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  *المقدمة
ــــالقَلِم    ــــذي ب ــــِه ال ــــُد لّل   الحم

  

ــِم    ــم یعَل ــا ل ــساَن م ــَم اإلن ــد عّل   ق
  

ــــّم صــــالُتنا علــــٰی    ــــارِ ث    المخت
  

  وآلــــــِه األماجــــــِد األطهــــــارِ   
  

ــــُد فــــالعلوُم بیننــــا ُکُثــــ     ْر وَبع
  

ــُضْر    ــبعُض ی ــُع وال ــبعُض ال ینف   وال
  

ــــدیِن    ــــوُم ال ــــا عل ــــّن أرقاه   لک
  

  لـــذاك فٱطلْبهـــا ولـــو بالـــصیِن   
  

ــــاِن   ٥ بی ــــع التِّ ــــَم م   ِلتجمــــَع العل
  

ــــــسّنِة والقــــــرآِن      والفهــــــِم لل
  

ـــِب    ـــُن غال ـــُد ب   فغـــاَص فیهـــا رائ
  

ـــِب    ـــدٍر ذوي المناق ـــن آل َحْی   **م
  

  فــــصاَغ منهــــا ُزْبــــدَة الجــــواهرِ   
  

ـــــًة ب   ـــــرِ منظوم واه ـــــدَرِر الزَّ   ال
  

ـــــــوم   ـــــــُع للعم ـــــــًة تنف   ِألِفّی
  

  » ُِزْبـــدِة العلـــوم«أســـمیُتها بــــ   
  

  هدیــــًة لکــــلِّ مــــؤمٍن َخــــال  
  

ــَبال   ــْن ســاَمني ســوَء العــذاِب وال   َم
  

  وأســــأُل الرحمــــاَن أن یرَحمِنــــي  ١٠
  

ـــــي   ـــــِة وأن ُیکرَمِن ـــــوَم القیام   ی
                                                                                                                                                                                                           

زبـدة علـم (لقد شرح الناظم هذه األلفیة بشرح میّسر، وقد تّم نشره في خمـسة مجلـدات، تحـت عنـوان  *
زبـدة علـم (و ) زبدة علم المنطق نظمًا و شرحاً (و ) زبدة علم البالغة نظمًا و شرحاً (و ) النحو نظمًا و شرحاً 

  ).زبدة علم األصول نظمًا و شرحاً (و ) الکالم نظمًا و شرحاً 
التي کانت تصدر تحت إشراف العالمـة الحجـة الکبیـر ) ٨ من المجلد ٢الجزء (جاء في مجلة المرشد  **

آل السید حیدر بیت علم سابق ومجـد سـامق، مـن أسـر العـراق الـشریفة «: الشهرستاني السید هبة الدین 
لحیـدریون العلـم ورث ا. العریقة بالمجد والسؤدد، الـشهیرة بـالعلم والفـضل واألدب والحـسب والنـسب

والشرف خلفًا عن سلف، وناهیك من فضلهم ونبوغهم وعبقریتهم أّنهم بلغوا من االشتهار في سائر األقطـار 
تقیم هذه األسرة السریة، والسلسلة الطاهرة الذهبیـة، فـي مدینـة . ما ال یحتاج إلی بیان أو إقامة دلیل وبرهان

ت معروفـة، وربمـا أقـام بعـضهم فـي النجـف األشـرف الکاظمیة المقدسة، وفي العاصمة بغداد منهم بیـو
لتحصیل العلوم الدینیة واآلداب العربیة، وینتهي شریف نسب هذه األسرة من جهة األب إلی اإلمام الحـسن 

 .»بن علي علیهما السالم، ومن جهة األم إلی اإلمام الحسین بن علي علیهما السالم، فهي حسنیة حسینیة



  ألفية زبدة العلوم
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  علم النحو
 تعریف علم النحو

ــــساِن    ــــو لإلن ــــٌم ه ــــُو عل   النح
  

ــــِة الّلــــساِن    ــــصوُنه عــــن َزّل   ی
  

  الکلمة
 تعریف الکلمة

ـــُد المفـــَردُ      الِکْلمـــُة اللفـــُظ المفی
  

ــردُ    ــوٌل مف ــبعُض ق ــي األشــهِر وال   ف
  

 أقسام الکلمة

ـــِسْم    ـــرٍف تنق ـــٍل ولح ـــٍم وفع   لٱس
  

  »زیــٌد، یــشتري، واُو القــَسم«کنحــو  
  

 عالمة االسم

ـیِن « کــ »أْل «واِلٱسُم ُیعرُف بــ      »التِّ
  

ـــــویِن وبالحـــــدی   ـــــُه والتن   ِث عن
  

  معرب ومبنيتقسیم االسم إلٰی 

  »مــــاءِ «ینقــــسُم لمعــــرٍب کـــــ   ١٥
  

ـــــ    ــــيٍّ ک ــــذا لمبن ــــؤالءِ «ک   »ه
  

 أقسام الفعل

والفعـــُل مـــاٍض أمـــٌر ٱْو مـــضارُع   
  

ــــُع «وذا کنحـــِو    ـــْع، ُیباِی ـــاَع، ِب   »ب
  

 عالمة الماضي

ـــاکنهْ    ـــاٍء س ـــرُف الماضـــي بت ـــ     وُیع ــٍث ک ــاِء تأنی ــْت آم«أْي ت ــهْ قام   »ن



 نظم علم النحو
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 أحکام الماضي

  »قـاال وَحَکـْم « الفتِح کــ علٰی  ُیبنٰی   
  

  إّال مــــع الــــواِو لجْمــــٍع فُیــــَضْم   
  

ِك    ـــِع مـــن الُمحـــرَّ ـــْضَمِر الرف   أو ُم
  

  »ٱســتغْبُتِك «فَیْلــَزُم الــسکوَن کـــ   
  

 عالمة األمر

   الُمخاَطبــهْ »یــا«وُیعــرُف األمــُر بـــ   ٢٠
  

   الُمطاَلبــــهْ مــــَع الداللــــِة علــــٰی   
  

 مرأحکام األ

کوِن صـــحیُحه علـــٰی      ِنـــيبَ َینْ  الـــسُّ
  

ــــي   ــــٍر ُبِن ــــذِف آِخ ــــه بَح   ُمعتلُّ
  

  لکــْن همــا بحــذِف نــوِن الرفــِع مــا  
  

  مـــْع أِلــــٍف أو واٍو ٱو یــــاٍء همــــا  
  

  والفـــتِح مـــْع نـــوٍن لتوکیـــٍد أتـــْت   
  

ــــدْت    ــــسوٍة َب ــــسکوِن إن لن   وبال
  

 عالمة المضارع

  وُیعـــرُف المـــضارُع بـــأْن َیِلـــي  
  

ــْم «أداَة    ــم «ِو  کنحــ»َل ــْستحِمِل ل   »َی
  

 أحکام المضارع

ـــٰی   ٢٥ ـــي عل ـــّم إذا الماض ـــه ُض   أّوُل
  

ـــال   ـــا َخ ـــي م ـــتُح ف ـــٍة وُیف   أربع
  

کوِن َمــْع  علــٰی آِخــُره ُیبنــٰی       الــسُّ
  

ــاٍث نحــُو    ــوِن إن ــْع «ن ــون ُجَم   »َیْعُف
  

  ٱتـــصاِل  الفـــتِح فـــي الِ ُثـــم علـــٰی   
  

ــــصاِل    ــــال ٱنف ــــٍد ب ــــوِن توکی   بن
  

ـــَرُب    ـــو ُمع ـــك فه ـــدا ذل ـــا ع   وم
  

ــ   ــضَرُب «ـک ، ُی ــضِرُبنَّ ــضرباِن، َی   »َی
  

 عالمة الحرف

ـــَبال   ـــأْن ال َیق   وُیعـــرُف الحـــرُف ب
  

ــَة اِالســِم وال الفعــِل کـــ      »ال«عالم
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 الکالم

ــــُد یُ ا مــــإّن الکــــالَم اللفــــُظ   ٣٠   فی
  

  »ِزیـُدوا«إْذ َیحُسُن الـسکوُت نحـُو   
  

 أنواع اإلعراب

  أنــواُع اِلٱعراِب الــذي هــو األَثــْر   
  

  ونــصٌب وکــذا جــزٌم وَجــْر رْفــٌع   
  

  َلــْن «واألّوالِن فــي ٱســٍم ٱْو فعــٍل کـــ  
  

ـــؤتَمْن    ـــدًا ُی ـــٌد إّن زی ـــوَن زی   »یخ
  

  »َلـم َیـَنْم «والجزُم في الفعِل کنحـِو   
  

  »والقَلـْم «والجرُّ فـي اِالسـِم کنحـِو   
  

  وٱرفـــْع بـــضمٍّ وبفـــتٍح ٱنـــِصَبْن   
  

  وٱجـــُرْر بکـــْسٍر بـــسکوٍن ٱجـــِزَمْن   
  

 األسماء الستة

  أْب «وٱســُتْثِنیْت ســتُة اِلٱســم وهــي   ٣٥
  

  »أٌخ، َحـــٌم، َهـــٌن، وُفـــو، وذو أَدْب   
  

ــــا   ــــواٍو رفُعه ــــما ب ــــذه األس   فه
  

ـــا   ه ـــاٍء َجرُّ ـــصُب بی ـــاألِلِف الن   ب
  

 المثنٰی 

  »ٱثنـــاِن « وکـــذاَك ُثـــم المثّنـــٰی   
  

  »ٱثنتـــاِن « »ِکْلتـــا، ِکـــال«وهکـــذا   
  

  إعراُبهــــا بــــاألِلِف فــــي رفِعهــــا  
  

هـاوالیاِء فـي النـصِب کـذ     ا فـي جرِّ
  

 جمع المذکر السالم

ـــِلْم    ـــذي َس ـــذّکِر ال ـــُع للم   والجم
  

  »َفِهـْم « فهـو جمـٌع لــ»َفِهُمـوَن «کـ  
  

  فــــــإّن ذا بــــــالواِو فٱرفَعّنــــــهُ   ٤٠
  

ـــــهُ    ـــــصْبُه أو ٱجُرَرّن ـــــاِء فٱن   بالی
  

ـــْت    لِحق
ُ
ـــو«وأ وُل

ُ
ـــا« و»أ   »عاَلُمون

  

  »واِبلونـــا« و»أْهلـــوَن « »َبنـــوَن «  
  

  »ریناالعـــش« ثـــم کـــ»أَرُضــوَن «و  
  

ــــاُب    ــــیَن «وب ــــّسِنینا« و»ِعّلیِّ   »ال
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 جمع المؤنث السالم

ـــِث الـــذي َســـِلْم      والجمـــُع للمؤن
  

ــْم    ــد ُعِل ــتٍح ق ــْسرًا ال بف ــِصْبه ک   فٱن
  

ــــه    ــــي ذا ب ــــوا ف لحُق
َ
والِت «وأ

ُ
  »أ

  

وا کــــ   ـــمَّ ـــِه َس ْذِرعـــاِت «ومـــا ب
َ
  »أ

  

 ما ال ینصرف

ــصِرْف   ٤٥ ــا ال َین ــّمَي م ــذي ُس ــّم ال   ث
  

  ما لم ُتِضْف » أْل  « دوَن فٱجُرْرُه فتحاً   
  

 األفعال الخمسة

  والخْمـــسُة األفعـــاُل نـــوٌن رْفُعهـــا  
  

ـــــصُبها     وجْزُمهـــــا بحـــــذِفها ون
  

ــــ   ـــي ک ـــا«وْه ـــالِن، َتفعلون   »َتفع
  

ـــــاِء و   ـــــاِء والی ـــــا«بالت   »َتفعلین
  

 المضارع المعتل

  وهکـــــذا المـــــضارُع المعَتـــــلُّ   
  

ــــلُّ    ــــا َیْعت ــــذِف م ــــه بح   فَجزُم
  

 إعراب المضارع

ـــ   ـــالَیرتف ـــذي خ ـــضارُع ال   ُع الم
  

ـــ   ــازٍم ک ــٍب وج ــن ناص ــٰی «م   »ُیْبتل
  

 نواصب المضارع

ـــ  ٥٠ ــصُب ب ــ«وُین ــْي َل ــتِمال»ْن وَک    ُمک
  

ـــ   ــستقَبال»إَذْن «أو ب رْت م ــدِّ ــد ُص    ق
  

ـــ   ــْع » أْن «کــذا ب ــْضَمَر َم   وجــاَز أْن ُت
  

  وَمــْع » ال« لغیــِر الجْحــِد دوَن  ٍالم  
  

ــِم    س ــریِح اْالِ ــی ص ــُف عل ــا َیعِط   م
  

قَتــَل خیــٌر لٱســميالنــ«کـــ  
ُ
  »صُر أو أ

  

ـــِد      وواجـــٌب مـــن َبعـــِد الِم الجْح
  

ــم یکــْن ِلَیهــِدي«إضــماُرها کـــ      »ل
  

ــَد    ــٰی «وبع ــستقَبال» حّت ــْن م   إْن یک
  

  »إلـٰی «أْو » إّال «ما مثـُل » أْو «وبعد   
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  َسـبْب » فـا«ُصـْحبٍة أو » واوِ «وبعـَد   ٥٥
  

  ِمن بعِد َمْحِض نفـٍي ٱو فعـِل َطلـْب   
  

 رعجوازم المضا

ـــِردْ    ـــِب إذا َی ـــَد الطل ـــه بع   وٱجِزْم
  

  والجـزاُء قـْد ُقـِصْد » الفـا«ِخْلوًا ِمن   
  

ــــ   ـــه ب ـــا«وجزُم ـــْم ولّم ـــا» َل   وَجب
  

ــــــا» ال والٍم «و   ــــــادا الطَلب   إْن أف
  

  ، حیُثمــا، َمــْن، َمْهمــاإْن، أیــَن، أّنــٰی   
  

، متــــٰی      ، أّیــــاَن، مــــا، وإْذمــــاأيٌّ
  

   الَجـزاِاجِزْم بهـا فعَلـیِن فـي معنـٰی   
  

ــــزا   ــــه َج ــــاألّوُل شــــْرٌط وتاِلی   ف
  

 النکرة والمعرفة

   ضـــرَبیِن َینقـــسُم اِالســـُم إلـــٰی   ٦٠
  

ـــــِن    ـــــَل َذی ـــــدُّ أْص ـــــرٍة ُتع   َنِک
  

ـــرْت    ـــي َج ـــُة الت ـــا المعرف   ثانیهم
  

ـــرْت    ّخ
ُ
ـــذاك أ ـــًا ل ـــي ســـتٍة فْرع   ف

  

 الضمیر

  أّوُلهـــــا الـــــضمیُر للُمخاِطـــــِب   
  

ــــِب    ــــِب والمخاَط ــــذاك للغائ   ک
  

  بــــــاُمــــــستتٌر جــــــوازًا ٱو ُوجو  
  

  » دوَن أْن نتوبـــاالُعْمـــُر وّلـــٰی «کــــ  
  

ـــــِصْل    ـــــصٌل أو ُمنف ـــــارٌز مّت   وب
  

ـــ   ــْل «ک ِج
ُ
ــاك أ ــُت إجــالًال وإّی   »قم

  

 العَلم

ـــُم   ٦٥ ـــّیَن والعَل ـــٌم ع ـــسّمٰی اس    الُم
  

  » وَسـلمٰی الَحـسٰی «من دوِن قیٍد کـ  
  

   أو َلقبــــًا أو ُکنیــــهْ وٱســــمًا أتــــٰی   
  

مّیــــهْ «کـــــ  
ُ
  »زیــــِد َبّطــــٍة أبــــي أ

  

 اسم اإلشارة

  »ِذي وِذْه، ِذهِ «وٱســـُم اإلشـــارِة کــــ  
  

  »ِتــي وِتــْه، ِتــهِ «المؤنــِث و إلــٰی   
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ـــــذّکِر، و» ذا«و   ـــــی الم   »ذاِن «إل
  

ــــی لهمــــا و     »تــــاِن «إلــــی المثّن
  

  »هـــا«للَجمـــِع، وللتنبیـــِه » أوالءِ «  
  

  فــي الُبْعـــِد کـــاٌف دوَن الٍم أو بهـــا  
  

 االسم الموصول

  تــال» اّلــذي«وبعــَده الموصــوُل کـــ  ٧٠
  

ـــم    ـــٰی «ُث ل
ُ
ـــِذیَن واأل ـــذاِن واّل   »الل

  

  اّلتـــي، اللتـــاِن، الالتـــي«وهکــذا   
  

ــــواتي   ــــوائي والل ــــي والل   »والالئ
  

ـــا وذا «و   ـــْن وم ـــم » أيٌّ وَم   »أْل «ث
  

   فاعــٍل ومفعــوٍل دخــْل  ِاســم علــٰی   
  

ــــِصلهْ    ــــِر ِب ــــدا األخی ــــا ع ه   وکلُّ
  

ـــصلهْ    ـــْبِهها مّت ـــٍة أو ِش ـــن جمل   م
  

 ذو األداة

ـرٰی «ُو نح» أْل «وُذو األداِة وهي      »الثَّ
  

  ال الالُم وحـَدها کمـا الـبعُض َیـرٰی   
  

ـــا  ٧٥ ـــِد أو الجـــنِس کم   تکـــوُن للعه
  

  تــــستغِرُق األفــــراَد منــــُه ُرّبمــــا  
  

  المعارف إحدٰی المضاف إلٰی 

ــــضاُف    ــــسابٍق م ــــذي ل ــــّم ال   ث
  

  بُرتبـــــِة الـــــذي لـــــُه ُیـــــضاُف   
  

ـــَرمْ    ـــضمیِر ال َج ـــضاَف لل   إّال الم
  

ـــــْم    ـــــَة العَل ـــــه یأخـــــُذ ُرتب   بأّن
  

 المبتدأ والخبر

  المبتـــــدا والخبـــــُر الجـــــزآِن   
  

  وُیرفعـــاِن »  ِعـــزٌّ الِغنـــٰی «فـــي کــــ  
  

 أحکام المبتدأ والخبر

ــــراوقــــْد نــــرٰی       ذا المبتــــدا ُمنکَّ
  

ــاَد نحــُو    ــرٰی «إذا أف   »مــا خطــٌب َج
  

  والخبــــَر ذا جملــــًة مــــْع رابــــِط   ٨٠
  

ـــ   ــبَهها ک ــي واســِط «أو ِش   »حــازٌم ف
  



  ألفية زبدة العلوم

)١٢( 

  ْر  الزمــاُن عــن ذاٍت َخبــوال ُیــرٰی   
  

ــْر    ــْد ظه ــه ق ــُف من ــا الُخْل ــوا م   وأّوُل
  

  عـــن خبـــٍر مرفـــوُع وصـــٍف قامـــا  
  

  إْن یعتِمــــْد نفیــــًا أِو ٱســــتفهاما  
  

ــــذا   ــــائٌز ک ــــاِر ج ــــرُة األخب   وکْث
  

  »أیـَن ذا؟«تقـدیُمها وٱْلَزْمـه فـي کــ  
  

 النواسخ

ـــرِ    ـــدا والخب ـــَم المبت ـــَسُخ حک   َتن
  

ثــــرِ   
َ
  نواســــٌخ ثالثــــٌة فــــي األ

  

 کان وأخواتها

   بــاٍب ناصـــُب الثـــاني الَخبـــْر أّوُل   ٨٥
  

ــــْر    ــــا َظه ــــدِأ کم ــــُع المبت   وراف
  

  کـــاَن، وظـــّل، أمـــسٰی «أفـــراُده   
  

  »، صار، بـاَت، َلیـساأصبَح، أضحٰی   
  

، ومــا«   ــُأ، مــا ٱْنفــكَّ   مــازاَل، مــا َیْفت
  

  »مــا«مــسبوقًا بـــ» دام«ثــم » َیبــَرُح   
  

 أحکام کان وأخواتها

ـــْر    ـــْد ُیَق ـــیَن اِلٱســـِم ق ـــا وب   وبیَنه
  

  الخبـْر » دامَ «أو » لـیَس «بَل غیِر أو ق  
  

ــا   واله
ُ
ــن أ ــسُة م ــّصِت الخم   وٱخت

  

ــرٰی    ــأْن ُت ــي معناهــا»صــار« کـــب    ف
  

 ما وال والت المشّبهات بلیس

  للنفـي إْن » مـا«في الحجاِز » لیَس «کـ  ٩٠
  

ـــ   ــسبْق ب ــم ُی ــُم ول ــّدَم اِالس   »إْن «تق
  

  للنفــِي شــرطًا وأَثــْر » مــا«کـــ» ال«و  
  

  ها مـَع الخبـْر مْع شـرِط تنکیـِر ٱسـِم   
  

  لکــْن مــَع لفــِظ الِحــیِن » الَت «و  
  

ـــال الجـــزأیِن    ـــدو ک ـــُث ال یب   بحی
  

 إّن وأخواتها

ـــدا   ـــا ناصـــٌب للمبت ـــاني منه   والث
  

ـــــدا   ـــــِر کمـــــا ب   ورافـــــٌع للخب
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ــــــــه    ــــــــِد » إّن، أّن «وفی کی   للتأ
  

ــــّن «   ــــِد » لک ــــتدراٍك ٱو توکی   الس
  

ـــــأّن «  ٩٥ ـــــنِّ » ک ـــــشبیِه أو للظ   للت
  

ــــَت «و   ــــٰی » لی ــــي أِي التللُمن   منِّ
  

ــــسبِب » لعــــّل «     لإلشــــفاِق أو لل
  

ــــ   ـــي ک ـــي«أِو الترجِّ ـــّل ذا أب   »لع
  

 أحکام إّن وأخواتها

ـــّن    ـــا«وذا إذا بِه ـــصْل » م ـــم یّت   ل
  

  وإْن بهــا ُوِصــْل » لیــَت «وجــاز فــي   
  

ـــَل    ـــاَز أْن ُتعِم ـــْن » إْن «وج عِمَل
َ
  وأ

  

ــْن » لکــِن «وبعــُد » أْن وکــأْن «     ٱهِمَل
  

ــــْر    ــــُط الخب ــــا ال یتوس ــــم هن   ُث
  

  از فــي الظــرِف ومــا ُجــرَّ وَجــْر وجــ  
  

ـــْسُر   ١٠٠ ـــَسْم » إّن «وک ـــوٍل وَق ـــَد ق   بع
  

ــــَل الم   ــــدا وقب ــــي ٱبت ــــزمْ  ٍوف    ُیلَت
  

 ال النافیة للجنس

ــِي جــنٍس تعمــُل » ال» «إّن «کـــ     لنف
  

ـــِصُل    ـــا َتّت ـــا به ـــراِت م ـــي النِک   ف
  

ـــذا   ـــضاٍف وک ـــَر م ـــْن غی   وإن یک
  

ــــإّن ذا   ــــَر شــــبیِهه ٱســــُمها ف   غی
  

ــٰی    ــٰی  ُیبن ــا یُ عل ــي م ــِه وِف ــصُب ب   ن
  

  الفــتُح َیِفــي» مــسلماٍت «کنحــِو   
  

 ظن وأخواتها

ــــزأیِن    ــــُب للج ــــُث الناص   والثال
  

  ِکلیهمــــــا معــــــًا کمفعــــــولیِن   
  

ـــا«أشـــهُره   ١٠٥ ـــدُت، َعِلم   ظـــّن، َوَج
  

  »َزَعمـاَیحَسُب، خـاَل،  ،رأٰی ، َدرٰی   
  

 أحکام ظن وأخواتها

ــــٰی    ــــأّخرْت  ُتلغ ــــاٍن إذا ت   برجح
  

  وبالمـــــــساواِة إذا توّســـــــطْت   
  

هِملْت فـي اللفـِظ أو ُقـْل ُعّلقـْت   
ُ
  وأ

  

ــبقْت    ــْد َس ــه ق ــصْدُر ل ــذي ال   إِن ال
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 الفاعل

ــوُع مــن نحــِو    ــُل المرف ــا«الفاع   َجف
  

 »َالمسلموَن حیَن مـاَت المـصطفٰی   
 

 أحکام الفاعل

   أداَة تثنیــــــهْ وِفعُلــــــه یــــــأبٰی   
  

  والجمــِع لکــْن عنــد َطــْيٍء مجزیــهْ   
  

ــــــالجوازِ   ١١٠ ــــــا وب ــــــُث بالّت   ُیؤّن
  

  فــي الفاعــِل الظــاهِر ذي المجــاِزي  
  

  وذي الحقیقـــيِّ إذا مــــا ینفــــِصْل   
  

ــْئَس «أو کــان مــْع      ُمّتــصْل » ِنْعــَم وِب
  

ــا   ــِحیَحیِه ُهم ــي ص ــِع إّال ف   والجم
  

  َکمثــــِل مــــا یأخــــُذ ُمفرداُهمــــا  
  

 نائب الفاعل

ــلْف    ــا َس ــه مّم ــا ل ــٍل فیم ــن فاع   ع
  

ـــَذْف    ـــه إذا ٱنح ـــوٌل ب ـــوُب مفع   ین
  

 لأحکام نائب الفاع

ـــــا   ـــــضمُّ ُمطَلق ـــــِل ُی   وأّوُل الفع
  

ــــي    ــــِه ف قا«شــــارکُه ثانی ــــُسلِّ   »ُت
  

  وقبـــَل اآلِخـــرِ » ٱضـــُطرَّ «وثالـــُث   ١١٥
  

کـِسرِ      ِافتْح مضارعًا وفـي الماضـي ٱ
  

 االشتغال

  زیــٌد خنَتــهُ «فــي االشــتغاِل فــي کـــ  
  

ــهُ    ــَت بنَت ــِه، أو ُخن ــِشْد ب ــم ُت   »أو ل
  

ــُع کـــ   ــٍد «رْف   مبتــدا فمــا ٱســتَقْر » زی
  

ــن   ــْر ِم ــه َخب ــِده ل ــن بع ــٍة م    جمل
  

  ونــــصُبه بلفــــِظ فعــــٍل ُمــــضَمرِ   
  

ٍر بـــــنفِس ذاك الُمظَهـــــرِ      مفـــــسَّ
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 التنازع

