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  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  أما بعد
فهذا منت السلم املرونق لألخضري يف علم املنطق قابلته على أربع نسخ خطيـة              

  .ء إظهاره كما وضعه مصنفه رجا
  

  :وصف النسخ املعتمدة 
حصى كثرةً  وطاته ال ت  ن ، وخمطُ   هذا الفَ  توِن م ق من أشهرِ  ِطلم يف املن   الس علم أنّ ا

  كِثفلذا مل نا أوالً ر منها لتقار ،وقد اعتمدنا علـى أربـع نـسخ    ، غر املنت ثانياً ولِص
  .خطية

 أبيات  ة إىل سبع  ةخبط كبري مبعدل ست    ورقة ة عشر أربعوتقع يف    : النسخة األوىل 
بيوم اخلميس ذي احلجـة     رها  خت يف آخِ  ريف كل صفحة ، والناسخ غري معروف ، أُ        

 /عمـومي / ٩١٣٣٤(وهي من حمفوظات األزهر مبصر حتت رقم          . هـ  ١٢٤٦سنة  
  ) .منطق 

  ) .أ(ورمزت هلا بـ 

ـ ال  و،  وتقع يف ست ورقات بال اسم ناسـخ          : النسخة الثانية  اريخ ، خبـط    ت
ن حمفوظات األزهر حتت    مكذلك   وهي   مبعدل مخسة عشر سطراً يف الصفحة ،       ، معتاد
  ).منطق/٣٠٤٢٣٧(رقم 

  ) .ب(ورمزت هلا بـ 

 مبعدل مخسة   وتقع يف ست ورقات خبط نسخي جيد مشكول ،         : النسخة الثالثة 
 سم ناسخ ،  وكتبت عناوينها باملداد األمحر ، بال تاريخ وال ا        عشر سطراً يف الصفحة ،      

وأُشري إىل مقابلتها   ،  لت كثري من األخطاء مبداد آخر       وقد عد ،  وأخطاء ناسخها كثرية    
 مـن حمفوظـات األزهـر حتـت رقـم         كـذلك   وهـي   على نـسخ أخـرى ،       

  . ومل أشر إىل األخطاء اليت صححت ختفيفاً ) منطق/عمومي/٤٣٠٧٧(
  ).ج(ورمزت هلا بـ 



   

 

٤

خبط نسخي مشكول ، مبعدل تـسعة       ،  وتقع يف ست ورقات      : النسخة الرابعة 
ر سطرا ، وكتبت عناوينها باملداد األمحر ، بال تاريخ وال اسم ناسخ ، وهي مـن                 عش

  ) .منطق/عمومي/٤١١٩٩(حمفوظات األزهر كذلك حتت رقم 
  ).د(ورمزت هلا بـ 

 على جمموعة مهمات املتون املطبوع باملطبعة اخلريية جبمالية مصر عام           كما قابلتها 
  ) .٢٠١-١٩٤(قع املنت يف الصفحات هـ وي١٣٠٦

  )ط(ورمزت هلا بـ 
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مناذج من النسخ

 )أ(اللوحة األوىل من النسخة 
 

 )أ( من النسخة األخريةاللوحة 
 

 )ب(النسخة اللوحة األوىل من 
 

 )ب( من النسخة األخريةاللوحة 
 

 )ج(اللوحة األوىل من النسخة 
 

 )ج( من النسخة األخريةاللوحة 
 

 )د( من النسخة األخريةاللوحة 
 

 )د( من النسخة األوىلاللوحة 
 

 )ط ( آخر املنت من 
 

 )ط ( أول املنت من 
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   املرونقمنت السلم[
  )١(] يف فن املنطق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                 

  )  مت -    مني-   آمني -  كل حال -  واحلمد هللا على -هـذا منت السـلم   على التمام والكمال  : (  أ ��1
  ابن الصغري األخضري -  االمام العامل االوحد سيدي عبد الرمحن -هذا منت السلم يف علم املنطق للفقيه  : ( ج 

  على -  العاملني وصلى اهللا -  آمني واحلمد هللا رب -  اخلفي ونفعنا واملسلمني من بركاته  - فه عامله اهللا بلط
  )  آمني - كثريا -  وسلم تسليماً  -  وعلى آله وصحبه -سيدنا حممد 

