
 (928ه)3419شعبان  8األربعاء  ............................................. (التزاحم)االصول: مباحث 

1 

 

 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
 التزاحممباحث 
(98) 

 القياس منتج يف احلقيقية، دون اخلارجية -ز
ومننن الرمننرات النن  لىلننت علننى اللفريننا قننني الاخلننية احلايايننة واريار يننة، مننا انننر  املنن  ا النننائي  مننن ان سااابعا : 

، والننه يننرا علننى (1)الاخلننية احلايايننة ال يننرا عليهننا اعرنن ال املعننروا علننى إللنناا الزنن   األول مننن اسننلل امه النندور
 الاخلية اريار ية خاصة.

 دوراإلشكال على الشكل األول ابل
قال: )ومبا انران ظهر: ان ما أر   على الز   األول النيي هنو قنديهي االللناا منن اسنلل امه الندور ن حين  
اّن العلم ابلنليجة يلوقف على العلم ق لّية ال ربى، والعلم ق لّية ال نربى يلوقنف علنى العلنم ابلندراا النليجنة  يهنا ن 

ة احلاياينننة،  ننناّن يف الاخلنننية احلاياينننة ال يلوقنننف العلنننم ق لينننة  إمنننا هنننو مل نننان اريلننن  قنننني الاخلنننية اريار ينننة والاخلننني
ال ربى على العلم ابلدراا النليجة  يها، ق  نلية ال ربى امنا لسنلفاا منن م نان آخنر نمنا عر ن . لعنم يف الاخلنية 

ر يننة ال اريار ينة العلننم ق ليننة الاخلننية يلوقننف علننى العلننم مبننا يننندرا قلهننا مننن األ ننراا، وقنند عر نن : اّن الاخلننية اريا
لاننك نننربى الاينناي، وال يلنن لف منهننا الاينناي حاياننة، وامنننا ي ننون صننورة قينناي ال واقننك لننه،  ننان الاخلننا  املعلننربة يف 
العلننوم النن  يلنن لف منهننا األقيسننة امنننا هنني مننا نالنن  علننى ريننو الاخلننا  احلايايننة،   لفننك االرنن ال مننن أصننله، وال 

 .(2)نما يف قعض نلمات أه  املعاول(حا ة إىل اللفصي عن الدور ابالمجال واللفصي ،  
املننل لم إاا أراا صننناعة نننربى نليّننة مرنن  ) ننت إنننرام   ابملرننال: ان –ولصننرا  وقعبننارة أخننرى –ولوضننيذ النن  

ال ننربى لننه، نالعننا  املبلنندل  ننداً ولنفرضننه الطفنن  يف الروضننة  الننه  أراا لعميمهننا للفننرا املزنن و   ننولننن  عننا ( و 
أو العنا  ابملوسنياى أو السن ر، أو العنا  الفاسنا،  ،امك املاندماتلنداري النو لنفرضنه أ ،يعلم قعض احلنروا منرالً 
ننن   ننرٍا  ننرٍا مننن أ ننراا العننا  دسننن إنرامننه  نند اعلنن ام،   انى ال ليّننة افلفننة إال إاا أحننر   الننه ال ن نننه صنننك ال ننرب 
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إا يرينند ابلاينناي ان يعلننم حننال النليجننة   ننإاا أحننر  النن    ن ننن تلا نناً للزننييد ال ننربى ال ليّننة وللزنن ي  الاينناي
 والفرض اله عا  هبا من قب .

 حينئنيٍ  مطلا املل لم تر اً حلال ن   نرا  نرا والنه  نت إنرامنه  نال يو ندأو زرِّع وقعبارة اثلرة: اما ان ي ون امل
ننة ضنم صنغرى هنيا  را مز و   ي ون لز ي  الاياي لغواً أو صور ً إا ينراا قنه إحنرا  حنال الفنرا املزن و  )قرب 

عنا  إىل نننربى وننن  عننا   ننت إنرامنه( والفننرض الننه ال يو نند  ننرا مزن و  )حنن( املبلنندل والفاسننا.. ا ( وامننا ان 
ال ي ون تر اً  إاا   ي ن تر اً   يصذ له لز ي  ال ربى ال ليّنة  نال يصنذ الايناي،  الايناي أمنر  اائنر قنني  ن  

   احلاص  وقني الغل     املنعاد ألن نربا  مز ونة ال لّية.املنلج ألن العلم ابلنليجة من قصي
وقوله: )العلم ابلنليجة يلوقنف علنى العلنم ق لينة ال نربى( ألن هنيا هنو  نرض مندعي إللناا الزن   األول والننا 

 لنل ع النليجة والعلم هبا من العلم ق لّية ال ربى مك ضمها للصغرى.
العلننم دلنندراا النليجننة  يهننا( إا مننك الزنن  يف النندراا النليجننة  يهننا،  وقولننه: )العلننم ق ليّننة ال ننربى يلوقننف علننى