ــي    ــوُز ف ــُر «یج ــجَّ وزرُت جعف   »َح
  

ُر    ــــصْدُر أِو المــــؤخَّ   أْن یعمــــَل ال
  

  تنــــازٌع ففــــي ٱختیــــاِر الــــسابِق   ١٢٠
  

ـــــِق    ـــــٌب ِلّالح ـــــضَمٌر مناس   فم
  

ـــاألّوُل ال   ـــاني ف ـــاِر الث ـــي ٱختی   وف
  

ــٰی ُیع   ــوٰی ط ــدال س ــٍع ب    ضــمیِر رف
  

 المفاعیل الخمسة

ـــرٰی    ـــٌل ُت ـــماٍء مفاعی ـــسُة أس   خم
  

  منــــصوبًة ال ســــتٌة فیمــــا نــــرٰی   
  

 المفعول به

ــْع    ــْد وق ــا ق ــِه م ــوًال ب ــصُب مفع   ُین
  

  »ُکــْل َقــَرعْ «علیــه فعــُل الفاعــِل کـــ  
  

 المنادٰی 

ـــادٰی    ـــم الُمن ـــُه وُث ـــِصْبه إذا من   ٱن
  

  کــــاَن مــــضافًا أو شــــبیهًا وکــــذا  
  

ــــٰی   ١٢٥ ــــَصِد إذا أت ــــم ُیق ــــرًا ل    ُمنکَّ
  

  »یـا فتـًی ُخـْذ بیـِدي «کقوِل أعمـٰی   
  

ـــٰی    ُن ُیبن ـــیَّ ـــرُد المع ـــٰی والمف    عل
  

ـــِو    ـــه کنح ـــُع ب ـــا ُیرف ـــا َوال«م   »ی
  

 المفعول المطلق

ـــسمٰی       ُمطَلقـــاُینـــصُب مفعـــوٌل ُی
  

ــــَبقا   ــــد َس ــــٍل ق ــــْصدٌر لعام   وم
  

ــــاهُ    ــــشتقُّ أو معن ــــه ُی ــــن لفِظ   م
  

  »رًی ِبعنـــاهُ َبیعـــًا وِشـــ«کنحـــِو   
  

ــــوُب وْصــــُفه إذا ُفقــــْد    ــــْد ین   وق
  

ـــددْ    ـــٌض، أو َع ـــلٌّ وبع ـــٌة، ک   أو آل
  

 المفعول له

ـــهُ   ١٣٠ ـــصُب المـــصدُر مفعـــوًال ل   وُین
  

ــــــشاِرکًا عاِمَلــــــهُ    ــــــًال م   ُمعلِّ
  



  ألفية زبدة العلوم

)١٦( 

ــــا   ــــِو قوِلن ــــاعًال کنح ــــًا وف   وقت
  

ــا«   ــًا لن ــوزیُر إکرام ــا ال ــْد جاءن   »ق
  

 المفعول فیه

ــا ُع    ــِه م ــوُل فی ــصُب المفع ــلوُین   ِم
  

  » مکــاٍن أو مِحــْل فــي «فیــه بمعنــٰی   
  

  ُنْحـُت َدهـرا«ِمن ٱسـِم وقـٍت نحـُو   
  

ــهرا   ــدًا أو ش ــسوَن، غ ــیَن ُتم   »أو ح
  

ـــ   ــبهٍم ک ــاٍن م ــن مک ــِت «وِم   »التْح
  

ـــستِّ    ـــاِت ال ـــن الجه ـــِوه م   ونح
  

ــــادیِر کنحــــِو   ١٣٥ ــــِخ «أو المق   »فْرس
  

  »َمطــَبِخ «ومــا ِمــن العامــِل جــا کـــ  
  

 المفعول معه

ـــهْ وُتنـــصُب    ـــضلُة مفعـــوًال مَع   الَف
  

ـــهْ    ـــادْت قاِطع ـــي واوًا أف   ِاســـمًا یل
  

ـــــــِل    ـــــــسبوقًة بفْع ـــــــًة م   معّی
  

ـــِه معنـــٰی    ـــِل أو مـــا ب    ولفـــِظ الفْع
  

  والنــصُب قــْد َیلــزُم کــالقوِل لــهُ   
  

ـــهُ «   ـــًی وفْعَل ـــن َخن ـــَینَّ ع   »ال َتنه
  

 ما بقي من منصوبات األسماء

ــــْت    ــــد بقی ــــصوبٌة ق ــــٌة من   ثالث
  

ــ   ــِل الت ــُر المفاعی ــْت غی ــْد ُطوی   ي ق
  

 الحال

ــي  ١٤٠ ــوُن ف ــضلٌة یک ــٌف ف ــاُل وص   الح
  

  »جئُت ُمْختِفـي«نحُو » کیَف «جواِب   
  

  وشــــرُطه التنکیــــُر دائمــــًا معــــهْ   
  

  وشـــرُط ذیـــِه واحـــٌد مـــن أربعـــهْ   
  

ــــُم    ٌص، معمَّ ٌف، مخــــصَّ   معــــرَّ
  

ٌر کـــــ   ــــًا دمُ «مــــؤخَّ   »ســــاَل قانی
  

  وقـــد یجـــيُء الحـــاُل للتوکیـــِد   
  

ـــ   ــائراً «ک ــٌد س ــاَر زی ــِد س ــي الِبی   » ف
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 التمییز

ـــرهْ    ـــُم النِک ـــُز اِلٱس ـــَدُه التمیی   وبع
  

رهْ    ــــسِّ ــــدُة المف ــــضلُة الجام   والَف
  

ــــذي یکــــوُن ُمبَهمــــا  ١٤٥ ر ال ــــسِّ   ُتف
  

  »عنـدي أربعـوَن درهمـا«ِاسمًا کــ   
  

ــــا   ــــي قوِلن ــــسبًة وذا کمــــا ف   أو ن
  

ـــنا«   ـــوُن ضـــیاًء وَس ـــَر الک   »تفجَّ
  

 المستثنٰی 

ـــ   ــستثنًی ب ــُد م ــِصِب فٱ» إّال «وبع   ن
  

ــالم   ــن ک ــتمُّ م ــا ی ــي م ــِب  ٍف    ُموَج
  

  أو نفـــــٍي ٱْن ینقطـــــِع اإلســـــتثنا  
  

ـــــّدم      المـــــستثنٰی  ِکـــــذاك إْن ُیق
  

ـــصاِل    ـــي اِلٱت ـــِي ف ـــع النف ـــم م   ُث
  

رًا نــــصٌب مــــع اإلبــــداِل      مــــؤخَّ
  

  وإْن لغـــا التمـــاُم فهـــو معـــَرُب   ١٥٠
  

ــِن    ــم تک ــا إذا ل ــَسُب » ٱّال «کم   ُتح
  

  مـستثِني» غیـٍر وسـوٰی «وٱخِفْض بـ  
  

عربـــا بمـــا بــــ  
ُ
  ٱســـُتثِني» إّال «وأ

  

  بهـا ٱخِفـِض » خال، حاشا، عدا«ثم   
  

  وجـــاَز أن َتنـــِصَب أفعـــاَل ُمـــِضي  
  

 حروف الجر

ــشتَرْك    ــرٍف م ــرَّ بح ــْد ُج ــُم ق   االس
  

  »والمَلـْك «أو ُخصَّ بالظـاهِر نحـو   
  

ــاألوُل    ــٰی «ف ــن، إل ــي وع ــالُم وف   ال
  

  »، َعدا، حاشا، َخالوالباُء، ِمن، علٰی   
  

ـــ  ١٥٥ ــاني ک ــٰی «والث ، حّت ــاِف وُربَّ   الک
  

ـــا   ـــین والّت ـــْذ، واِو الیم ـــُذ وُم   »من
  

 اإلضافة

  ذا«أو بمـــــضاٍف بإضـــــافٍة کــــــ  
  

ــــَد األذٰی    ــــْشٍر مکاب ــــوَك ذو ِب   »أب
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 تقسیمها إلی معنویة ولفظیة

ـــهْ « قـــسمیِن وْهـــي علـــٰی      »معنوّی
  

ـــــافٌة    ـــــذا إض ـــــهْ «وهک   »لفظّی
  

 فتلـــك للتخـــصیِص والتعریـــِف   
  

ــــــةِ    ــــــذه لعّل ــــــِف وه    التخفی
  

 األسماء التي تعمل عمل فعلها

ـــا   ـــاکي فعَله ـــماٍء تح ـــبعُة أس   س
  

ــا   ــِري له ــه َیج ــا ل ــِل فم ــي العم   ف
  

 اسم الفعل

ــِل نحــو   ١٦٠ ــْل «األوُل ٱســُم الفع َه   »َحیَّ
  

  »هیهاَت األَمـْل «ونحُو » َوْي «ونحُو   
  

ــــهُ    ــــي معموَل ــــذُف وال یل   ال ُیح
  

  ال َیبــــُرُز الفاعــــُل مــــضَمرًا لــــهُ   
  

ــي   ــموف ــواِب ِاس ــِب  ِ ج ــِل الطل    فع
  

  مـــضارٌع بالفـــاِء لـــم َینتــــِصِب   
  

 المصدر

  حیثمـا» ضْرٍب «والمصدُر الثاني کـ  
  

  »مـا«أو مـع » أْن «َیخُلْفه فعـٌل مـع   
  

ـــضَمرا   رًا أو ُم ـــصغَّ ـــْن م ـــم یک   ول
  

ـــْسَتِترا   ـــدودًا ٱو م ـــْن مح ـــم یک   ول
  

ـــْت وال  ١٦٥ ـــم ُینع ـــَل ل ـــَل أن َیعم   وقب
  

ّخــــَر عــــن معموِلــــه أو ُفــــ  
ُ
  صالأ

  

 اسم الفاعل

  »ضــارِب «ثالُثهــا ٱســُم الفاعــِل کـــ  
  

  »الـضارِب «کــ» أْل «یعمُل مطلقًا بـ  
  

  حـــــاًال أِو ٱســـــتقباال» أْل «ودوَن   
  

  وَخَبــــــرًا أو صــــــفًة أو حــــــاال  
  

ـــــتفهاما   ـــــًا أِو ٱس ـــــًا نفی   أو تالی
  

  »مــا وهــْل قــاٍل یزیــُد الــشاما؟«کـــ  
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 المثال

ال   ـــوِّ ـــد ح ـــا ق ـــاُل م ـــا المث   رابُعه
  

ـــن ٱســـمللکَ    ـــرِة م ـــٰی  ِث ـــِل إل    فاع
  

ـــــوِل   ١٧٠ ـــــاٍل ٱو َفُع ـــــاٍل ٱو ِمْفع   َفّع
  

  بکثــــــرٍة أو َفِعــــــٍل، َفعیــــــِل   
  

 اسم المفعول

   للمفعــــوِل اِلٱســــُم  خامــــُسُهنَّ   
  

  »المقتــوِل « للفاعــِل کـــ ِکاِلٱســم  
  

 الصفة المشّبهة

ههْ      سادُســــُهنَّ الــــصفُة المــــشبَّ
  

هــهْ «کـــ     »الَحــَسِن الجاریــَة المرفَّ
  

ـــ   ـــي الم ـــضیِل وْه ـــال تف   صوغُة ب
  

  »البخیـــِل «إفـــادَة الثبـــوِت کــــ  
  

  معموُلهـــا لـــیس لـــه أن َیـــسِبقا  
  

  وال یکـــــوُن أجنبّیـــــًا مطلقـــــا  
  

 أفعل التفضیل

ـــــضیِل   ١٧٥ ـــــُل التف ـــــابُعُهّن أفع   س
  

  »عـــامٌر أحـــسُن مـــن نبیـــِل «کــــ  
  

ـــ     طــابَق مــا لــه ُوِصــْف » أْل «ومــا ب
  

ــــِضْف    ٍف ُت ــــرَّ ــــْز إن لمع   وذا أِج
  

ــــذ   ــــضاُف لّل ــــا ی ــــُر وم   ي ُینکَّ
  

ُر » ِمـــن«أو مـــع      فمفـــردًا یـــذکَّ
  

ــوٍل یکــوُن قاصــرا   ــصِب مفع   عــن ن
  

ـــاهرا   ـــمًا ظ ـــُع ٱس ـــًا ال یرف   وغالب
  

 التوابع

ـــا   ـــا قبَله ـــا م ـــي إعراِبه ـــُع ف   َتْتب
  

ــــا   ــــٌع له ــــماٍء تواب ــــسُة أس   خم
  

 النعت

  النعـــُت تـــابٌع بـــال عْطـــٍف وذا  ١٨٠
  

ٌل وهکــــــذا     مــــــشتقٌّ ٱو مــــــؤوَّ
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   تِبعــــهْ مبــــایٌن ِللفــــِظ مــــا قــــد  
  

ــــهْ    ــــتًة ال أربع ــــُد س ــــو یفی   وه
  

  تخصیـــصًا ٱو توکیـــدًا ٱو توضـــیحا  
  

ـــــِدیحا   ـــــًا ٱو َم ـــــًا أو ذّم م   ترحُّ
  

  وَیتبـــُع المنعـــوَت فـــي الـــصواِب   
  

ــي واحــٍد مــن أوُجــِه اإلعــراِب      ف
  

ـــِف والتنکیـــرِ    ـــذا مـــن التعری   ک
  

ــــ   ــــا ٰه ـــــیرِ فإّنم ــــال تغـی   ـذي ب
  

 التوکید

ـــــيُّ   ١٨٥ ـــــٌد وذا لفظ ـــــاني توکی   والث
  

  ومعنــــويُّ » ذا فتــــًی فتــــًی «کـــــ  
  

ـــالَعیِن    ـــنْفِس أو ب ـــِظ ال ـــو بلف   وْه
  

رًا إْن َتجمـــــِع اللفظـــــیِن      مـــــؤخَّ
  

  »ِکلیهمــا، ِکْلتیِهمــا«ٱو » کــلٍّ «أو   
  

جمــَع، َجمعــاءَ «  
َ
  ومــْع جمَعیِهمــا» أ

  

 عطف البیان

ـــُد    ـــاِن الجام ـــُف البی ـــا عط   ثالُثه
  

  »ذا العـضُو یـُد «َالُمشِبُه النعـَت کــ  
  

   المتبـــوَع مثـــَل النعـــِت فوافـــَق   
  

ـــ   ــِت «ک ــوٍت َزی ــْرِز، وق ــٍد الُک   »زی
  

 عطف النسق

ـــَسْق   ١٩٠ ـــُف الن ـــِع عط ـــُع التواب   وراب
  

  بالحرِف عاطفـًا علـی مـا قـْد سـَبْق   
  

ـــشریِك    ـــِق الت ـــا لمطل ـــالواِو م   ک
  

  والفـــــاِء للتعقیـــــِب للـــــشریِك   
  

ـــــم«و   ـــــاءِ » ُث ـــــِب بٱرتخ   للترتی
  

ـــــذا    ـــــٰی «وهک ـــــاءِ ِللِ » حت   ٱنته
  

  واحــــٍد مــــن الــــشیئیِن ل» أو«و  
  

کثــــٍر کـــــ     »ِتْبــــٍر ٱو ُلَجــــیِن «أو أ
  

  تــــأتي ِلِلٱتــــصاِل » أمْ «کــــذاك   
  

  وهکـــــذا تـــــأتي ِلِلٱنفـــــصاِل   
  

  »ال«بعــَد نفــٍي ثــم » بــْل ولکــْن «و  ١٩٥
  

  مـــن بعـــِد إیجـــاٍب َتـــردُّ الَخلـــال  
  

ــرٰی » بــْل «و     إذا مــن بعــِد إیجــاٍب ُت
  

ــرٰی    ــُد ُی ــا بع ــَم لم ــصِرُف الحک   فت
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 البدل

ـــــ   ـــــصودِ والَب ـــــابِع المق   دُل للت
  

ــــالحکم   ــــودِ  ِب ــــاطٍف معه    ال بع
  

ــــي اإلجمــــاِل    ــــأتي وف ــــستٍة ی   ل
  

ــــتماِل    ــــبعِض واِلٱش ــــلِّ وال   للک
  

  کــــذاك لإلضــــراِب والنــــسیاِن   
  

ــــاِن    ــــي البی ــــتباِه ف ــــذا ِلِلٱش   ک
  

 موانع الصرف

  موانــــُع لــــصرِف اِلٱســــِم تــــأتي  ٢٠٠
  

ــــِت    ــــا ببی ــــسعٍة أجمُعه ــــي ت   ف
  

ــ   ــِدْل وأنِّ ــِف ِاجمــْع وِزْن وٱع   ْث وِص
  

ِف    ــْب وِزْد وٱعُجــْم کــذاك عــرِّ   رکِّ
  

ـــِع    ـــُع الجْم ـــی وجم ـــأِلُف األنث   ف
  

ـــــِع    ـــــٌة للمْن ـــــه کفای ـــــلٌّ ل   ک
  

ـــْع    ـــْدُل م ـــادُة والع ـــوزُن والزی   وال
  

ــْع    ــٍف ٱو وصــٍف ســواهما ٱمَتن   تعری
  

  تأنیــــٌث ٱو ُعجمــــٌة ٱو ترکیــــُب   
  

ـــستجیُب    ـــِف ت ـــع التعری ـــْط م   فق
  

 التعجب

  التعّجـــِب  تکثـــُر ألفـــاٌظ لـــدٰی   ٢٠٥
  

ــِب    ــي الکُت ــا ف ــصیغتیِن ج ــْن ب   لک
  

ــهِ «   ــْل ب ْفِع
َ
ــذاك » أ ــهُ «ک ــا أْفَعَل   »م

  

ــــهُ «   کــــِرْم بــــسیبویِه مــــا أجلَّ   »أ
  

* * * 

ــــَم النحــــوِ      بحمــــِده أخــــتُم عْل
  

  معتـــذرًا عـــن الخطـــا والـــسْهوِ   
  

ــــي   ــــأن یرحَمن ــــه ب   وســــائًال من
  

ـــــي   ـــــه وال یحرَمن ـــــٍة من   برحم
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  علم البالغة
 تعریف علم البالغة

   اإلنـــساِن علـــُم البالغـــِة لـــدٰی   
  

ـــــِة البیـــــاِن      یـــــصوُنه عـــــن زّل
  

 فنون علم البالغة

  وْهـــــو ثالثـــــٌة مـــــن الفنـــــوِن   ٢١٠
  

  فـــي ُعـــرِفهم فـــي آخـــِر القـــروِن   
  

  وکـــذا» المعـــاني«أّوُلهـــا فـــنُّ   
  

  هکــذا» البــدیُع «و» البیــاِن «فــنُّ   
  

 رکناها الفصاحة والبالغة

ـــــا   ـــــصاحِة َرحاه ـــــدوُر بالف   ت
  

   فحواهـــــا ٱنجلـــــٰی وبالبالغـــــةِ   
  

ـــالم   ـــصاحُة الک ـــهولِتهْ  ِف ـــي س    ف
  

ــي الفْهــم   ــهْ  ِف ــي عذوبِت    والــسْبِك وف
  

   فـــي فـــصاحِتهْ  ِبالغـــُة الکـــالم  
  

ـــي حالِتـــهْ    ـــا لـــه ف ـــًا لم   مطابق
  

 فن المعاني

ــاني«  ٢١٥ ــنُّ المع ــواِل »ف ــي أح ــو ف    ه
  

ــــــاِل    ــــــًا للح ــــــِم مطابق   للَکِل
  

 أبواب فن المعاني

ــــــهْ    ــــــه ثمانی ــــــنُّ ذا أبواُب   والف
  

ـــهْ    ـــالٍت وافَی ـــي ُجُم ـــشرُحها ف   ن
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 أحوال اإلسناد الخبري: الباب األول

ـــْل    ـــالُم المحتِم ـــو الک ـــُر ه   الخب
  

  »َفیـصٌل َثِمـْل «للصدِق والکذِب کـ  
  

  خالُفـــــه اإلنـــــشاُء ال َیحتِمـــــُل   
  

ــوا«َالــصدَق والکــذَب کـــ     »ال َتْقتِتل
  

ـــي «ومنـــه إنـــشاٌء یـــسمٰی      »الطَلب
  

ــــِب    ــــِر الطل ــــشاٌء بغی ــــه إن   ومن
  

  »َثِمــِل «والخبــُر مــن ُمــْسَنٍد کـــ  ٢٢٠
  

  »َفیـــصِل «وُمـــسَنٍد إلیـــه نحـــُو   
  

ــــــسبُة اِلٱســــــتنادِ      وبعــــــَد ذا ن
  

  بینهمــــــا ُتعــــــرُف باإلْســــــنادِ   
  

 فائدة الخبر والزمها

ــــرِ      فتــــارًة یکــــوُن قــــصُد الُمخِب
  

ـــــِب للَخبـــــرِ    ـــــادَة المخاَط   إف
  

  وتـــــارًة ُیفیـــــُد أّنـــــي عاِلُمـــــهْ   
  

  هْ ذاك مفــــــاُده وهــــــذا الِزُمــــــ  
  

  الحالالمطابقة لمقتضٰی 

ــــالِم للمخاِطــــِب    ــــودُة الک   فَج
  

ـــِب    ـــْدَر حاجـــِة المخاَط   یکـــوُن ق
  

دا  ٢٢٥ ــــردَّ ــــْن م ــــم یک ــــه إن ل   فحاُل
  

ــــدا   ــــن ُیؤکَّ ــــرًا فل ــــیس منِک   ول
  

دًا وطاِلبــــــا     وإن یکــــــْن مــــــردَّ
  

  فیحــــُسُن التوکیــــُد فیــــه غالبــــا  
  

ــــارِ    ــــَر اإلخب ــــوُن منِک ــــو یک   ول
  

ــــِة اإلن   ــــْدَر حال ــــزُم ق ــــارِ یل   ک
  

  الحالالمخالفة لظاهر

  وکــــــلُّ ذا مطــــــابٌق للظــــــاهرِ   
  

ــٰی    ــي عل ــد َیج ــاهرِ وق    خــالِف الظ
  

ـــالُمنِکرِ    ـــِر ک ـــِر الُمنِک ـــِل غی   کجْع
  

ـــرِ    ـــِر الُمنِک ـــِل غی ـــِر کمث   والُمنِک
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 اإلسناد الحقیقي والمجازي

  وبعـــُد اِلٱســـناُد فـــي اِلٱرتکـــازِ   ٢٣٠
  

  إمـــــا الحقیقـــــيُّ أِو المجـــــازي  
  

ــــ   ــــاألّوُل إس ــــاف ــــسَنٍد ِلم   ناُد ُم
  

  »لقــد ماتــْت ُلمــٰی «لــه کقوِلنــا   
  

ـــهُ    ـــا ل ـــِر م ـــناٌد لغی ـــاني إس   والث
  

ـــا    ـــهُ «کقوِلن ـــاٌت ل ـــْت کرام   »مات
  

ـــــهْ    ـــــٍة لفظّی ـــــن قرین ـــــّد م   الب
  

ـــــــهْ    ـــــــُه وَمعنوّی ـــــــه عن   تمنُع
  

ـــسّمٰی    ـــد ی ـــيوق    بالمجـــاِز العقِل
  

ـــي   قِل ـــويِّ النَّ ـــاِز اللَغ ـــِر المج   غی
  

  إلیهأحوال المسند: الباب الثاني

ـــــهُ   ٢٣٥ ـــــه ذي أحواُل ـــــسَنُد إلی   الُم
  

ـــهُ    ـــاٌع ل ـــّم إْتب ـــذٌف ث ـــٌر وح   ِذْک
  

ــــُر    ــــٌف ٱو تنکی ــــصٌل ٱو تعری   وف
  

  وهکـــــذا تقـــــدیٌم ٱو تـــــأخیُر   
  

 ذکر المسند إلیه

  الـــــذْکُر لألصـــــِل واِلٱحتیـــــاِط   
  

ـــــــــساِط      ولإلضـــــــــافِة واِلٱنب
  

ـــــــــــرِ    ـــــــــــّرِك وللتقری   وللتب
  

  وللتلـــــــــــّذِذ وللتقـــــــــــدیرِ   
  

 حذف المسند إلیه

  والثـــــاني للـــــَصْوِن واِلٱختبـــــارِ   
  

ـــــارِ    ـــــدِح ولإلنک ـــــذمِّ والم   وال
  

ــــــاءِ   ٢٤٠ ــــــّم اِلٱّدع ــــــراِز ث   واالحت
  

ــــاءِ    ــــسِر ولإلخف ــــضیِق والُع   وال
  

 إتباع المسند إلیه

ـــم الوصـــُف    ـــُد ث ـــُث التوکی   والثال
  

  والبـــَدُل، البیـــاُن ثـــم العطـــُف   
  

ــــوهم   ــــِع ال ــــُده ألجــــِل دف    ِتوکی
  

ـــم   ـــصِد الحْک ـــل ق ـــَدُل ألج    ِوالب
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ــــُفه تبیــــیٌن ٱو مــــدٌح وذمْ      ووص
  

  »َسْعُد الجاني َعْم «کذاك تخصیٌص کـ  
  

  بیاُنـــه ألجـــِل عـــیِن مـــا ُذِکـــْر   
  

ِمـْر «في الوصِف نحُو      »جاء زیـٌد النَّ
  

  والعطـــُف تـــشریٌك کـــذا ُشـــکوُك   ٢٤٥
  

  تـــصویٌب ٱو إضـــراٌب ٱو تـــشکیُك   
  

 فصل المسند إلیه

ـــٰی    ـــصِل أت ـــضمِر الف ـــُع بم   والراب
  

ــْصرِ    ــِل ق ـــألج ــٰی «ه ک ــو الفت   »ذا ه
  

 تعریف المسند إلیه

ــــ   ـــامُس ب   وباإلضـــمارِ » أْل «والخ
  

  »زیـــٌد جـــاري«والعَلِمّیـــِة کــــ  
  

ـــلهْ    ـــوَل ِص ـــيُء موص ـــِه یج   وکوِن
  

ـــــهْ    ـــــضاَف ل   وباإلشـــــارِة وأْن ُی
  

 تنکیر المسند إلیه

ــــُر    ــــیٌم ٱو تحقی ــــسادُس تعظ   وال
  

  إفــــــراٌد ٱو تقلیــــــٌل ٱو تکثیــــــُر   
  

 تقدیم المسند إلیه

  والــــسابُع تمکــــیٌن ٱو تأصــــیُل   ٢٥٠
  

ـــــُل    ـــــٌد ٱو تعجی کی ـــــذا تأ   وهک
  

 تأخیر المسند إلیه

  ثـــّم األخیــــُر لٱقتـــضاِء الحــــاِل   
  

ـــالي   ـــي الت ـــسنٍد، وذا ف ـــدیَم م   تق
  

 أحوال المسند: الباب الثالث

ـــهْ    ـــي الجمل ـــه ف ـــسنُد أحواُل   الم
  

ـــٌر وحـــذٌف ثـــّم آٍت جملـــهْ      ِذک
  

ـــــُر    ـــــٌف ٱو تنکی ـــــراٌد ٱو تعری   إف
  

   تقـــدیٌم ٱو تـــأخیُر تخـــصیٌص ٱو  
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 ذکر المسند

