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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(924) 

 يهالتفصيل يف مثل )عدالة أحدمها( بني املضاف واملضاف إل -5
)فاذا علم مثالً بنجاسة احد األانءين فادلعلوم ابإلمجال أي ادلنكشف هبذا العلم فرد ابحلمل االويل( ويف مثال آخرر لرو علمنرا بيو يرة وقوله 

 يرة والعدالرة( أو اليو  ال ادلنكشف هبذا العلرم( )النجاسرةابنو اما أن يراد بر)ادلعلوم ابإلمج :قد يناقش ،أحد الر لني ذلا أو بعدالة أحد الشاىدين
 .؟أو أحد الر لني وأحد الشاىدين( وىو ادلضاف إليو ادلضاف أو يراد بو )أحد االانئنيوىو 

ورد عليررو: ان النجاسررة ابحلمررل األويل لاسررة وليسرر  فرررداً إذ إًررا لكررون فرررداً ابحلمررل الشررائة، بعبررارة أخررر : الفرديررة ال  (1)فرر ن أريررد األول
 ىي ذات النجاسة وال ذاليها.

ن أريد الثاين ورد عليو: فان أحد االانئني ابحلمل الذايت ىو أحد االانئرني ولريه ىرو الفرردض لوضروا ان الفررد يف حرد مفهومرو لريه مرردداً وإ
د إذ احر ومردد إذ الرتديد أخذ يف حده ومفهومو ولذا قلنا أحرد االانئرني، وقرد  راب ابنرو وإن هرل انرو لريه ذالرو إال انرو ذالي رفأحد االانئني اما 

 أال لر  ان أحد الر لني ر ل؟ فتأمل ضاالانئني يرتكب من مضاف ومضاف إليو وادلضاف إليو فرد أي كل منهما فرد
 التفصيل يف الصورة الذهنية بني املضاف واملضاف إليه -6
ىذه الصررورة( هررورة ادلضرراف إليررو )وان كانرر  ىررذه الصررورة ابحلمررل الشررائة قتمررل انطباقهررا علررى اانء ابء و رريم( يرررد عليررو: انررو إن أريررد بررر)قولههه 

ان عنرروان أحررد االانئررني ونظررائره منطبررم علررى كليهمررا حتمرراً إذ كررل منهمررا حتمرراً أحررد االانئررني ألنررو  :أي )أحررد االانئررني والررر لني والشرراىدين( ففيررو
 فال يصل قولو )قتمل( بل ينطبم  يماً. إذ كل واحد منهما منسواًب لآلخر ىو أحد االانئني قطعاً  ابلنسبة لآلخرمن ادلعاين اإلضافية ادلتقومة 

 ،قتمررل انطباقهررا علررى إانء ابء و رريم –فقرر   –ان )النجاسررة( ابحلمررل الشررائة الررذى   :وإن أريررد هبررا هررورة ادلضرراف أي )النجاسررة( ففيررو
 واما ابحلمل الشائة اخلار ي فال، وذلك يتوقف على لوضيل الكرب  فنقول:

 تعريف احلمل الذايت والشائع
 واحلمل الشائة الصناعي مالكو االحتاد يف الو ود، قال يف ادلنظومة: ،حلمل الذايت األويل مالكو االحتاد يف ادلفهوماإن 

  احلمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل  لهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههّذايت ا ّو  و هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههف
 

 مفهومههههههههههههههههههههههههههههههههه اّ هههههههههههههههههههههههههههههههها  مفهههههههههههههههههههههههههههههههههو  عههههههههههههههههههههههههههههههههرف 
 

 فكهههههههههههههههههههههههههههههههّل مفههههههههههههههههههههههههههههههههو  وإ  لهههههههههههههههههههههههههههههههي  وجهههههههههههههههههههههههههههههههد
 

 فنفسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   ّو  مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ف هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد 
 

 و لّصههههههههههههههههههههههههههههناع  الّشههههههههههههههههههههههههههههائع احلمههههههههههههههههههههههههههههل  ههههههههههههههههههههههههههههفا
 

 الوجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو  عرفههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها و ّ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها  يف 
 

بررل و)اإلنسرران بشررر( أي لررل  ،احلمررل الررذايت لررل الررذات علررى نفسررها كررر: )اإلنسرران حيرروان اناررم( والفررر  ابإلمجررال والتفصرريلويشررمل 
 مطلم أحد ادلرتادفني على اآلخر.

 للحمل الشائع الصناع ، قسما 
 واما الشائة الصناعي فهو، لد  التحقيم، قسمان:

 صناعي خار اً.األول: احلمل الشائة ال
 الثاين: احلمل الشائة الصناعي ذىناً.

فران ادلرراد احتراد  (ادلاشري ضراحك)أي اإلنسران اخلرار ي ضراحك خار راً فقرد احترد و ودورا وكقولرك  (اإلنسان ضاحك)واألول: كقولك 
اخلررار ي وال ان ادلاشرري الررذى  وال يررراد ان اإلنسرران الررذى  منطبررم علررى الضرراحك ، و ودوررا أي ادلاشرري خار رراً ىررو نفرره الضرراحك خار رراً 

 منطبم على الضاحك اخلار ي.
                                                           

 ولعلو الظاىر. (1)
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فانو يراد بو ان ابيعي اإلنسان )وىو ذى  أي ظرفو الذىن( منطبم على ىذا الفررد وىرو زيرد أو فقرل ادلرراد:  (زيد إنسان)والثاين: كقولك: 
وىررو  –اإلنسرران  ان ابيعرري   ادلررراد، بعبررارة أخررر : خلررار ي بررل ولرريه ادلررراد ان و ررود زيررد احتررد بو ررود اإلنسرران ا ،اإلنسرران فرررد ابيعرري    اً ن زيرردإ