  -   مت   -   والكمال   -   على التمام   -   يف علم املنطق   -   منت السلم   -كتاب   : ( د 
   على سيدنا حممد وصحبه وسلم وصلى اهللا

  ) ملء السموات العال مع حجبها   واألرض وما فيها مكلم 
  )   منت السلم يف املنطق -فن املنطق   : ( ط 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احلَمد ِللَِّه الَّذي قَد أَخرجــا
  وحطَّ عنهم ِمن سماِء العقْــِل

 تدىت بحِرفـهاملَع وسمش ملَه  
  اِمنحمده جلَّ على اِإلنعـ

  من خصنا ِبخيِر من قَد أَرسال
  محمٍد سيـِد كُـلِّ مقْتـفَـى

اِحلج ما دام ِه اللَّهلَيلَّى عــاص  
  وآِلِه وصحِبـه ذَِوي اهلُــدى

  ق ِللْجـنـاِنوبعـد فَالـمنِطـ
  ـافَيعِصم األفكار عن غَي اخلَطَ

وِلـِه قَواِعــدأُص ِمن اكافه  
سونلَّـِم املُرِبالس ـهـتيِقم  

  واللَّـه أَرجو أَنْ يكُونَ خاِلصا
كونَ ناِفعأَنْ ياــوتبيـِد ِللْم  

  
  

  نتاِئـج الِفكِْر َألرباِب اِحلجـا
س اٍب ِمنـِلكُلَّ ِحجحاِب اجلَه  

كَِشفَــهنراِتـها مـدخا مأَور  
  ـالِماِإلسِنعمِة اِإلميـاِن وِب

   من حاز املَقامـاِت العالوخيِر
 رطَفالعاملُص اهلَاِشـِمي ىِبي  

جِر املَعـاين لُجحب ِمن وضخاي  
ِتــدٍم يف االهجأَنوا بهبش نام  

ـبِنسِو ِللِّسـحكَالن ـهــاِنت  
  ِق الفَهِم يكِْشف الِغطَـايوعن دِق

  ــِه فَواِئـداِنتجمـع ِمن فُنو
مقَى ِبِه سرِطي١(ِقاُء ِعلِْم املَن(  
  اِلصـاـِم لَيس قَيِلوجِهـِه الكَِر

تهالِت ييــِدِبـِه ِإىل املُطَـو  
  

  ِهفَصلٌ يف جواِز االشِتغاِل ِب
  
  
  

ِتغـواِز االشيف ج اخلُلْـفاِلو  
والنالِح والص نفَاباويمرـا ح  

  هحورةُ الصِحيـةُ املَشهـوالقَولَ
مالكـمـِة وناِبـتـِاِرِس الس  
  

  

  ِلِبـِه عـلى ثَالثَـٍة أَقْــوا
  اـي أَنْ يعلَموقالَ قَوم ينبِغ

ـجِلكاِمـِل القَريـح هازـوه  
ـدي ِبـِه ِإىل الصتهواِبـِلي  

  
                                                 

  )  .خ املنورق ( ، وجاء يف حاشية ج ما نصه . املنورق :  ب د ط ��1
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  أَنواع الِعلِْم احلَاِدِث
  
  
  
  

ِلِإدراً عــوصٍد تفْرم راكم  
   ِعنـد الوضــِع اَألولَدِموقَ

 تاجما اح ظَـريالنـِلوـأَمِللت  
  وما ِبـِه ِإىل تصـوٍر وِصــلْ

  ِبـِه تـوصال وما ِلتصِديـٍق 
  

  

  يـٍق وِسم ودرك ِنسبــٍة ِبتصدِ  
  ــــدم ِبالطَّـــبِعَألنـــه مقَ

  رالض وه ـهكْسعاجلَلِ وِرو ١(يي(  
  )٢(يدعى ِبقَوٍل شـاِرٍح فَلْتبتِهـلْ   

قَـال    ِبحالع ـدِعن فرـعـٍة يج  
  

ِالد اعِةأنوِعيض٣(اللِة الو(  
  ِد    ـا وافَقَـهلى ماللةُ اللَّفْـِظ ع  

 نمـضِئــِه تزجاـو   ما لَـِزمو   
  

  
ي ِـا دهونعـ   د   هـاللَــةَ املُطَابقَ

ـ       قْــٍل التإنْ ِبع امالِْتـز وِزفَهم  
  
ـْفَصلٌ يف مباِحِث    فاِظاَألل

  
  