  األّوُل ِلمْثـــــــِل مـــــــا علیـــــــهِ   
  

ـــهِ    ـــسنِد إلی ـــِر الم ـــن حـــاِل ذک   م
  

ـــــدا  ٢٥٥ ـــــًال ألْن ُیفی ـــــذکُر فع   أو ُی
  

ــــدا   ــــدوَث والتجدی ــــذکرِه الح   ب
  

ــــا إفهامــــا     وٱســــمًا کــــذا ُیفهُمن
  

  بـــــذکرِه الثبــــــوَت والــــــدواما  
  

 حذف المسند

ــْم    ــا ُعل ــنفِس م ــد جــاء ل ــاني ق   والث
  

ـــي المـــس   ـــِه ال مـــدٍح وذمْ ف   نِد إلی
  

 إتیان المسند جملة

  والثالــــــُث إتیاُنــــــه فعلّیــــــهْ   
  

  أعنــــي بــــذا جملــــًة ٱو ِاســــمّیهْ   
  

ـــٰی    ـــهْ عل ـــِت الفعلّی    الحـــدوِث دّل
  

ـــٰی    ـــمّیهْ عل ـــِت اِالس ـــوِت دّل    الثب
  

 إفراد المسند

   انتفــاِء مــا مــضٰی والرابــُع لــدٰی   ٢٦٠
  

  »هـذا المرتـضٰی «في الجملِة کنحِو   
  

 سندتعریف الم

ــــزِ    ــــصِر والتمیی ــــامُس للَق   والخ
  

ــُو    ــزِ «نح ــَد ذو التطری ــیُص هْن   »قم
  

 تنکیر المسند

ــــُر    ــــیٌم ٱو تحقی ــــسادُس تعظ   وال
  

  »ذا تحــذیُر «وکـــ» ذا کتــاٌب «کـــ  
  

 تخصیص المسند

ــــسابُع بالوصــــِف واإلضــــاَفهْ      وال
  

ـــــــضافهْ    ـــــــدًة ُم ـــــــادًة فائ   إف
  

ـــِو    ـــْي «کنح ـــالٌم هَزل ـــالٌم غ   »س
  

ـــِو    ـــالُم «ونح ـــامٌر غ ـــِل ع   »الرج
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 تقدیم المسند

  والثــــــامُن تفــــــاؤٌل أو قــــــْصُر   ٢٦٥
  

  تـــــشویٌق ٱو تـــــرّحٌم أو َصـــــْدُر   
  

 تأخیر المسند

ـــــّدِم      والتاســـــُع لألصـــــِل والتق
  

ِم    ــــــدَّ ــــــِه للمق ــــــسنِد إلی   للم
  

  مّمـــا ذکرنـــا ســـابقًا فـــي الحـــاِل   
  

ــــرًا مــــن األحــــواِل    ــــسابِع ذْک   َال
  

 أحوال معموالت الفعل: الباب الرابع

ــُف األصــِل الحــذُف وا   ــدیُم ُخْل   لتق
  

ــــرٰی       للفعــــِل لکــــلِّ معمــــوٍل ُی
  

  مـــن المفاعیـــِل ومـــا َجـــرَّ وُجـــْر   
  

  »ماشــیًا أُمــْر «والظــرِف والحــاِل کـــ  
  

 حذف المعمول

  فحذُفــــــه یــــــأتي ِللٱســــــتغناءِ   ٢٧٠
  

ـــــــــاءِ    ـــــــــِب ولإلخف   وللتناس
  

  کــــــذاك للتعمــــــیِم والتبــــــّیِن   
  

ـــــــّیِن    ـــــــّم للتع ـــــــاِن ث   وللبی
  

  وللعنایــــــــــِة ولإلنکــــــــــارِ   
  

ـــــصارِ    ـــــبِح واِلٱخت ـــــذاك للق   ک
  

 تقدیم المعمول

ــــِب    ــــصِر والتناس ــــه للح   تقدیُم
  

ـــِب    ـــِة المخاَط ـــي تخِطئ ـــردِّ ف   وال
  

ـــــ   ــــّرِك ک ــــدا«وللتب ــــِمه ب   »بٱس
  

  »بالـــشعِر شـــدا«وللتلـــّذِذ کــــ  
  

  بعضتقدیم بعض المعموالت علٰی 

  ثــــم إذا تقــــدَم الــــبعُض علــــٰی   ٢٧٥
  

ال     بعـــٍض فـــذا لکونـــه المفـــضَّ
  

  أِو األصــــــــالهْ أو للتناســــــــِب   
  

  أو َخَلـــِل البیـــاِن فـــي المقاَلــــهْ   
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 القصر: الباب الخامس

ــُرْق    ــْصُر تخــصیٌص وحــصٌر بُط   الَق
  

  أربعـــٍة مخـــصوصٍة، وذي الطـــُرْق   
  

ـــذا   ـــِي باِلٱســـتثنا ک بِق والنف ـــسَّ   بال
  

  وبـــالعطِف وذا» إّنمـــا«بحـــرِف   
  

  زیـٌد عابـُد «کــ» ال، ولکـْن، بـْل «بـ  
  

ـــُد    ـــل مجاه ـــْن وب ـــالٌم لک   »ال ع
  

 القصر الحقیقي واإلضافي

ـــْي   ٢٨٠ ـــارًة حقیق ــــأتي ت ـــصُر ی   والق
  

ـــْي «کــــ     »إّنمـــا اإلســـالُم ذا طریق
  

ــــــوُن باإلضــــــافهْ    ــــــارًة یک   وت
  

ــــ   ـــهْ «ک ـــو ُقحاف ـــْم إّال أب ـــم یق   »ل
  

  الصفة وبالعکسقصر الموصوف علٰی 

  وقد یجـي القـصُر لموصـوٍف علـٰی   
  

یُن الـــَبال«ِصـــَفِته کــــ     »إّنمـــا الـــدَّ
  

ــي ل   ــد یج ــْصرِ وق ــذا الق ــِس ه   عک
  

ـــ   ــا «ک ــامُ إّنم ــي إم ــْصرِ الُمنج   » الع
  

ـــــهْ    ـــــصفِة اللفظی ـــــصُدنا بال   وق
  

ـــــهْ    ـــــالغیِر ال النحوی ـــــائُم ب   َالق
  

  فْهــــي بــــذا شــــاملٌة للفعــــِل   ٢٨٥
  

  »مــا حــال إال اجتمــاُع الــشْمِل «کـــ  
  

 قصر اإلفراد والقلب والتعیین

  والقــــصُر قــــد یکــــوُن لإلفــــرادِ   
  

ـــر   ـــي الم ـــیِن ف ـــِب والتعی   ادِ والقل
  

رِکهْ      واألّوُل یـــــأتي لنفـــــِي الـــــشَّ
  

  »للفتـــی منفـــردًا ذي الَترِکـــهْ «کــــ  
  

ـــِم    ـــِب الُحک ـــا لَقْل ـــاني یأتین   والث
  

ــــ   ـــٰی «ک ـــي أت ـــا أب ـــيإّنم   » ال أّم
  

دِ      والثالــــُث یــــأتي لــــدی التــــردُّ
  

  »المعتــدي زیــٌد بــال تــرّددِ «کـــ  
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 اإلنشاء الطلبي: الباب السادس

  والطلــــــُب أنواُعــــــه عدیــــــدهْ   ٢٩٠
  

ـــنِّ ذا مفیـــدهْ و   ـــي الف ـــسٌة ف   خم
  

ـــــدا     أمـــــٌر ونهـــــٌي وتمـــــنٍّ وِن
  

   ُســدٰی کــذاك اِلٱســتفهاُم واألخــرٰی   
  

ـــرِ    ـــُل الخب ـــشاُء مث ـــُد ذا اإلن   وبع
  

  مّمـــا ذکرنـــا ســـابقًا فـــي األکثـــرِ   
  

 األمر

ــــِل    ــــارًة بالفع ــــأتي ت ــــُر ی   واألم
  

  وبالمــــضارِع وبٱســــِم الفعــــِل   
  

ـــتعالءا   ـــو اس ـــِل ه ـــُب الفع   وَطَل
  

ــزوِم    ــع الل ـــم ــالءا« ک ــسِح الطِّ   »ٱم
  

ــــدُب کــــذا  ٢٩٥ ــــُره الن   حقیقــــًة وغی
  

ـــــذا   ـــــدعاُء وک ـــــاُس وال   َاِلٱلتم
  

  إرشـــــاٌد ٱو تعجیـــــٌز ٱو تحقیـــــُر   
  

ــــــُر    ــــــذا تخیی ــــــٌة و هک   إباح
  

 النهي

  والنهــــُي للکــــفِّ باِلٱســــتعالءِ   
  

ــــراءِ «مــــع اللــــزوِم نحــــُو      »ال ُت
  

ــــذا   ــــْرُه ک ــــُره الک ــــًة وغی   حقیق
  

ـــــذا   ـــــدعاُء وک ـــــاُس وال   َاِلٱلتم
  

  إرشـــــاٌد ٱو تهدیـــــٌد ٱو تیئـــــیُس   
  

ــــــأنیُس      وهکــــــذا تمــــــنٍّ ٱو ت
  

 التمني

ـــِب   ٣٠٠   ثـــّم التمّنـــي طلـــُب المَحبَّ
  

ـــرجٍّ نحـــُو    ـــال ت ـــي«ب ـــي نب   »لیتن
  

ـــاال   ـــشيُء ذا مح ـــوُن ال ـــد یک   وق
  

   َمنـــــاالأو ممکنـــــًا ال ُیرتجـــــٰی   
  

  »هـْل «یأتي ثّم قد یأتي بــ» لیَت «بـ  
  

  »لعــْل «ویــأتي بـــ» لــْو «وهکــذا بـــ  
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 نداءال

ــــاِل    ــــُب اإلقب ــــداُء َطَل ــــّم الن   ث
  

ـــاِل    ـــرٍف ت ـــِب بح ـــن المخاَط   م
  

ْرکِة      »یـــا«بـــالَهمِز للقـــْرِب وللـــشِّ
  

یـا« کذا »وا«و» أْي «و  
َ
  »اَهَیـ«ثـم » أ

  

ـــْم   ٣٠٥ ـــي الکِل ـــُد ف ـــّزُل البعی   وقـــد ُین
  

ـــتْم    ـــالهمُز ُح ـــِب ف ـــَة القری   منزل
  

ـــــُر المجـــــاُز کالتحـــــّسرِ      ویکث
  

ـــــ   ـــــِة والت دب ـــــِر والنُّ   ذّکرِ والزْج
  

 االستفهام

ـــُب      وبعـــُد اِلٱســـتفهاُم وهـــو الطل
  

ـــم ُیطلـــُب    ـــالمجهوِل، ث   للعلـــِم ب
  

ــْن، وأيُّ    ــْل، مــا، َم ــالهمِز، َه ــاب   ، أْین
  

  کیــف، متــی، أّیــاَن، َکــْم، وأّنــٰی   
  

  وتــــــارًة یکــــــوُن للتــــــصّورِ   
  

ـــ   ــرٍد ک ــصوِر؟«لمف ــاقي ال ــَن ب   »أی
  

ــــــصدیِق   ٣١٠ ــــــارًة یکــــــوُن للت   وت
  

ــــسبٍة نحــــُو      »صــــدیقي؟أ ذا «بن
  

  فقــْط » هــل«فــالهمُز یــأتي لهمــا، و  
  

ـــْط    ـــألّوِل ق ـــواقي ل ـــاني، والب   للث
  

ـــ   ــّم ب ــْن «ث ــِل » َم ــستفهُم عــن عاق   ُی
  

ــُظ    ــا«ولف ــِل » م ــِر العاق ــأتي لغی   ی
  

ـــْن » أيُّ «   ـــُد ِم ـــُز الواح ـــا ُیمیَّ   به
  

ــــ   ـــردیِن أو زاَد ک ـــْن؟«ف ـــا َقِم ن   »أیُّ
  

ــَف «للحــاِل    ــَن «، »کی ــاِن » أی   للمک
  

ــــّم    ــــٰی «ث ــــاَن ، مت ــــاِن » أّی   للزم
  

ـــُد   ٣١٥ ـــْم «وبع ـــدِد و» ک ـــٰی «للع   »أّن
  

  في المعنٰی » کیف، ِمن أین، متٰی «کـ  
  

  ویکثـــُر المجــــاُز فـــي الــــتکّلِم   
  

  کـــــالنفِي واإلنکـــــاِر والـــــتهّکِم   
  

  وکالتعّجـــــــــِب وکـــــــــالتقریرِ   
  

  کـــــذاك کالتنبیـــــِه والتکثیـــــرِ   
  

 وقوع اإلنشاء موقع الخبر وبالعکس

  الخبـــْر قـــد یقـــُع اإلنـــشاُء موقـــَع   
  

ـــْر      کـــذلك العکـــُس ألغـــراٍض ُکُث
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ـــــا   ـــــاِم والِوق ـــــاألوُل کاِلٱهتم   ف
  

ــــبقا   ــــٍر َس ــــساواِة ألم ــــن الم   م
  

ـــــْسرِ   ٣٢٠ ـــــاؤِل والُی ـــــاني کالتف   والث
  

ـــرِ    ـــن صـــدوِر األم ــــراِز ع   واِلٱحت
  

   المخاِطـِب والحرِص للفعـِل لـدٰی   
  

ــدٰی    ــِل ل ــثِّ للفع ــِب والح    المخاَط
  

 الوصل والفصل: الباب السابع

   الجمـْل وصُل عطُف الُجَمِل علـٰی ال  
  

ــرُك ذا العمــْل    ــّم الفــصُل ت ــالواِو ث   ب
  

  فالوصـــُل للـــشراکِة فـــي الحکـــِم   
  

  وللتناســـــِب ودفـــــِع الـــــوْهِم   
  

ـــصاِل    ـــاِل اِلٱت ـــن کم ـــصُل م   والف
  

  کـــذاك مـــن کمـــاِل اِلٱنفـــصاِل   
  

 المساواة واإلیجاز واإلطناب: الباب الثامن

   اللفـــــُظ والمـــــرادُ إذا تـــــساوٰی   ٣٢٥
  

  »جــاء الــزادُ «کـــ» المــساواةُ «فهــو   
  

ــــ   ـــلَّ ف ـــْن أق ـــاُز «وإن یک   »اإلیج
  

ـــ   ــًا ک ــان وافی ــاُز «إن ک   »ذي الحج
  

  وذا بحـــــــذٍف أو باِلٱختـــــــصارِ   
  

ــــ   ـــرارِ «ک ـــال ق ـــدنیا ب ـــا ال   »إنم
  

ــــ   ـــه ف ـــِزْد علی ـــاُب «وإن َی   »اإلطن
  

  إن کـــــان ذا فائـــــدٍة ُتـــــصاُب   
  

  وتلـــــك کـــــالتکریِر والتـــــذییِل   
  

ـــــراِض وا   ــــذا کاِلٱعت ــــِل ک   لتکمی
  

 الظاهر خالف خاتمة في إخراج الکالم علٰی 

ـــوالي  ٣٣٠ ـــع ذي الخ ـــالُم م ـــّم الک   ث
  

  مطــــــابٌق لظــــــاهِر األحــــــواِل   
  

ــاهرِ    ــی خــالِف الظ ــي عل ــد یج   وق
  

  إِن اقتـــضاه الحـــاُل عنـــد المـــاهرِ   
  

ـــُزْر    ـــواٍع ُن ـــا بعـــَض أن ـــد ذکرن   وق
  

ــــْر    َخ
ُ
ــــًا أ ــــذکُر أنواع ــــا ن   وهاهن
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 االلتفات

ـــُل    ـــاُت النق ـــواِب االلتف ـــي األب   ف
  

ــــاِب    ــــٍم ِخط ــــٍة تکلُّ ــــن َغیب   م
  

  وجــــوُه ُحــــْسنِه تکــــاُد ال ُتعــــْد   
  

َشـْد «کـ      »الحمُد لّلِه ٱهـدنا إلـی الرَّ
  

  لکـــّن وجـــَه ُحـــْسنِه الـــذي یعـــْم   ٣٣٥
  

ـــْم    ـــویِن الَکِل ـــامٍع بتل ـــشاُط س   ن
  

ــــــِل    ــــــرُف بالتأّم ــــــساُمه ُتع   أق
  

ه الــسابِق عنــَد الُکّمــِل      فــي حــدِّ
  

 القلب

ـــد   ـــُب تب ـــزأیِن القل ـــال الج   یُل ک
  

ـــیِن      فـــي الجملـــِة لنکتـــٍة فـــي الَب
  

ـــوَل    ـــأن تق ـــِد «ک ـــُد کأحم   »األس
  

  »أحمـــٌد کاألســـِد «ال أن تقـــوَل   
  

 مجيء الماضي بدل المستقبل وبالعکس

ــستقَبِل    ــدَل الم ــاٍض ب ــأتي م ــد ی   ق
  

ـــي   ـــالَف ظـــاهٍر جِل ـــُسه خ   وعک
  

ــــٰی   ٣٤٠ ــــٍه عل ــــِل تنبی ــــاألّوُل ألج   ف
  

ـــ َِالجــزم   ــالوقوِع ک ــ« ب   »وُز حــالالف
  

  والثــاني لٱستحــضاِر حــاٍل قــد وقــْع   
  

ــــــْع    ــــــه اآلَن یق ــــــًة کأّن   حکای
  

 وضع الُمضَمر محل الُمظَهر وبالعکس

ــرِ    ــلَّ الُمظَه ــضَمٌر مح ــأتي م ــد ی   ق
  

  أو ُمظَهـــٌر یـــأتي محـــلَّ المـــضَمرِ   
  

ــــي   ــــذي یِل ــــَت ال ــــاألّوُل ِلَیثب   ف
  

ـــ   ــي«ک ــد َوِل ــُر ق ــو األمی ــا ه   »إّنم
  

ــــروِع واِلٱ   ــــاني لل ــــتحکاموالث    ِس
  

   ِ واِلٱســـــــــترحام ِوللـــــــــتهّکم  
  

 فن البیان

ـــاِن «  ٣٤٥ ـــنُّ البی ـــي قواعـــِد »ف    هـــو ف
  

ــِد    ــًی واح ــْرِض معن ــُرٍق لع ــي ط   ف
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   ثــم نقِلــُب »زینــُب الزهــرةُ «کـــ  
  

ـــا    ـــُب «بقوِلن ـــك زین ـــرُة تل   »الزه
  

 أبواب فن البیان

ـــــــهْ    ـــــــٌة للغای ـــــــه مهّم   أبواُب
  

  تـــــشبیٌه ٱو مجـــــاٌز ٱو ِکنایـــــهْ   
  

 تشبیهال: الباب األول

ــــٰی    ــــشبیُه مــــا دّل عل   أّوُلهــــا الت
  

ــٰی    ــٍف ٱنجل ــیئیِن بوص ــشریِك ش   ت
  

ــــهْ    ــــا ملفوظ ــــاِف أو بنحِوه   بالک
  

ــــارًة ملحوظــــهْ    ــــون ت ــــد تک   وق
  

 أرکان التشبیه وطرفاه

هِ : ُیبنــــی علــــی أرکــــاٍن   ٣٥٠   المــــشبَّ
  

بهِ    ـــــشَّ ـــــِه ووجـــــِه ال ٍه ب   مـــــشبَّ
  

ــــــشبیهِ    ــــــاِف للت ــــــٍة کالک   وآل
  

ــــــــشبی   ــــــــا الت   هِ واألّوالِن َطَرف
  

  ثانیهمــــا یکــــوُن وجــــُه الــــشبهِ   
  

ـــوٰی    ـــِه أق ـــشبَّ لدی ـــي الم ـــه ف   هِ  من
  

 تقسیم لوجه الشبه

ـــُل    ـــارٌج أو داخ ـــا خ ـــُه إّم   والوج
  

ـــا األوُل    ـــا وأّم ـــذاِت منهم ـــي ال   ف
  

  یکـــــون إّمـــــا صـــــفًة حـــــسّیهْ   
  

ـــــهْ    ـــــِق أو عقلی ـــــاللوِن والبری   ک
  

ــــا واحــــدهْ   ٣٥٥   والــــصفُة تکــــوُن إّم
  

کثـــــرًا وهکـــــذا کالواحـــــدهْ      أو أ
  

 أداة التشبیه

  »کــأْن «و» مثــُل «أداُتــه الکــاُف و  
  

  معنـًی قـد َسـکْن » مثـُل «وما کنحِو   
  

  »ِشــْبٌه ٱو مــشاِبهُ « نحــُو  ِفــي االســم  
  

ــُو    ــِل نح ــي الفع ــشاِبهُ «ف ــشِبُه، ُی   »ُی
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 الغرض من التشبیه

هِ الغــــَرُض منــــه لــــدٰی       المــــشبِّ
  

هِ      فــــي األغلــــِب یعــــوُد للمــــشبَّ
  

  مکــــیِن کالحــــاِل واإلمکــــاِن والت  
  

ــــسیِن    ــــالتقبیِح والتح ــــذاك ک   ک
  

ـــــهِ   ٣٦٠ ِه ب ـــــشبَّ ـــــوُد للم ـــــد یع   وق
  

ـــهِ    ـــن مقلوب ـــشبیِه ِم ـــي الت   وذاك ف
  

ـــــام   ـــــِل إیه ـــــْم  ٍألج ـــــه أَت    بأّن
  

ـــ   ِه ک ــشبَّ ــن الم ــْم «م ــُل َف ــوٌز مث   »َل
  

  تقسیمات التشبیه
 تقسیمه باعتبار طرفیه

ــــــذا   ــــــشّبُه ف ــــــّدَد الم   وإن تع
  

ــسویةٌ «   ــُس » ت ــٌع «والعک   وإذا» جم
  

ـــّددا ت   ـــروٌق «ع ـــوُف «ٱو » مف   »ملف
  

ـــــروُف    ـــــم مع ـــــشبیٌه له   وذاك ت
  

 تقسیمه باعتبار وجهه

ــذا    ــذکْر ف ــُه إن ُی ُل «والوج ــصَّ   »مف
  

ـــ   ــْن خــالَف ذا ف ــُل «وإن یک   »مجَم
  

 تقسیم آخر باعتبار وجهه

ــــــارًة   ٣٦٥ ــــــُب «وت ــــــذٌل قری   »مبت
  

ـــــارًة    ـــــُب «وت ـــــستبَعٌد غری   »م
  

 تقسیمه باعتبار أداته

ــــ   ــــه ق ــــو إذا أداُت ــــِترْت وْه   د ُس
  

ـــٌد «     إن ذِکـــرْت » مرَســـٌل «، و»مؤکَّ
  

ـــــَر األداَة والوجـــــَه معـــــا     وإن ت
  

  أْرفعــا» البلیــُغ «قــد ُحــذفا فــذا   
  

 التشبیه المرکب

  قــد یــأتي تــشبیٌه خــالَف مــا ُعــرْف   
  

ــَلْف    ــا س ــِو م ــین شــیئیِن بنح ــا ب   م
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  »المرّکـــُب «بـــل بـــین حـــالتیِن ذا   
  

ُب «کـ     »الهمُّ في صـدري فتـًی ُیعـذَّ
  

 المجاز: باب الثانيال

  ثــم الَمجــاُز اللفــُظ إن ُیــستعَمِل   ٣٧٠
  

ــي   ــيِّ الجِل ــاه الحقیق ــِر معن ــي غی   ف
  

  لُعْلقــــٍة مــــع القرینــــِة اّلِتــــي  
  

ُه لـــذلك المعنـــٰی      ي الفِتـــتجـــرُّ
  

  »البیــاِن «فــي » اللغــويُّ «هــذا هــو   
  

ــَل    ــيِّ «مقاب ــي » العقل ــاِني«ف   »المع
  

  أنواع العالقات
َبهِ       والکــــــلِّ والُعْلقــــــُة کالــــــشَّ

  

ــــلِّ    ــــوِل والمح ــــزِء والحل   والج
  

  مـــا کـــاَن أو یکـــوُن ثـــم الـــسبِب   
  

ِب    ـــــسبَّ ـــــِة والم ـــــذاك کاآلل   ک
  

  المفرد والمرکبتقسیم المجاز إلٰی 

ــــوَردُ   ٣٧٥ ــــراُه ُی ــــاُز إن ت ــــّم المج   ث
  

ــي مفــرٍد فهــو المجــاُز      »المفــردُ «ف
  

ـــِب    ـــي مرّک ـــيُء ف ـــْن یج   وإن یک
  

ــــ    ـــّمَي ب ـــٍذ س ـــِب «حینئ   »المرکَّ
  

  المرسل واالستعارةسیمه إلٰی تق

بهِ    ــــشَّ ــــَر ال ــــُك غی ــــه إْن ت   ُعْلقُت
  

  کــالرأِس للوجـِه البِهـي»المرَسـُل «فـ  
  

بهْ »االســــتعارةُ «و   ــــشَّ ــــي ال    إذا ه
  

ــوُل    ــٍد تق ــي زی ــِو ف ــهْ «کنح   »مکتب
  

ــــهْ    ــــُب ول ــــد ُیغیَّ   والمــــستعاُر ق
  

ــــهْ    ــــاِر ل ــــع الُمع ــــذکُر الزٌم م   ُی
  

 األقسام األربعة للمجاز

  مــــع المفــــرِد والمرّکــــِب همــــا   ٣٨٠
  

ــــــِب    ــــــك بالترتُّ ــــــٌة تأتی   أربع
  

  نـــــذکُرها مختـــــصرًا باألمثلـــــهْ   
  

ـــُث معانیهـــا غـــدْت مکتملـــهْ      حی
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 المجاز المرسل المفرد: القسم األول

ـــردُ «   ـــُل المف ـــذا األّوُل » المرس   ه
  

ــي النعــیم«کنحــِو      » هــذا الرجــُل  ِف
  

 مجاز االستعارة المفرد: القسم الثاني

  »رُد اِلٱســــتعارهْ مفــــ«والثــــاني ذا   
  

  وهـــو کمـــا التـــشبیِه فـــي العبـــارهْ   
  

ـــــهِ    ـــــث فی ـــــُغ حی ـــــه أبل   لکّن
  

ــــِي التــــشبیهِ    ــــُج ُرکَن ــــتمُّ دم   ی
  

ـــــِه واألداةِ   ٣٨٥ ـــــداُم الوج ـــــذا ٱنع   ل
  

  »األســــُد َلـــــآِت «یلــــزُم نحــــُو   
  

  تقسیمات االستعارة المفردة
  مصّرحة ومکنیةتقسیمها باعتبار المستعار إلٰی 

َحهْ والمــــستعاُر حــــیَن أْن    ــــصرِّ    ت
  

ــــتعارًة    ها اس ــــسمِّ حهْ «ف ــــصرَّ   »م
  

ـــــهْ    ـــــذُکْر الزَم ـــــه وَت   وإن حذفَت
  

  »العـدُل سـلَّ صـارَمهْ «کــ» َمکنّیةً «  
  

  أصلیة وتابعةتقسیمها باعتبار المستعار إلٰی 

ـــدا   ـــاُر جام ـــان الُمع ـــُد إن ک   وبع
  

  »البــدُر جــاء واجــدا«کـــ» أصــلّیةٌ «  
  

ـــي   ـــشتقًا ٱو فعـــًال فِت   وإن یکـــْن م
  

ــةٌ تاب«   ــِو » ع ــْت شــهوِتي«کنح   »ماَت
  

 المجاز المرسل المرکب: القسم الثالث

» المرَســـُل المرّکـــُب «والثالـــُث ذا   ٣٩٠
  

  »أنــَت تــشتري وتــذهُب «کنحــِو   
  

ـــْر    ـــشاُء موضـــَع الخب ـــورُده اإلن   م
  

  والخبـــُر موضـــَع اِلٱنـــشاِء ٱســـتقْر   
  

 )االستعارة التمثیلیة(مجاز االستعارة المرکب : القسم الرابع

ــــُد و   ــــهْ «بع ــــتعارُة المرّکب   »اِلٱس
  

  »أنت قـد وقفـَت فـوَق الهـضبهْ «کـ  
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ـــِل    ـــاُل الُبَلغـــا فـــي الِقی   وْهـــي من
  

