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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٔٗ) 

 التحقيق يف كّلية بعض ما يف اخلارج
 ووزيد توضيحه وحتقيقه يف ضمن النقاط التالية: (1)ار  االههن وونن الللي ادليَتسبق ان التحقيق ان اخل
 احلمل ذايت وشائع

 ان احلمل ذايت أويل وشائع صناعي، ووالك األول االحتاد يف الوجود ووالك الثاين االحتاد ادلفهووي، قال يف ادلنظووة:األوىل: 
  احلملللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللل ايت األو  وصللللللللللللللللللللللللللل 

 

  وم عللللللللللللللللللللللر مفهوملللللللللللللللللللللل  ا للللللللللللللللللللللا  مفهلللللللللللللللللللللل 
 

 فكلللللللللللللللللللل مفهلللللللللللللللللللوم و  ن للللللللللللللللللللي  و للللللللللللللللللل 
 

 فنفسلللللللللللللللللللللللللللللللللل   ألو  مللللللللللللللللللللللللللللللللللا فقلللللللللللللللللللللللللللللللللل  
 

 و لصلللللللللللللللللناع  ال لللللللللللللللللائع احلملللللللللللللللللل صلللللللللللللللللفا
 

 (ٕ)و  لللللللللللللللللللللللللللللا  يف الو لللللللللللللللللللللللللللللو  عرفلللللللللللللللللللللللللللللا 
 

 الو و  مساوق للت ّخص والوح ة وال يئية
 ال حمالة.ان الوجود وساوق للتيّخص والوحدة والييئية، ويستحيل انفلاك األربعة، فلل شيء ابحلمل اليائع فجزئي الثانية: 
ان ذلك ون أحلام الوجود العاوة، فالوجود أينما حتقق حىت إن اان يف الههن فهو واحد وتيخّخص وشخيء، فهخو جزئخي الثالثة: 

 أبداً حىت إذا اان يف الههن.
 اختال  احلملني

ابحلمخخل  ، ذهنخخاً،اخخهلك  وهخخوبوجخخودا اخلخخارجي ان اليخخيء ابحلمخخل الخخهايت األويل خيتلخخم عنخخه ابحلمخخل اليخخائع، فاحلخخار حخخار الرابعللة: 
اخلخار  اخهلك يف   فهخوواإلنسخان حيخوان قنخق ابحلمخل الخهايت اوخا ابليخائع  ،ابليائع ليس احلار الههٍت حخاراً  ، ذهناً،الهايت األويل للنه

 الههن.دون 
  ن  مساحم  ،اإلشكال على تعريفهم للكل 

وخا ال ديتنخع فخرد صخدقه علخى اثخَتين، وسخاحمي ولخيس  أوين ان تعريفهم للللي مبخا ينطبخق )أو ديلخن انطباقخه( علخى اثخَت اخلامسة: 
 :لميت انطباق وصدقدقيقاً ون حيث ا

ولخيس الللخي الطبيعخي ااإلنسخان ونطبقخاً علخى  ،وذلك ألن )االنطباق( انفعال ون وخادة )نبخق( والطبخق هخو ال طخاء وخن اخل شخيء
الدقخخة فبخخل ادلخخراد انخخه اخخالطبق لخخه  ، وإال احتخخدا وهخخو حمخخال،اع اخلخخار ادلصخخاديق إال ابدلعخخٌت ا؛خخازيا السخختحالة انطبخخاق عخخاع الخخههن علخخى عخخ

 .تقتضي ان يقال انه االطبق له وليس نبقاً له
 .انه ييًتط يف الطبق السنخية والتطابق وال ديلن ذلك بُت عادلي الوجود الههٍت واخلارجي وبعبارة أخرى:

اوا الللي عندوا يقال انه ال ديتنع فرد صدقه على   ،اع التصديقاتواهلك )الصدق( فان الصدق إمنا هو يف النسبة احللمية وع
 ،للون الللي الطبيعي يف حد ذاته وامفرد تصوري ال ديتنع انطباقه على اثخَتينأور الحق اثَتين فال يراد به النسبة احللمية بل هي 

 ت والتصديقات فتدبر.ويوضحه ان حبث اللليات اخلمس إمنا هو يف عاع ادلفردات والتصورات ال ادلرابا
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ان التعبَت الدقيق هو ان يقال )الللي هو ادليَت إىل اثَتين أو وا ال ديتنع فرد إشارته إىل اللثَتين( فانه اخهلك حقخاً السا سة: 
 .، ولعل ورادهم ون االنطباق والصدق هو ذلكدون ارتلاب جماز أو توسع ووساحمة

 الكلية واجلزئية مفاهيم  ضافية
ون اجلواهر وال ون اللم والليم وشبه ذلك بل  اهنا ليستالللية واجلزئية ون ادلفاهيم اإلضافية ال احلقيقية لوضوح ان السابعة: 

عخادة(  –أشخياء أخخرى )وخن عخاع آخخر ون ادلعاين اإلضافية أو النسبة مبعٌت ان الييء إمنا يلون اليخاً إىل قخيس إىل شخيء آخخر أو  هي
على اثَتين فهو جزئي وإن ع ديتنع فللي، فهها ادلفهوم الههٍت ونسوابً إىل وا يف اخلار  ون فرد أو فان ادلفهوم إن اوتنع فرد صدقه 