  
  
  
  

   لُ اَأللْفاِظ حيثُ يمعتسـ م وجـد  
  فَأَولٌ مـا دلَّ جـزؤه عــلى     

  ا املُفْـرد  يوهو عـلى ِقسميِن أَعنِ   
 ِتـراش فِْهـمفَم  اٍك الكُـلِّــي  

  ــا اندرج يهوأَوالً ِللذَّاِت ِإنْ فِ   
 مخ اتالكُلِّيِتقَ  وونَ انةٌ دسـاص  

  وأَولٌ ثَالثَــةٌ ِبال شطَـــطْ    
  

  

    دفْــرـا مِإمو كَّـبرـا مِإم  
 نعِء مزـ    ج كْـِس ما تِبع ـالـاه  
  اكُلِّـي   ِجـدثُ ويح ِئيزج او  

  ِئـياجلُز ـهكْسعـٍد وكَـأَس  
سفَان  ِلع ْأَو هـاِرٍض  ب   جـرِإذا خ  

  )٤( اصنس وفَصلٌ عرض نوع وخِج
  د أَو وسـطْ  يب أَو بعِ  يِجنس قَرِ 

  
  

                                                 

  والنظر :  أ ��1

  .فلنبتهل :  أ ��2

  . أنواع الداللة الوضعية فصل يف:  ط .أنواع الداللة:  د ��3

  .الشطر األول كذا يف مجيع النسخ ��4  
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عِة اَأللْفاِظ ِللْمبلٌ يف ِنس١(ياِنفَص(  

  
  
  

  يــاِنـاِظ ِللْمعوِنسبـةُ اَأللْفَ
الُــفخت اكُـكشت واطُـؤت  

  ب أَو خبــرواللَّفْظُ ِإما طَلَـ
عد هكْسعـال وِتعاس عم ـراأَم  

  
  

   قْـصـاٍم بال نةُ أَقْسسمــاِنخ  
ِتـراالشو   ـرالت ـهكْسع اكفاد  

   ذْكَـــرـتلٌ ثَالثَــةٌ سأَوو  
 سيف التو ـ ـاِوي فَالِْتم قَعو ـااس  

  
  يِة واجلُزِء واجلُزِئيِةفَصلٌ يف بياِن الكُلِّ والكُلِّ

  
  

 نكْمــوعِ  الكُلُّ حملى املَجـا ع  
وـثُميـ    ح ِكمٍد حـاـا ِلكُلِّ فَر  

ـ       ِئياجلُز ـوِض هعِللْـب احلُكْموه  
  

  

   ذاك لَيـس ذا وقُـوعِ    كَكُـلُّ
   ِلمع ـةٌ قَـدكُـلِّـي هــافَِإن  

ـ  ــزُء معِرفَتـ ــواجلُ ِليج ـهه  
  

  فَصلٌ يف املُعرفاِت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ممعرف على ثَالثَــٍة قُِسـ
قَعٍل وفَصِس وِباِجلن ــافَاحلَد  
عم ٍل أَوِبفَص احلَد ناِقصــاو  

  وناِقص الرسِم ِبخاصـٍة فَقَـطْ
ِهميلَد ـا ِبلَفِْظـيموِهـرا ش  
  ادمطَّــِروشرطُ كُلٍّ أَنْ يرى 

سال موــااِويال تو ـوزاج  
  وال ِبما يدرى ِبمحــدوٍد وال

مهدِعنودـلَـِة املَرمج وِد ِمن  
أَو وِد ِذكْريف احلُد وزـجال يو  

  
  

   ِلمع لَفِْظـيو ِمـيسرو ـدح  
   عـٍة مخاصِس وِباِجلن مسالرـاو  

  ٍب وقَعـا يـٍد ال قَرِ  يِجنـٍس بعِ 
  أَو مع ِجنٍس أَبعـٍد قَِد ارتبـطْ     

  ارــٍف أَشه يـلُ لَفٍْظ ِبردِ  يتبِد
ِكسعنظَ ـامو ــدا   ااِهـرعال أَب   

  ـٍة ِبهـنِبال قَِري  زـــرحاـا ت  
شـال     ـمـِة خالقَرين ٍك ِمنـرت  

ـ   أَنْ تـدخلَ اَألحكَ     دوِدام يف احلُ
  وجاِئز يف الرسـِم فَادِر ما رووا     

  
                                                                                                         

