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 المستخلص 

إن المنطققققن أسققققن  أرأققققل مققققن  أسققققرن الطقأققققطس ة أققققو اسققققر  المنطققققن  الطقأققققطس  ن اس نققققرن         
) جيان لعمقس  اح ة(  المنطن  لا  الا نرن   ن الطاقأ ف الا نرنل  أأط    و مقن  عقا اأقر  

قل الق ام المنطن .  لسن اال ت ج  ىنرلك محر الت فقأطاس تمترز أرلطرأا المنطقل عن  الطسأ الشأ 
 عنقق  الطفأققطس الا نققرناان قأققو اأأققط ع  لفجرأققس عققن ىقق:ا التأققركو نققق و   نعققم ىنرلققك محققر الت 
منطقاس فل الطسأ الشأقل الق ام  عن  ففأطس الا نرن من طرلا  حتق  اففطق ن نيقو منيقر المعققم 

ئققو الطقق:  ن اال و  أعأققرأة اىققأ  ققق   جقق  اأأققط  أعققض االفسققرأ المنطقاققس فرأققتطر  أعأقأاتققو  :سر
  اقام منير أنارنًر سرمًف  عقمًر ترمًر :لك ى  عقم المنطن .

 ى:ه الأأرلس تحر و ان تأقان المقنيا الق:ا أقرأ عقاقو الطسقأ الشقأقل القق ام  ففأقطس الا نقرن قأقو 
 أأققط  فققل أنققرت فقأققطتيم .  ااأققرت ان المنطققن لققم اىققققو  أأققط  مققن العقق م ة  انمققر ىنرلققك افسققرأ أققرأقو 

عقق م فعققف عققن مجققرو المنطققن .  ىقق:ه ىققل االأققأرل الميمققس ال اعاققس القق  سترأققس ىقق:ا الأحققث  عقاققو فققل
 التطأن ال  ى:ا الم ع   فل أأرئو المرجأتاأ  اطرأاح ال ست أاه .

 ألجو تحقان ى ف الأحث جرتت ىطتقو تتعقمن فعقًف عقن ىق:ه المق مقس تمياق ًا   أأعقس 
 فص و  ىرتمس  قرئمس أرلمصر أ  المأاجا .

ر و التميا  الج: أ الترأاىاس لعقم المنطن قأو الا نرن فتماو أ عقا صق أة مق جزة لعققم تن 
المنطن لغقس  اصقطفحر  تعأاقف المنطقن  أاقرن ان اعقو . امقر القأقم االىقأ مقن التمياق  فأقان اىقم 
االفسققرأ المنطقاققس التققل امتققرز أيققر الطسققأ الشققأقل الققق ام ة  التققل سققرن  ليققر االاققأ الأققرأز فققل الطسققأ 

 الا نرنل .
 امققر الطصققو اال و فاعققرلا االفسققرأ المنطقاققس فققل الم أأققس الطأاعاققس  جققرت أمأحاققان اال و منيمققر  

اتح ث عقن االفسقرأ المنطقاقس التقل امتقرزت أيقر الم أأقس الطأاعاقس اال لق  .  مقر المأحقث الاقرنل فأقان  ىقم 
 األفسرأ المنطقاس عن  الم أأس الطأاعاس الارناس .

لارنل عن االفسرأ المنطقاس عن  الم أأس الطاارغ أاس  الم أأقس االاقاقس .  اتح ث الطصو ا 
 جققرت أمأحاققان ة األ و تنققر و الم أأققس الطاارغ أاققس الاققرنل اىققتم أ أاأققس الم أأققس االاقاققس مأانققر فاققو 

 اىم االفسرأ المنطقاس التل جرتت أير تقك الم أأس. 
أأس الأ فأطرئاس  أقأاط  جرت أمأحاان  انرقش الطصو الارلث االفسرأ المنطقاس أان الم  

ة اال و عققرلا االفسققرأ المنطقاققس عنقق  الم أأققس الأ فأققطرئاس امققر المأحققث الاققرنل فجققرت لاأققان  ىققم 
 األفسرأ المنطقاس التل تعمنتير فقأطس أقأاط .

امقققر الطصقققو الأاأقققا فرنقققو انقققرقش اىقققم االفسقققرأ المنطقاقققس التقققل اأقققى مير الطاقأققق ف السأاقققأ  
 انر فاو االاأ الأرأز لتقك االفسرأ فل أنرت فقأطتو . اففط ن مأ



 عق  الأغم من الصع أرت التل  اجيت الأحث فل ال ق ف عق  النص ص المنطقاس فل  
مكلطققرت الطفأققطس  تحقاققو افسققرأىم الطقأققطاس  ساطاققس أنرئيققر عققق  اأقق  منطقاققس . فعققًف   عققن عقق م 

الا نرناقققس قأقققو اأأقققط  أققق   أعقققض   جققق   مصقققر أ  مكلطقققرت تتحققق ث عقققن المنطقققن فقققل الطقأقققطس
األشرأات التل تكس  عق   جق   افسقرأ منطقاقس  لقم تت أقا فقل ااعقرال تققك االفسقرأ ة فرننقر حر لنقر 
مىقصان أ:و الجي  من اجو تحقان غراقس الأحقث  ان سقرن عمقنقر لقا  لىقأ المطقرف  لقن اسق ن 

  سأاقأ  ج انأقو متعق  ة أاجان ان نس ن ق   صقنر ال  احسرم صحاحس ة عقق  اعتأقرأ ان الم عق  
. 
 