 و د بو ود فرده. –الذى  
النجاسررة( ابحلمررل الشررائة الررذى  أي مررن حيرر  و ودىررا إذا الضررل ذلررك الضررل انررو إذا علررم بنجاسررة أحررد االانئررني فرران ىررذه الصررورة )أي 

الررذى  قتمررل انطباقهررا علررى إانء ابء و رريم، ال مررن حيرر  احلمررل الشررائة اخلررار ي إذ النجاسررة مررن حيرر  و ودىررا اخلررار ي ىرري هررفة أحرردوا 
 ىذا. .عامل اخلارج. فتأمل، يف حيطة ادلعني ثبواتً واقعاً وال رلال )لالحتمال( وىو ذى 

 فتدبر. اب بو ود شم اثل  وىو: ان ادلراد بر)ىذه الصورة( ىو: )أحدوا مبا ىو موهوف ابلنجاسة أو متعلَّم ذلا(وقد  
 وسيأيت و و التأمل ادلذكور آخر البح  السابم إنشاء هللا.

 :وال أبس ابإلشارة أخرياً إىل قاعدلني كليتني عرف  أوالوا من مطاوي ما ذكر
  وااخارج الفرق بني )احدمها( الذهين

مفهروم أحرردوا ض وذلرك ألن األوىل: ان )أحردوا( امرا ان يررراد برو أحردوا الررذى ، فهرو كلري، وامررا ان يرراد برو أحرردوا اخلرار ي، فهرو  يئرري
 يف الذىن ال ميتنة فرض هدقو على أكثر من واحد بل يصد  على كل منهما، واما مصدا  أحدوا يف اخلارج فهو  يئي ال زلالو.

 و)أحدهم( كليات مضي ة)أحدمها( 
( فانرو كلري لكنرو  ونظائرىا،( االثانية: ان )أحدوا( و)احدىم( و)احداى ىي مرن الكليرات ادلقيردة أو ادلضريقة، فهري نظرري )الكلري يف ادلعرني 
م إذ ىرو ي  و)أحدىم( فانرو كلري ألنرو ال ميتنرة فررض هردقو علرى أكثرر مرن واحرد لكنرو مضر (حدوا)أزلصور يف معني  كصاع من هربة، وكذلك 

 زلصور بني ىذين الشخصني أو أولئك األشخاص.
ولررذا مل ميتنررة فرررض  ضوبعبررارة أخررر : كررأن )أحرردوا( و)أحرردىم( كلرري بنحررو القضررية اخلار يررة بينمررا )اإلنسرران( كلرري بنحررو القضررية احلقيقيررة

ال علرى خرارج دائررة أحردىم فهرو نظرري  همأي واحرد مرنامرا أحردىم فرال ميتنرة فررض هردقو علرى  ،هد  اإلنسان على ما ال يتناىى مرن األفرراد
 )قتل من يف العسكر( فتدبر.

 نعم، عنوان أحدوا ابلنسبة إىل ما ال يتناىى من العناوين ادلوهوفة أبحدوا، ىو كلي مطلم.
يراس إىل مطلرم واترة يالحرأ ابلق ،مبعبارة أخرر : اترة يالحرأ أحردوا ابلقيراس إىل فرردين خاهرني منسروابً أحردوا لآلخرر فهرو كلري مضريَّ 

 لكل فردين كذلك. فردين منسوابً أحدوا لآلخر فهو كلي مطلم شامل
 أمثلة قرآنية مترينية:

...)قولو لعاىل:  ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَهَر َأَحُدمُهَا َأْو ِكاَلمُهَا َفاَل تَهُ ل َّلََُّمآ ُأفٍّّ  (1) (ِإمَّا يَهبهْ
...َواْضِرْب ََّلُم مََّثالا رَُّجلَ )وقولو  ل امسو:   (2)(نْيِ َجَعْلَنا ِ ََحِدمِهَا َجنهَّتَهنْيِ ِمْن َأْعَنابٍّ

 (3)(َفَشَهاَ ُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَ اتٍّ ِ َّللَِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِ ِقنيَ )وقول عي من قائل: 
الرذى  أو اخلرار ي ؟ وىل يراد هبا أحردىا (4)ا يف اآلايت األخر  واقعة يف دائرة اإلنشاء أم يف دائرة اإلخبارمهل أحدوا وأحدىم وشبههف
  لى هللا على دمحم وآله الطاهرينو  ادلصداقي؟ وىل أحدوا يف اآلايت مردد إثبااتً أو ثبواتً؟و 

ِإََل طََلِبَك َوَعَل َّ َأْ  َأُسدَّ يف التهَّْورَاِة َمْكُتوٌب ََي اْبَن آَ َ  تَهَفرَّْغ ِلِعَباَ يت َأْمََلُ قَهْلَبَك ِغًنا َواَل َأِكْلَك )): عليو السالمقال اإلمام الصاد  
نْهَيا ُثَّ اَل   2الكايف: ج (( َأُسدَّ فَاقَهَتَك َوَأِكْلَك ِإََل طََلِبكَ فَاقَهَتَك َوَأْمََلَ قَهْلَبَك َخْوفاا ِمينِّ َوِإْ  اَل تَهَفرَّْغ ِلِعَباَ يت َأْمََلُ قَهْلَبَك ُشُغالا ِ لدُّ

                                                           

 .23سراء: آية سورة اإل (1)
 .32سورة الكهف: آية  (2)
 .6سورة النور: آية  (3)
 ا على رأي اآلخوند.موقد سبم الفر  بينه (4)
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