   .ساقطالعنوان : د  ��1
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)١(باب يف القَضايا وأَحكاِمها

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      ـرِلذاِتـِه ج قدلَ الصمتىما اح  
 القَض ـثُـماي هدـا ِعنم ماِن ِقس  

  كُـلِّـيـةٌ شخـِصيـةٌ واَألولُ   
ـا وجزِئي لسور كُ وا    يـرى الِّـي

ـ          ـالِإما ِبكُلٍّ أَو ِببعــٍض أَو ِب
   ـهساِلـب ـةٌ أَوبوجكُـلُّها مو  

  ِليـــه مواَألولُ املوضوع يف احلَ   
  ا قَد حِكـم   هيِق فِ يوِإنْ على التعلِ  

    تــٍة مِطيرضاً ِإىل شــِصلَ أَيه  
زــاَءج مهمـــد ــا مقَـ تاِل و  

  ما أَوجبـت تــالزم اجلُـزأَينِ      
  افُرـنت تبجـ  اما أَو مهـنيـا ب  

  ماِنع جمٍع أَو خلُو أَو همـــا      
  

  

ـــنهمو يبــِضي ـــبرـ قَ خاةً و  
ـــاِن ــةٌ والثَّ ِليمـــةٌ ح ِطير٢(يش(  

  ِإما مـسـور وِإمــا مهمــلُ      
ـ  وأَ ـ    ربع أَقْ ـثُ جيح ـهامسىر  

   ولَيس بعض اَو ِشبـٍه جـال      شيٍء
ــي ِإذَ ــفَه نْ ِإىل الثَمــه اِن آِيب  

ــ املَواآلخ رــح مهويــس   )٣(ولُ بال
  تنقَـــِسما شـــرِطيةٌ وفَِإنهـــ
ــ ِمثْلُهــِصلَو ـــةٌ منفَ ِطيرـا شه  

  أما بيـــانُ ذاِت االتــصـالِ     
 ذاتوــص ــيِناالنـِف ونَ ماِل د  

أَقْسهام  ـلَمـعـــا ا ثَالثَـةٌ فَلْت  
 احلَِقي وهو    فَاع ـصاَألخ ـ لَِقـي ام  

  
لٌ يف التناقُِضـفَص  
  
  

    ِن ِفـيـيتالقَِضي لْـفخ اقُضنت  
     م ةً أَوــِصيخش كُنفَِإنْ ت لَـهمه  
    الـسورِ وِإنْ تـكُن محـصورةً بِ    

  يٍف وِصدق واِحٍد أَمر قُــِفي     كَ
   لَـهدبِف أَنْ تها ِبـالْكَيقْـض٤(فَن(  

  انقُض ِبـِضد سوِرها املَـذْكُورِ    فَ
                                                 

  .باب القضايا وأحكامها :  ط ��1

  ]. حكمية[شرطية :  أ ��2

   .]باحلكمية[واألول املوضوع :  أ ��3
   .]باحلملية[واألول املوضوع : ب 

  ].يكن[وإن :  أ ���
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    وجم كُنـ  فَِإنْ ت   هــبـةً كُلِّيـ
ــاِلبةً كُـلِّيــ  س ــن   هـوِإنْ تكُ

  
  

ا نـهِقيـضِئـــيزةٌ جــاِلبس ١(ه(  
ــ بها موجــض ــنقي ِئيزـةٌ ج٢(ه(  

  
ـَوي  فَصلٌ يف العكِْس املُستـ

  
  
  
  

    ـهأَِي القَـِضيزج قَـلْب كْسالع  
  ِإالَّ املُوج الكَمو  ــهالكُـلِّـي ب  

     ِجـدا وِر مـيـِغ   والعكْس الِزم ل
ـــةُ ــا املُهملَ ــسـلْومثلُه   هيِب ال

  ريف م كْـسالعع   وـٍب ِبـالطَّبت  
  

  

ـ     قَاِء الـصدِق والكَيِفيـه  مـع بـ
ــهفَ ضوعـ ا املُوج ــةُ اجلُزِئيـ ب٣(ه(  

    ــِصدِن فَاقْـتيتاِخلس اعِتمِبِه اج  
    ِة اجلُزـا يف قُــوـهِئألن ـــهي  

   ريف م سلَي ـــعِ  وضٍب ِبـالو٤(ت(  
  

ـِياِس  باب يف القـ

  
  
