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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
الفرد ادلردد ابحلمل الذايت األويل

()289

مث ان الفرد املردد ابحلم األو،ي ،لي للياً وال زئئيًاًو وكلًام ملًا سًبا ًن ان الاليًة وا ائئيًة ال هًي كات الفًرد املًردد وال كا يًّه،
والالية وا ائئية صًفاان لليًيم نسًوابً للجًاره عنًه أي ل اًراد اعارزًة عنًه املنطبًا هًو عليهًا اًان ا انًى اًري صًدقه علًى ل ً ين
اجئئي وإال االي ،وا ا يف احلم الذايت ايقاصر يف النظر على الذات والذا يات.
الفرد ادلردد:

ابحلمل الشائع خارجا

حمال

جزئي

أ ًًا اسًًاهالاه ابحلمً اليًًائى الصًًناعي ،المًًا سًًبا ًًن ان لً وًًيم هًًو هًًو ولًًي هًًو أو ً  ،و ًًادام وبو ًًه لنفسًًه ضًًرور ً
وسلبه عن نفسه ضرور ً اان لونه (هو أو ) ممانى ألنه يسابطن نفي للاا القضياني.
وأ ًًا زئئيا ًًه ،ا ن ًًه عل ًًى ا ًًري وز ًًود  ،وا ًًري ان ًًال ل ًًي إه ًًال ،ا ًًال ًًد ان يا ًًون زئئي ًاً إك الوز ًًود س ًًاو للاي ًًج
والوحًدة واسًًاهالة االنطبًًا علًًى ل ً ين ،و ًًردد ًني اًًردين ال كعلًًه لليًاً ألنًًه كا ًًه اهًو زئئًًي يف ًًردد اهًًو لال ا ً يف رزرزًه
لالئئبا أو الييم اهلال ي ،ااد ر.
الفرد ادلردد:

ابحلمل الشائع ذىنا

جزئي بلحاظ نفسو

حمال

ممكن
كلي بلحاظ غريه
ابحلمل الشائع ذىنا
الفرد ادلردد:
وكلًًام ألن الفًًرد املًًردد الًًذهه إن أريًًد انًًه ًًردد يف نف ً وزًًود الًًذهه أي يف رحلًًة وزًًود الًًذهه ًًردد ،اهًًو ًًال ألن
املوزًًود يف أي صًًقى لًًان اهًًو سًًاو للايًًج ويسًًاهي دخًًول ال ً دد يف سًًاحاه ،وعلًًى أي الًًو اًًري وزًًود اًًرد ًًردد يف
وزود الذهه اهو زئئي لهًا نفسًه ،وا ًا لهًا اعًاره عنًه أي حلًا انطباقًه علًى ل ً ين يف اعًاره اهًو للًي إك الً دد لًي
يف كا ًًه ً ابةضًًااة إا انطباقًًه علًًى ً ًًن األاًراد اعارزًًة عًًن الًًذهن ،وا ًًا لونًًه ممانًاً اًًاملراد ًًن هًًذا احليً ال ًًن احليً
السا ا( ،)1و رزعه إا القسم الالحا.
الفرد ادلردد:

بلحاظ االنطباق

كلي ،مبهم الذات

الفرد ادلردد:

بلحاظ اإلشارة أي ادلشار إليو

جزئي ،مردد

حمال

الكلي ادلقيد ابلكليات أو ابلوحدة
س ًًبا ان ادخون ًًد كه ًًي إا ان الال ًًي املقي ًًد ابلالي ًًات هم ًًا ل ًًرت وحتً ً ّددت اان ًًه يبق ًًى لليً ًاً وإن ض ًًيق دائر ًًه لاقيي ًًد
الوصًول  ...وهاًذا ،وا ًا الالًي املقيًد ابلوحًدة اقًد كهًي أيضًاً إا انًه للًي اًان الوحًدة قيًد
اةنسان ابلعامل الاقي الغه اليجاع َ
ن القيود اال خيره عن الالية ابلاقيد هبا ،ولان احلا الافصي على حسي عىن الوحدة:
( )1حلا نفسه ،أي ى قطى النظر عن هذ ا اهة ممان .ااأ
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الكلي ادلقيد ابلوحدة:

