
  (613)ه3419رجب  8نني االث ........................................................ادلكاسب )البيع(

1 
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
طيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني،  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو ال

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(782) 

 فانو يقال فيو: أما )اجلزئي() :سبق
 جزئي   اوأو ي )ا  مهومما((:  ابحلمل الذايت اجلزئي:
ابحلمللل الئللائع اليللناجي  ارجللا( )أ  وجللم(ا( جينيللا(( أ  ملل   يلل   اجلزئي:

 وجم(ه اخلارجي العيين:
  

 جزئي

ابحلمللل الئللائع اليللناجي )ىنللا( )أ  وجللم(ا( )ىنيللا(( أ  ملل   يلل   اجلزئي:
 وجم(ه الذىين:

  

 جزئي

 كلي  ا( اخلارجية ومنسماب( إليوا:بلحاظ االنطباق أ  مضافا( لألفر  اجلزئي:
 جزئي  بلحاظ اإلشارة أ  بلحاظ ادلئار إليو بو ال نهس اإلشارة اجلزئي: 

 اجلزئي جزئي ابحلمل الذايت اوأو ي 
فهيييو  ،ان اجلزئيييي يزئيييي، هويييخ ،فهيييوم آخييير، إو اكنسيييان إنسيييان والوليييي هليييي واجلزئيييي يزئيييي ووجلللو اوأو :

و احلميخ اليذايت األويل يليمخ ايخ الليي  عليى نفسيو )و،نيو ادلقياما وايخ اليذا يات ابحلمخ الذايت األويل يزئي؛ إ
بيييييذايت ابب ايسيييييايويي عليييييى وي اليييييذات ه ميييييخ احلييييييوان أو النييييياط  عليييييى اكنسيييييان، وللويييييالم  يييييلة  ون هللا 

فسيييو ليييزم اخلليييا وسيييلن الليييي  عييين نلونضييييا: ان اجلزئيييي ليييو ي يوييين يزئيييياو ابحلميييخ اليييذايت األويل،  ا1) عيييا ا
 والتناقض.

ان احلميييخ الليييائا الصيييناعي ،الهيييو الوييييوي و،يييداره علييييو أي ىيييو بل ا يييو، والوييييوي  ووجلللو ال لللاا وال الللل :
 ،ساوق للتلخص وىو يست يخ ان يوون هلياو.

واحلا يييييخ: ان الوييييييوي يف أي  يييييقا هيييييان ويف أي عييييياي ،ييييين العيييييواي )العيييييني واليييييذىن وي  ييييياا فانيييييو ،سييييياوق 
دلراي بيو ،ييا يتفي  ،عييو ، فيياواجلزئيية، بييخ ان  سيميتو ابجلزئييي أيضياو هيايف إو ىييو يف ادلفياىيمة العينيييللتليخص والوحيدة 
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)،فهو،يياو هييان أو  يف النتيجيية وىييو هونييو ،تلخصيياو  ييدياو ،يين هييخ اجلهييات ولييذا ال قويين  ييدقو أو فيير   ييدقو
 .لى أ التو،طلقاو إ  الويوي بنا  ع –يف يوىرىا  –اجلزئية  ،آل، بخ ان على هث ين ويوياوا

عيين ادللخصييات الفريييية فيصييلق لالنطبيياق علييى ىييذا الوتيياب  هييريي  مفهييوم وىيي ي هان اجلزئييي  ووجللو الرابللع: 
 وواك اكان  وولك البستان وىوذا.