  
  
  
  
  
  

   قَض ِمن را  ِإنَّ الِقياســـوايا ص  
  ثُــم الِقياس ِعندهم ِقسمـانِ   

ـ ي دلَّ علـى النتِ    يوهو الَّـذِ   ِةج  
ــه فَركِّبــ  كيبتر ــِرد ــِإنْ ت   افَ

رو مـِب املُقَدت  ـظُــرانااِت و  
ــد ــِإنَّ الِزم املُقَــ   ماِتفَــ

  وما ِمن املُقَدمــاِت صغـرى    
    رـغـٍر صغأَص ـدح ذاتومااه  

ـــذَ ــغر فَ أَصــو ذُو ان اكاِجِدر  
  

  

لِْزمـتسام    ــرالً آخا ِبالذَّاِت قَو  
   عـى ِباالقِْتـــردا يم هياِنفَِمن  

ــوٍة ــتص باحلَم ِبقُ اخــو ِةِلي  
مـقَـدـ      م بجـا ولـى مااِتِه ع  

ِحيـ      ص   راحها ِمـن فَاِسـٍد مختِب
  ِبحسـِب املُقَدمـــاِت آتِ  

 هِدراجان ِجبفَي  ـرىا ِفي الْكُـب  
   رـٍر كُبأَكْـب دح ذاتومـااه  
   ـتى اِإلنى لَدلْغطٌ يسوــاِجو  
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١٣

لٌ يف اَألش١(كاِلفَص(
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكْلُ ِعنـد هـؤالِء النــاسِ      
     ــواَألس رـبـتعِر أَنْ تغَي ِمنار  

  طْـالٌ فَقَــاِت أَشكَــدموللمقَــ
  حملٌ ِبصغرى وضعه ِبكُبــرى    
    ـِرفِفي الْكُلِّ ثَاِنيـاً ع لُهمحو  
  وراِبع اَألشكَاِل عكْــس اَألولِ    

  ه نثُ عيلُ  فَحــدعظَاِم يذا الن  
  ِفي ابجاِإلي طُهرفَش اهــرغص   

      ـعِف مِلفا ِفي الْكَيتخالثَّاِن أَنْ يو  
  والثَّاِلثُ اِإليجاب ِفي صـغراهما    
   ــنيتـِع اِخلسمج مدع اِبعرو  

ـ   بوجا مماهرغـ  ص   هةٌ جزِئيــ
  ـِتـجـنٍل أَ َألفَمــةُوـعب٢(ر(  

  وراِبع ِبخمـسٍة قَـد أَنــتجا      
 ـِتيالن عـبـتتو   ِمـن سةُ اَألخج  

ــ ــِذِه اَألشكَ ــاحلَموه   ِليـالُ ِب
     مـِض املُقَـدعيف ب احلَذْفاِتو  

ـ     و ٍة ِلمورـرهي ِإىل ضـتـنات  
  

  

  يطْـلَـق عن قَِضيـتي ِقيـاسِ   
 ِبالض ِإذْ ذَاك ــارـشي ِب لَـهر  

  أربعةٌ ِبحسـِب احلَـد الوسـطْ    
  يدعـى ِبشكْـٍل أَوٍل ويـدرى   
     ِفي الْكُلِّ ثَاِلثـاً أُِلـف ـهعضوو  
  وهي على الترِتيِب ِفي التكَمـلِ     

  أَمــا اَألولُ  فَفَاِسد النظَــامِ 
ـ    ـ  وأَنْ ترى كُـلِّـيـ ةً كُباهر  

     قَـعطٌ ورش ى لَهرِة الْكُبكُـلِّـي  
  )٣(وأَنْ ترى كُـلِّـيـةً ِإحداهما   

  ٍة فَِفيـورِإالّ ِبصبِ  هتـسـا ي٤(ني(  
ـ     هكُبراهما ساِلبـةٌ كُـلِّـيـ

  ـاِن ثُم ثَاِلـثٌ فَـِسـتـةُ     كَالثَّ
ـ      ـ  نوغَير مـا ذَكَرتـه لَ ِتجنا ي  

