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 أوال: األهداف:
 وسماعك لشرحه أن:ذا الدرس هليرجى لك عزيزي الطالب بعد دراستك 

 .تعرف حد علم املنطق 
 .تعرف موضوع علم املنطق 
 .تعرف ثمرة علم املنطق 
 .تعرف بقية املبادئ العشرة لعلم املنطق 

 ثانيا: الشرح:
يرفع عنه ينبغي قبل الشروع في دراسة علم من العلوم أن يتصور الشارع هذا العلم تصورا 

 اجلهالة. ولهذا كانت عادة العلماء أن يتقدمو على الشروح للعلوم مبا يسمى باملبادئ العشرة:

 يقول اإلمام الصبان:

 احَلدَّ َواملوُضوُع ُثمََّ الثََّمَره ِإنَّ َمباِدئ ُكلَّ َفن َّ َعَشَره
 الشَّاِرْعَوااِلْسُم اِلاْسِتْمَداُد ُحْكُم  َوِنْسَبٌة َوَفْضُلُه َوالَواِضعْ 

 َوَمْن َدَرى اجَلِميَع َحاَز الشَََّرَفا َمَساِئٌل والَبْعُض ِبالَبْعِض اْكَتَفى
 

ومن أهم هذه املبادئ التي على الطالب معرفتها: )احلد( حتى يرتفع اجلهل بهذا العلم. 
 و)املوضوع( حتى يقدر على التمييز بني هذا العلم وغيره من العلوم. و)الثمرة( حتى يتقوى

 الباعث على على طلب وتعلم هذا العلم.

 أوال: احلد
املنطق بهذا مي ساملنطق في اللغة مصدر ميمي من النطق، ووتعريف احلد هو التعريف؛ 

 االسم ألن الفكر الصحيح املنضبط ال يظهر إال من خالل النطق.

 الفكر.عن اخلطأ في  ها الذهَنآلة قانونية تعصم مراعاُتوتعريف املنطق في االصطالح: 
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 شرح التعريف االصطالحي:

 )آلة(: أي أداة. و)قانونية(: أي لها قواعد كلية منضبطة ومطَّردة. آلة قانونية:

اجلزئي مثل: )محمد( هو ما مينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه والكلي مثل:  مثال:
 )إنسان( ما ال مينع.

، )مراعاتها(: أي تطبيق قواعد هذا حتفظ: أي (تعصم) :الفكرعن اخلطأ يف  تعصم مراعاتها الذهن
)اخلطأ(: أي الفساد في التعريف في باب التصورات أو الفساد في  العلم )الذهن(: أي العقل.

النتيجة في باب التصديقات. )الفكر( هو ترتتيب معلومات مستقرة في النفس للتوصل بها 
 إلى مجهوالت تصورية أو تصديقية.

 لتصور صحيح: مثال

 من القرآن:

{ َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما ِإنْ ُكْنُتْم ُموِقِننَي( َقاَل 23) َربُّ اْلَعاَلِمنَي}َقالَ ِفْرَعْوُن َوَما (. 1)
 .[24، 23]الشعراء: 

( الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن{ ]يونس: 62َزُنوَن )َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْح َأْوِلَياَء اللَِّه}َأَلا ِإنَّ (. 2)
62 ،63]. 

( الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم 103) ِباْلَأْخَسِريَن َأْعَماًلا}ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم (. 3)
 .[104، 103َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا { ]الكهف: 

( الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن{ ]البقرة: 155) الصَّاِبِريَن}َوَبشِِّر (. 4)
155 ،156]. 

ُه َزاَدْتُهْم ِإمَياًنا َوَعَلى }اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُت(. 5)
 .[3، 2( الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّلاَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن { ]األنفال: 2َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَن )

 من السنة النبوية:

 شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم (. اإلسالم:1)
 رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال.