 ان ادلنطَب  عليو وادللار إليو ،ايام يف اخلارج فانو ،تلخص ويزئي.ووجو اخلامس: 
 واجب المجم( جزئي أو كلي؟

انييييو هلييييي ال يزئييييي  –وهمييييا سييييب   –ان )واييييين الويييييويا قييييالوا ال ىييييام ،بتلييييى بييييو: يف ضييييمن ،ثييييوحتقيقللللو: 
النطبياق  عريفييو عليييو وىييو ،ييا ال قتنيا فيير   ييدقو علييى هثيي ين، وولييك وإن  يق لونييو إ ييا ىييو يف الييدائرة الرابعيية 

 :  علييوو وادلنطبَياآلنفة يون اخلا،سة، اي انو هلي بل اظ االنطبياق لونيو يزئيي بل ياظ اك يارة أي ادلليار إلييو بي
الفييري ادللييخص اخليياريي أي إ  هللا  عييا  ولييي  ىييو بولييي  اخلييال  الواحييد األحييد فاننييا نليي  بواييين الويييوي إ  

 هما ىو واضق.
وايين الوييوي ادللي   :ادلر وز يف األوىان عند اخ أ،ر عليى وايين الوييوي ىيو اخليا،  ال الرابيا أيبخ ان 

 ر  انطباقو على هث ين.إ  فري ،لخص ،عني ال ادلمون ف
 جزئي بلحاظ اإلشارة ال االنطباق (رَّبُُّكم  )

ىييو يزئييي ولييي  هلييياو ريييم انطبيياق ضيياب   ا1)ارَّبُُّكللم  ْأج لْللُم ب ُكللم  )قولييو  عييا : يف  ارَّبُُّكللم  )ويوضيي و أهثيير ان 
  علييييو ال ظ ادلنطبَييي،يييا ال قتنيييا فييير   يييدقو عليييى هثييي ينا ووليييك ألن ادليييراي بيييو )ربويييما بل ييياالوليييي علييييو وىيييو )

 االنطباق أي بل اظ اك ارة إ  الفري ادلعني ال بل اظ اك ارة الولية.
للمسييتجما لصيييفات  مي لَيييوىييو عَ  ،)عوييي  هللا  عييا  واحلا ييخ: ان )ربوييما حييييف هييان  ييفةو ال عليييم  ييخص

السيتعماالت و،نيو اآليية هيان هليياو حسين ادلييزان ادلنطقيي، لوننيا نيراه ابلوييدان يزئيياو يف ،طلي  ا  اجلمال واجلاللا
بل يياظ اك ييارة بييو إ  هللا  عييا  وادلنطبيي  عليييو وادللييار بييو إليييو،  يزئيتييو ىييياللييريفة، وال  نييايف بييني األ،ييرين إو ان 

 النظر على إ،وان االنطباق يف حد وات ،فهو،يتو.بخ حني قْصر و فهي بقطا النظر عن ولك ت  وا،ا هليي  
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 جزئي ة،اإلنسان مع الالم العودي
ويوضيي و أهثيير ان )اكنسييانا هلييي لونييو ،ييا )أل العهديييةا يوييون يزئييياو إو يييدخخ يف الييدائرة اخلا،سيية حين ييذ  

جييين  أو االسيييتهراق فهيييو هليييي، نظييي  أكيييا  األينييياس والنويييرة هرييييخ فانيييو  اليييي ىيييي لللونيييو بيييدون أل أو ،يييا أل 
مبنزليية التعريييا لل العهدييية  للضييم ضييافة فييان اك ارَّبُُّكللم  )يوييون يزئييياو، فوييذلك  ةلونييو ،ييا أل العهدييي ا1)هلييي

 فربوم ىي هي)الربا.
وال يضيير مبييا وهييران يعييوة ان يالليية ربوييم علييى هللا  عييا  )اي علييى اخلييال  ادللييخ ص ا ييديا يف اآلييية وي ىييا 

 ،ن ابب  عدي الدال وادلدلول، فتدبر  عرف.
 )اإلنسان( ابحلمل الذايت والئائع وبلحاظ االنطباق واإلشارة

 ا )اكنسانا وسائر الوليات الطبيعة فانو يقال عنو:ا،
 

 اإلنسان:
 

ال ىلللللللم كللللللللي   ابحلمل الذايت اوأو ي )ا  مهومما((     
 وال ىم جزئي

 

ابحلمللل الئللائع اليللناجي  ارجللا( أ  ملل   يلل   اإلنسان:
 العيينوجم(ه 

  

