوب الزمية اجلزء ملا يلزم الكل دون
  .املنفصلة بتعدد اجزائها حبسب منع اخللو دون اجلمع

واملتصلة تصدق عند صدق الطرفني او التاىل فقط او كذما معا وتكذب بكذب الطرفني او احدمها او 
  .صدقهما معا اذا كانت لزومية

عا وتصدق مانعة وتصدق املنفصلة احلقيقية بصدق احد الطرفني فقط وتكذب عند كذما معا وصدقها م
  .اجلمع بكذب الطرفني او احدمها وتكذب بصدقهما

  .ومانعة اخللو بالعكس والسوالب على العكس ىف الكل

واملتصلة اللزومية قد تكون كلية، وهى ان يكون التاىل الزما للمقدم على مجيع اوضاعه الىت ميكن حصوله 
لىت تلزم بعض هذه االوضاع، وخمصوصة وهى عليها واملقارنات الىت ميكن اجتماعه معها، وجزئية وهى ا

كلما ومهما : الىت تلزم على وضع  معني والسوالب ىف مقابلة املوجبات فسور االجياب الكلى ىف املتصلة
  .دائما: وىف املنفصلة. ومىت

ليس البتة، وسور االجياب اجلزئى بادخال حرف السلب على سور االجياب : وسور السلب الكلى فيهما
لو وان واذا ىف : خلصوص بتخصيص اللزوم او العناد حبال او زمان، واالمهال باطالق لفظالكلى، وا

واملتصلة تستلزم متصلة توافقها ىف الكم واملقدم وختالفها ىف الكيف وتناقضها . املتصلة، واما ىف املنفصلة
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لو من نقيض مقدمها ومانعة اخل. وتستلزم منفصلة مانعة اجلمع من عني مقدمها ونقيض تاليها. ىف التاىل
وعني تاليها، متعاكستني عليها، وتستلزمها منفصلة حققية من احد اجلزءين ونقيض اآلخر من غري 

  .عكس

وكل واحدة من املتصلة واملنفصالت الثالثة موجبة تستلزم سوالب الباقى مركبة من اجلزءين من غري 
  .قيضى جزءيها من غري عكسوكل واحدة من غري احلقيقتني تستلزم االخرى مركبة من ن. عكس

    

  :ت االقترانية الشرطية مخسة اقساموالقياسا

فان كان .  املؤلف من متصلتني، ومنفصلتني، ومتصل ومنفصل، ومحلى ومتصل، ومحلى ومنفصل
االوسط جزءا تاما من املقدمة الشرطية فالضابط فيه كون القياس مشتمال بالفعل او بالقوة على متصلتني 

والنتيجة حينئذ ىف القسم االول متصلة من الطرفني او من نقيضهما او منفصلة تلزم .  منتجمها على تاليف
هذه املتصلة وان مل يكن االوسط جزءا تاما فالضابط فيه كلية احدى املقدمتني مع اشتمال املتشاركتني 

 نتيجة التاليف على تاليف منتج مع اعتبار منع اخللو من الشرطية ان كانت منفصلة او انتاج احدمها مع
والنتيجة حينئذ ىف القسم االول متصلة كلية . بينهما ملقدم متصلة كلية هى احدى املقدمتني او الحديهما

  .من الطرف غري املشارك من الكربى ونتيجة التاليف

  .وىف القسم الثاىن منفصلة مانعة اخللو من كل ما ال يشارك ونتيجة التاليف من كل ما يشارك

ثالث ان جعلت  منفصلة وان جعلت متصلة كان مقدمها الطرف غري املشارك من املقدمة وهذه نتيجة ال
  .وتاليها نتيجة التاليف من طرفها اآلخر واملقدمة املنفصلة. املتصلة

. وىف القسم الرابع متصلة احد طرفيها الطرف غري املشارك من املقدمة املتصلة بالوضع الذى كان فيه

  .ليفوالطرف اآلخر نتيجة التا

والفسم اخلامس ينتج محلية ان شارك كل جزء من اجزاء االتصال محلية واشتركت التاليفات ىف نتيجة 
  .واحدة واال فمثل نتيجة القسم الثاىن واملعترب هو الضابط املذكور بالفعل او بالقوة

التاىل رفع املقدم والقياس االستثنائى ان كان الشرطية فيه متصلة انتج وضع املقدم فيها وضع الثاىن ورفع 
وان كانت منفصلة فان كانت . واال بطل اللزوم دون العكس ىف شئ منها الحتمال كون التاىل اعم

وان كانت . حقيقية انتج وضع كل واحد من اجلزءين رفع اآلخر المتناع اخللو وذلك اذا وضع مقيدا
وان . دون العكس المكان اخللومانعة اجلمع انتج وضع كل واحد من اجلزءين رفع اآلخر المتناع اجلمع 

  .كانت مانعة اخللو فعلى العكس من ذلك

محد . وهذا آخر ما قصدنا ذكره ىف هذا املؤلف واهللا اهلادى وهو وىل الكفاية وواهب العقل والقوة
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  .يستحقه وشكر يرتضيه وهو حسبنا ونعم الوكيل

مور اخلوجنى رمحه اهللا تعاىل ورضى عنه جنزت اجلمل املنطقية للشيخ افضل الدين عبد اهللا بن حممد ابن يا
وهى مما افادىن بكتبها اخى وسيدى ابو احلسن على بن عتيق اعانىن اهللا واياه على ما يقر بنا منه ويزلفنا 

  .لديه جباه سيدنا حممد وآله الطاهرين

سى رفق اهللا به كتب هذا اثر الفراغ من مقابلتها بيده الفانية عبد اهللا الراجى رمحته الباقية حممد بن عي
  .ورزقه العلم والعمل
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