 والفرض اهنا من أ راا ال ربى ال لية، نيف لعاد قخلية نلية،  هيا هو اعر ال.
وهيا اعر ال قدمي على علم املنطا إال ان قعض احلداثويني أعاا طرحه قانوة ولنوهم النه قنه يهندم أسناي علنم 

االسنلارا   ان  )وهنو النيي هنو إىل ان طرينا املعر نة من ال  وم من األقيسة، ليلوص  حصول العلأساي املنطا و 
 للز   منه الاخلا  اريار ية(.
 ، إذ دليل الكربى أمر آخراحلقيقيةاجلواب: ال دور يف 

لؤخنني مننن الينن  آخننر ال مننن اسننلارا   يف الاخلننا  احلايايننة و ننواب املنن  ا سننه  وواضننذ وهننو ان نليّننة ال ننربى
الندلي  افخنر هنو ال لناب أو السننة أو العان   منراًل والن  ل ئيات وإحرا ها مجيعناً لللن م اللغوينة أو الندور، حال ا

ُ اْلبَاْياا َ )أنخنني نننربى  ُّ ااَيا ُ )و (2)(َأْوفُااوْا اِبْلُعُقااودِ )مننن الزننرع ونننيا نننرب ت  (1)(َوَأَحاالا ا َِّ  (3)(ُكتِااَ  َعلَااْيُكُم ال
إىل   لخلننّمهيف حليلننه     و  هننا   نن   ننرا مننن أ ننراا البيننك ُرنن (4)(النااااُووَن َعااِل اْلُعنَكاارِ اآلِمااُروَن اِبْلَعْعااُروِ  وَ )و

ُ اْلبَاْياااا َ )نننننربى )البيننننك حننننالل لاولننننه لعنننناىل:  ُّ (  يسننننلفاا حليلننننه، نمننننا  صننننلنا  يف  نننن  البيننننك مننننن  (َأَحاااالا ا
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 امل است.
ان  ان هنيا الطبيعني مبنا هنو هنو ويف حند وقد لسلفاا نليله من العا  نما لو ننان منن مسنلاالله ورأى الع

ر  قل اننا  ننان قننه ين زننف حننال أي مصنندا  مزنن و  إا ُدننقننه، اعليننان  ممننا يلنن مأو  نٌ َسنناالننه ولفننر أمننر  حَ 
والعلننم  ننال  ، ننالعلم ابل ننربى لوقننف علننى العلننم قعليننة الطبيعنني لربننوت احل ننم لننه أو مال ملننه لننه ،هعللننه حالَنن
 ال اور.لوقف على لز ي  الاياي  الصغرى 

احل نننم لنننا ليسنننلفاا منهنننا الزنننمول  لربنننوتوالنن  ع نننر الاخلنننية اريار ينننة إا ليسننن  الطبيعنننة يف ال نننربى علننة 
، وإن نننان للفننرا املزنن و ، قنن  نربويلهننا ال قصنن  إال ابالسننلارا   ننان نننان لمنناً لغننى اللنناا الاينناي إا نننان صننور ً 

    لعوا لل اياية، نما سبا هيا. علّ مُ نانقصاً ملا صذ عاد ال ربى إال در اعها لل
)وقيل  متلا  الاخلنية اريار ينة عنن الاخلنية احلاياينة ، حين   :واما لص نالمه  هو ، ست لعب اننله وال   

إلننه يف الاخلننية اريار يننة لننير هنننا  مننال   ننامك وعنننوان عننام ينطبننا علننى اال ننراا ، قنن  ننن   ننرا ي ننون لننه ح ننم 
ال لانك الاخلنية اريار ينة ننربى الايناي وال لانك يف طرينا االسنلنباط ، الن  خيصنه مبنال  ال يلعندى عننه ، ومنن هننا

الاخلننية اريار يننة ل ننون يف قننوة ال ئيننة ال ل ننون ناسننبة وال م لسننبة ،  ننال يصننذ اسننلنلاا مالوليننة  ينند مننن قولننه :  
سن ر وان  يندا ن  من يف العس ر قل  ، ألله ال يصذ قوله : ن  من يف العس ر قلن  ، اال قعند العلنم مبنن يف الع

منهم ، وقعد علمه قنيل  ال حا نة إىل يلينف الايناي السنلنلاا مالولينة  يند ، وعلنى  نرض اللن ليف ي نون صنورة 
قينناي ال واقننك لننه ، ناولننه :  ينند يف العسنن ر وننن  مننن يف العسنن ر قلنن    ينند قلنن  ، ملننا عر نن  : مننن ألننه ال يصننذ 

 يد ،  ال ي ون هيا من األقيسة املنلجة.قوله : ن  من يف العس ر قل  ، اال قعد العلم قال    
وهيا خبالا الاخلية احلاياية ،  إهنا ل ون نربى لاياي االسنلنلاا ويسنلفاا منهنا ح نم اال نراا ، نمنا يانال : 
 ينند مسننلطيك وننن  مسننلطيك  ننت عليننه احلننج   ينند  ننت عليننه احلننج ، وال يلوقننف العلننم ق ليننة ال ننربى علننى العلننم 