ن يالحخ  ان وفهخوم اإلنسخان الللخي ال ديتنخع أإىل أفخراد ذهنيخة اخنسبته أفراد هو اهلك، نعم ديلن نسبته إىل أفراد ون نفس العاع أي 
والثخاين والثالخث وهلخها، وللخن ذلخك ال خيرجخه علخى اونخه إضخافياً وإن اخان إىل أفخراد وخن  ر ذهنخاً ادلتصخوّ األول فخرد صخدقه علخى الفخرد 

 غَت ادلعهود يف ادلنطق وال يف العلوم بل ادلعهود ون الللي واجلزئي وا سبق. ان ون ذلكعادله، على 
 الكل  هو ادل ري، وبعض ما يف العني م ري للمتع  

ووادام يعخٍت دقخًة ادليخَت أي وخا  ،للي وادام وعٌت إضافياً قائماً ابلنسبة بُت العواع يف وعهوداانه بناء على ال ذلك فان الالثامنة: 
يصخدق أيضخاً علخى بعخق احلقخائق اخلارجيخة إذا اانخت ويخَتة إىل اثخَتين أو  (1)هبخها ادلعخٌت ال ديتنع فرد إشارته إىل اثَتين، فان الللي

ون هم األعداء؟ أو ية قد تلون للثَتين اما لو سأله ك حال اخلار  فان اإلشارة اخلارجوقد سبق )واهل ،مما ال متتنع إشارهتا للثَتين
هي ويَتة إىل اثَتين أو ال ديتنع فأين هم؟ فأشار بيدا إىل مجهرة ون الناس فان اإلشارة بوجودها العيٍت جزئية للن ادليار إليه وتعدد 

 فرد إشارهتا )أو انطباقها( على اثَتين.
إىل وتعلقخات اثخَتة، وتحقخق يف اإلشخارة اخلارجيخة إذا   ادليخَتالللي ابدلعٌت الدقي الهي يفسر به الللخي الخههٍت وهخو واحلاصل: ان 

 .(2)اانت حبيث ال ديتنع فرد إشارهتا )أو انطباقها( ألشياء اثَتة(
يلخون ب ابن السخاال ررة إذ جيخا ؟واهلك لو سخأل أيخن هخم جنخود العخدو فأشخار إلخيهم، وال يعخًتد ابنخه ويخَت لواحخد وهخو اجلخي 

 ،عخخن اجلنخخود وهخخو عخخام الخخاليل فتنحخخل اإلشخخارة اخلارجيخخة احلقيقيخخة إىل اثخخَتين بعخخدد أفخخرادهميلخخون وررة  ،عخخن اجلخخي  فخخاألور امخخا ذاخخر
و خرب تلخك الخدول مجيعخاً هخو وخا وعلى أي فيلفي ادلثخال السخابق ونظخائرا امخا لخو سخأله عخن و خرب عخدة دول فأشخار إىل جهخة، واخان 

 فان ادليَت واحد وادليار إليه وتعدد فهو الي هبها ادلعٌت. ،ار إليهأش
ق للقخخول أي ق للواقخخع، واحلخخق هخخو الواقخخع ادلطخخاب  فخخان الصخخدق هخخو القخخول ادلطخخاب   (الصخخدق)و (احلخخق)ويوضخخم وخخا ذاخخرقا أاثخخر الفخخرق بخخُت 

ارته أو فخخخرد صخخخدقه علخخخى اثخخخَتين وخخخن األفخخخراد تنخخخع إشخخخمتقتخخخه لخخخه، واخخخهلك الخخخي الخخخههن واخلخخخار  فخخخان الخخخي الخخخههن هخخخو وخخخا ال بلحخخخاط وطاب  
إذ تصخدق اإلشخارة اخلارجيخة علخى اثخَتين  اتنع إشارته أو فرد صدقه على اثخَتين وخن األفخراد اخلارجيخةمت، والي اخلار  هو وا ال اخلارجية

 ى اللثَتين ون األفراد الههنية.ان الللي اخلارجي وا ال ديتنع فرد صدقه علإبذن هللا تعاىل ممن أشَت إليهم هبا اما سبق، بل سيأيت 
 صلى هللا على دمحم وآل  الطاهرينو 

 ٍء ِ َّلَّ َوَلُ  َكْيٌل َأْو َوْزٌن ِ َّلَّ اْلُبَكاَء ِمْن َخْ َيِة اَّللَِّ َعزَّ َوَ لَّ فَِإنَّ اْلَقْطَرَة ِمْنُ  ُتْطِفئُ  أَنَُّ  َما ِمْن َش ْ )): عليه السالمعن اإلوام الصادق 
 .313ص 1ون ال حيضرا الفقيه:   ((اِن َوَلْو َأنَّ َ ِكياً َبَكى يف أُمٍَّة َلُرِِحُواِبَاراً ِمَن النِّريَ 

                                                           

 غَت وقّيد ابدلفهوم. (1)
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