 جزئي
 

ابحلملللل الئلللائع اليلللناجي )ىنلللا( أ  مللل   يللل   اإلنسان:
 وجم(ه الذىين

  

 جزئي

 كلي  بلحاظ االنطباق جلى اوأفرا( اخلارجية اإلنسان: 
 

بلحللاظ اإلشللارة إد ميللداق اإلنسللان اخلللارجي  اإلنسان: 
 ق جليو وادلئار إليوأ  بلحاظ ادلنطبْ 

  

 جزئي

 إو انو يل  إ  هث ين فهو هاالنطباق فتدبر. ا6)نعم ىو بل اظ نف  اك ارة هلي
فيييال  ،  علييييو وادلليييار بييو إلييييو هلييييل ييياظ االنطبييياق واك ييارة هليييي وبل ييياظ ادلنطبَييان )اكنسيييانا ب واحلاصللل:
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 .ا1) سَ لوحدة الن  رعاية وقد عربان ابك ارة بدل ادللار إليو  ، هفخ
 اإلنسان ابحلمل الذايت اوأو ي ليس جزئيا( وال كليا( 

عارضييتان   ييفتان لييو، بييخ  ييا ان الولييية واجلزئييية لييي   ييي  ،نهمييا ينسيياو ل نسييان وال فصييالو  ووجللو اوأو :
ان ،ييا ىييو يف حييد وا ييو هلييي فلييي  اكنسييان يف حييد وا ييو هلييياو وال يزئييياو، ويوضيي و:  ،عليييو خاريتييان عيين حقيقتييو

يف حيد وا يو هليياو السيت ال انطباقيو عليى يفييد اكنسيان انو لو هيان أو يزئي ىو الولي واجلزئي فق ، ويدل عليو: 
نييوم ،ين التجييويف، وليو هييان يف حيد وا ييو  ،ييا اننيا ال نييرة يف قولنيا يفيييد إنسيان أي   وعميرو وو يفهما بييو إال ابلتجيو يف

 يزئياو الست ال انطباقو على هث ين.
وحتقييي  ولييك: ان الولييية واجلزئييية خاريتييان عيين حييرأل احلمييخ الييذايت األويل واللييائا الصييناعي، فيياحلمالن ،يين 

 ة.على عاي الو ا ابلولية واجلزئي مني سابقني ر بةو عالَ 
بيان وليك: ان الوليية واجلزئيية يو يا اميا الليي  بل ياظ نسيبتو إ  الهي  )وىيي األفيراي اخلاريييةا إو عنيد،ا 

  الحظ نسبة ادلفهوم إ  األفراي فان ا،تنا فر   دقو على أهثر ،ن فري واحد فجزئي وإال فولي.
 الحيظ اليذات  ا، بيخ يف اليذايتاليذات وويويىي وا،ا احلمخ الذايت واللائا فال يالحظ فيهما  ي  خيارج عين

 فق  ويف اللائا يالحظ ويويىا فق .
 وبعبارة أخرة: يف احلمخ الذايت يقصر النظر على الذات والذا يات.

 ويف احلمخ اللائا يقصر النظر على ويوي الذات.
ا،  ،ين عياي األفيرايا فيالرابا واخلي وىيووا،ا يف الولية واجلزئية فتالحظ اليذات )أي ادلفهيوما ،نسيوبة للخيارج )

 .خمتلا عن عاي الثالثة األو  فتدبر
 صلى هللا جلى دمحم وآلو الطاىري و 

 
اْلٌء ل ل ُقُلمب  إ نَّ )):  لى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  ْد يْ  ج  ثُما فْإ نَّ احل  ا ْوحْتْدَّ ْتْذاْكُروا ْوْتاْلقْلم 

 .51ص 1الوايف: ج ااال ُقُلمْب ْلَْت يُ  ْكْما يْر يُ  السَّي فُ 
                                                           

 أي وحد و ،ا االنطباق. ا1)


