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 أمثلة
  

 
 التبرير نتيجة كبرىصغرى القياسالرقم

1 

  كل ثلج ماء

 ماء الجامد  بعض

 بعض الجامد ثلج

 ك م ك م ك م

 )م  ج( ص - )ك م (  ك

قياس صحيح بسبب  - )م  ج(ن 

   توفر شروط الكيف

 .االستغراقالكم و و 

2 

  كهربائي نورليس كل 

 كل كهربائي مثمن

 انورمثمنا ليس كل 

 ج س ك م ج س

 )ك م (  ص -  )ج س (  ك

  )ج س ( ن  -

 صحيحقياس  -

3 

  كل الجرائد يومية

 كل اليوميات مبيعة

 المبيع جرائدكل  ليس 

 ج س ج س ك م

 )ك م( ك  - )ك م (  ك

  )ج س ( ن  -

 قياس فاسد -

 .ة سالبة من موجبتيننتيج

4 

  كل سوق تجاري

 تجاري للتبادل بعض

 سوق تبادلما هو  كل

 ك م مك ك  ك م

 )م  ج(  ص -) ك م (  ك

فاسد ألن قياس  -)م  ك( ن 

.النتيجة لم تتبع األضعف في الكم

5 

  ليس كل األقارب محسنين

 كل المحسنين طيبين

 الطيبين أقارببعض 

 ج س مك ك  ج س

 )ك م (  ص - ) سج (  ك

  )ج س ( ن  -

ألن النتيجة لم تتبع  قياس فاسد -

  األضعف في الكيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :المالحظات
 

  :إذا تأملت األمثلة السابقة وجدت               

ـ ال إنتاج من مقدمتين سالبتين، بل يجب أن تكون إحدى المقدمتين على األقل موجبة، وذلك  1      

فلو كانت المقدمتان سالبتين لكان معنى . ربط بين الحدين األصغر واألكبرألن الحد األوسط هو وسيلة ال

ذلك فصل الحد األوسط عن األكبر في المقدمة الكبرى وعن األصغر في المقدمة الصغرى، وبذلك ال 

   مرتبطين )األصغر واألكبر(نكون على يقين مما إذا كان الحدان 

  .  أو منفصلين في النتيجة

ت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة ألن وجود مقدمة سالبة يعني فصل أحد ـ إذا كان 2      

حدي القياس األكبر أو الحد األوسط الذي يظهر في كل من المقدمتين ضرورة، مما يعني فصل 

موضوع النتيجة عن محمولها حتما، الحد األوسط هو وسيلة الربط بينهما، فلو فصلناه عن أحدهما 

. ( ك فصل الحد األصغر عن األكبر في النتيجة، أي أنها غير صحيحة، والقياس فاسدلترتب عن ذل

  .حيث تجد نماذج لمثل هذه الحاالت، وأيضا  لحاالت سليمة، أو صحيحة) راجع األمثلة

  :  ـ يترتب عن شرطي الكيف و الكم السالفين اآلتي 3     

، أي يجب )لة بسبب اختالل شروط االستغراقراجع األمث( ـ ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين  *      

  .أن تكون إحداهما على األقل كلية

  .ـ إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية تكون النتيجة جزئية حتى ال تختل شروط االستغراق *     

           :           مثل   اهما جزئية وصغراهما سالـ ال إنتاج من مقدمتين كبر *     

  كل المصريين ليسوا جزائريين                 

  بعض الجزائريين مهاجرين                                                                        

  بعض المصريين ليسوا مهاجرين                  

هذا القياس فاسد أي غير صحيح، بسبب اختالل االستغراق،و هو هنا وجود حد مستغرق في النتيجة هو 

،ألنه محمول في قضية سالبة، دون أن يكون مستغرقا في مقدمته، وأن المقدمة )مهاجرين(محمولها 

لحد الكبرى وهي التي يوجد فيها الحد األكبر جزئية، والمقدمة الصغرى وهي التي يوجد بها ا

  أنه ال إنتاج من مقدمتين : والقاعدة السالفة هي. األصغر سالبة

  .كبراهما جزئية وصغراهما سالبة كما هو واضح في هذا المثال

  .ال إنتاج من مقدمتين سالبتين، بل يجب أن تكون إحداهما على األقل موجبة -*     

  .لنتيجة سالبةإذا كانت إحدى المقدمتين موجبة و األخرى سالبة، كانت ا -*    

  :يتضح من األمثلة والمالحظات أنه: استنتاج  



 

 

  .ـ ال إنتاج من مقدمتين سالبتين         

  .ـ  إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة         

  .ـ ال إنتاج من مقدمتين جزئيتين         

  .زئيةـ  إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية كانت النتيجة ج         

 .   ـ الإنتاج من مقدمتين كبراهما جزئية وصغراهما سالبة         
 
 

 :تطبيقات
 

الخانات األولى منها، وعليك أن ها الطالب ـ خمسة جداول بمحتويات عطى لك ـ أيت    :تطبيقات

  .في هذا الدرس واكتساب الكفاءات المطلوبة منك  التدريب، ليباقي الخانات على سب ملتك

  

  1طبيقت

 التبرير نتيجة كبرى صغرى القياس الرقم

1 

  كل نفس ذائقة الموت

 ال واحدة من النفوس خالدة

 ذائق الموت خالدليس 

    

2 

  كل من عليها فان

 كل من عليها مخلوق

 مخلوق فانكل 

    

3 

  كل مبهم منفر

  كل منفر مهجور

  مهجور مبهمكل 

    

4 

  ليس كل مبهم عديم األهمية

  هزيل كل عديم األهمية

 هزيل مبهمليس كل 

    

5 

  بعض المبهم جذاب

  كل جذاب رائج

 الرائج مبهمبعض 

    

  



 

 

  2طبيق ت

 التبرير نتيجة كبرىصغرى  القياس الرقم

1 

  ليست كل الصكوك المالية ذات رصيد

 كل رصيد مضمون

 المضمون صكوك ماليةكل  ليس

    

2 

  كل ثرات قديم

  بعض القديم ثمين

 ثثثمين تراثليس كل 

    

3 

  بعض الثرات علمي

  كل علمي موضوعي

 الموضوعي تراثبعض 

    

4 

  ليس كل تراث مهما

  كل تراث محفوظ

 محفوظ مهماليس كل 

    

5 

  كل تراث ليس معاصرا

  كل معاصر جديد

 جديد ليس تراثاكل 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  3تطبيق 

 التبرير نتيجة كبرى صغرى القياس الرقم

1 

  كل متحزب مناضل

 مناضل ملتزمال بعض

 ملتزم متحزبكل 

    

2 

  ليست كل العقوبات عادلة

  كل عدالة خيالية

  الخيالي عقوبةليست كل 

    

3 

  كل العقوبات مستحقة نسبيا

  مستحق نسبيا ظنيبعض ال

 ظني عقوبةكل 

    

4 

  كل األحكام القضائية تقريبية

  كل تقريبي غير دقيق

  ما هو غير دقيق أحكام قضائيةكل 

    

5 

  ليست كل العقوبات ظالمة

  كل ظالم مستهجن

 مستهجن عقوبةليس كل 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