  كَـذا زِكـن  ك املُقَدمـاِت ه  ِتلْ
   ِطيرِبالـش سلَيــةٌ وصـتخم  

  ـجِة ِلِعلْـــٍم آتِ   ـي النـتِ أَِو
  و تسلْسٍل قَد لَِزمــا   اِمن دوٍر   
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  )١(ياِئنثِْتي االسفَصلٌ ِف
  
  
  
  

  
  

  ئيانه مـا يـدعى ِباالسـِتثْن      وِم
  وهو الَِّذي دلَّ علَـى النــِتيجةِ      
  فَِإنْ يك الشرِطي ذَا اتـصــالِ     
  ورفْع تــاٍل رفْــع أَوٍل وال    
  وِإنْ يكُن منفَِصالً فَوضـــع ذا     
       كُـنِإنْ ي ثُـم صاَألخ ِفي ذَاكو  

  نَ عكْــٍس وِإذَا   رفْع ِلـذَاك دو  
  

  

  )٢( ِبال امِتــراءِ  ييعرف ِبالشرطِ 
هــد ــالقُوِةأَو ِض ــِل ال ِب ا ِبالِفع  

  )٣(أَنتـج وضع ذَاك وضع التـاِلي    
  يلْزم ِفي عكِْسِهمـا ِلما انجلَـى     
  )٤(ينـِتج رفْع ذَاك والعكْس كَذا    

  ضـٍع فَِبومج اِنعم   ِكـنـعِ ذَا ز  
  ماِنـع رفٍْع كَانَ فَهو عكْـس ذَا      

  
)٥(لَـواِحق الِقياِس

 

  
  
  
  
  
  

  وِمنــه مــا يدعونـــه مركَّبــا
ــِرد أَنْ تعلَمــ فَركِّ ِإنْ ت ــه نبه  

  يلْزم ِمن ترِكيـِبـها ِبأُخــرى    
ِ الَّذِ     ي حـوى  متِصلَ النـتـاِئج

  وِإنْ ِبجزِئي علَى كُـلِّي اسـتِدلْ     
   ِطِقــياملَن اسى الِقيعدي هكْسعو  
  وحيثُ جزِئي علَى جزِئي حِمـلْ     
  وال يِفيـد القَطْـع ِبالدِليــلِ   

  

  ِلكَوِنـِه ِمن حجٍج قَد ركِّـبـا    
ـ    واقْـِل مقَدةً ِبِه مجـِتين ب٦(ه(  

  )٧(نِتـيـجـةٌ ِإلَى هـلُـم جرا   
  ولَـهفْصم كُونُ أَوا  يـوا كُلٌّ س  

  )٨(فَذَا ِباالسِتقْراِء ِعندهم عِقــلْ   
  وهو الَِّذي قَدمـتـه فَحـقِّـقِ   
  )٩(ِلجاِمـٍع فَذَاك تمِثيـلٌ جِعـلْ   
ـ                                                       ِلِقيـاس االسِتقْـراِء والتمِثيـ
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١٥

  
)١(ام احلُجِةــسأَقْ

 

  
  
  
  
  
  

ـ     هوحجــةٌ نقِْليـــةٌ عقِْليـ
لْ    خـــدانٌ جهربو رةٌ ِشعطَاب  

     ِمـن ا أُلِّفانُ مهرا الْـبلُّـهأَج  
  ِمن أَوِليـاٍت مـشاهـــداتِ   

   ومحسوسـاتِ وحدِسيــاٍت
 ِد ِفيــــاتِ  الوملَــِة املُقَد  
  قِْلياع   اِديع او  ـَولُّــد   و تـ

  
  

ـ    ـِلـيةٌ جسمِذي خه امأَقْسه  
  وخاِمس سفْسطَــةٌ ِنلْت اَألملْ   
  مقَدمـاٍت ِباليِقـيِن تـقْـتِرنْ  
  مجربـــاٍت متواِتـــراتِ  
  فَِتلْك جملَـةُ اليِقـيـِنـيـاتِ  
  علَى النـِتـيجـِة ِخـالف آتِ    
    ـَّد   أَو واِجب واَألولُ املُــؤيـ

  
ـِمةٌخاتــ  ـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وخطَأُ الْـبرهاِن حيثُ وِجـدا
  و كَجعِل ذَااِفي اللَّفِْظ كَاشِتراٍك 