  التمثیــــِل یقــــوُم معناهــــا علــــٰی   
  

ـــُر    ـــُمها اآلَخ ـــذا ٱس ـــهْ «ل   »تمثیلّی
  

ــــهْ    ــــا الیومّی ــــي أمثاِلن ــــُر ف   تکث
  

 الکنایة: الباب الثالث

ــم   ٣٩٥ ــةُ «ث ــِذي» الکنای ــُظ اّل ــي اللف   ه
  

ریــــَد   
ُ
  ي وذِ ، منــــه الزُم المعنــــٰی أ

  

   بهــــا قــــد جــــازاإرادُة المعنــــٰی   
  

  بــــذاك قــــد خالفــــِت الَمجــــازا  
  

  تقسیمات الکنایة
 تقسیمها باعتبار مدلولها إلی کنایة عن نسبة أو موصوف أو صفة

ـــوِف    ـــسبٍة ٱو موص ـــن ن ـــون ع   تک
  

ــــ   ـــفٍة ک ـــضیوِف «أو ص ـــرِة ال   »کث
  

یض وتلو   یح ورمز وإیماءتقسیمها باعتبار کیفیة داللتها إلی تعر

  والتلــــویِح  اإلیمــــاءِ  کــــذا إلــــٰی   
  

  والرمــِز ال التعــریِض فــي الــصحیِح   
  

 فن البدیع

ــدیِع «   ــنُّ الب ــاال»ف ــِري المق ــا ُی    م
  

نًا مــــا طــــابَق األحــــواال     محــــسَّ
  

ن إلی لفظي ومعنوي  تقسیم المحسِّ

ـــي   ٤٠٠ ُن یج ـــسِّ ـــم المح ـــا«ث   »لفظّی
  

ــــــارًة یکــــــوُن    ــــــا«وت   »معنوّی
  

نات اللف  ظیةالمحسِّ

  فـــاألوُل التـــصحیُف والِجنــــاُس   
  

  کـــــذلك الـــــسْجُع واِلٱقتبـــــاُس   
  

  وهکـــــذا التـــــسبیُغ والتـــــشریُع   
  

  کــذاك اِلـٱزدواُج والتـــــرصیــــُع   
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نات المعنویة  المحسِّ

ـــــامُ    ـــــُه واإلیه ـــــا التوجی   ثانیهم
  

ــــتخدامُ    ــــشُر واِلٱس ــــفُّ والن   والل
  

ـــــهْ    ـــــاُق والمقاَبل ب   وهکـــــذا الطِّ
  

ــــُد وال   ــــذلك التجری ــــشاَکلهْ ک   م
  

* * * 

ــــٰی   ٤٠٥ ــــِة انته ــــُم البالغ ــــِه عل   بمّن
  

  وأطلـــُب العـــذَر لـــذهٍن إْن َســـها  
  

ــــهُ    ــــدًا ُغفراَن ــــه غ ــــاِئًال من   وس
  

ــــه ِرضــــواَنهُ    ــــي جنِت ــــذاك ف   ک
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  علم المنطق
 تعریف علم المنطق

ـــدٰی    ـــٌم ل ـــُق عل ـــساِن المنط    اإلن
  

ــــِة الَجنــــاِن    ــــصوُنه عــــن زّل   ی
  

ــــِم    ــــْن ذا َفْه ــــه یک ــــن یراِع   فَم
  

ــــــِم    ــــــلِّ ِعل ــــــُة ک ــــــه آل   فإّن
  

  مقدمة
 تعریف العلم

ـــُم «   ـــَوِر األشـــیاءِ »الِعْل ـــُع ص    طب
  

ــاءِ    ــي الم ــا ف ــذهِن کانطباِعه ــي ال   ف
  

  تقسیمات العلم
 تقسیمه إلی تصور وتصدیق

ــــا   ٤١٠ ــــصّوٌر «إّم ــــادِ » ت ــــال اعتق   ب
  

ــــذاك    ــــصدیٌق «ک ــــادِ » ت   باِلٱعتق
  

  أّمـــا التـــصوُر ففـــي کـــلِّ الـــصَوْر   
  

  صـورِة الخبـْر والثاني في خـصوِص   
  

 تقسیمه إلی ضروري ونظري

ـــرْي    ـــذاك نظ ـــروريٌّ ک ـــو ض   وْه
  

ـــصّورِ    ـــصدیِق والت ـــن الت ـــلٌّ م   ک
  

  واألّوُل الواضـــــــُح والبـــــــدیهي  
  

ــــهِ    ــــِة النبی ــــا نباه ــــن دوِن م   م
  

  واآلَخـــُر الکـــسبيُّ وهـــو المفتِقـــْر   
  

ــْر    ــاِل الَنظ ــِر وإعم ــْسِب والفْک   للک
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 )الفکر(تعریف النظر 

ـــُر «و  ٤١٥ ـــوال أ»النظ ـــَظ المعق   ن نلح
  

ــــوال   َل المجه   ألجــــِل أن ُنحــــصِّ
  

ِر کـــذا     وْهـــو یکـــوُن فـــي التـــصوُّ
  

ــذا   ــْه ل ــصدیِق فانتب ــي الت ــوُن ف   یک
  

  تعریف الجهل
  وتقسیمه إلی بسیط ومرّکب

ـــم   ـــالُف العْل ه خ ـــدُّ ـــُل ح    ِوالجه
  

ــسیٌط «   ــٌب «ٱو » ب ــْسم» مرکَّ ــي الَق    ِف
  

ف والُحّجة  المعرِّ

   المنطــــِق  ِثــــم القواعــــُد لعلــــم  
  

ــي   ــد المنطِق ــابیِن عن ــي ب ــُث ف   ُتْبح
  

ـــُث    َف «فَیبح ـــرِّ ـــي األّوِل » المع   ف
  

  فـي اّلـذي یِلـي» الُحّجـةَ «وَیبحُث   
  

ف : الباب األول   )التعریف(المعرِّ
ــُر   ٤٢٠ ــِف «عناص ــا»التعری ــراِن هم    أم

  

ـــــا   ـــــاُه وذا بحُثهم ـــــٌظ ومعن   لف
  

 في مباحث اللفظ: المقدمة األولی

 تعریف داللة اللفظ

ــ   ــا یقت ــالِق م ــي اإلط ــُظ ف   ضیِه اللف
  

ـــةٌ «   ـــارِ «کــــ» دالل    لإلحـــراِق »الن
  

  ، وذا المحـصوُل »الـدالُّ «فاللفُظ ذا   
  

ــِظ هــو    ــك اللف   »المــدلوُل «مــن ذل
  

 تقسیم داللة اللفظ إلی عقلیة وطبعیة ووضعیة

  فـــي االقتــضاِء الـــذاتي» عقلّیــةٌ «  
  

جٰی    ــدُّ ــي ال ــالِم ف ــُل الک ــيمث    لآلِت
  

ــةٌ «   ــضا» طْبعّی ــي االقت ــيف   ِء الطْبع
  

  ْوِع  حــصول الــرَّ علــٰی » هــا«کلفــِظ   
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  فــي االقتــضاِء الوضــعي» وضــعّیةٌ «  ٤٢٥
  

ـــِظ    ـــْم «کلف ـــالءِ » ُه ـــِع لُعَق    الجم
  

 تقسیم الوضعیة إلی المطابقة والتضّمن وااللتزام

ــــ   ـــرُف ب ـــذه ُتع ـــهْ «وه   »المطاَبق
  

   مــا طابَقــهْ إن دّلنــا اللفــُظ علــٰی   
  

ــــ   ـــه ُتعـــرُف ب ـــضّمِن «أو جزِئ   »الت
  

  »المـستوِطِن «لــ» الموطِن «کلفظِة   
  

ــــــ ٍأو الزم   ـــــه ب   »اِلٱلتــــــزاِم « ل
  

ــِظ    ــاَتٍم «کلف ــٰی » ح ــراِم  «عل   »اإلک
  

ـــا   ـــون عاِلم ـــشرِط أن یک ـــذا ب   ه
  

ــــا   ــــرُف التالُزم ــــاِمُعها أي َیع   س
  

  واآلِخـــــراِن ذاِن فـــــرُع األصـــــِل   ٤٣٠
  

  فـــالجزُء والـــالزُم فـــرُع الکـــلِّ   
  

  تقسیمات اللفظ
 مختص ومشترك ومنقول  المستعمل فیه إلٰی ٰی تقسیمه باعتبار المعن

 والحقیقة والمجاز

  إذا معنــــاهُ » مخــــتٌص «واللفــــُظ   
  

ـــِظ    ـــدًا کلف ـــوُن واح ـــهُ «یک   »الّل
  

دًا فــــ     »مـــشتَرْك «وإن یکـــْن معـــدَّ
  

  »الـّدَرْك «إن کان في الوضِع کلفظـِة   
  

  »منقـــوُل «وإْن فـــي اِلٱســـتعماِل ذا   
  

ــــ   ـــَر األّوُل ک   »الموصـــوُل «إن ُهج
  

ــي األّو أ   ــإْن ف ــهْ و ال ف   ِل الموضــوِع َل
  

  »المـسألهْ «کــ» الحقیقـةُ «ُیستعمُل   
  

ـــهْ   ٤٣٥ ـــع العالق ـــه م ـــاني ذاُت ـــي الث   ف
  

  ، نحُوهــا فــي الفاقــهْ »المجــاُز «هــو   
  

  ب معناه إلی المفرد والمرکّ تقسیمه باعتبار داللته علٰی 
 وتقسیم المرکب إلی ناقص وتام

ـــردُ «   ـــزُؤهُ » المف ـــوُن ج ـــا ال یک   م
  

ــٰی دّل    ـــ عل ــاه ک ــزٍء لمعن ــ« ج   »وُه
  

  »أداةِ «ٱو » ِکْلَمـةٍ «وفـي » ٱسـٍم «في   
  

   النحـــاةِ کالفعــِل والحـــرِف لــدٰی   
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ـــُب «خالُفــه    ـــي«کــــ» المرکَّ   »ذامِّ
  

ــــــامِّ    ــــــاقِص والت   ینقــــــسُم للن
  

 تقسیم المرّکب التام إلی خبر وإنشاء

ــــشا   ــــٌر أو إن ــــا خب ــــاني إم   والث
  

ــــُر    ــــضیةُ «والخب ــــشا» الق   ال اإلن
  

  الترادف والتباینحالة نسبة األلفاظ فیما بینها إلٰی تقسیم 

ـــي  ٤٤٠ ـــُر ف کث ـــشتِرْك لفظـــاِن أو أ   إْن ی
  

ـــ   ــمِّ ب ــًی َس ــرادِف «وضــٍع لمعن   »الت
  

ــــــا   ــــــا تباُین ــــــَت هاهن   وإن رأی
  

ه      »التباُینــا«فــي الوضــِع ذا فــسمِّ
  

  التماثل والتخالف والتقابلتقسیم التباین إلٰی 

ـــِل  «ینقـــسُم الثـــاني إلـــٰی      »التماُث
  

  »التقاُبـــِل «ولــــ» التخـــالِف «ولــــ  
  

 تقابل المتناقضین والمتضایفین والضدین وتقابل تقسیم التقابل إلٰی 
 کة والعدمالملَ 

ــــــــــضیِن    ــــــــــٌل للمتناق   تقاُب
  

  والمتـــــــضایفیِن والـــــــضّدیِن   
  

ــــــَدم   ــــــِة والع ــــــذاك للَمَلَک    ِک
  

َمم   ــــصَّ ــــسْمِع باإلضــــافِة لل    ِکال
  

  ظفي مباحث معنی اللف: المقدمة الثانیة
  المفهوم والمصداقتقسیم معنی اللفظ إلٰی 

  مفهومـــا اللفـــِظ إن وبعـــُد معنـــٰی   ٤٤٥
  

ه    ـــمِّ ـــُه س ـــوُن من ـــا«یک » المفهوم
  

ــــا   ــــَق انطباق ــــه انطب ــــا علی   وم
  

ه    ــــسمِّ ــــه ف ــــصداقا«مفهوُم » الم
  

  الجزئي والکليتقسیم المفهوم إلٰی 

ـــــيِّ    ـــــوُم للُجزئ ـــــسُم المفه   ینق
  

ـــــيِّ    ـــــيَّ وللُکّل ـــــي الحقیق عن
َ
  أ
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  األّوُل المفهــــوُم مــــا لــــم َیــــِزدِ و  
  

  فـــي صـــدقِه ألکثـــٍر مـــن واحـــِد   
  

ـــالفْرِض    ـــو ب ـــاني ول ـــه الث   خالُف
  

ـــنْقِض    ـــوِب دوَن ال ـــُب الوج   فواج
  

ـــذا  ٤٥٠ ـــوُق ف ـــاِر مـــا ف ـــاني باعتب   والث
  

ــــذا   ــــًا إضــــافیًا ک وُه جزئی ــــمَّ   س
  

  مشّکك ومتواطئتقسیم الکلي إلٰی 

ـــــيٍّ    ـــــلُّ کل ٌك «وک ـــــشکِّ   إذا» م
  

  »األذٰی «ه نحــــُو تفاوتــــْت أفــــرادُ   
  

   الـــصدُق فـــي األفـــرادِ وإن تـــساَو   
  

ـــ   ــواطُئ «ف ــِو » المت ــوادي«کنح   »ال
  

 النسب األربع

  في کلِّ کلّیـیِن فـي الـصدِق َوجـْب   
  

ــدٰی    ــوُد إح ــسْب وج ــن النِّ ــٍع م    أرب
  

ـــــي    ـــــایُن «فْه ـــــا» التب   إذا تفارق
  

، کــذا    ــّالً ــساوي«ک ــصادقا» الت   إن ت
  

ـــصادُق   ٤٥٥ ـــا الت ـــضًا حیثم ـــّالً وبع   ک
  

  »العموُم والخصوُص المطلُق «فْهي   
  

  ذي الجهـهْ وإن تکْن بعـضًا فقـط ٰهـ  
  

  »العموُم والخصوُص من جههْ «فْهي   
  

 ضي ذاتي وعرَ تقسیم الکلي إلٰی 

  وکــــلُّ کلــــيٍّ تمــــاُم الــــذاِت   
  

ــــ   ه ب ـــسمِّ ـــذاتي«أو جزؤهـــا ف   »ال
  

ـــارِض    ـــٍف ع ـــان کوص ـــا إذا ک   أّم
  

ه کــ» العَرضيُّ «فـ     »الحـائِض «سـمِّ
  

  النوع والجنس والفصل والخاّصة والعَرض العام: لیات الخمسةالک
  النوع والجنس والفصلتقسیم الذاتي إلٰی 

  وبعـــُد فـــاألّوُل أعنـــي الـــذاتْي   
  

  آِت » فـصالً «ثـم » جنساً «و» نوعاً «  
  

   األشـخاِص مـا دّل علـٰی » النـوعُ «فـ  ٤٦٠
  

  »اإلنـــساِن واإلْنجـــاِص «وذاك کــــ  
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ــنُس «و   ــٰی » الج ــا دّل عل ــوم   اِع  األن
  

عاِع «وذاك کـــــ     »الحیــــواِن والــــشُّ
  

  مــا یکــوُن جــزَء النــوِع » الفــصُل «و  
  

ــــوِع    ــــلِّ ن ــــیِن ک ــــن ب ــــَزه م   مّی
  

ـــو    ـــٌب «وْه ـــذا » قری ـــُد «وک   »بعی
  

ــــُد    ــــال َیحی ــــه ف ــــنُس مثُل   والج
  

 عامالض  الخاصة والعرَ تقسیم العَرضي إلٰی 

ُم      والعَرضـــــيُّ هکـــــذا ُیقـــــسَّ
  

ـــُم «و» خاّصـــةٍ «لــــ     »َعـــَرٍض ُیعمَّ
  

  فـــاألّوُل َیخـــصُّ نوعـــًا واحـــدا  ٤٦٥
  

  حیث لِلٱنـساِن غـدا» الضاحِك «کـ  
  

کثـــرًا مـــن واحـــِد      والثـــاني َعـــمَّ أ
  

  لإلنــساِن أو کاألســِد » الماشــي«کـــ  
  

  الزم ومفارقتقسیم آخر للعَرضي إلٰی 

ـــــاِرُق « »الزمٌ «والعَرضـــــيُّ      »مف
  

ــــــارُق    ــــــسرعٍة یف ــــــبْطٍء ٱو ب   ب
  

ف   )التعریف(المعرِّ

ِف التعر«عبــــارُة      »یــــِف والمعــــرِّ
  

ِف    ــــــصّوَر المعــــــرَّ ــــــُدنا ت   تفی
  

  »الحقیقــْي «فـي العْلـِم ذا ســّمَي بــ  
  

  فــي التحقیــِق » اللفظــيَّ «یقابــُل   
  

ف إلٰی    الرسمو  الحد تقسیم المعرِّ
  تام وناقصوتقسیم کل منهما إلٰی 

  »َرْســـُم «کـــذاك » حـــدٌّ «أقـــساُمه   ٤٧٠
  

ــــنقُص «کالهمــــا    ــــتمُّ «أو » ی   »َی
  

  صِل مــن القریــِب بالفــ» الحــدُّ «فـــ  
  

ـــِب    ـــٍد ٱو قری ـــن بعی ـــنِس م   والج
  

ــد   ــِب ق ــع القری ــإْن م ــمَّ «ف   وإْن » ت
  

  َقِمـْن » الـنْقِص «مع البعیـِد فهـو بــ  
  

  بالخاّصِة والجـنِس ٱلتـَزمْ » الرسُم «و  
  

» َتـْم «القریـِب » ینقُص «مع البعیِد   
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 التعریف بالتمثیل والتشبیه والقسمة

ــــهِ      وبعــــُضهم أدخــــَل نوعــــًا فی
  

ـــــوُن    ـــــشبیهِ یک ـــــِل والت    بالتمثی
  

فــــــًا بالِقــــــسمهْ   ٤٧٥   وهکــــــذا معرِّ
  

  الِکْلمـــهْ » ٱســـٍم وفعـــٍل وأداةِ «کــــ  
  

ــــدقیِق    ــــیس بال ــــذا ل ــــّن ه   لک
  

  »الحقیقـــي«ألّنهـــا لیـــست مـــن   
  

ف  شروط المعرِّ

ِف    ــــرِّ ــــا شــــروٌط هــــي للمع   هن
  

ـــــٰی    ِف لُیجتن ـــــرَّ ـــــصوُر المع    ت
  

ــــُد ال   ــــًا وبع ــــوَن مبهم   أن ال یک
  

ـــ   ـــن ال ـــم م ـــًا ث ـــالمراِدف وِر خ   دَّ
  

  )الدلیل(الُحّجة : الباب الثاني
 مقدمة في مباحث القضیة

ــــُر    ــــدلیِل «عناص ــــِة وال   »الُحّج
  

ـــِل    ـــا التحلی ـــضایا حینم ـــي الق   ه
  

 القضیة

   کمــا فــي الخَبــرِ »القــضّیةُ «ثــم   ٤٨٠
  

ــــرِ    ــــُر فالحــــدُّ حــــدُّ الخَب   َالخب
  

  حملیة وشرطیةتقسیم القضیة إلٰی 

  »حملیـــهْ «وْهـــي تکـــوُن تـــارًة   
  

ــــــًة    ــــــارًة ثانی ــــــرطیهْ «وت   »ش
  

ـــةٌ «   ـــیئًا لـــ» حملی ـــُت ش   ْي َش ُتثب
  

ْي      وتــــارًة تــــسلُبه عــــِن الــــشَّ
  

  »المحمـوُل « و»الموضـوعُ «أرکاُنها   
  

   بینهمــــــا تجــــــوُل »نــــــسبةٌ «و  
  

  ُتوَجــــُد نــــسبٌة بهــــا» شــــرطیةٌ «  
  

ــــا   ــــٌي له ــــضیتیِن أو نف ــــین ق   ب
  

ـــــا   ٤٨٥ مٌ «أرکاُنه ـــــدَّ ـــــاِل « و»مق   »ت
  

ـــــٌط «و   ـــــال»راب ـــــألّوِل بالت   ي ل
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  موجبة وسالبةتقسیم الحملیة والشرطیة إلٰی 

ــــٌة أْي    ــــا مثبت ــــهْ «کلتاهم   »موَجب
  

  »ســــالبهْ «وهکــــذا منفیــــٌة أْي   
  

  تقسیمات الحملیة
 تقسیمها باعتبار موضوعها إلی طبیعیة ومهملة ومحصورة وشخصیة

ـــــٰی    ـــــةٍ « إل ـــــهْ » طبیعی   الحملی
  

  »شخـصیهْ « »محـصورةٍ « »مهَملةٍ «  
  

  ألّنــــــه موضــــــوُعها کلــــــيُّ   
  

ــــــيُّ    ٌص جزئ ــــــارًة مــــــشخَّ   وت
  

ــــُر    ــــد ال َینظ ــــيُّ ق ــــرِده الکل   لف
  

  أو َینظــــُر وُیهَمـــــُل أو ُیحـــــَصُر   
  

  »المحـــصورهْ «لکـــِن اِلٱعتبـــاُر بــــ  ٤٩٠
  

ـــ   ــي ب ــا مقــصورهْ » ســورٍ «وه   حوَله
  

ــــــالبهْ    ــــــًة أو س ــــــًة موجب   کلی
  

  جزئیــــــًة ســــــالبًة أو موجبــــــهْ   
  

 ة حقیقیة وذهنیة وخارجیتقسیم الحملیة الموجبة إلٰی 

ــــٰی    ــــةٍ « إل ــــهْ «ٱو » حقیقی   »ذهنی
  

  »خارجیــــهْ «موجُبهــــا کــــذاك   
  

  من حیُث في الواقِع أو في الذهِن جا  
  

ــا   ــًال خارج ــاَء فع ــوُعها أو ج   موض
  

  محّصلة ومعّدلةتقسیم الحملیة باعتبار حال محمولها إلٰی 

ــــُة    ــــضًا الحملی لهْ «وأی ــــصَّ   »مح
  

ُل المحمـــوَل أو    ـــهْ «تحـــصِّ ل   »معدَّ
  

ـــا   ٤٩٥ ِل محموُله ـــن محـــصَّ ـــَدُل م   ُیع
  

  »ال ولــي«بالــسْلِب فــي داخِلــه کـــ  
  

هة ومطلقة  تقسیم الحملیة باعتبار جهتها إلی موجَّ

هــــهْ «وأیــــضًا الحملیــــُة      »موجَّ
  

ـــةٌ «وهکـــذا    ـــهْ » مطلق   عـــن الجه
  

   لفـــٌظ مفیـــُد الـــسامِع »الجهـــةُ «و  
  

ــــِع    ــــَد الواق ــــسبِة عن ــــَة الن   کیفی
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ـــــــدوام   ـــــــاِن وال    ِوذاَك کاإلمک
  

   ِ والالـــــــــدواموکالـــــــــضرورةِ   
  

ـــــواهُ    ٌل فح ـــــصَّ ـــــُث ذا مف   وبح
  

ـــــــدواهُ    ـــــــٌة ج ـــــــه قلیل   لکّن
  

  تقسیمات الشرطیة
  متصلة ومنفصلةتقسیمها باعتبار نسبتها إلٰی 

  »مّتــــصلهْ «وأیــــضًا الــــشرطیُة   ٥٠٠
  

ــــــًة    ــــــارًة ثانی ــــــصلهْ «وت   »منف
  

  مـــن حیُثمـــا النـــسبُة اِلٱتـــصاُل   
  

ـــــسبةُ    ـــــورًا الن ـــــصاُل  الِ وَط   ٱنف
  

  مهملة ومحصورة وشخصیةالزمان والحال إلٰی تقسیمها باعتبار 

ـــــشرطیهْ    ـــــسُم ال ـــــذا تنق   وهک
  

  »مهَملـــًة، محـــصورًة، شخـــصیهْ «  
  

ـــا   ـــوٌر له ـــصورُة س ـــذه المح   وه
  

ـــــا   ـــــاَن أو أحواَله ـــــّیُن األزم   یب
  

  لزومیة واتفاقیةتقسیم المتصلة باعتبار نوع االتصال إلٰی 

ـــــ     ذي المتــــِصلهْ » اللزومیــــةِ «وِل
  

لهْ مــن » اِلٱتفاقیــةِ «و     حیــُث الــصِّ
  

ـــي  ٥٠٥ ـــصاُلها حقیق ـــا ٱت ـــن حیُثم   م
  

ــــاقي   ــــورًا ٱتف ــــوُن ط ــــد یک   وق
  

  عنادیة واتفاقیةتقسیم المنفصلة باعتبار نوع االنفصال إلٰی 

  ذي المنفــــِصلهْ » العنادیــــةِ «وِلـــــ  
  

ــــــــصلهْ » اِلٱتفاقیــــــــةِ «و     کالمّت
  

 حقیقیة ومانعة الجمع ومانعة تقسیم المنفصلة باعتبار حال طرفیها إلٰی 
 الخلو

ـــــٰی    ـــــةٍ  «وهکـــــذا إل   ٱْو » حقیقی
  

  »للُخُلـــْو «ثــم » مانعــٍة للجمـــِع «  
  

  مـــن جهـــِة المنـــِع مـــن اجتمـــاِع   
  

ــــــاِع      َالطــــــرفیِن أو مــــــن ٱرتف
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 )الدلیل(الُحّجة 