علينننه ، نمنننا ننننان يلوقنننف العلنننم ق لينننة الاخلنننية اريار ينننة علنننى العلنننم ق نننون  يننند يف  ابسنننلطاعة  يننند وو نننوب احلنننج
وهلل علننى الننناي حننج )العسنن ر والننه قنند قلنن  ، قنن  نليننة ال ننربى يف الاخلننية احلايايننة امنننا لسننلفاا مننن قولننه لعنناىل 

 ول ن سي يت اعر ال على نالمه ههنا   للظر.. (1)ا ( (البي 
 يف نفس األمر قيضنياجلواب عل إشكال ارتفاع الن

د وِ نننن الننننه ينفننننك يف حننننّ  معخلننننالت نرنننن ة ينفر األمننننر نمنننا واعاعننننان قنننناحلايايننننة قليننن  معننننة الاخلننننية مث ان 
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النايخلننان،  ننان اعلسننان مننن حينن  هننو ويف  أخننرى، ومنهننا مننا سننبا مننن ان عننا  لفننر األمننر يرلفننك  يننه مزن الت
 الية ال لاب  االسلرنا .حد االه ال هو مو وا وال هو معدوم، مك ان األح ام الع

والننن  ألن اعلسنننان يف حننند االنننه وإن ننننان ال هنننو مو نننوا وال هنننو معننندوم  ؛والنننواب: النننه   يرلفنننك النايخلنننان
 )ألن الو وا والعدم ليسا عني االه وال     االه، نما سبا( ل نه ال خيلو منهما  لم يرلفك النايخلان إااً.

ال هننو العنندم، ل ننه يف ظنن  الو نوا وقلبعننه قااناً وإن نننان أسننبا قعبنارة أخننرى: لفنر األمننر لنير هننو الو نوا و 
 .،  لم يرلفك النايخلان إااً منه رلبةً 

 هننو نو ننوا صننورة النايخلننني يف الننيهن إا ري ننم  ،قعبننارة اثلرننة: يرلفننك النايخلننان يف لفننر األمننر حلاظنناً ال واقعنناً 
ا هننو ان ي ننون مننعهقال واقننك النايخلننني إا وا )النايخلننان ال  لمعننان(  اهنننا حلنناظ النايخلننني وصننورله ناننول: عليهننا 
 راً يف الوق  لفسه.راً وال ملصوِّ ملصوِّ 

 لننم  ،قعبننارة راقعننة: لننير عننا  لفننر األمننر إال عننا  احلمنن  الننيايت األول، وهننو ال ينفنن  عننن الزننائك الصننناعي
 يرلفك النايخلان إااً.

 هننو  ،اوال عنندم،  ننان نننان ملصننوِّر ّمنن قعبننارة خامسننة: لفننر األمننر امننا مو ننوا وامننا معنندوم ولننير هننو قو ننوا
 مو وا وإال  معدوم،  لم يرلفك النايخلان.

قعبننارة سااسننة: وهنني أوضنن ها وأسننهلها الننه حينن  سننبا ان املننراا قنننفر األمننر هننو عيبننة علننم هللا   نن  طبيعنني 
 ون  عا  من عوا  لفر األمر  هو مو وا يف علم هللا لعاىل، ولير مبعدوم  لم يرلفك النايخلان.

ٌٌ ِماَل اأْلَْشاَياِء اَل   ٍء َداِخٍل يف َشايْ  َداِخٌل يف اأْلَْشَياِء اَل َكَشيْ )): عليه السنالمقعبارة ساقعة: ان قوله  ٍء َو َخااِر
ٌٍ ِمااْل َشاايْ  َكَشاايْ  ااُرُِّ َو ِلُكاالِّ َشاايْ  ٍء َخاااِر تَااَدأٌ  ٍء ُسااْبَااَن َمااْل ُوااَو َوَكااَاا َو اَل َوَكااَاا َوياْ )ااخنن  يف أو  (1)((ٍء ُمباْ

 ابملما  ننة وخننارا عنهننا ال ابمل ايلننة( مررنند ملننا انننران   لننير هننو لعنناىل عننني األرننيا  وال هننو    هننا وال األرننيا  ال
 ابملما  ة وخارا عنها ال ابمل ايلة.  ل م ال هو عدمها  ال هو  يد وال هو ال  يد ق  ااخ   يها 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاوريل
 

ُ بَِثََلٍث فَاَقْد َلُطَف َلهُ َمْل َأْكَرمَ )): عليه السالمقال اعمام ال اظم  ُا َعْقٌل َيْكِفيِه َمُئونََة َوَواُِّ َو ِعْلٌم  :ُه ا
 .399قف العاول: ص ((َيْكِفيِه َمُئونََة َجْهِلِه َو ِوًن  َيْكِفيِه ََمَاَفَة اْلَفْقرِ 

                                                           

 .85ص 1طهران، ا –اعسالمية ثاة اعسالم ال لي ، ال ايف، اار ال لت  (1)