كلي مضيق

إن أريد ابلوحدة الالإثنينية فهو

جزئي
إن أريد ابلوحدة التشخص فهو
الكلي ادلقيد ابلوحدة:
ا ًًا األول :ا ً ن الالًًي املقيًًد ابلوحًًدة أي اونًًه واحًًداً إعًًىن ًًا يقا ً االونًًني ،اي ًًا يقا ً الًًئوه ً الً ،اانًًه ينطبًًا علًًى
ضم ٍ
ارد آخر إليه ،اهو للي طبيعي قيد ابلوحدة اال ميانى اري صدقه على ل ين.
ل ين إك ل إنسان قيّدان عدم ِّ
ا ًًا ال ًًاأل :ا نًًه قيًًداً ابلايًًج ال الًًة ياًًون زئئيًاً إك الايًًج سًًاو للوزًًود والوزًًود سًًاو للجئئيًًة إك لً وزًًود
اانه هو هو وميانى اري صدقه على .
و عبارة أخرى :الالي املقيد ابلايج يعود للهم اليائى ،وهو ساو للالي لها امليار إليه.
و عبارة أخرى:
الكلي ادلقيد ابلوحدة :ابحلمل الذايت األويل
وكلام ألن الوحدة ووبهها خارزة عن كات الالي وكا يا ه.
الكلي ادلقيد ابلوحدة:

ابحلمل الشائع ذىنا

حمال

كلي مضيق

جزئي ،ككل ما ىو ابحلمل الشائع يف عادلو وصقعو.

حمال
جزئي
الكلي ادلقيد ابلوحدة :ابحلمل الشائع خارجا
ووزًًه االسًًاهالة( )1ان الالًًي إًًا هًًو للًًي يسًًاهي وزًًود يف اعًًاره ،والاعبً ابنًًه إكا وزًًد يف اعًاره لًًان زئئيًاً ًًاٌ  ،اانًًه
نًام علًى أصًًالة الوزًود اًان املوزًًود يف اعًاره هًو الوزًًود ال ً وا ًا املاهيًًة اًال وزًود هلًًا إال وزًود نيًأ انائاعهًًا أو اقً  :هًًي
ح ّد الوزًود ،علًى انًه لًدى الدقًة اًال وزًود هلًا أصًالً وإال لاًان للوزًود ٍ
رين ،اًالاعب يً ّد الوزًود أيضًاً ًا إك احلًد ا ًا وزًود أو
عدم اإن لان وزوداً الم يان اهية وإن لان عد اً الم يان وًيااً لياًون حًداً للوزًود وليً دً ّد الالوًيمُ اليًيمَ  ،و فصًيله يف
له.
حمال
جزئي
مشريا إىل اخلارج
الكلي ادلقيد ابلوحدة:
ملا سبا ،وكلًام علًى خًالس سًلام ًن يًرى ان وزًود الالًي وزًود أاًراد  ،اانًه ،لًدى الدقًةً ،ا  ،لمًا سًبا ،وا ًا زئئياًه
اهي حىت على إرادة ا يقا االونينية ن عانيه إك الفري ان املراد ه هو امليار إليه.
كلي

من حيث االنطباق
الكلي ادلقيد ابلوحدة:
وكلام النطباقه على لليات ل ة ل نها قيد ابلوحدة ،هذا
وسيأيت الفًر ًني (الفًرد) و(اةنسًان) ممًا ال ياهقًا إال ابلفًرد ،لمًا سًيأيت الفًر ًني (الفًرد املًردد) و ًني (أحًد ا) وان األول
ال دون ال األ اان (احد ا) لي (الفرد املردد) لما وهم.
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ِ
اس ِ
اجي فِيها ربَّوُ ،وس َ ِ
اعةٌ ي نَ ِ
سوُ،
ْم ْؤِم ِن ثََال ُ
ث َس َ
َ َ ََ
اعاتَ :س َ ُ
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم(( :لل ُ
اعةٌ ُُيَ ُ
ب ف َيها نَ ْف َ
اعةٌ َِيْلُو فِيها ب ْي نَ ْف ِس ِو ول َّ ِ ِ
يما َُِي ُّل َوََْي ُم ُل ))...األ ا،ي للطوسي :ص.141
َو َس َ
َ َ َْ
َذِتَا ف َ
َ
( )1وهو زا ٍر يف عض ا سبا االحظ.