  الُحّجــــــُة ُتعــــــرُف بالــــــدلیِل   
  

ـــالمجهوِل    ـــِتُج التـــصدیَق ب   مـــا ُین
  

 )الدلیل(أقسام الُحّجة 

  تنقـــــسُم الُحّجـــــُة والـــــدلیُل   ٥١٠
  

ــــــستةٍ    ــــــسهیُل ل ــــــو الت    وذا ه
  

  »عکُس المـستوي«و» التناقُض «وْهو   
  

  الملتـوي» عکُس النقـیِض «وهکذا   
  

ـــدها    ـــاُس «وبع ـــُل « و»القی   »التمثی
  

  ، ذا التفــصیُل »اِلٱســتقراءُ «کــذاك   
  

 التناقض: الدلیل األول

ـــــِزمْ    ـــــضیٍة َل ـــــْدُق ق   واألّوُل ص
  

   وکـذا العکـُس ُحـِتْم لکذِب أخـرٰی   
  

 شروط التناقض

ـــشرِط    ـــداِت ب ـــي الِوْح    اِلٱتحـــاِد ف
  

ـــاآلتي   ها ک ـــدُّ ـــانْي ع ـــي الثم   أعن
  

   ثــــّم هکــــذا»القــــّوُة والفعــــُل «  ٥١٥
  

ــُر «   ــزءُ « و»َالنَظ ــلُّ والج ــذا»الک    ک
  

  »الزمـاُن « و»الموضوعُ « و»الشرُط «  
  

ــذا    ــوُل «وهک ــاُن « و»المحم   »المک
  

  کــذاك اِلٱختـــالُف فــي اثنــیِن ُهمــا  
  

  الکـــمُّ والکیـــُف فـــال تنـــَسُهما  
  

 العکس المستوي: الدلیل الثاني

ـــضیهْ    ـــِي الق ـــُب ُرکَن ـــاني قْل   والث
  

ـــهْ    ـــِف ال الکمّی ـــاِء الکی ـــد بق   عن
  

والهمــا» أصــالً «وُســّمیت   
ُ
  هنــا أ

  

خراهمـا» عکساً «  
ُ
  بعکس المستوي أ

  

ــــهْ   ٥٢٠ ــــُة الکلی ــــا الموجب ــــم هن   ث
  

ـــــهْ    ـــــُة الجزئی ـــــذلك الموجب   ک
  

ــــــهْ    ــــــًة جزئی   تــــــنعکُس موجب
  

  زئیــــهْ ال عکــــَس للــــسالبِة الج  
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ــــــهْ    ــــــسالبُة الکلی ــــــا ال   وبینم
  

  تـــــــنعکُس ســـــــالبًة کلیـــــــهْ   
  

 عکس النقیض: الدلیل الثالث

ـــضیهْ    ـــِي الق ـــَضْي ُرکَن ـــُب نقی   قْل
  

ـــهْ    ـــُث الُحّجی ـــاٍق ثال ـــُف ب   والکی
  

  ثـــــم هنـــــا الـــــسالبُة الکلیـــــهْ   
  

  کـــــذلك الـــــسالبُة الجزئیـــــهْ   
  

ــــــهْ   ٥٢٥ ــــــالبًة جزئی ــــــنعکُس س   ت
  

ــــهْ    ــــِة الجزئی ــــَس للموجب   ال عک
  

  بینمــــــا الموجبــــــُة الکلیــــــهْ و  
  

ــــــهْ    ــــــًة کلی ــــــنعکُس موجب   ت
  

 القیاس: الدلیل الرابع

   علــٰی  مــا حــوٰی »القیــاُس «والرابــُع   
  

ــــال   ــــا ُجه ــــِتُج م ــــضیتیِن ُین   ق
  

مـــهْ «، همـــا »نتیجـــةٌ «وْهـــو      »مقدَّ
  

  ُمحکمـهْ » حدودٍ «بـ»  وکبرٰی صغرٰی «  
  

  تقسیمات القیاس
 ستثنائيتقسیم القیاس بحسب هیأته إلی االقتراني واال 

ــــاُس إمـــا    ـــم القی ــــراني«ث   »اِلٱقت
  

ـــا    ـــاني» اِلٱســـتثنائْي «وإم ـــم الث   ث
  

ـــهْ   ٥٣٠ ـــأَة النتیج ـــمَّ هی ـــان َض ـــا ک   م
  

ــــــــهْ    ــــــــاّدَة للنتیج   واألّوُل الم
  

  شروط االستثنائي
  وشــــــرُطه إحــــــداهما کلیــــــهْ   

  

ـــدٰی    ـــشرطیهْ کـــذاك إیجـــاٌب ل    ال
  

ــــــةٌ    ــــــي لزومی ــــــصْل فْه   إن تت
  

  أو تنفــــــصْل فْهــــــي عنادیــــــةٌ   
  

 سیم القیاس االقتراني إلی حملي وشرطيتق

  »حملّیـــــا «واالقترانـــــيُّ ُیـــــرٰی   
  

ـــرٰی    ـــارًة أخ ـــرٰی وت ـــرطّیا « ُی   »ش
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ـــــــةِ      واألّوُل یخـــــــتصُّ بالحملی
  

ـــشرطیةِ    ـــه شـــيٌء مـــن ال   لـــیس ب
  

ـــشرطیهْ   ٥٣٥ ـــّص بال ـــا ُخ ـــاني إم   والث
  

  وتـــــارًة بهـــــا مـــــع الحملیـــــهْ   
  

  نبحــــُث فــــي األّوِل دوَن الثــــاني  
  

ــــي أ   ــــِشْبهِه  ف ــــانيل ــــِر المب   کث
  

 القیاس االقتراني الحملي

  وْهــــو بأرکــــاٍن ثالثــــٍة ُیــــرٰی   
  

  »أوســــٍط وأصــــغٍر وأکبــــرا«بـــــ  
  

 القواعد العامة له

  وبعـــُد ال ُینـــتُج مـــن ســـالبَتیْن   
  

ـــزئّیتیْن    ـــن ج ـــتُج م ـــذاك ال ُین   ک
  

ـــصغرٰی    ـــي ال ـــسالبِة ف   وال مـــن ال
  

ــرٰی    ــي الکب ــي ف ــِة الت ــع الجزئی   م
  

 نتیجة هذا القیاس

ــــْن ن  ٥٤٠ ــــسِّ م ــــُع لألخ ــــٌة تتب   تیج
  

   ذا القیـاِس المقتـِرْن وکبـرٰی  صغرٰی   
  

 أشکاله األربعة

ــــــالنظرِ    ــــــٌة ب ــــــکاُلُه أربع   أش
  

ـــٰی    رِ  إل ـــرَّ ـــِط المک ـــاِن األوس   مک
  

 الشکل األول

  فـــي األّوِل األوســـُط فـــي ُصـــغراهُ   
  

ـــراهُ    ـــي ُکب   محمـــوٌل، الموضـــوُع ف
  

 شروطه

ــــرٰی    ــــي الکب ــــٌة ف   وشــــرُطه کلی
  

   فــي الــصغرٰی رٰی کــذاك إیجــاٌب ُیــ  
  

 ضروبه السلیمة

  ومــــن هنــــا ضــــروُبه الــــسلیمهْ   
  

ــــــٌة وغیُرهــــــا عقیمــــــهْ      أربع
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  موجبـــــٌة کلیـــــٌة مـــــْع مثِلهـــــا  ٥٤٥
  

  فُینـــــــتُج قـــــــضیًة کمثِلهـــــــا  
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

  کلیـــــــٌة، کلیـــــــًة ســـــــالبهْ   
  

ــــــهْ    ــــــٌة، موجب ــــــٌة جزئی   موجب
  

  کلیـــــــٌة، جزئیـــــــًة موجبـــــــهْ   
  

ــــــالبهْ    ــــــٌة، س ــــــٌة جزئی   موجب
  

ـــــــًة ســـــــالبهْ    ـــــــٌة، جزئی   کلی
  

ـــکاِل    ـــن األش ـــدیهيُّ م ـــو الب   وْه
  

ــــ   ـــّموه ب ـــِل «س ـــاِل » الکام   للکم
  

 الشکل الثاني

  في الثـاني محمـوًال یکـوُن األوسـُط   ٥٥٠
  

ـــِسُط    ـــضّیتیِن َیق ـــِة الق ـــي ُجْمل   ف
  

 شروطه

ـــــرٰی      ْن  وأوشـــــرُطه کلیـــــُة الکب
  

  یختلفــا فــي الکیــِف هــذا مــا ُزِکــْن   
  

 ضروبه السلیمة

  روُبه الــــسلیمهْ ومــــن هنــــا ضــــ  
  

ــــــٌة وغیُرهــــــا عقیمــــــهْ      أربع
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

  کلیـــــــٌة، کلیـــــــًة ســـــــالبهْ   
  

  ســـــــالبٌة کلیـــــــٌة، کلیـــــــهْ   
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، ســـــــالبًة کلی   موجب
  

ــــــالبهْ   ٥٥٥ ــــــٌة، س ــــــٌة جزئی   موجب
  

ـــــــًة ســـــــالبهْ    ـــــــٌة، جزئی   کلی
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، کلی   ســـــــالبٌة جزئی
  

ــــــهْ    ــــــالبًة جزئی ــــــٌة، س   موجب
  

 الشکل الثالث

   األوسـُط موضـوعًا َنـزْل في الثالـِث   
  

ـــَدْل    ـــضّیتیِن فَع ـــِة الق ـــي جمل   ف
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 شروطه

  وشــــــرُطه کلیــــــُة إحــــــداهما  
  

   صـــغراهماکـــذاك إیجـــاٌب لـــدٰی   
  

 ضروبه السلیمة

  ومــــن هنــــا ضــــروُبه الــــسلیمهْ   
  

ــــهْ    ــــا عقیم ــــتٍة وغیُره ــــي س   ف
  

  موجبــــــٌة کلیــــــٌة، موجبــــــهْ   ٥٦٠
  

  کلیـــــــٌة، جزئیـــــــًة موجبـــــــهْ   
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

ـــــــةٌ    ـــــــًة ســـــــالبهْ کلی   ، جزئی
  

  موجبـــــــٌة جزئیـــــــٌة، کلیـــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــًة جزئی ــــــٌة، موجب   موجب
  

  موجبــــــٌة کلیــــــٌة، موجبــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــًة موجب ــــــٌة، جزئی   جزئی
  

ـــــــٌة، ســـــــالبهْ    ـــــــٌة کلی   موجب
  

ــــــالبهْ    ــــــًة س ــــــٌة، جزئی   جزئی
  

  موجبـــــــٌة جزئیـــــــٌة، کلیـــــــهْ   ٥٦٥
  

  ســــــالبٌة، ســــــالبًة جزئیــــــهْ   
  

 الشکل الرابع

ــغراهُ    ــي ُص ــُط ف ــِع األوس ــي الراب   ف
  

ـــراهُ    ـــي ُکب   موضـــوٌع، المحمـــوُل ف
  

 شروطه

ـــرٰی    ـــیس ُت ـــداهما ل   وشـــرُطه إح
  

  ســـــالبًة جزئیــــــًة، وأن ُتــــــرٰی   
  

ــــٰی    ــــًة أّن    تکــــْن صــــغراهما کلی
  

  کلتاهمــــا موجبــــًة فیمــــا ُزِکــــْن   
  

 ضروبه السلیمة

  ومــــن هنــــا ضــــروبه الــــسلیمهْ   
  

  فــــي خمــــسٍة وغیُرهــــا عقیمــــهْ   
  

  موجبــــــٌة کلیــــــٌة، موجبــــــهْ   ٥٧٠
  

  ًة موجبـــــــهْ کلیـــــــٌة، جزئیـــــــ  
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  موجبـــــــٌة کلیـــــــٌة، جزئیـــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــًة جزئی ــــــٌة، موجب   موجب
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، موجب   ســـــــالبٌة کلی
  

  کلیـــــــٌة، کلیـــــــًة ســـــــالبهْ   
  

ـــــــهْ    ـــــــٌة، کلی ـــــــٌة کلی   موجب
  

  ســــــالبٌة، ســــــالبًة جزئیــــــهْ   
  

ــــــالبهْ    ــــــٌة، س ــــــٌة جزئی   موجب
  

ـــــــًة ســـــــالبهْ    ـــــــٌة، جزئی   کلی
  

  اتصالي وانفصاليتقسیم القیاس االستثنائي إلٰی 

  »اتــصالي«اِلٱســتثنائْي لـــوبعــُد   ٥٧٥
  

ــــ   ـــذاك ل ـــِسٌم ک ـــصالي«منق   »انف
  

ـــصلهْ    ـــشرطیُة مت ـــا ال ـــن حیُثم   م
  

ــــصلهْ    ــــذا منف ــــه وک ــــوُن فی   تک
  

   الصناعات الخمستقسیم القیاس بحسب مادته إلٰی 
 البرهان والسفسطة والجدل والخطابة والشعر

ــــهْ    ــــاِر ماّدِت ــــاُس باعتب ــــّم القی   ث
  

ـــهْ    ـــٍة وِت ـــناعاٍت مهّم ـــُس َص   خم
  

  »َجـدُل «أو » سفـسطةٌ «ٱو » رهاٌن ب«  
  

ــةٌ «   ـــ» خطاب ــم ب ــعرٍ «ث ــُل » ِش   َتکم
  

 البرهان

ـــــصدیقا   ـــــُدنا الت ـــــاألّوُل یفی   ف
  

ـــٰی    ـــد أت ـــأمٍر ق ـــًا، ب ـــاجزم    حقیق
  

ـــهْ   ٥٨٠ ـــِل المعرف ـــه ألج ـــَرُض من   والغ
  

ــصفهْ    ــك ال ــن تل ــِع م ــقِّ والواق   للح
  

ـــــن    ـــــُف م   »الیقینّیـــــاِت «یؤلَّ
  

ــــي   ــــًا ذات ــــیَن جزم ــــتُج الیق   فُین
  

ّمي واإلّنيتقسی  م البرهان إلی اللِّ

ــــارًة    ــــوُن ت ــــو یک ــــا«وْه   »ِلمّی
  

ــــــون ذا    ــــــارًة یک ــــــا«وت   »إّنی
  

ـــــوِت    ـــــطُة الثب ـــــُط واس   فاألوس
  

  أو ُخــــصَّ لإلثبــــاِت ال الثبــــوِت   
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 السفسطة

ـــصدیقا   ـــُدنا الت ـــا یفی ـــاني م   والث
  

  جزمـــًا، بـــأمٍر لـــم یکـــْن حقیقـــا  
  

ــــاهُر   ٥٨٥ ــــاٌن ٱو تظ ــــَرُض امتح   والغ
  

ــــضلیٌل ٱو تع   ــــٌز ت ــــاخُر  جی   ٱو تف
  

ـــــن    ـــــُف م هاِت «ُیؤلَّ ـــــشبَّ   »الم
  

  »وهمّیـــاِت «ومــن قــضایا بٱســِم   
  

  »السفــسطهْ « بـــ عنــدهمکمــا ُیــسمٰی   
  

  »المغالطـــهْ «ُســـّمَي ذا کـــذاك بــــ  
  

 الجدل

ـــــصدیقا   ـــــُدنا الت ـــــُث یفی   والثال
  

  جزمـــًا، بـــأمٍر قـــد یجـــي حقیقـــا  
  

ــــصِم    ــــد الخ م عن ــــلِّ ــــه ُس   لکّن
  

  والغـــَرُض إفحـــاُم هـــذا الخـــصِم   
  

ـــــُف مـــــن   ٥٩٠ ماِت «ُیؤلَّ   »المـــــسلَّ
  

ــِم    ــضایا بٱس ــن ق ــشهوراِت «وم   »م
  

 الخطابة

ـــــصدیقا   ـــــُدنا الت ـــــُع یفی   والراب
  

ـــا   ـــي حقیق ـــد یج ـــأمر ق ـــًا، ب   ظن
  

ـــدٰی    ـــه ل ـــَرُض من ـــِب والغ    الخطی
  

ـــَع الجمهـــوَر بـــالمطلوِب      أن ُیقِن
  

ـــوِع    ـــن ن ـــُف م ـــاِت «ُیؤلَّ   »مظنون
  

  »مقبــوالِت «ومــن قــضایا بٱســِم   
  

 الشعر

  الخــــامُس یفیــــُدنا التخیــــیالو  
  

  وهکــــذا التــــصویَر والتمثــــیال  
  

ـــنفِس   ٥٩٥ ـــاُل ال ـــه ٱنفع ـــَرُض من   والغ
  

ــــــارُة العاطفــــــِة والحــــــسِّ      إث
  

ـــــن    ـــــُف م الِت «ُیؤلَّ   »المخـــــیَّ
  

ناِت      واألفـــــضُل مـــــع المحـــــسِّ
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 التمثیل: الدلیل الخامس

ــي   ــِم الجزِئ ــاُت حْک ــامُس إثب   والخ
  

ــــي   ــــن جزِئ ــــاَبهُه م ــــٍر ش   آلَخ
  

ـــه أرکا   ـــرعٌ «و» أصـــٌل «ُن   وکـــذا» ف
  

  کــذا» الحکــُم «وبعــده » َالجــامُع «  
  

ـــ   ــرُف ب ــذي ُیع ــو ال ــاِس «وْه   »القی
  

  في الشرِع أو في العرِف عنـد النـاِس   
  

  ال یقتــــضي تــــصدیَقنا الجزمّیــــا  ٦٠٠
  

ـــا   ـــصدیَقنا الظنّی ـــضي ت ـــل یقت   ب
  

 االستقراء: الدلیل السادس

ــــــُع األفــــــرادِ      والــــــسادُس َتتبُّ
  

ــــِل حکــــٍم شــــام   ــــرادِ لجع   ٍل م
  

 تقسیم االستقراء إلی تام وناقص

ــسمٰی    ــو عــّم ی ــا «والفحــُص ل   »تاّم
  

ــــ   ـــنقُص ف ـــصاً «أو ی ـــا» ناق   ال تاّم
  

* * * 

  بحْولــــه أخــــتُم علــــَم المنطــــِق   
  

ــي   ــي منطق ــا ف ــن الَخط ــذرًا ع   معت
  

ــــسعَدنا   ــــأْن ُی ــــي ب ــــًا رب   وداعی
  

   وبــــأن یرحَمنــــادنیــــًا وأخــــرٰی   
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  علم الکالم
 تعریف علم الکالم

ــدیِن   ٦٠٥ ــوِل ال ــي أص ــالِم ف ــُم الک   عل
  

ــــــیِن    ــــــِة الیق ــــــا بُحّج   یبحُثه
  

 األصول الخمسة

ـــسٌة    ـــي أصـــوٌل خم   صـــُل فاألوْه
  

ـــُد  «َاألّوُل    ـــم » التوحی ـــْدُل «ث   »الع
  

ـــم    ـــّوةُ «ث ـــذا » النب ـــهْ «ک   »اإلمام
  

  لقیامـــهْ فـــي ا» المعـــادُ «وبعـــدها   
  

ـــــوِل    ـــــُة األص ـــــٌب معرف   وواج
  

  بغیـــــِر تقلیـــــٍد بـــــِل الـــــدلیِل   
  

   خــــالٍف عنــــدنا والعقــــُل بــــال  
  

ــــــُل    ــــــه وکــــــذاك النق   دلَّ علی
  

  التوحید: األصل األول
 مقدمة في وجود الّله سبحانه

ـــــاِن   ٦١٠ ـــــشمِس للِعی   وجـــــوُده کال
  

ـــدٰی    ـــذاك حاضـــٌر ل ـــاِن ک    األذه
  

ـــاِن    ـــن البی ـــي ع ـــذا یغن ـــو ب   فْه
  

ــــٌر    ــــاِن وأَث ــــن البره ــــي ع    یکف
  

  کیــف إذا اآلثــاُر ذي لــم ُتحــَصرِ   
  

ــــٰی    ــــٌة عل ــــي دلیل رِ فْه ــــؤثِّ    الم
  

ــــــیِم    ٍر حک ــــــدِّ ــــــالٍق مق   وخ
  

ـــــــیم   ٍر عل ـــــــدبِّ    ِوصـــــــانٍع م
  

ـــائٍن کذاتـــهِ    ـــه مـــن ک ـــیس ل   ل
  

ــــــهِ      وواجــــــٍب وجــــــوُده لذات
  

  ولـــیس للغیـــِر دلیـــُل ذا جِلـــي  ٦١٥
  

ــــسِل    وِر أِو التسل ــــدَّ ــــِزُم ال   إذ ُمل
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   عقلیــــــهْ وکــــــلُّ ذا دالئــــــٌل   
  

ــــا شــــواهٌد    ــــهْ جــــاءت له    نقلی
  

ـــٰی    ـــم عل ـــشْر ث ـــُه الب    ذا فطـــَر الّل
  

ــٰی    ــْن أب ــٰی فم ــصْر  أعم ــؤاِد والب    الف
  

 توحیده سبحانه

ــــٰی    ــــا عل ــــذکُر أم ــــِده فن    توحی
  

ــــا نختــــصُر    ــــِة ِلَم   بعــــَض األدّل
  

  فإنـــــه لـــــو ُوجـــــَد الـــــشریُك   
  

  یفـــسُد هـــذا العـــاَلُم العریـــُك   
  

  ثــــم رأینــــا ُملَکــــه أو ُرُســــَلهْ   ٦٢٠
  

ـــهْ    ـــستحیُل ل ـــٌص وی ـــِشْرکُة نق   وال
  

  وســــْلُبها عــــن ذاتــــِه کمــــاُل   
  

  ْلُبه عـــــن ذاتـــــِه محـــــاُل وســـــ  
  

ــــذا   ــــُر ب ــــُع ُتخِب ــــُل أجَم   والرُس
  

ـــذا   ـــم هک ـــشریِك ث ـــدِم ال   أي ع
  

ـــهْ    ـــُه قـــد أخبـــَر فـــي مـــا أنزَل   الّل
  

ــــهْ    ــــه الواحــــُد ال شــــریَك ل   بأن
  

  إلی ذاتیة وفعلیةتقسیم صفاته تعالٰی 

ــــــهْ    ــــــبحاَنه ذاتّی ــــــفاُته س   ص
  

ـــهْ    ـــذاِت أو فعلّی ـــیَن ال ـــوُن ع   تک
  

 )صفات الجالل(وسلبیة ) صفات الکمال (یةإلی ثبوتتقسیم صفاته 

ـــــاِل   ٦٢٥ ـــــوِت والکم ـــــذاك للثب   ک
  

  وهکـــــذا للـــــسلِب والجـــــالِل   
  

 صفات الکمال

ـــــا   ـــــهْ : کماُله ـــــدرُة والِعْلمی   الق
  

ــــــهْ    می ــــــاُة والتکلُّ ــــــم الحی   ث
  

ــــهِ    ــــرٌد لکون   والعــــدُل وهــــو مف
  

  قـــد ُعـــِرف اخـــتالُفهم فـــي لونـــهِ   
  

 القدرة: األولی

  فالقـــــدرُة لکوِنهـــــا مالِزمـــــهْ   
  

ـــهْ    ـــي المقّدم ـــصانَع ف ـــه ال   لکوِن
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ـــهِ    ـــستحیُل فی ـــٌص ی ـــُز نق   والعج
  

ــــهِ    ــــضًا شــــاهٌد یلی ــــُل أی   والنق
  

ــنعِتهْ   ٦٣٠ ــي َص ــي ف ــُب الت ــم العجائ   ث
  

ــــٰی    نا عل ــــدلُّ ــــهْ ت ــــاِل قدرِت    کم
  

 عموم قدرته لکل شيء

   شـــْي  کـــلَّ ذي تعـــمُّ والقـــدرُة ٰهـــ  
  

  والـــشرُّ والظلـــُم کمثـــِل أيِّ شـــْي   
  

   المعتِزلـــهْ خـــالَف بعـــِضهْم مـــَن   
  

ــــهْ    ــــستحیُل ل ــــْبٌح وی   بأْنهمــــا ق
  

ـــا   ـــي فعِلهم ـــبَح ف ـــأّن الق ـــا ب   لن
  

ــــا   ــــه علیِهم ــــي قدرِت ــــیس ف   ول
  

 خروج المحال من القدرة

ــــصا     إّال المحــــاَل خــــارٌج تخصُّ
  

ـــــــصا     ألنهـــــــا َمَلَکـــــــٌة ُملخَّ
  

  فـــالعجُز ال یحـــلُّ إّال فـــي محـــْل   ٦٣٥
  

  یکـــوُن مقـــدورًا علیـــه ذا المحـــْل   
  

 ْلمالع: الثانیة

ــــبْق    ــــا س ــــه م ــــه دلَّ علی   وعْلُم
  

ــْق      مــن العجائــِب التــي فــي مــا خَل
  

  قــد وضــَع األشــیاَء فــي مکاِنهــا  
  

ـــا   ـــْع إتقاِنه ـــوَر َم ـــدَع األم ـــد أب   ق
  

  قـــد صـــنَع األضـــداَد فـــي تـــدبیرِ   
  

ـــدیرِ    ـــي تق ـــاَر ف ـــَق األغی ـــد خل   ق
  

ـــــضافرِ    ـــــه اآلُي بالت ـــــذا علی   ک
  

  وهکـــــذا األخبـــــاُر بـــــالتواترِ   
  

 دة والسمع والبصر في صفة العلمدخول صفة اإلرا

ــــــُم الحــــــقِّ   ٦٤٠   ثــــــم اإلرادُة فِعْل
  

  مــصلحَة الـــشيِء ألجـــِل الَخْلـــِق   
  

  وفـــــّسروا الـــــسمیَع والبـــــصیرا  
  

ـــصورا   ـــسموَع والمب ـــُم الم   أي یعل
  

ـــا   ـــیس مثَلن   فالـــسمُع واإلبـــصاُر ل
  

ـــا   ـــا لن ـــا کم ـــٍة هم ـــن دوِن آل   م
  



 نظم علم الكالم

)٥٩( 

 عموم علمه لجمیع األشیاء

  يءِ وعْلُمـــــه یعـــــمُّ کـــــلَّ شـــــ  
  

ـــــتثناِء أيِّ شـــــيءِ    ـــــال اس   وذا ب
  

  إذ أّن جهَلـــــه بـــــبعٍض نقـــــُص   
  

ـــنقُص    ـــستحیُل ال ـــِه ی ـــو علی   وْه
  

ـــذْکرِ   ٦٤٥ ـــي ال ـــا ف ـــد أخبرن ـــُد ق   وبع
  

رًا بنفـــــــسِه بـــــــاألمرِ      مکـــــــرَّ
  

ــا   ــوُل الُحَکم ــسقُط ق ــا ی ــن هن   وم
  

ـــدما   ـــه انع ـــالجزئيِّ عن ـــُم ب   َالعل
  

 الَبداء في علمه سبحانه

ــــ   ـــدَّ ب ـــداُء ُح ـــم الَب ـــداءِ «ث   اإلب
  

  » مــن القــضاءِ  ٍفــي غیــِر محتــوم  
  

  فإنــــه َیمُحــــو وُیثبــــُت لمــــا  
  

ـــا   ـــا َتحّتم ـــِر م ـــي غی ـــشاؤه ف   ی
  

ــــهُ    ــــا َیعلُم ــــدیًال ِلم ــــیس تب   فل
  

ـــهُ    ـــا أعَلَم ـــَف لم ـــِر الُخْل   إن ُیظه
  

ـــْل   ٦٥٠ ـــإن نُق ـــه«: ف ـــدا ل ـــا» َب   مراُدن
  

  أظهـــَر مـــا قـــد کـــان أخفـــاُه لنـــا  
  

ـــِل    ـــن جه ـــه م ـــدو ل ـــُه ال یب   فالّل
  

ـــا    ـــِل کم ـــي النق ـــُه ف ـــا مثُل ین   ُرِو
  

 الحیاة: الثالثة

ــــبْق    ــــا س ــــلِّ م ــــه الزُم ک   حیاُت
  

ــــا ٱلتحــــْق    ــــه وم ــــه وعلِم   قدرِت
  

  ال تنتهـــي بـــالموِت ال وال الَفنـــا  
  

ـــا   ـــا لن ـــُر م ـــُة غی ـــي الحقیقّی   فْه
  

ــــاِن    ــــال بره ــــدیهيُّ ب ــــي الب   فْه
  

ــــــرآِن    ــــــِل والق   إضــــــافًة للنق
  

 التکّلم: الرابعة

  ِف ثـــــم الـــــتکّلُم بـــــال خـــــال  ٦٥٥
  

ــــاِف    ــــال ُمن ــــٌت ب ــــُل ثاب   والنق
  

ــــهْ      یکــــوُن مــــن صــــفاِته الفعلی
  

ــــهْ    ــــیس مــــن صــــفاِته الذاتی   ول
  

  ثــم الکــالُم الــصوُت والحــروُف   
  

  دلیُلـــــه التبـــــادُر المعـــــروُف   
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   ِفکْنُهــــــه َخْلُقــــــه للکــــــالم  
  

