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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والضالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()891
مناقشات مع بعض الفضالء
ومبا سبق ظهر وجو النظر يف مجلة من الكلمات:
ومنها :ما ذكره بعض األفاضل ادلعاصرين من( :ولكن االمر ليس كذلك اذ ان الكلي ادلقيّد بقيد الوحدة مدلولو صورة كليةة اخةذ فيهةا قيةد
الوحدة ،ونتيجة اخةذ قيةد الوحةدة يف ىةذا الكلةي ال ينطبةق علةى اننةني يف آن واحةد( ،)1ال ان احملكةي ابلضةورة فةرج وج ئةي بةل احملكةي ةا كلةي،
وىةةذا لتل ة عةةن الفةةرج ادلةةرجج فةةان احملكةةي يف صةةورة الفةةرج ادلةةرجج ج ئةةي ال كلةةي ،فةةاذا علةةم م ةابالمج بنجاسةةة احةةد األ يةةن فةةادلعلوم اب مجةةال أي
ادلنكشة ةةذا العلةةم فةةرج ابحلمةةل االو وان كانة ىةةذه الضةةورة ابحلمةةل الشةةائا ءتمةةل انطباقهةةا علةةى ا اب وجةةيم اال ان ادلنكشة ةا فةةرج
وج ئي ،بينما الكلي ادلقيد بقيد الوحدة ادلنكش بو عنوان كلي نتيجة اخذ قيد الوحدة فيو مل يقبل االنطباق على اننني يف آن واحد).
 -3الوحدة الذىنية كلية ،واخلارجية جزئية

إذ يةةرج عليةةو :أوالمج :مةةا سةةبق مةةن ان الوحةةدة امةةا ذىنيةةة أو خارجيةةة ،وادلقضةةوج مةةن الذىنيةةة مةةا كةةان الةةذىن ذلةةا ظرف ةامج ال قيةةدامج وإال اسةةت ال

انطباق ادلقيد ا على اخلارج ،أو فقل :اما مفهومية أو مضداقية ،وادلراج من ادلفهوميةة ببيع ّةي الوحةدة فاكةا كطبيعةي سةائر الكليةات كا نسةان،
وان الكلي ادلقيد ابلوحدة ادلفهومية كلي أضةيق وامةا ادلقيةد ابلوحةدة اخلارجيةة أو ادلضةداقية فانةو ج ئةيو وذلةك ألن الوحةدة والتشةلش والشةي ية
والوجوج متساوقات كما حرر يف األصول ،فكما ان (ا نسان ادلتشلش) ج ئي دلسةاوقو التشةلش للج ئيةة كةذلك (ا نسةان الواحةد) إن أريةد
بةو الواحةةد ابلوحةةدة ادلضةداقية أو اخلارجيةةة وذلةةك أيًةامج كمةةا ان (ا نسةةان ادلوجةوج) ج ئةةي دلسةةاوقو الوجةوج للج ئيةةة عة انةو يسةةت يل ان يكةةون

الوجوج كليامج فان كل وجوج ىو ىو ويست يل انطباقو على غريه فكي على الكابريين.
نعةةم الكلةةي ادلقيةةد ابلتشةةلش ادلفهةةومي ،كلةةي أضةةيق ،كمةةا ان الكلةةي ادلقيةةد ابلوجةةوج ادلفهةةومي أو الةةذى كلةةي أضةةيق ،لكةةن التشةةلش
ينضةةرل للمضةةداقي وكةةذا الوجةةوج ،وامةةا الوحةةدة فم تملةة الةةوجهني ،علةةى انةةو لةةو اجعةةي كوكةةا منضةةرفة للمفهوميةةة أو الذىنيةةة فةةان ذلةةك ال نةةا
التقسةةيم (أي تقسةةيم الوحةةدة) إن الذىنيةةة واخلارجيةةة لكونةةو تقسةةيمامج واقعي ةامج جقي ةامج ولةةيس الب ة مةةن مباح ة األلفةةا ليةةدور مةةدار االنض ةرال
وليلضش بو.
وعليةةو :فكةةان األحةةرص التفضةةيل ابلقةةول ابن الكلةةي ادلقيةةد ابلوحةةدة إن أريةةد ةةا الوحةةدة ادلسةةاوقة للوجةةوج والتشةةلش فةةان مدلولةةو لةةيس ((صةةورة كليةةة
أخذ فيها قيد الوحدة)) – كما قال – بل مدلولو ج ئي خارجي حقيقي ،وإن أريد ا الوحدة ادلفهومية أي ما يقابل االننني كان كما قالو.
وال لفى ان ىذا ادلقطا من كالمو ىو مب اآلخوند ،فا شكال يعوج إليو قدس سره.
 -8احملكي ابلصورة ،حمكيان :جزئي وكلي