 .أن تؤمن بالله، ومالئكته، ورسله، ولقائه، وتؤمن بالبعث اآلخر :اإلميان(. 2)
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 (. اإلحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإنلم تكن تراه فإنه يراك. 3)

 : الكالم الفصيحمن 

 (. اإلنسان: حيوان ناطق.1)

 (. األسد: حيوان مفترس.2)

 حيوان صاهل.(. الفرس: 3)

 .دلُّ على معنى في نفسه غير ُمقترن  بزمن لفظ (. االسم: 4)

 .الفعل: ما دلَّ على حدث  ُمقترن  بزمن (. 5)

 مثال لتصور خطأ: 

 .اإلنسان: حيوان(. 1)

 .دلُّ على معنى في نفسه غير ُمقترن  بزمن لفظ  الفعل(. 2)

 مثال لتصديق صحيح:

 )العالم متغير. )مقدمة أولى 
  متغير له حادث. )مقدمة ثانية(وكل 
 )العالم حادث. )نتيجة 

 مثال لتصديق خطأ:

 مقدمة أولى(.ما ُضِرَب َنْقًدا من الدَّنانير :الَعْيُن( . 
 .)وكل ماء ينبع من األرض ويجري هو العني. )مقدمة ثانية 
 .)ما ضرب نقدا من الدناير هو املاء الذي ينبع من األرض ويجري. )نتيجة 

ا
ً
 املوضوع: ثاني

وهي املفردات والنسب بينها مثل تصور معنى سيدنا املعلومات التصورية موضوع علم املنطق 
إليه  (الرسالة)وتصور نسبة  (رسول الله)وتصور معنى -صلى الله عليه وسلم - (محمد)

وهي احلكم بالسلب أو اإليجاب في املركبات  التصديقيةاملعلومات وصلى الله عليه وسلم. 
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عليه وسلم رسول من عند الله بدليل أنه أتى  مثل التصديق بأن سيدنا محمد صلى الله
 باملعجزة وكل من أتى باملعجزة وادعى النبوة فهو رسول.

 ثالثا: الثمرة. 
 .فهو للعقل كالنحو للسان ،فكيرتق الصحيحة في المعرفة الطرثمرة علم املنطق هي 

وهو تلميذ أفالطون وأفالطون  ارسطو الفيلسوف اليوناني )ارسط أو ارسطاطاليس( اضعه:و
تلميذ سقراط وقيل إن أرسطو طاليس شيخ اإلسكند األكبر وكان من كالمه أحب احلق 

 وأفالطون إذا ما اتفقا فإن اختلفا كان احلق أولى منه.

العموم واخلصوص املطلق فهو يفيد العلوم دون أن يستفيد من أحدها؛ ألن العقل  :نسبته
 .هدُّمستَم

 النوراني. العقل من استمداده:

 .س للكتاب والسنةاجلواز ملن عنده القدرة على الفهم املمار حكمه:

 وميزانها. وقال الغزالي:عيارها مالعلوم و ونقانهو من  فضله:

 واختالف الناس فيه أعجب حكمة املنطق شيء عجب
 وبه يدرك ما يستصعب كل فن فهو قانون له

 توجب ما ال يجبنفرة  وله في نفس من لم يره
 أدب ممن لديه أدب وكذا ينفر من ليس له

 

 ميزان العلوم.ر العلم، ااملنطق، معي اسمه:

 .القياس اوثمرته اتواالتصديق  ،أو القول الشارح التعريف اوثمرته اتالتصور مسائله:
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 القاعدة
 املنطق في اللغة مصدر ميمي من النطق، . (1)

 املنطق بهذا االسم ألن الفكر الصحيح املنضبط ال يظهر إال من خالل النطق.مي س. (2)

 الفكر.عن اخلطأ في  ها الذهَنآلة قانونية تعصم مراعاُتاملنطق في االصطالح: . (3)

املعلومات و ،وهي املفردات والنسب بينهااملعلومات التصورية موضوع علم املنطق . (4)
 .وهي احلكم بالسلب أو اإليجاب التصديقية

 .فهو للعقل كالنحو للسان ،فكيرتق الصحيحة في المعرفة الطرثمرة علم املنطق هي . (5)

 .و الفيلسوف اليونانيارسط اضعه:و. (6)

العموم واخلصوص املطلق فهو يفيد العلوم دون أن يستفيد من أحدها؛ ألن العقل  :نسبته. (7)
 .هدُّمستَم

 النوراني. العقل من استمداده:. (8)

 .س للكتاب والسنةاجلواز ملن عنده القدرة على الفهم املمار حكمه:. (9)

 العلوم وعيارها وقانونها وميزانها. هو من مبادئ  فضله:. (10)

 ميزان العلوم.ر العلم، ااملنطق، معي اسمه:(. 11)

 .القياس اوثمرته اتواالتصديق  ،أو القول الشارح التعريف اوثمرته اتالتصور مسائله:. (12)

 :نشاط

 آخر لتصديق فاسد؟تصديق صحيح ومثاال لووآخر لتصور فاسد ، مثاال لتصور صحيح هات 