ـــساِم    ـــن األج ـــسمًا م ـــتِحًال ج   من
  

ـــا   ـــد َخَلق ـــذي ق ـــه ال ـــذا کالُم   ل
  

ـــــا   ـــــيٌّ مطلق ـــــَدٌث ال أزل   فمح
  

  خــــالَف مــــا یقوُلــــه األشــــاِعرهْ   ٦٦٠
  

ـــرهْ    ـــد الَمَه ـــضعُف عن ـــیُلهم ی   دل
  

ــَدُث    ــٌق مح ــرآُن َخْل ــا الق ــن هن   وم
  

ُث      والــــذْکُر نفــــُسه بــــذا ُیحــــدِّ
  

 صفات الجالل

ـــــهْ : جالُلهـــــا     تجـــــسیُمه ورؤیُت
  

ـــــهْ    ـــــاُده وحاجُت ـــــه، ٱتح   ُحلوُل
  

  التجسیم:األولٰی 

ـــٰی    ـــسیُمه ُینف ـــْي تج ـــَه َش    ألن الّل
  

  مــن األشــیاِء َشــْي لــیس کمثِلــه   
  

ـــادُث    ـــالَم ح ـــسٍم ال ک ـــلُّ ج   وک
  

ــــوادُث    ــــه الح ــــْت ب ــــه حّل   ألّن
  

ـــــاِر الجـــــسِم للمکـــــاِن   ٦٦٥   والفتق
  

ـــــِز وذا لـــــدٰی       اإلمکـــــاِن والحیِّ
  

ــــْر      وْهــــو غنــــيٌّ مطلقــــًا ال َیفتِق
  

   ذلـــك َثـــْر والنقـــُل شـــاهٌد علـــٰی   
  

ــــسیُم    ــــا ظــــاهُره التج ــــلُّ م   وک
  

ــــــستقیُم    ــــــُث ی ُل بحی ــــــؤوَّ   ی
  

مهْ ال تل     تفــــْت لقْولــــِة المجــــسِّ
  

ــٰی    ــدوا عل ــد جَم ــوِر الکلِ ق ــهْ  ظه   م
  

 الرؤیة: الثانیة

ـــٰی    ـــُة ُتنف ـــسِم والرؤی ـــِي الج    بنف
  

ـــي(و   ـــن تران ـــاطٌع  )ل ـــْسِم ق    للح
  

ــــصرِ   ٦٧٠ ــــیِن الب ــــا بع ــــْصُدنا به   وق
  

  ولـــیس قـــصُدنا بقْلـــِب النظـــرِ   
  

  وذا خــــالُف مــــذهِب األشــــاعرهْ   
  

ــرٰی    ــوف ُی ــه س ــن أّن ــرهْ م ــي اآلخ    ف
  

ــرٰی أ   ــوُز أن ُی ــدنیا یج ــي ال ــو ف   و ه
  

ـــرٰی    ـــین س ـــٌد ح ـــد رآه أحم   أو ق
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 الحلول: الثالثة

ـــْل    ـــا یِح ـــوِل أّن م ـــُي للُحل   والنف
  

ـــوِل    ـــي ذا الحل ـــُر ف ـــل یفتق   ْل لمِح
  

  ثـــــم إذا یِحـــــلُّ فـــــي مکـــــاِن   
  

ــــاِن    ــــن مک ــــوَّ م ــــستلزُم الخل   ی
  

ـــسِم   ٦٧٥ ـــَرِض والج ـــُف ذا للَع   والوص
  

ـــــالحْتِم    ـــــٌن ب ـــــلٌّ ممک   وذاِن ک
  

   تلتفـــــْت لقْولـــــِة النـــــصارٰی ال  
  

ـــارٰی    ِف الحی ـــصوُّ   وبعـــِض ذي الت
  

 االتحاد: الرابعة

ـــــــاه   ـــــــُه نأب ـــــــاُد مَع   واالتح
  

ـــاهُ    ـــُث ذا معن ـــًال حی ـــًی وعق   معن
  

ـــشیئیِن شـــیئًا واحـــدا     صـــْیرورُة ال
  

ـــدا   ـــٍد ال زائ ـــي واح ـــصًا ف   ال ناق
  

ــــــُل    ــــــِه ال ُیعق   وذا بحــــــدِّ ذات
  

ـــزُم لـــو ُیعقـــُل    ـــم محـــاًال یل   ث
  

   ُیقلـــَب  الممکـــُن واجبـــًا فـــإْن أن  ٦٨٠
  

ـــــالیِن إذْن    ـــــاَر مح ـــــّددا ص   تع
  

 االحتیاج: الخامسة

ــــبطالِن    ــــاُج واضــــُح ال   واالحتی
  

ــاِن    ــن بی ــیَق م ــد ِس ــا ق ــلِّ م ــن ک   م
  

  وْهــــو الغنــــيُّ المطلــــُق وغیــــُرهُ   
  

  کـــــلٌّ لـــــه احتیاُجـــــه وفقـــــُرهُ   
  

 العدل: األصل الثاني

ــصُدرا   ــأْن ال ی ــِه ب ــي الل ــْدُل ف   والع
  

ـــ   ـــراَالظل ـــا َب ـــًا لم ـــه مطلق   ُم من
  

ـــدٰی    ـــدُل ل ـــُد فالع ـــهْ وبع    العدلّی
  

ـــــهْ    ـــــدالئِل الجلّی ـــــٌل وبال   أص
  

   توضــــیِح  علــــٰی وبحُثــــه ُیبنــــٰی   ٦٨٥
  

  مـــــسألِة التحـــــسیِن والتقبـــــیِح   
  

ـــــوُل    ـــــن نق ـــــاِن : نح   ذاِن عقلّی
  

ـــــــعريُّ    ـــــــرعّیاِن : واألش   ذاِن ش
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  فالَحــــَسُن نــــراُه والقبــــیُح ُهــــو  
  

ـــا قبَّ    ـــُل وم َن العق ـــسَّ ـــا ح ـــهُ م   ح
  

  والظلــــُم قــــد قّبحــــُه ذا العقــــُل   
  

  فمنــــه یــــستحیُل هــــذا الفعــــُل   
  

ـــشرُع وإْن    ـــّسَن ال ـــدهم إْن ح   وعن
  

ـــَسْن    ـــیُح والَح ـــو القب ـــّبَح ذا ه   ق
  

ــذا  ٦٩٠ ــُسْن ک ــه َیح ــأمْر ب ــالظلُم إن ی   ف
  

   یقــبْح بــذاَالعــدُل إن عنــه نهــٰی   
  

  فاللــــُه عنــــدهم لــــه أن یظِلمــــا  
  

  ویفعــــُل کــــلَّ قبــــیٍح وَخنــــا  
  

 بر والتفویضالج

ـــرهْ    ـــُم المجبِّ ـــوٌم وُه ـــال ق ـــد ق   ق
  

رهْ    ـــدَّ ـــا وق ـــَل لن ـــَق الفع ـــد خَل   ق
  

  فکـــلُّ مـــا نفعُلـــه مـــن فعِلنـــا  
  

  ذا فعُلــــــه حقیقــــــًة ال فعُلنــــــا  
  

  ففعُلنــــــا نفعُلــــــه بــــــالجْبرِ   
  

ـــرِّ    ـــه أو ش ـــا نفعُل ـــِر م ـــن خی   م
  

ــــذا  ٦٩٥ ــــاِب حیَن ــــبُح العق ه ق ــــردُّ   ی
  

  والــذْکُر قــد صــّرَح بــالنفِي لــذا  
  

ـــــ   ـــــديُّ لبأّن ـــــدیِن ك المه   لنج
  

  للخیـــِر والـــشرِّ فِخـــْر مـــْن َذیـــِن   
  

ضــــهْ    ــــُم المفوِّ ــــوٌم وُه ــــال ق   وق
  

ضــــهْ    ــــلَّ شــــيٍء َفوَّ ــــا ک   إّن إلین
  

  فنخلـــــُق الفعـــــَل باِلٱســـــتقالِل   
  

  ه فـــي حـــاِل بـــبـــال ٱســـتعانٍة   
  

ه أْن حـــــّددوا ســـــلطاَنهُ      یـــــردُّ
  

ــــساَنهُ    ــــي َخْلقــــِه إن   وأشــــرکوا ف
  

 األمر بین األمرین

  ل کــــلُّ مــــا نفعُلــــه مراُدنــــابــــ  ٧٠٠
  

ـــــا   ـــــذا اختیاُرن ـــــا وهک   وَخلُقن
  

ـــــا   ـــــه لن ـــــّوٍة من ـــــّن ذا بق   لک
  

ـــا   ـــَل لن ـــَف ال فع ـــو أراد الُخْل   فل
  

ــْیِن    ــي الَب ــا ف ــویَض م ــَر ال تف   ال جب
  

ـــریِن    ـــَط األم ـــٌر وس ـــو أم ـــل ه   ب
  

  هــذا هــو الوجــداُن فــي البدایــهْ   
  

  کــذا عــن الــصادِق فــي الروایــهْ   
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 القضاء والقَدر

ــــلُّ    ــــَدْر وک ــــضاٍء وق    شــــيٍء بق
  

  کمــا ُروینــا فــي حــدیٍث اشــتهْر   
  

ـــــاِن   ٧٠٥ ـــــرُب لألذه ـــــألّوِل األق   ل
  

ـــــاِن    ـــــه إرادُة الرحم ـــــًی ل   معن
  

  للثــــاني وْضــــُع الّلــــِه لألشــــیاءِ   
  

ـــي   ـــٍب أعالئ ـــي موضـــٍع مناس   ف
  

ــَدْر    ــضاِء والق ــُظ الق ــي لف ــد یج   وق
  

  معــــاٍن ُلَغویــــٍة أَخــــْر  علــــٰی   
  

 النبّوة: األصل الثالث

ـــــّم ال   ـــــْن ث ـــــّوُة وظیفـــــٌة ِلَم   نب
  

نْن      یختــــاُرُه الّلــــُه إلبــــالِغ الــــسُّ
  

ـــــساُن    ـــــيُّ کـــــائٌن إن   ثـــــّم النب
  

  وإنمــــــا یختــــــاُره الرحمــــــاُن   
  

ُمـــــهْ   ٧١٠   ألنـــــه یختـــــاُر مـــــن یعلِّ
  

ـــــهْ    ُم ـــــاٍم ٱو یکلِّ ـــــوحِي ٱو من   ب
  

  واألصــُل ذا أهــمُّ مــا اســُتدلَّ لــهْ   
  

ــَلهْ    ــاَك حاص ــِف ه ــُل الُلْط ــه دلی   ب
  

ــــُه    ــــا الل ــــالٰی َکّلفن ــــدهْ  تع   نعُب
  

ـــدهْ    ـــف نعُب ـــُم کی ـــُن ال نعل   ونح
  

ـــــوال   ـــــاُله الرس ـــــٌب إرس   فواج
  

ـــــــــــًا وإّال    ـــــــــــًا وهادی ن   مبیِّ
  

فنــــا بغیــــِر مــــا     یکــــوُن قــــد کلَّ
  

ــــا   ــــاٌل ُحِتم ــــو مح ــــه وه   ُنطیُق
  

ــــــادِ   ٧١٥ ــــــُف بالعب ــــــه اللطی   ألّن
  

  وغیـــــُر ظـــــالٍم لهـــــم وهـــــادِ   
  

 عصمة النبي

ــــصومُ    ــــدنا مع ــــيُّ عن ــــم النب   ث
  

ـــٍب    ـــومُ عـــن کـــلِّ ذن ـــم ذا محت    ُث
  

  فـــي کـــلِّ حالـــٍة مـــن الحـــاالِت   
  

ــــٰی       الوفــــاةِ مــــن أّوِل العمــــِر إل
  

ــــــارِ      وکــــــلُّ ذا یــــــأتي باِلٱختی
  

  بالإجبـــارِ  مـــن شـــّدِة التقـــوٰی   
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ـــــسّدَدهْ    ـــــُه أن ی ـــــْن أراد الل   لک
  

ــــــَدهْ    ــــــواُه وأن یؤّی ــــــزاَء تق   ج
  

  ولــــو یکــــوُن مجَبــــرًا لکانــــا  ٧٢٠
  

  أنـــــزَل مـــــن کثیِرنـــــا مکانـــــا  
  

  تحّق المــدَح مــن بارئــهِ ومــا ٱســ  
  

ــــِصِف أو شــــاِنئهِ    ــــن المن   وال م
  

ـــهْ    ق ـــصمُة المطبَّ ـــوال الع ـــُد ل   وبع
  

  فــــال یکــــوُن حاُلــــه ذاك الثقــــهْ   
  

را   ـــؤثِّ ـــِه م ـــي وعظ ـــْن ف ـــم یک   ول
  

ــــرا     لفعلــــِه المبغــــوَض بــــل منفِّ
  

  ثـــــــم علینـــــــا الزٌم إدانُتـــــــهْ   
  

ــــهْ    ــــِه ال طاعُت ــــن ذنب ــــه ع   ونهُی
  

ـــــَر   ٧٢٥ ـــــه ُت ـــــا شـــــهادٍة من م   دْ وأیُّ
  

ـــَهْد؟   ـــه إذا َش ـــالوحي ل ـــف ب   فکی
  

ـــذْنِب وذا   ـــرُب المکـــروُه کال   واألق
  

ــــضِه کــــذا   ــــاديِّ ِلبْغ ــــُر العب   غی
  

  فْهـــو لـــذا یکـــوُن أفـــضَل البـــشْر   
  

ـــْر    ـــٍص وَعَه هـــًا عـــن کـــلِّ نْق   منزَّ
  

ـــــي   ـــــؤّوُل اآلُي الت ـــــلِّ ذا ُت   لک
  

  ظاهُرهــا خــالُف تلــك العــصمةِ   
  

 9نبّوة النبي محّمد

نــــــــا محمــــــــٌد أل   ــــــــهُ نبیُّ   ّن
  

ـــــٰی    ـــــد ٱدع ـــــهُ ق ـــــّوَة وأّن    النب
  

ــــاجٌز   ٧٣٠ ــــرْت مع ــــد ظه ــــرهْ ق    کثی
  

ــــٰی    ــــرهْ  عل ــــا خطی ه ــــِه کلُّ   یدی
  

هـــا القــــرآُن مــــا أعَجــــَزْهم     أهمُّ
  

ــــّزهْم    ــــه وه ــــن مثِل ــــسورٍة م   ب
  

  وْهــو الــذي بــین یــدینا نحفُظــهْ   
  

ــــهْ    ــــه ویحفُظ ــــِزٌل ل ــــُه ُمن   والّل
  

  وفیـــه تبیـــاٌن لنـــا لکـــلِّ شـــْي   
  

ـــلِّ با   ـــن ک ـــّزٌه ع ـــْي من ـــٍل وَع   ط
  

 اإلسالم

ــــا     وبعــــُد فاإلســــالُم هــــذا دیُنن
  

نــــــا     خاتُمهــــــا وهکــــــذا نبیُّ
  

  کــــذاك فهــــو عــــالميٌّ شــــامُل   ٧٣٥
  

ٌن لکــــلِّ شــــيٍء کامــــُل      مبــــیِّ
  



 نظم علم الكالم

)٦٥( 

نـــــــا أخبَرنـــــــا     دلیـــــــُل ذا نبیُّ
  

ــــا   ــــد خّبرن ــــرآُن ق ــــذا الق   وهک
  

ـــــصناهُ    ـــــالفْرِض شّخ ـــــا ب   ألّنن
  

ـــــّدقناهُ    ـــــلِّ ص ـــــِل ذا بالک   ألج
  

 مامةاإل: األصل الرابع

ــــْن    ــــٌة ِلَم ــــُة وظیف ــــّم اإلمام   ث
  

ــــــُه ألْن      یقــــــوُم باختیــــــارِه الّل
  

ــــيِّ بعــــَدهُ    ــــأتي وصــــّیًا للنب   ی
  

  یـــــُسدُّ فـــــي تبلیغـــــِه مـــــسّدهُ   
  

ــدنا  ٧٤٠ ــًا عن ــوِل حتم ــن األص ــي م   وْه
  

  فترُکهــــــا َیــــــسُلُبنا إیماَننــــــا  
  

ــــــيِّ ذا   ــــــّوِة وللنب   بحــــــُث النب
  

ــــام   ــــا ولإلم ــــأتي له ــــذا ِی    هک
  

ـــال مـــن اللطـــِف ب   ـــشرِ ف ـــاُء الب   ق
  

ــــِذرِ    ــــيِّ دون هــــاٍد من   بعــــَد النب
  

ــــــرآِن    ــــــوامَض الق ٍن غ ــــــیِّ   مب
  

ـــــاِن    ـــــٌل ث ـــــه وِثق ـــــو َعدیُل   فْه
  

  فْهـــي تکـــوُن واجبـــًا بـــاللطِف   
  

  وهکـــذا اإلمـــاُم معـــصوٌم َصـــِفْي   
  

ــــاهُ   ٧٤٥ ــــُه وٱجتب ــــطفاه الّل ــــد ٱص   ق
  

  ولــــــیس لألّمــــــِة أن تأبــــــاهُ   
  

ــاِس    ــي الن ــضُل ف ــو األف ــذاك فه   ل
  

ــــيِّ    ــــد النب ــــاِس بع ــــا قی   دونم
  

ــضٰی    ــولي ومقت ــسُل ال   اللطــِف تسل
  

ـــيٌّ قـــد یلـــي حتـــٰی    ِل أو نب   المـــآ
  

  فلـــیس عـــصٌر یخلـــو مـــن إمـــاِم   
  

  یحـــُضُر أو یغیـــُب فـــي أعـــواِم   
  

ــــِل    ــــدلیِل العْق ــــضافًا ل ــــّم م   ث
  

  داللــــُة التــــواتِر فــــي النْقــــِل   
  

 :أئمتنا االثنا عشر

  ثــــّم األئمــــُة لنــــا ِاثنــــا عــــَشْر   ٧٥٠
  

ــك أ   ــیُعهم ال ش ــشْر جم ــضُل الب   ف
  

ـــــــيُّ    ـــــــوهُم عل ـــــــْم أب   أّوُله
  

ــــيُّ    ــــٍب الوص ــــي طال ــــُن أب   ِاب
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ــــــواتُر    ــــــرآُن والت ــــــا الق   دلیُلن
  

ـــــاجُز الکـــــواِثُر      وهکـــــذا المع
  

ــــضُلهْم    ــــه أف ــــِل أّن ــــذا ألج   ک
  

ـــْم    ـــذا أعلُمه ـــن دون شـــكٍّ وک   م
  

ــــــارِ    ــــــدِه األطه ــــــَده لُوْل   وبع
  

  َالـــــسادِة األماجـــــِد األبـــــرارِ   
  

   ِسمومالحـــــسِن الزکـــــيِّ والمـــــ  ٧٥٥
  

   ِثـــم الحـــسیِن الـــسْبِط والمظلـــوم  
  

یِن    ــــزَّ ــــدیَن ال ــــَزیِن العاب ــــم ل   ث
  

ــــریِن    ــــصادِق الفخ ــــاقِر وال   والب
  

   ذي الِمحــْن وبعــُد للکــاظِم موســٰی   
  

  ثــم إماِمنــا الرضــا أبــي الحــسْن   
  

  ثـــــم أبـــــي جعفـــــٍر الجـــــوادِ   
  

  ثــــم إماِمنــــا علــــيِّ الهــــادي  
  

ـــسکري   ـــِب بالع ـــسِن الملّق   والح
  

ــــرِ    ــــديِّ والُمنتَظ ــــاتِم المه   والخ
  

  الکـــلُّ فـــي العـــْصمِة بالـــسواءِ   ٧٦٠
  

ــــراءِ    ــــَة الزه ــــْم فاطم ه ــــْع أمِّ   م
  

ــي   ــن یل ــٍد لم ــلُّ واح ــصَّ ک ــد ن   ق
  

ـــشامِل    ـــدیِث ال ـــواتُر الح ـــذا ت   ک
  

ــّم    ــاجُز ث ــصلْت المع ــد ح ــي ق    الت
  

ــــلْت    ــــا وص ــــالتواتِر إلین ــــا ب   م
  

 :وجوب حب أئمتنا

ه     ْم قـــد أوجـــَب الّلـــُه علینـــا حـــبَّ
  

  وذا کمـــــا ألَزمنـــــا طـــــاعَتهْم   
  

ــرآِن    ــي الق ــاء ف ــد ج ــا ق ــذا کم   ه
  

ــــــاِن    ــــــسّنِة بواضــــــِح البی   وال
  

 7غیبة اإلمام الثاني عشر

ـــارِ   ٧٦٥ ـــن األنظ ـــاَب ع ـــاَتمُهْم غ   خ
  

  خوفـــًا مـــن األعـــداِء والفّجـــارِ   
  

  لکّنــــــه ال شــــــك ال ینــــــسانا  
  

ـــــا   ـــــه یرعان ـــــا بعطِف   مـــــا بیَنن
  

  کالــشمِس لــو جّللهــا الــّسحاُب   
  

   َیحُجـــُب الفوائـــَد الحجــــاُب ال  
  

  وعْمـــُره الـــشریُف لـــیس معـــِضلهْ   
  

عــــاُع الَجهَلــــهْ    ُع الرَّ   کمــــا یــــشنِّ
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  فْهـــــو بهـــــذا کـــــالنبيِّ نـــــوِح   
  

  کـــذاك کـــابِن مـــریَم المـــسیِح   
  

ـــا  ٧٧٠ ـــن ذا حْتم ـــُع ع ـــُم ال یمن   والِعل
  

  والّلـــــُه قـــــادٌر علیـــــه جْزمـــــا  
  

ــــٰی    ــــهُ وذاك حت ــــُه ل ــــأذَن الّل    ی
  

ــــــستبیُن    ــــــُر وی ــــــهُ فَیظه    حاُل
  

ـــال   ـــْدٍل َیْم ـــْسِط وع   واألرَض بالق
  

مــن بعــِدما ظلمــًا وجــورًا ُتمــال   
  

ـــــا   ـــــساعُة ال نعلُمه ـــــذه ال   وه
  

  أعلُمهـــا: وکـــاذٌب َمـــن ٱّدعـــٰی   
  

  لهـــا عالمـــاٌت کمـــا فـــي الـــسّنهْ   
  

ـــاِء المحنـــهْ    ـــا قـــرَب ٱنته   ُتعِلمن
  

  فنـــــسأُل الّلـــــَه بـــــأن ُیظهـــــَرهُ   ٧٧٥
  

ـــــــــصَرهُ      وأن نطیَعـــــــــُه وأن َنْن
  

 الرجعة

ـــشیعهْ    ـــَد ال ـــُد ال خـــالَف عن   وبع
  

ـــٰی    ـــوِت الرْج أجمِعهـــم عل   عـــهْ  ثب
  

ــــورِ    ــــن القب ــــشٌر م ــــا ح   مفاُده
  

ـــائم   ـــوِر الق ـــد ظه ـــصورِ  ِعن    المن
  

  لمــــــؤمٍن لعّلــــــِة اإلکــــــراِم   
  

  وکــــــافٍر ألجــــــِل اِلٱنتقــــــاِم   
  

ــــالتواترِ    ــــِت ب ــــِل أهــــِل البی   لنق
  

ـــضافرِ    ـــَر بالت ـــّذروا المنِک ـــل ح   ب
  

ــي  ٧٨٠ ــذاك ف ــک ــرآِن  الُجمل ــي الق   ِة ف
  

ــــــحُة البیــــــاِن    ــــــٌة واض   دالل
  

 الَمعاد: األصل الخامس

ــــادِ    ــــم الَمعــــاُد الحــــْشُر للعب   ث
  

ـــٰی    ـــادي إل   الحـــساِب ســـاحَة التن
  

ــــــواِب    ــــــیُم للث ــــــَده النع   وبع
  

  وهکـــــذا الجحـــــیُم للعقـــــاِب   
  

ــــُف    ــــیٌح التکلی ــــِه قب ــــن دون   م
  

ـــُف    ـــن دوِن أجـــٍر َحی ـــٌب م   إْذ َتَع
  

   األتقیـا فـي الفـضِل أتقـٰی وَلٱستوٰی   
  

   األشــقیامــن دوِن فــرٍق مــع أشــقٰی   
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ــــاِرمُ   ٧٨٥ ــــوُق والمغ   وضــــاعِت الحق
  

ـــــالُم    ـــــدماُء والمظ ـــــذا ال   وهک
  

  ومـــا اســـتقاَم الوعـــُد والوعیـــُد   
  

  وهکــــذا الترغیــــُب والتهدیــــُد   
  

  ثــــم معاُدنــــا هــــو الجــــسماني  
  

  لـــیس معاُدنـــا هـــو الروحـــاني  
  

  وال نقـــــوُل بالتناســـــِخ کمـــــا  
  

ـــنیعةِ    ـــٍف ص ـــد طوائ ـــٰی عن    العم
  

ــــــــاِن    ــــــــدرِة واإلمک   وذاك للق
  

  مـــن ِقَبـــِل الجّبـــاِر والرحمـــاِن   
  

ـــذْکرِ   ٧٩٠ ـــي ال ـــذا ف ـــواتِر ک ـــع الت   م
  

ــرِ    ــي ذا األم ــدیُث ف ــَر الح ــد کُث   ق
  

ـــٰی    ـــشدٍة عل ـــذْکُر ب ـــل أنکـــَر ال   ب
  

ــــال   ــــْن مغّف ــــال تک ــــدِه ف   جاح
  

 الجنة والنار

  قــد جـــاء فـــي القـــرآِن واألخبـــارِ   
  

ــــارِ    ــــِة والن ــــه للجن ــــن َخْلِق   ع
  

  فالجنــــُة لمــــن أطــــاَع وٱْءَتمــــْر   
  

ــــْر    ــــذي عــــصاُه وکَف ــــاُر لل   والن
  

  والجنـــُة هـــي النعـــیُم األبـــدي  
  

ــسرمدي   ــاُر الجحــیُم ال ــذا الن   وهک
  

   الجنــِة مــا لــیس رأْت ثــم لــدٰی   ٧٩٥
  

ـــد ســـمعْت    ُذٍن ق
ُ
ـــن أ ـــیٌن وال ِم   ع

  