ـهاِس الكَاِذباللِْتب اِنياملَع ِفيو  
كَِمثِْل جكَالذَّاِتـي ِضيرِل العع  

  واحلُكِْم ِللِْجنِس ِبحكِْم النـوِع
  والثَّاِن كَاخلُروِج عن أَشكَاِلـِه
  هذا تمام الغرِض املَقْصـــوِد

  ِقِد انتهى ِبحمِد رب الفَـلَقَ
ـِقرلُ املُـفْـتالذَِّلي دبالع هظَمن  

اِبـدع ِريضمــِناَألخحالر   
    مغِفرةً تِحيــطُ بِالذُّنــوِب

 ـادم ا     ِفيدــتٍة فَاملُبـورص ٍة أَو  
  تبــايٍن ِمثْــلَ الرِديــِف مأْخـــذَا
    ــهاطَبِم املُخٍق فَافْهِبذَاِت ِصـد  

ــاتٍج  ــدماتِ  أَو ن ــدى املُقَ ِإح  
  )٢( القَطِْعـي  القَطِْعـي غَيرِ  ك وجعلُ

  ِط النرِك شرتإِ  و ـِج ِمناِلِهـت٣(كْم(  
  ِمن أُمهــاِت املَنِطِق املَحمــودِ    
  ما رمـتـه ِمن فَن ِعلْـِم املَنِطـقِ       
    ــِدرِم املُقْـتِظيلَى العِة املَومحِلر  
  املُرتِجـي ِمن ربــِه املَـنــانِ     
  وتكِْشف الِغطَا عِن القُـلُــوبِ    
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   يِثـيبنا ِبجنـِة العـالوأَنْ
  وكُن أَِخي ِللْمبـتِدي مساِمحا
  وأَصِلِح الفَسـاد ِبالتـأَمــِل
  ِإذْ ِقيلَ كَم مزيٍف صِحيحــا

   :ِدي ِلمن لَم ينتِصف ِلمقْصوقُلْ
  هوِلبين ِإحدى وِعشِرين سـنـ

  ال ِسيما ِفي عاِشـِر القُــروِن
  وكَانَ ِفي أَواِئــِل املُحــرِم

 ناِمنِعيبأَرى ودـِة ِإحــنس  
  ثُم الصالةُ والسالم سرمــدا
  وآِلِه وصحِبـِه الثِّـقَـــاِت

هالن سمش تا قَطَعـامجراِر أَب  

   
  

   فَضت نم مأَكْــر ـه١(ــالفَِإن(  
  وكُن ِإلصـالِح الفَـساِد ناِصـحا     
  )٢(وِإنْ بِديهةً فَـال تـبــــدلِ    

  َألجـِل كَـوِن فَهِمـِه قَِبيحــا    
     ِديــتـبِللْم اِجـبو قح ذْرالع  
ـ     ـنـسـحتسولَـةٌ مقْبةٌ مِذرعمه  

  ِذي اجلَهِل والفَساِد والفُـتــونِ    
ـفأِْليـظَّــمِ    تِز املُـنجذا الره   

  )٣(ِئيـــنا ِمن بعِد ِتسعــٍة ِمن املِ  
  علَى رسـوِل اللَِّه خيِر من هـدى      
  الساِلِكين سبـــلَ النجـــاةِ    
  )٤(وطَلَع البدر املُِنـيـر ِفي الـدجى     

  
  

                                                                                                         

  . فهو إذا أكرم من تفضال :  د ��1

  .فأصلح :  د ��2

  . ضرورةً ) سنة ( جيب إشباع تاء  ��3

  . أو طلع : ، د .  مشوس : د  ��4
  
   -       وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله-  ١٢٤٦يف ذي احلجة سنة ] طمس[متــت يوم اخلميس : (  أ 

  )عاملني وصحبه وسلم واحلمد هللا رب ال
  ) .مت : ( ب 
   بعده وعلى آله -   وصلى اهللا على سيدنا حممد الذي ال نيب    -متت حبمد اهللا وعونه وحسن توفيقه    : ( ج 

  ) آمني -  آمني آمني  -   تسليماً كثرياً آمني  -وصحبه وسلم   
   آله وصحبه وسلم   -مد وعلى      على سيدنا حم-   توفيقه وصلى اهللا   -مت حبمد اهللا وعونه وحسن   : ( د 
  )  وحده  -  واحلمد هللا  -   تسليماً   -

  هـ١١/٦/١٤٢٨وكان الفراغ من مراجعته يوم الثالثاء : قال  أبو العباس 