اثنيةامج :قولةةو( :ال ان احملكةةي ابلضةةورة فةةرج وج ئةةي بةةل احملكةةي ةةا كلةةي) يةةرج عليةةو :ان احملكةةي ةةذه الضةةورة( )2حمكيةةان ولةةيس حمكي ةامج واحةةدامج:
احملكي الذى واحملكي اخلارجي ،فكان يل م التفضيل أيًامج :ابن احملكي الذى كلي واما احملكي اخلارجي فج ئي.
وبعبارة أخرص :ان (الكلي ادلقيد بقيد الوحدة) صورة ذىنية حاكية عن أ -الطبيعي( )3ادلقيد بقيد الوحدة ،وىذا احملكي كلةي ،وىةي حاكيةة
( )1توضةةي و :ان (ا نسةةان الواحةةد) ال ينطبةةق علةةى شلضةةني يف آن واحةةد لكوكمةةا إنسةةانني ال إنسةةا مج واحةةدامج ،وذلةةك علةةى عكةةس (ا نسةةان) فانةةو ينطبةق علةةى ا نسةةانني بةةل
على مجيا الناس يف آن واحد.
( )2أي صورة (الكلي ادلقيد ابلوحدة).
( )3أي ادلوجوج يف الذىن.
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عنو .ب -الفرج اخلارجي ك يد وحده إذا أخذ موضوعامج لل كم فان كل فرج فهو إنسان (وىةو كلةي ببيعةي) وواحةد (إذ ىةو خارجةامج واحةد قطعةامج
بل مقيد ابلوحدة إذ ىي ح ّده وكل فرج ىو واحد وال يعقل كونو اننني) ومكتن ابدلشلضات الفرجية.
 -1واحملكي يف الفرد ادلردد ،حمكيان أيضا

اثلابةامج :ان قولةةو( :وىةذا لتلة عةةن الفةرج ادلةةرجج فةةان احملكةي يف صةةورة الفةةرج ادلةرجج ج ئةةي ال كلةةي) يةرج عليةةو أيًةامج :ان احملكةي بةة(الفرج ادلةةرجج)

أيًامج حمكيان :احملكي الذى واحملكي اخلارجي فاألول كلي والاباين – ال حمالة – ج ئي كما قالو.
ومنةةو يظهةةر اخللةةش والتشةةوي يف كالمةةو إذ سةةاق (الكلةةي ادلقيةةد بقيةةد الوحةةدة) و(الفةةرج ادلةةرجج) بعض ةوين ال بعضةةى واحةةدة ،فقةةد اعت ة ان
احملكي يف الكلي ادلقيد ابلوحةدة كليةا واعتة احملكةي ابلفةرج ادلةرجج ج ئيةامج ،مةا ان احملكةي إن أريةد بةو اخلةارجي كةان فيهمةا ج ئيةامج وإن أريةد الةذى