  بـــشرِ القلـــِب ولـــیس َیخطـــُر ل  
  

  هــذا مــع الرضــواِن منــُه األکبــرِ   
  

ـــدٰی    ـــا ل ـــن األهـــواِل  أم ـــاِر م   الن
  

ــي المقــاِل    ــصُعُب أن یوصــَف ف   ی
  

 الشفاعة

ــــــيِّ    ــــــفاعُة النب ــــــذهُبنا ش   م
  

  وآِلـــــــه ومـــــــؤمٍن تقــــــــيِّ   
  

ــــــٰی    ــــــؤمٍن أت ــــــرًة وذالم    کبی
  

ــِد ذا   ــن بع ــاِر أو ِم ــوِل الن ــَل دخ   قب
  

ــاري  ٨٠٠ ــُر الب ــدلیُل ذک ــِة ال ــي الجمل   ف
  

ــــــارِ      بالجملــــــِة تــــــواتُر األخب
  

* * * 
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ــــِه علــــُم الکــــالِم    ــــهْ بُیمن    أختُم
  

  معتـــذرًا عـــن کـــّل مـــا ال أفهُمـــهْ   
  

ــــسمیعا   ــــا ال ــــا إلَهن ــــْر لن   واغف
  

  یـــــوَم القیامـــــِة لنـــــا جمیعـــــا  
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  علم األصول
 تعریف علم األصول

ــي     علــُم األصــوِل هــو مــا َیبحــُث ف
  

  تلـــك القواعـــِد التـــي تنفـــُع فـــي  
  

ــــام   ــــتنباِط لألحک ــــِق اِلٱس    ِطری
  

   ِ شــــرِع مّلــــِة اإلســــالم ِأحکــــام  
  

ــــو  ٨٠٥ ــــاَبیِن لــــدٰی وْه    اللحــــاِظ  ِبب
  

ــــــــاِظ    ــــــــُث األلف   َاألّوُل مباح
  

  والثـاني فــي بحـِث الــدلیِل الحّجــةِ   
  

  فــي قطــٍع ٱو ظــنٍّ وشــكٍّ حّجــةِ   
  

 مباحث األلفاظ: الباب األول

ـــاِظ    ـــِث األلف ـــي مباح ـــُث ف   نبح
  

  عـــن حالـــِة الظهـــوِر لأللفـــاِظ   
  

  »افعلـوا«کالبحِث في ظهوِر صـیغِة   
  

ــا    ــِي کم ــوا«أو صــیغِة النه   »ال تفعل
  

 الحقیقة الشرعیة: المبحث األول

ـــِع الـــشرِع    ـــا دلَّ بوض ـــُظ م   اللف
  

ـــٌة شـــرعیةٌ «   ـــشرِع » حقیق ـــي ال   ف
  

  »تعیینــــيُّ «والوضـــُع إّمــــا هـــو   ٨١٠
  

ــــــيُّ «بواضــــــٍع مــــــا أو    ن   »تعیُّ
  

ـــشرِع    ـــي األصـــحِّ أّن وضـــَع ال   وف
  

ِنـــيِّ الوضـــِع      قـــد ُخـــصَّ فـــي تعیُّ
  

ــــه إذا   ــــا َنحمــــُل لفَظ   ومــــن هن
  

  المـــدلوِل ذا  قرینـــٍة علـــٰی بـــال  
  

 الصحیح واألعم: المبحث الثاني

ـــٰی    ـــادِة عل ـــُظ العب ـــصحیِح لف    ال
  

ـــــصحیِح    ـــــِن ال ـــــمِّ لک   ال لألع
  

ــــــرٰی    ــــــهْ وذا إذا ُی ــــــال قرین    ب
  

  وقــــد ُیــــراد الُخلــــُف بالقرینــــهْ   
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ـــهْ   ٨١٥ ـــشارَع الواضـــَع َل ـــأّن ال ـــا ب   لن
  

  ِاســتعمَل الــصحیَح حــین ٱســتعمَلهْ   
  

ـــــّرَر    ـــــد أْن تک ـــــتعماُلهُ وبع    اس
  

  حینئــــٍذ تعــــّیَن الوضــــُع لــــهُ   
  

 استعمال اللفظ في أکثر من معنی: المبحث الثالث

ــٰی    ــُظ عل ــُق اللف ــقــد یطل ــَر ِم کث   ْن  أ
  

ــدٰی    ــًی ل ــْن  معن   ٱســتعماِله ال مــا ُزِک
  

  فـــي موضـــِع المـــشتَرِك یکـــوُن ذا  
  

  وفــي الحقیقــْي والمجــازيِّ کــذا  
  

ــــشْعرِ    ــــي ال ــــه ف ــــا وقوُع   دلیُلن
  

ــــذْکرِ وهکــــذا وقو   ــــي ال ــــه ف   ُع
  

 المشتق: المبحث الرابع

ـــــا  ٨٢٠ ـــــسْت بم نا ذاٌت َتلّب ـــــشتقُّ   م
  

 اشــــتقاِقها کمــــا  
َ
ــــدأ   یکــــوُن مب

  

  فـــي ضـــارٍب وتـــاجٍر وأصـــلِع   
  

  وزوجــــــٍة وشــــــاعٍر وَمْطلــــــِع   
  

ــــي ذاِت    ــــا ف ــــٌة هن ــــو حقیق   فْه
  

  َتلّبــسْت بالوصــِف فــي األوقــاِت   
  

ـــ   ــِبال«ک ــال مق ــسیبي اآلَن فْع   »ذا ن
  

ـــسیبي«أو      » کـــان أو مـــستقَبالذا ن
  

ـــٰی    ـــاٌز إن أت ـــو مج ـــي ذاِت وْه    ف
  

   أو آِت تلبیــــُسها قــــد انقــــضٰی   
  

ـــوَل   ٨٢٥ ـــأْن تق ـــسیبي اآلَن «ک   إذْ » ذا ن
  

  کــــان نــــسیبًا أو یکــــوُن بعدِئــــْذ   
  

  األوامر: المبحث الخامس
 لفظ األمر: الفصل األول

ــْب    ــأتي للطل ــِر ی ــُظ األم ــُد لف   وبع
  

ــِر طلــْب      للفعــِل أو للــشيِء مــن غی
  

ــٰی    ــه عل ــي األّوِل ٱجمْع ــرِ  «ف   »أوام
  

ــٰی    ــورٍ « عل ــرِ » أم ــي اآلَخ ــه ف   جمُع
  

  واألّوُل یکـــوُن مـــن عـــاٍل کـــذا  
  

ـــزوم   ـــع الل ـــم ذا ِم ـــوِب ث    والوج
  

  هـــــو الحقیقـــــُة بـــــال قرینـــــهْ   
  

ــــهْ    ــــاُز بالقرین ــــْدُب ذا المج   والنَّ
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 صیغة األمر: الفصل الثاني

  وصــــیغُة األمــــِر بفعــــِل األمــــرِ   ٨٣٠
  

   األمـــــرِ  ِ بـــــالمأِو المـــــضارِع   
  

   للفعــــِل أِو اِالســــمّیهْ  ِواالســــم  
  

ـــــهْ    ـــــاِر والفعلّی ـــــصورِة اإلخب   ب
  

ـــٰی    ـــٌة عل ـــي حقیق ـــِق وْه    التحقی
  

ــٰی    ــِس معن ــي نف ــي ف ــه الحقیق   لفِظ
  

ـــذا   ـــْدِب ک ـــاُز کالنَّ ـــُره المج   وغی
  

  تعجیـــــٌز ٱو إباحـــــٌة وهکـــــذا  
  

ــــــاُن    ــــــم اِلٱمتن ــــــاُس ث   اِلٱلتم
  

ــــــاُن    ــــــم اِلٱمته ــــــدعاُء ث   أِو ال
  

 داللة صیغة األمر علی المّرة أو التکرار:  الثالثالفصل

  وال تــــــدلُّ الــــــصیغُة للمــــــّرهْ   ٨٣٥
  

  کــــــذاك للتکــــــراِر قــــــْدَر َذّرهْ   
  

ــــي   ــــي وَتف ــــّرُة ُتغن ــــا الم   وإنم
  

ــــي   ــــا یف ــــا لم ــــائٌز تکراُرن   وج
  

  إّال إذا مــــــا ظهــــــرْت قرینــــــهْ   
  

ــــــهْ    ــــــذِه القرین ــــــُل به   فالعم
  

 ور أو التراخي الفداللة صیغة األمر علٰی : الفصل الرابع

ـــا   ـــي م ـــوُر أو التراخ ـــذا الف   وهک
  

  دام الــــدلیُل الخــــارجيُّ ٱنعــــَدما  
  

ــــد دّال    ــــا ق ــــُل هن ــــا العق   لکّنم
  

  للفـــوِر عرفـــًا مثـــُل أمـــِر المـــولٰی   
  

 أقسام فعل المکلف: الفصل الخامس

ـــــسُم   ٨٤٠ ـــــِف ینق ـــــُل للمکّل   والفع
  

ـــَسُم    ـــه ُیق ـــُم من ـــسٍة والحک   لخم
  

ــــا    ــــُب «أّوُله ــــصالةِ » الواج   کال
  

الِت » المنـــدوُب «وهکــذا      کالـــصِّ
  

ــم    ــُل » الحــرامُ «ث ــِذِب مث ــوِل الَک   ق
  

ــُل » المکــروهُ «کــذلك      الغــضِب مث
  

ــــا    ــــاُح «آِخُره ــــالتجّوِل » المب   ک
  

  وذاك بـــــالعنواِن منـــــه األّولـــــي  
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 تقسیمات الواجب: الفصل السادس

ـــــسیماِت    ـــــّدُة تق ـــــِب ع   للواج
  

  وذا لعــــــّدٍة مــــــن الجهــــــاِت   
  

 العیني والکفائي

ــيُّ «فالواجــُب   ٨٤٥ ــسقُط » العین ــا ال ی   م
  

  بفعـــِل غیـــرِه، وحیـــث یـــسقُط   
  

ـــو    ـــائيُّ «فْه ـــٰی » الکف ـــفُیکتف   هِ  ب
  

ــهِ    ــلُّ ب ــَف الک ــد ُکّل ــِد أن ق ــن بع   م
  

 التعییني والتخییري

نـــا» التعیینـــْي «والواجــُب      مـــا تعیَّ
  

  بعینـــِه مـــن ِقبـــِل الـــشرِع لنـــا  
  

ـرا» التخییرْي «والواجُب      مـا قـد ُخیِّ
  

ـــه   ـــي فعِل ـــراف ـــرٍد آَخ ـــِل ف    وفع
  

 المضّیق والموّسع

ــم    ُق «ث ــهْ » المــضیَّ ــاُن ل ــذي الزم   ال
  

ــــهْ    ــــُل صــــالِة الزلزل ــــْدرِه مث   بق
  

ُع «والواجُب   ٨٥٠   مـا الوقـُت لـهْ » الموسَّ
  

ــــهْ    ــــُه کــــصالِة القاِئل   أوســــُع من
  

 النفسي والغیري

  حیث المـصلحهْ » النفسيُّ «والواجب   
  

  فــي نفــسِه مثــُل صــالِة النائحــهْ   
  

  مـا تکـوُن ِتـي» الغیـريُّ «الواجُب و  
  

ـــةِ    ـــِر کالوضـــوِء للیومّی ـــي الغی   ف
  

 المطلق والمشروط

  وجوُبـــه لـــن یلزَمـــهْ » المطَلـــُق «و  
  

ـــــهْ    م ـــــوِد للمقدَّ ـــــُق الوج   تحّق
  

ــه    ــشروُط «خالُف ــي شــرطّیِتهْ » الم   ف
  

ــــتطاعِتهْ    ــــسبِة الس ــــالحجِّ بالن   ک
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 التعبدي والتوّصلي

ـــم   ٨٥٥ ـــديُّ «ث ـــ» التعّب ـــا ال ُیمتَث   ْل م
  

ـــــه عـــــّز وجـــــْل    ـــــًا ل   إّال تقّرب
  

  مــــا ُیمتثــــُل » التوصــــليُّ «أّمــــا   
  

  بــــأيِّ نحــــٍو وطریــــٍق َیحــــصُل   
  

 حال دلیل الوجوب من هذه األقسام

  الظهـــــوِر للـــــدلیِل  ومقتـــــضٰی   
  

ـــــِل    ـــــال دلی ـــــا ب ـــــسبة له   بالن
  

  یکـــــــوُن عینّیـــــــًا وتعیینّیـــــــا  
  

ــــــسّیا   ــــــذا نف ــــــًا وهک   ومطلق
  

  أّمـــا مــــع التوســـیِع والتــــضییِق   
  

یِق فمج     مـــًال یکـــوُن ال فـــي الـــضِّ
  

ـــــديِّ والتوصـــــلي  ٨٦٠ ـــــي التعّب   وف
  

  جــاء الخــالُف وإلیــك مــا یلــي  
  

  إّن الـــدلیَل مجمـــٌل فـــي عینـــهِ   
  

ــــهِ    ــــي واحــــٍد بعین   ال ظــــاهٌر ف
  

  لکّنمــــــا األصــــــُل التعّبدیــــــهْ   
  

ـــــرٰی    ـــــُضهم ی ـــــلیهْ وبع    التوّص
  

 مقدمة الواجب: الفصل السابع

ــــا   ــــِب م ــــُة للواج م ــــّم المقدَّ   ث
  

ــن د   ــِدمام ــد ُع ــُب ذا ق ــِه الواج   ون
  

ــــسَفرِ    ــــِب وال ــــِل المرک   وذا کمْث
  

ـــرِ    ـــِع الخَط ـــِل رف ـــجِّ ال کمْث   للح
  

ـــــهْ   ٨٦٥ م ـــــُل ذي المقدَّ ـــــدّلنا دلی   ف
  

ــٰی    ــهْ  عل م ــْي للمقدَّ ــوِب العقل   الوج
  

   الــشرعي الوجــوِب فهــل کــذا علــٰی   
  

   الوضـــِع؟ِداللـــَة اللفـــِظ بإحـــدٰی   
  

  فیـــه خـــالٌف بیـــنهْم والظـــاهُر   
  

ـــُي    ـــاهُر َالنف ـــوٌر ظ ـــیس ظه    إذ ل
  

 اقتضاء األمِر النهَي عن ضده: الفصل الثامن

  هــل یقتــضي األمــُر بــأّي شــيءِ   
  

  نهیـــًا لـــضدِّ نفـــِس هـــذا الـــشيءِ   
  

  مـــن ضـــّدِه العـــامِّ کتـــرِك الفعـــِل   
  

ـــِل؟     أو ضـــّدِه الخـــاصِّ کـــأيِّ فع
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  فیــه خـــالٌف والـــذي یظهـــُر لـــي  ٨٧٠
  

ــــاني دوَن األّوِل    ــــي الث ــــُه ف   َعَدُم
  

ــأ   ــسجِد ف ــي الم ــنَجِس ف ــِع ال   مُر رف
  

ـــِد    ـــن التعّب ـــَي ع ـــضي النه   ال یقت
  

 بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب: الفصل التاسع

ـــا   ـــَق لن ـــوُب ال یب ـــسَخ الوج   إن ُن
  

ــا   ــرعًا، ولن ــواِز ش ــن الج ــٌم م   حک
  

ــصویِب    ــي الت ــوِب ف ــُة الوج   حقیق
  

  بــــسیطٌة مــــن دوِن مــــا ترکیــــِب   
  

  فنـــــْسُخه أي رفُعـــــه بالکـــــلِّ   
  

ــــودُ    ــــم نع ــــِل ث ــــذا لألص    حین
  

  النواهي: المبحث السادس
 لفظ النهي: الفصل األول

ــْب   ٨٧٥ ــو للطل ــِي فه ــُظ النه ــُد لف   وبع
  

   الطلـــْب  ِللکـــفِّ للـــداني وإلـــزام  
  

ــــهْ    ــــال قرین ــــُة ب ــــو الحقیق   وْه
  

  والُکــــرُه ذا المجــــاُز بالقرینــــهْ   
  

 صیغة النهي: الفصل الثاني

ـــِي    ـــرِف النه ـــِي بح ـــیغُة النه   وص
  

   النهـــِي ا بمعنـــٰی أو نحـــِوِه مّمـــ  
  

  والحرمــــُة هــــي الحقیقــــُة وذا  
  

ـــذا   ـــاٌز وک ـــرُه مج ـــاللفِظ والُک   ک
  

  نحــــُو الــــدعاِء ثــــم اِلٱلتمــــاِس   
  

  کــــذاك کــــالتوبیِخ واإلینـــــاِس   
  

ة أو التکرار والفور أو  المرّ داللة صیغة النهي علٰی : الفصل الثالث
 التراخي

ــْل   ٨٨٠ ــّرِة ب ــراِر والَم ــي التک ــُي ف   والنه
  

  التراخــي کــاألمِر َیَظــْل فــي الفــوِر و  
  

ـــــا   ـــــا ِلزام ـــــًال هن ـــــه عق   لکّن
  

ـــــدواما   ـــــراَر وال ـــــستلزُم التک   ی
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 اجتماع األمر والنهي: الفصل الرابع

  هــل یمنــُع العقــُل بــأن یجتمعــا  
  

ــــا   ــــورٍد مع ــــُي بم ــــُر والنه   َاألم
  

  إن ُوجــــدْت مندوحــــٌة للجمــــِع   
  

  أي ســـعٌة لفـــكِّ هـــذا الجمـــِع   
  

  تـَصْب مثُل الصالِة في المحـلِّ المغ  
  

  ؟»ال تغتـِصْب «وکذا » صلِّ «فاألمُر   
  

  األظهــــُر المنــــُع ألّن المــــولٰی   ٨٨٥
  

  قــد أبغــَض المنهـــيَّ عنــه عقـــال  
  

ــــع اإلرادهْ    ــــأتي م ــــُبغُض ال ی   وال
  

   العبـــادهْ والُقربـــُة شـــرٌط لـــدٰی   
  

  الفسادداللة النهي علٰی : الفصل الخامس

ـــصیغِتهْ    ـــِظ النهـــِي أو ل ـــیس ِللف   ل
  

ــــٌة علــــٰی    ــــسادالل   ِد فْعلِتــــهْ  ف
  

  لکّنمــــــا الفــــــساُد للعبــــــاِدي  
  

ـــاِدي   ـــي العب ـــَة ف ـــشرِطنا القرب   ل
  

  المفاهیم: المبحث السابع
  المفهوممعنٰی : الفصل األول

ـــومُ    ـــٍة مفه ـــن جمل ـــا م ـــلُّ م   وک
  

  »المفهــــــومُ « ذا  ِإذا بــــــااللتزام  
  

ــــذا   ٨٩٠ ــــابِق ف ــــوُق «أو التط   »المنط
  

ـــوُق    ـــَده المنط ـــيُء وح ـــد یج   وق
  

 فهوم الموافقة والمخالفةم: الفصل الثاني

ـــاً    ـــوُم حْکم ـــم إذا المفه ـــث   هْ  وافَق
  

ـــ   ــوُم ب ــّمَي ذا المفه ــهْ «س   »المواَفق
  

ـــهْ      أمـــا إذا المفهـــوُم حْکمـــًا خالَف
  

ـــ   ــوُم ب ــّمَي ذا المفه ــهْ «س   »المخاَلف
  

 حّجیة المفهوم: الفصل الثالث

ــا   ــوِم م ــِة المفه ــي ُحجّی   ال شــكَّ ف
  

مـــــا ُیـــــرٰی      ظهـــــوُره بـــــه ُمحتَّ
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ـــواردِ وإنّ    ـــي الم ـــالُف ف ـــا الخ   م
  

ــواردِ    ــي ال ــوا ف ــا توافق ــِد م ــن بع   م
  

  موارد االختالف في تحقق المفهوم: الفصل الرابع
 مفهوم الشرط: المورد األول

  وجملــــُة الــــشرِط لهــــا مفهــــومُ   ٨٩٥
  

ــــومُ      وذا هــــو المــــشهوُر، والمفه
  

ـــِم    ـــاَء الحْک ـــا ٱنتف ـــه هن ـــي ب   نعن
  

ــِم    ــرِط الحْک ــاِء ش ــِة انتف ــي حال   ف
  

  ك للظهــــــــوِر والتبــــــــادرِ وذا  
  

ـــدٰی    ـــٍر ل ـــن دوِن منِک    التحـــاورِ م
  

   الجملــِة مــاإّال إذا الــشرُط لــدٰی   
  

ــــُق الموضــــوَع ال التالُزمــــا     یحقِّ
  

 مفهوم الوصف: المورد الثاني

  ولـــیس للوصـــِف هنـــا مفهـــومُ   
  

ــــومُ      وذا هــــو المــــشهوُر، والمفه
  

ـــِم   ٩٠٠ ـــاَء الحْک ـــا ٱنتف ـــه هن ـــي ب   نعن
  

  عنــد الحْکــِم حــاَل انتفــاِء الوصــِف   
  

ـــــــهْ    ـــــــشِعُر بالعّلی ـــــــه ُی   لکّن
  

ـــهْ    ـــي اإلشـــعاِر ذا ُحجّی ـــیس ف   ول
  

 مفهوم الغایة: المورد الثالث

  لهـــــا هنـــــا مفهـــــومُ  والغایـــــةُ   
  

ــــومُ      وذا هــــو المــــشهوُر، والمفه
  

ـــِم    ـــاَء الحْک ـــا ٱنتف ـــه هن ـــي ب   نعن
  

  مــن بعـــِد تلــك الغایـــِة للحْکـــِم   
  

ــــــــِو أْن    ــــــــادِر واللغ   وذاك للتب
  

   لغیـــِر مـــا ُزِکـــْن ُتـــذکَر غایـــةٌ   
  

  العموم والخصوص: المبحث الثامن
 معنی العام والخاص: الفصل األول

ـــا  ٩٠٥ ـــشِمْل شـــموًال تاّم ـــُظ إن َی   اللف
  

  »العاّمـــا «أفـــراَده وْضـــعًا یـــسّمٰی   
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ُص «أو » الخاصُّ «خالُفه      »المخـصِّ
  

ــّصُص    ــصیُص ال التخ ــه التخ   فحاُل
  

ــــروُج    ــــو الخ ــــّصُص ه   إِذ التخ
  

  خـــــراُج ال الخـــــروُج واألّوُل اإل  
  

 تقسیم العام إلی استغراقي ومجموعي وبدلي: الفصل الثاني

  »اســـتغراقي«والعـــامُّ إّمـــا هاهنـــا   
  

  یـــــستغرُق األفـــــراَد باإلطبـــــاِق   
  

ــــوُن ذا    ــــارًة یک ــــوعي«وت   »مجم
  

ـــوِع    ـــأن یکـــوَن الحکـــُم للمجم   ب
  

ــــــًة ذا   ٩١٠ ــــــارًة ثالث ــــــدلي«وت   »ب
  

  فـــالحکُم لألفـــراِد مـــا بالبـــدِل   
  

ص إلی المّتصل والمنفصل:  الثالثالفصل  تقسیم المخصِّ

ــوُن    ُص یک ــصِّ ــّم المخ ــِصْل «ث   »مّت
  

  »منفـِصْل «بالعامِّ في اللفـِظ کـذاك   
  

ص إلی اللفظي واللبي: الفصل الرابع  تقسیم المخصِّ

  وتـــــارًة یـــــأتي لنـــــا بـــــاللفِظ   
  

  وتــــارًة یــــأتي بغیــــِر اللفــــِظ   
  

ُص    ــــصِّ ــــيُّ «واألّوُل المخ   »اللفظ
  

ُص واآلَخــــُر      »الُلبــــيُّ « المخــــصِّ
  

 أدواة العموم: الفصل الخامس

ـــ   ــاٌظ ک ــوِم ألف ــُد للعم ــْل «وبع   »ُک
  

ـــع    ـــٌع م ـــاه وجم ـــا بمعن   »أْل «وم
  

ـــِي   ٩١٥ ـــي ســـیاِق النف ـــا یکـــوُن ف   وم
  

  مــــن ِکْلمــــٍة َنِکــــَرٍة والنهــــِي   
  

ص في الباقي: الفصل السادس  حجّیة العام المخصَّ

  والعـــامُّ إن ُخـــّصَص فهـــو حّجـــهْ   
  

ـــا ت   ـــٰی فیم ـــهْ بّق ـــي الحّج ـــا ف    ولن
  

  بأنـــــه حقیقـــــٌة فـــــي البـــــاِقي  
  

  لــــیس مجــــازًا وهــــو قــــوٌل راِق   
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ص: الفصل السابع  إجمال المخصِّ

ــرٰی    ــد ن ــالوق َص ذا مجَم    المخــصِّ
  

جِمــــال  
ُ
  أِي الــــذي مــــراُده قــــد أ

  

ـــرٰی    ـــد َن ـــاَل وق ـــا اإلجم    مفهومّی
  

ـــرٰی    ـــد ن ـــاَل وق ـــصداقّیا اإلجم    م
  

  »یـــهْ مفهوم«فـــي األّوِل الـــشبهُة   ٩٢٠
  

ــــشبهُة    ــــصداقیهْ «واآلخــــِر ال   »م
  

ـــــذا   ـــــوُن شـــــامًال ک   واألّوُل یک
  

ــم ذا   ــوِه ث ــِض الوج ــن بع ــوُن م   یک
  

ــــرِ    ــــٌر واألکث ــــلِّ دائ ــــین األق   ب
  

  أو متبـــــاینیِن، هـــــذا فـــــٱنظرِ   
  

  هــل یــستوي فــي الــشبهِة التمــّسُك   
  

ُك؟   ــشکَّ ــا ُی ــاِل م ــي إدخ ــامِّ ف   بالع
  

ــرِ    ــي األظه ــِع ذا ف ــي جمی ــُع ف   المن
  

ــــــ   ــــــرِ دٰی إال ل ــــــه واألکث    أقلِّ
  

ص: الفصل الثامن  العمل بالعام قبل الفحص عن المخصِّ

ـــِص   ٩٢٥ ـــال تفّح ـــامُّ ب ـــُذ الع   ال ُیؤخ
  

ِص    ــوِم عــن المخــصِّ ــِب الق ــي ُکت   ف
  

ــــٰی    ــــاُن وذا إل ــــصَل اإلیق    أن یح
  

ــــَدم   ــــاُن  ِبالع ــــصَل اطمئن    أو یح
  

ــدٰی    ــوُل ل ــو الق ــذا ه ــشهورِ ه    الم
  

   فــي کــلِّ ذي ظهــورِ وقــد ســرٰی   
  

 تخصیص عام الکتاب بالخبر: لفصل التاسعا

ُص العـــامُّ لـــدٰی       الکتـــاِب ُیخـــصَّ
  

ـــاِب    ـــال ٱرتی ـــْي ب ـــالخبِر القطع   ب
  

ـــْر    ـــي المعتَب ـــالظنيِّ أعن ـــذاك ب   ک
  

ــا اشــَتهْر    ــِد ذا کم ــِر الواح ــن خَب   م
  

 تخصیص العام بالمفهوم: الفصل العاشر

ـــالمفهوم  ٩٣٠ ـــّصَص ب ـــد ُخ    ِوالعـــامُّ ق
  

ـــسَمِي    ـــین ِق ـــرَق ب ـــومال ف    ِالمفه
  

  ففــــي الموافــــِق بــــال محــــذورِ   
  

   المــشهورِ وفــي المخــاِلِف علــٰی   
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  اإلطالق والتقیید: المبحث التاسع
د: الفصل األول  معنی المطلق والمقیَّ

ــُق «   ــد دّال » المطل ــذي ق ــُظ ال   اللف
  

ـــٰی    ـــّال  عل ـــشموِل ال بوضـــٍع ک   ال
  

ـــٍة تـــسّمٰی      »مـــهْ الِحکْ  «بـــل بقرین
  

ـــُد «خالُفـــه      »ْکمـــهْ الِح «، و»المقیَّ
  

  قرینـــــٌة تکـــــوُن فـــــي ثـــــالِث   
  

ـــاِث    ـــي األبح ـــّن ف ماٍت ه ـــدَّ   مق
  

  إمکـــاُن إطــــالٍق مـــع التقییـــِد   ٩٣٥
  

ــــــٰی    ــــــٌة عل    تقییــــــِد وال قرین
  

ـــاِل    ـــي ح ـــشارُع ف ـــوَن ال   وأن یک
  

ــــــاِل    ــــــه لِلٱمتث ــــــاِن ُحْکِم   َبی
  

 اإلطالق األفرادي واألحوالي: الفصل الثاني

ـــرٰی    ـــد ن ـــ « اإلطـــالَق وق   »اأفراِدّی
  

  »أحواِلّیــــــا« نــــــراُه وتــــــارةً   
  

 اإلطالق في الجمل: الفصل الثالث

ـــــاإلطالُق ال یکـــــوُن      وبعـــــُد ف
  

  فـــي المفـــرِد وحـــدُه بـــل یکـــوُن   
  

ــِل    ــي الُجَم ــِر فــرٍق عمــًال ف   مــن غی
  

  »ٱفعـــِل «ومــرَّ مْثُلــه فـــي صــیغِة   
  

 مباحث الدلیل الحّجة: الباب الثاني

ــةِ   ٩٤٠ ــدلیِل الُحّج ــاِب ال ــي ب ــُث ف   نبح
  

   ظــنٍّ وشــكٍّ ُحّجــةِ فــي قطــٍع ٱو  
  

ـــي   ـــَع ف ـــأن نقط ـــدَّ ب ـــُد الب   وبع
  

  ُحّجیــــِة الــــدلیِل أو أن ینتفــــي  
  

  القطع: المبحث األول
 حّجیة القطع: الفصل األول

ــــهْ    ــــٌة عقلی ــــا ُحّج ــــُع مّن   القط
  

ــهْ    ــشارِع الُحّجی ــِل ال ــن دوِن جْع   م
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ـــال   ـــد الُعَق ـــاُن عن ـــذاك اِلٱطمئن   ک
  

ــــال   ــــدیهم َعَم ــــه ل ــــو کمْثِل   فه
  

 التجّري: ثانيالفصل ال

  مــن خــالَف القطــَع عقابــًا یــستِحْق   
  

ــــْق    ــــم َیّتِف ــــِع ذا ل ــــع الواق   إذا م
  

ـــٰی   ٩٤٥ ـــًا عل ـــِد تجّری ـــن العْب ـــو م   فْه
  

ـــال   ـــد الُعَق ـــدَّ عن   مـــوالُه ُقبحـــًا ُع
  

ـــستِحْق    ـــًا ی ـــراه لوم ـــُضهم ی   وبع
  

ـــستِحْق    ـــُر م ـــو غی ـــاِب فْه   وللعق
  

 قْطع القّطاع: الفصل الثالث

  اِطُعـــــهُ  إذا قوکـــــلُّ ذا حتـــــٰی   
  

  یکــــون قّطاعــــًا ســــریعًا قْطُعــــهُ   
  

  )األدلة االجتهادیة(الظن : المبحث الثاني
 حّجیة الظن: الفصل األول

  الظـــنُّ لـــیس ُحّجـــًة فـــي الکـــلِّ   
  

ــــِل    ــــي بعــــِضه بالَجْع   وإنمــــا ف
  

  مــــن ِقَبــــِل الــــشارِع کاألخبــــارِ   
  

  وهکـــــذا کظـــــاهِر األخبـــــارِ   
  

  الظنون الحّجة: الفصل الثاني
 ر السنة والکتابظواه: األول

ــــٰی   ٩٥٠ ــــٌة عل نِة ُحّج ــــسُّ   ظــــواهُر ال
  

  أســـاِس مـــا یفعـــُل نـــوُع الُعَقـــال  
  

  وهکـــــذا ظـــــواهُر الکتـــــاِب   
  

ــي الخطــاِب    ــشموِل ف ــِة ال   مــن جه
  

 قول اللغوي: الثاني

ـــوي   َغ ـــوِل اللُّ ـــلُّ لق ـــَن الک   وأذع
  

ـــرِة مرجـــٌع قـــوي     فـــصاحُب الخب
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 اإلجماع المنقول: الثالث

  نـــه ُنِقـــْل کـــذلك اإلجمـــاُع مـــا م  
  

ــْل    ــِة َح ــي الُحّج ــِد ف ــِر الواح   کَخب
  

ــــٌة بمــــا   ُل فُحّج ــــا المحــــصَّ   أّم
  

  یفیــُد قْطعــًا فْهــو للقطــِع ٱنتمــٰی   
  

 خبر الواحد: الرابع

ــــُر الواحــــِد ُحّجــــٌة علــــٰی   ٩٥٥   وخَب
  

ــــادال   ــــًة أو ع ــــشهوِرهم إن ثق   م
  

ــــدودا   ــــِد المع ــــصُدنا بالواح   وق
  

ـــودا   ـــواترًا معه ـــصْل ت ـــم ی ـــا ل   م
  

ــــــیُلهْم    ــــــرآِن دل ــــــن الق    آٌي م
  

  کالنبــــــِأ والنْفــــــِر والکْتمــــــاِن   
  

ـــــالِج    ـــــاُر للع ـــــذا األخب   وهک
  

   العــــالِج َتــــَساُلُم الکــــلِّ لــــدٰی   
  

ــــسالم   ــــذا الت ــــا ب ــــا ِبه    اطمأّنن
  

ـــــا   ـــــا حَلْلن ـــــدوَر باطمئناِنن   وال
  

 )التعادل والتراجیح(خاتمة في 

ـــــراِن إن همـــــا تعارضـــــا  ٩٦٠   والخَب
  

  ولم نجْد في العـرِف جمعـًا ناِهـضا  
  

ــــال ُرجحــــاِن    ــــأا ب ــــإن تکاف   ف
  

ـــذا    ـــادُل «ف ـــدٰی » التع ـــزاِن ل    المی
  

ـــــرِ    ـــــذهُب للتخّی ـــــُضهم ی   فبع
  

ــــرِ    ــــقاِط والتحیُّ ــــبعُض لإلس   وال
  

ـــ   ــرُف ب ــالُف ذا ُیع ــرجیِح «خ   »الت
  

ــــرٰی    ــــا ُی ــــٍد مّم ــــریِح بواح    ص
  

ـــوٌر و   ـــي أم ـــراجیُح «وْه ـــْر » ت   ُکُث
  

ـــّدُم الحـــدیَث المـــشتِهْر      کمـــا ُنق
  

  ِل الــــــرواةِ أو أخــــــِذنا بأعــــــَد   ٩٦٥
  

ـــــاِت    ق ـــــِق الرجـــــاِل والثِّ   أو أوَث
  

ــــَة المخاِلفــــهْ    ــــِذنا الروای   أو أخ
  

  لمــــا روْتــــُه الفرقــــُة المجاِنفــــهْ   
  



 نظم علم األصول

)٨٣( 

  )األصول العملیة(الشك : المبحث الثالث
 حّجیة الشك: الفصل األول

  فــي مــورِد الــشكِّ أصــوٌل تــأتي  
  

ـــأتي   ـــٌل ی ـــا دلی ـــِل به ـــي العم   ف
  

  األصول األربعة: الفصل الثاني
ـــشهورِ    ـــي الم ـــوُل ف ـــذه األص   وه

  

ــــراءِة کــــذا التخییــــرِ      أصــــُل الب
  

ــــصحاِب    ــــم اِلٱست ــــاِط ث   واِلٱحتی
  

  أربعـــــٌة تـــــأتي لکـــــلِّ بـــــاِب   
  

 البراءة: األصل األول

ــــِة   ٩٧٠ ــــراُغ الذّم ــــراءِة ف ــــُل الب أص
  

  مـــن المکّلفـــیَن عنـــد الـــشبهةِ   
  

ــم   ــبهِة الحْک ــي ُش ــریم ِف ــن التح    أْو  ِ م
  

ــر   ــم ذا اإلج ــوِب ث ــن الوج ــْو م   اُء ل
  

ــــنصِّ کــــذا   ــــَق الفقــــداُن لل   تحّق
  

  لو حـصَل اإلجمـاُل فـي الـنصِّ وذا  
  

  البـــدَّ أن یکـــوَن بعـــَد الفحــــِص   
  

ــَل الفحــِص    ــیس قب ــدلیِل ل ــِن ال   ع
  

ـــسمیِن    ـــي الق ـــبهِة الموضـــوِع ف   وُش
  

ــٍص الزم   ــن دوِن فح ــي الَبــیِن  ٍم    ف
  

 التخییر: األصل الثاني

ـــْذ   ٩٧٥ ـــري وقَتئ ـــِر تج ـــالُة التخیی   إص
  

ـــ   ـــاإللزامق ـــُف ب ـــَم التکلی    إذْ  ِد ُعل
  

  ُیــــشكُّ فــــي المکّلــــِف بــــه وال  
  

ــــدال     یمکــــُن اِلٱحتیــــاُط فیــــه َب
  

ـــــذوریِن    ـــــین مح ـــــدوراِن ب   لل
  

ـــــّصیِن      والمنـــــشُأ تعـــــارُض الن
  

ـــــنصِّ    ـــــِدنا لل ـــــان ذا لفق   أو ک
  

  أو کــان لإلجمــاِل فــي ذا الــنصِّ   
  

  ســـــــواٌء الفعـــــــُل تعبـــــــديُّ   
  

ـــــليُّ    ـــــرٍق ٱو توص ـــــن دوِن ف   م
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 االحتیاط: ل الثالثاألص

  واالحتیـــــاُط مـــــوردًا کالثـــــاني  ٩٨٠
  

   اإلمکـــاِن لکّنـــه یجـــري لـــدٰی   
  

ــریم   ــبهِة التح ــي ُش ــوعًا إذا ِف    موض
  

  محــصورًة تکــوُن أو حْکمــًا کــذا  
  

  وُشـــبهِة الوجـــوِب فـــي القـــسمیِن   
  

ـــــــــاینیِن    ـــــــــین المتب   إن داَر ب
  

ــم   ــي الحْک ــشُأ ف ــنصِّ  ِوالمن ــُد ال    فق
  

ـــي    ـــنصِّ أو ذاك لإلجمـــاِل أي ف   ال
  

  االستصحاب: األصل الرابع
 تعریف االستصحاب: الفصل األول

  قــالوا فــي اِلٱستــصحاِب فــي تبیینــهِ   
  

  » یقینـــهِ إبقـــاُء مـــا ُشـــكَّ علـــٰی «  
  

ــْر   ٩٨٥ ــَر المعتَب ــنَّ غی ــمَّ الظ ــشكُّ َع   وال
  

ـــْر    ـــلَّ ظـــنٍّ معتَب ـــیُن ک ـــذا الیق   ک
  

 أرکان االستصحاب: الفصل الثاني

ــــ   ــــِب عدی ــــي الکُت ــــه ف   دهْ أرکاُن
  

ـــــــدهْ    ـــــــٌة مفی ـــــــا أربع ه   أهمُّ
  

ــــهِ    ــــا ب ــــم یقیُنن ــــصَحٌب ث   مست
  

ــــي   ــــشكُّ ف ــــالُثهنَّ ال ــــِه ث  بقائ
  

ـــــا     وأن یکـــــوَن الـــــشكُّ ذا فعلّی
  

  فــــال یـــــصحُّ کوُنـــــه فْرضـــــّیا  
  

 أقسام المستصَحب: الفصل الثالث

ـــَسِم    ـــصَحُب کَمْق ـــُد فالمست   وبع
  

ــــَدمي   ــــا ع ــــوديٌّ وإّم ــــا وج   إّم
  

   شـــرعي ٍوهکـــذا إّمـــا کحکـــم  ٩٩٠
  

ــم   ــأتي موضــوعًا لحک ــرعي ٍأو ی    ش
  

ــــيٌّ ٱو وضــــعيُّ    ــــُم تکلیف   والحْک
  

ــــــيُّ    ــــــيٌّ ٱو ُجزئ   وهکــــــذا کل
  



 نظم علم األصول
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 الشك في المقتضي والرافع ورافعیة الموجود: الفصل الرابع

ــذا   ــارًة ک ــضي ت ــي المقت ــشكُّ ف   وال
  

ـــذا   ـــّم هک ـــِع ث ـــي الراف ـــوُن ف   یک
  

ــــا   ق ــــي أّن ذا المحقَّ ــــوُن ذا ف   یک
  

ـــ   ـــد َس ـــا ق ـــًا لم ـــصلُح رافع   بقای
  

 دلیل حجیة االستصحاب: الفصل الخامس

  دلیُلـــه األخبـــاُر عنـــد الُفـــَضال  
  

  َقــــال بنــــاَء الُع وبعــــُضهم یــــرٰی   
  

  والقــــــدماُء بــــــدلیِل العقــــــِل   ٩٩٥
  

ـــي   ـــه النقل ـــاِع من ـــزُر باإلجم   والن
  

 المعتبر من أنواع االستصحاب: الفصل السادس

ـــْر      ألجـــِل ذا الخـــالِف فیمـــا ُیعتَب
  

ــوا   ــدلیِل ٱختلف ــْر مــن ال ــي المعتَب    ف
  

ــصحاِب    ــن اِلٱست ــوٍع ِم ــلِّ ن ــن ک   م
  

ــــحاِب    ــــواُل لألص ــــزادِت األق   ف
  

ـــي   ـــلَّ تق ـــنهُم ک ـــا ٱرحـــْم م   إلَهن
  

ــضٰی    ــن م ــلَّ م ــلَّ  وک ــيوک ــن بق    م
  

* * * 

  بفـــضِله علـــَم األصـــوِل أخـــِتُم   
  

ــــــُة َتْنخــــــِتُم    ــــــا األلفی   وهاُهن
  

ــي الــدیِن   ١٠٠٠ ــوتي ف ــن إخ ــًا م   وراجی
  

ـــــِذرو   ـــــم َیع ـــــا ث   نيأن َیقبلوه
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  ٤٧..................تقسیم المتصلة باعتبار نوع االتصال إلٰی لزومیة واتفاقیة

  ٤٧................تقسیم المنفصلة باعتبار نوع االنفصال إلٰی عنادیة واتفاقیة

تقسیم المنفصلة باعتبار حال طرفیها إلـٰی حقیقیـة ومانعـة الجمـع ومانعـة 
  ٤٧.........................................................................الخلو

  ٤٨.................................................................) الدلیل(الُحّجة 

  ٤٨......................................................) الدلیل( أقسام الُحّجة 

  ٤٨.......................................................التناقض:  الدلیل األول

  ٤٨..............................................................شروط التناقض

  ٤٨............................................العکس المستوي:  الدلیل الثاني

  ٤٩..............................................عکس النقیض: الدلیل الثالث

  ٤٩........................................................القیاس: الدلیل الرابع

  ٤٩............................................................تقسیمات القیاس

  ٤٩...................ي واالستثنائيتقسیم القیاس بحسب هیأته إلی االقتران

  ٤٩............................................................شروط االستثنائي

  ٤٩...............................تقسیم القیاس االقتراني إلی حملي وشرطي
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)٩٨( 

  ٥٠...................................................القیاس االقتراني الحملي

  ٥٠.............................................................القواعد العامة له

  ٥٠............................................................نتیجة هذا القیاس

  ٥٠...............................................................أشکاله األربعة

  ٥٠.................................................................الشکل األول

  ٥٠........................................................................شروطه

  ٥٠.............................................................. السلیمةضروبه

  ٥١..................................................................الشکل الثاني

  ٥١.........................................................................شروطه

  ٥١...............................................................ضروبه السلیمة

  ٥١.................................................................الشکل الثالث

  ٥٢........................................................................شروطه

  ٥٢..............................................................ضروبه السلیمة

  ٥٢.................................................................الشکل الرابع

  ٥٢........................................................................شروطه

  ٥٢..............................................................ضروبه السلیمة

  ٥٣..........................تقسیم القیاس االستثنائي إلٰی اتصالي وانفصالي

  ٥٣.....................تقسیم القیاس بحسب مادته إلٰی الصناعات الخمس

  ٥٣............................. والخطابة والشعرالبرهان والسفسطة والجدل

  ٥٣........................................................................البرهان

ّمي واإلّني   ٥٣............................................تقسیم البرهان إلی اللِّ

  ٥٤.....................................................................السفسطة



 الفهرس

)٩٩( 

  ٥٤........................................................................الجدل

  ٥٤.......................................................................الخطابة

  ٥٤.........................................................................الشعر

  ٥٥....................................................التمثیل:  الدلیل الخامس

  ٥٥..................................................االستقراء: الدلیل السادس

  ٥٥............................................تقسیم االستقراء إلی تام وناقص

  ٥٦.........................................................علم الکالم

  ٥٦.............................................................تعریف علم الکالم

  ٥٦................................................................األصول الخمسة

  ٥٦..........................................................التوحید: األصل األول

  ٥٦................................................مقدمة في وجود الّله سبحانه

  ٥٧...............................................................توحیده سبحانه

  ٥٧.......................................تقسیم صفاته تعالٰی إلی ذاتیة وفعلیة

  ٥٧....) صفات الجالل(وسلبیة ) صفات الکمال(تقسیم صفاته إلی ثبوتیة 

  ٥٧...............................................................صفات الکمال

  ٥٧................................................................القدرة:  األولی

  ٥٨.......................................................عموم قدرته لکل شيء

  ٥٨...................................................خروج المحال من القدرة

  ٥٨..................................................................العْلم: الثانیة

  ٥٨........................دخول صفة اإلرادة والسمع والبصر في صفة العلم

  ٥٩..................................................عموم علمه لجمیع األشیاء

  ٥٩......................................................الَبداء في علمه سبحانه
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)١٠٠( 

  ٥٩.................................................................الحیاة: الثالثة

  ٥٩................................................................التکّلم: الرابعة

  ٦٠...............................................................صفات الجالل

  ٦٠.............................................................التجسیم:  األولٰی 

  ٦٠.................................................................الرؤیة: الثانیة

  ٦١................................................................الحلول: الثالثة

  ٦١................................................................االتحاد: الرابعة

  ٦١...........................................................االحتیاج: الخامسة

  ٦١.............................................................العدل: األصل الثاني

  ٦٢.............................................................الجبر والتفویض

  ٦٢............................................................األمر بین األمرین

  ٦٣................................................................القضاء والقَدر

  ٦٣............................................................النبّوة:  األصل الثالث

  ٦٣..................................................................عصمة النبي

  ٦٤.......................................................9نبّوة النبي محّمد

  ٦٤.......................................................................اإلسالم

  ٦٥...........................................................اإلمامة: األصل الرابع

  ٦٥........................................................: أئمتنا االثنا عشر

  ٦٦.....................................................: وجوب حب أئمتنا

  ٦٦.................................................7غیبة اإلمام الثاني عشر

  ٦٧........................................................................الرجعة

  ٦٧........................................................الَمعاد: األصل الخامس



 الفهرس

)١٠١( 

  ٦٨...................................................................الجنة والنار

  ٦٨.......................................................................الشفاعة

  ٧٠........................................................علم األصول

  ٧٠............................................................تعریف علم األصول

  ٧٠..................................................مباحث األلفاظ: الباب األول

  ٧٠...........................................الحقیقة الشرعیة: المبحث األول

  ٧٠...........................................الصحیح واألعم: المبحث الثاني

کثر من معنی:  المبحث الثالث   ٧١.......................استعمال اللفظ في أ

  ٧١......................................................المشتق: المبحث الرابع

  ٧١...................................................األوامر: المبحث الخامس

  ٧١.....................................................لفظ األمر: الفصل األول

  ٧٢.................................................. صیغة األمر:الفصل الثاني

  ٧٢...................داللة صیغة األمر علی المّرة أو التکرار: الفصل الثالث

  ٧٢...................داللة صیغة األمر علٰی الفور أو التراخي: الفصل الرابع

  ٧٢.....................................أقسام فعل المکلف: الفصل الخامس

  ٧٣.......................................تقسیمات الواجب: الفصل السادس

  ٧٣..............................................................العیني والکفائي

  ٧٣..........................................................التعییني والتخییري

  ٧٣............................................................المضّیق والموّسع

  ٧٣..............................................................نفسي والغیريال

  ٧٣..........................................................المطلق والمشروط

  ٧٤...........................................................التعبدي والتوّصلي
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)١٠٢( 

  ٧٤........................................ الوجوب من هذه األقسامحال دلیل

  ٧٤.............................................مقدمة الواجب: الفصل السابع

  ٧٤..............................اقتضاء األمِر النهَي عن ضده:  الفصل الثامن

  ٧٥............................بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب: الفصل التاسع

  ٧٥.................................................النواهي:  المبحث السادس

  ٧٥....................................................يلفظ النه: الفصل األول

  ٧٥.................................................صیغة النهي: الفصل الثاني

داللة صیغة النهي علٰی المّرة أو التکرار والفـور أو التراخـي: الفصل الثالث
................................................................................٧٥  

  ٧٦........................................اجتماع األمر والنهي: الفصل الرابع

  ٧٦.................................داللة النهي علٰی الفساد: الفصل الخامس

  ٧٦..................................................المفاهیم:  السابعالمبحث

  ٧٦................................................معنٰی المفهوم: الفصل األول

  ٧٦..................................مفهوم الموافقة والمخالفة: الفصل الثاني

  ٧٦.............................................حّجیة المفهوم:  الفصل الثالث

  ٧٧........................موارد االختالف في تحقق المفهوم: الفصل الرابع

  ٧٧.................................................الشرطمفهوم : المورد األول

  ٧٧...............................................مفهوم الوصف: المورد الثاني

  ٧٧.................................................مفهوم الغایة: المورد الثالث

  ٧٧.......................................العموم والخصوص: المبحث الثامن

  ٧٧........................................معنی العام والخاص: الفصل األول

  ٧٨.............تقسیم العام إلی استغراقي ومجموعي وبدلي: الفصل الثاني
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)١٠٣( 

ص إلی المّتصل والمنفصل: الفصل الثالث   ٧٨..............تقسیم المخصِّ

ص إلی اللفظي واللبي: الفصل الرابع   ٧٨.....................تقسیم المخصِّ

  ٧٨..............................................أدواة العموم: الفصل الخامس

ص في الباقي: الفصل السادس   ٧٨......................حجّیة العام المخصَّ

ص: بعالفصل السا   ٧٩.........................................إجمال المخصِّ

ص:  الفصل الثامن   ٧٩...............العمل بالعام قبل الفحص عن المخصِّ

  ٧٩.............................تخصیص عام الکتاب بالخبر: الفصل التاسع

  ٧٩..................................تخصیص العام بالمفهوم: الفصل العاشر

  ٨٠.........................................اإلطالق والتقیید: المبحث التاسع

د: ل األولالفص   ٨٠.......................................معنی المطلق والمقیَّ

  ٨٠...............................اإلطالق األفرادي واألحوالي: الفصل الثاني

  ٨٠........................................اإلطالق في الجمل:  الفصل الثالث

  ٨٠..........................................مباحث الدلیل الحّجة: الباب الثاني

  ٨٠.......................................................القطع: المبحث األول

  ٨٠.................................................لقطعحّجیة ا: الفصل األول

  ٨١.......................................................التجّري: الفصل الثاني

  ٨١..................................................قْطع القّطاع:  الفصل الثالث

  ٨١..................................) األدلة االجتهادیة( الظن : لمبحث الثانيا

  ٨١...................................................حّجیة الظن: الفصل األول

  ٨١................................................الظنون الحّجة: الفصل الثاني

  ٨١.................................................ظواهر السنة والکتاب: األول

  ٨١...........................................................قول اللغوي: الثاني
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)١٠٤( 

  ٨٢....................................................اإلجماع المنقول:  الثالث

  ٨٢...........................................................خبر الواحد: الرابع

  ٨٢.............................................)التعادل والتراجیح( خاتمة في 

  ٨٣................................)صول العملیةاأل(الشك :  المبحث الثالث

  ٨٣.................................................حّجیة الشك: الفصل األول

  ٨٣..............................................األصول األربعة: الفصل الثاني

  ٨٣.........................................................البراءة: األصل األول

  ٨٣.......................................................التخییر: األصل الثاني

  ٨٤....................................................االحتیاط:  األصل الثالث

  ٨٤.................................................االستصحاب: األصل الرابع

  ٨٤........................................تعریف االستصحاب: الفصل األول

  ٨٤.........................................أرکان االستصحاب: الفصل الثاني

  ٨٤........................................أقسام المستصَحب:  الفصل الثالث

  ٨٥.............الشك في المقتضي والرافع ورافعیة الموجود: الفصل الرابع

  ٨٥...............................دلیل حجیة االستصحاب: الفصل الخامس

  ٨٥..........................المعتبر من أنواع االستصحاب: الفصل السادس

  ٨٧.............................................................الفهرس
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