كان فيهما كليامج ،فمنشأ اخللش الغفلة عن ان ىهنا حمكيني ال حمكيامج واحدامج فانضرل ذىنةو يف الكلةي بقيةد الوحةدة إن احملكةي الةذى فلةم ةده
إال كليامج ،بينما انضرل ذىنو يف (الفرج ادلرجج) إن احملكي اخلارجي فلم ده إال ج ئيامج.
وحةد التفسةري لةرأص وحةدة النتيجةة (وان
فقد ساق ّ
كل منهمةا (احملكةي) عة مج ،ولةو انةو ّ
كالمج منها بعضى ،وإمنا توىم اختالفهما ألنو ّ
فسر يف ّ
احملكي يف كليهما ج ئي ،أو كلي) فتدبر.
وىةةذا كلةةو مةةا قطةةا النظةةر عةةن انض ةرال احملكةةي إن احملكةةي اخلةةارجي ال الةةذى  ،فةةاحملكي فيهم ةا (الكلةةي ادلقيةةد ابلوحةةدة) و(الفةةرج ادلةةرججج)
واحد وىو اجل ئي.
 -4اخللط بني (الفرد ادلردد) و(أحدمها)
ةذا العلةم فةرج ابحلمةل االو وان كانة ىةذه الضةورة

رابعامج :ان قولو (فاذا علم مابالمج بنجاسة احد األ يةن فةادلعلوم اب مجةال أي ادلنكشة
ابحلمل الشائا ءتمل انطباقها على ا اب وجيم) يرج عليو:
ةرجج) دمتنةةا ذا مج وان (أحةةدقا) دمكةةن بةةل واقةةا فةةان كةةل اننةةني
أوالمج :اخللةةش بةةني (الفةةرج ادلةةرجج) و(احةةدقا) وقةةد سةةبق ابلتفضةةيل ان (الفةةرج ادلة ّ
نسب أحدقا إن اآلخر صدق على كل واحد منهما عنوان أحدقا حقيقة ،أي انت ع من كل واحد منهما عنوان أحدقا حقيقة.
احلمالن الذايت والشائع أجنبيان عن (أحدمها)
اثنيامج :ان احلمل الذايت األو والشةائا الضةناعي أجنبيةان عةن عنةوان (أحةدقا) فةال يضة القةول ابن (أحةدقا) ابحلمةل األو كةذا وابحلمةل
الشةةائا كةةذاو وذلةةك لنظةةري مةةا سةةبق تفضةةيلو مةةن (وحتقيةةق ذلةةك :ان الكليةةة واجل ئيةةة( )1خارجتةةان عةةن حةةر احلمةةل الةةذايت األو والشةةائا الضةةناعي،
فاحلمالن من عالَمني سابقني رتبةمج على عامل الوص ابلكلية واجل ئية.
بيةان ذلةةك :ان الكليةة واجل ئيةةة يوصة مةا الشةةي بل ةا نسةةبتو إن الغةةري (وىةي األفةراج اخلارجيةة) إذ عنةةدما تالحةةا نسةبة ادلفهةةوم إن األفةراج
فان امتنا فرض صدقو على أكابر من فرج واحد فج ئي وإال فكلي.
واما احلمل الذايت والشائا فال يالحا فيهما شي خارج عن الذات ووجوجىا ،بل يف الذايت تالحا الذات فقش ويف الشائا يالحا وجوجىا فقش.
وبعبارة أخرص :يف احلمل الذايت يقضر النظر على الذات والذاتيات ،ويف احلمل الشائا يقضر النظر على وجوج الذات.
واما يف الكلية واجل ئية فتالحا الذات (أي ادلفهوم) منسوبة لللارج (وىو األفراج) فالرابا واخلامس من عامل خمتل عن عامل الابالنة األون فتدبر)(.)2
وكذلك حال (أحدقا) فان أحدقا ىو الفرج منسوابمج إن غريه والنسبة للغري خارجة عن حر احلملني .فتأمل(.)3

وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ورهُ)) األما للطوسي :ص.525
اج ِل اوام ِس ِريِه األابْ غا ْ
قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلم (( :اَي أ اااب ذا ٍّّر لا ْو ناظا ْر ا
ضا
ت إِ اَل ْاأل ا
ت ْاأل اام ال اوغُ ُر ا
( )1وص ة فرض االنطباق على كابريين وعدمها ،وكذا كونو أحدقا.
( )2راجا الدرس (.)282
( )3سيأيت وجهو إبذن هللا تعان.

