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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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
(545) 
 حتقق الكلي يف الذىن واللفظ والكتابة

كلدددي ال ين صدددر يف ادلفددداهيم الاهنيدددة لدددن الكليدددات الطبيعيدددة،  ددد  ا ددده ل   ددد  يف الو دددو  ويؤكددددي أي دددال ان ال
ال مي ند  فدرض قددقه علدى ك د ين  ،يف الداهنل   د  اللفظي والك يب أي ال فكما ان اإل سان، وهو كلي طبيعدي 

لدى ك دد ين عكدد  فاهنددا كدال  ال مي ندد  فدرض قدددقها ع ؛فكدال  كلمددة اإل سدان ادلك و ددة علدى الددورو أو ادلنطوقدة
 زيد ادللفوظ أو ادلك وب أو ادلو و  يف الاهن.

ولكن قد يناقش ابن الو و ين اللفظي والك يب لا مل ين  شا يف الاهن  و و  ذهد  فدان ال عريدري صد  قدا و 
 ا. ف أل معليه

 ما يف الذىن مشري إىل كثريين، وما يف اخلارج كذلك
لدن ف د   كدان إادار ه إك ك د ين يف الداهن أو ا طباقده عليهدا أو إن ِوزان لا يف اخلارج لن حيد  إلالتاسعة: 

حيدد  عدددم ال ندداع إاددار ه أو فددرض إاددار ه وا طباقدده، ِوزان لددا يف الدداهن لددن حيدد  إلكددان إاددار ه إك ك دد ين يف 
 .، فكالمها كلي  ل اظ  سب ه إك لا يف العامل اآلخراخلارج أو عدم ال ناع فرض ا طباقه

ذا كان الكلي الطبيعي الاه  إمنا كان كليدال أل ده لدوحن لنسدوابل إك الهد  وهدو لدا يف اخلدارج و عب  آخر  ا ه إ
وا دده ال مي ندد  فددرض قدددقه علددى الك دد ين لندده، فكددال  الكلددي اخلددار ي، يف عكسدده،  الددال أ  ان لددا يف اخلددارج  

 أو فرض ا طباقه عليها. (ٔ)فيه ينمي ن  فرض إاار ه إك ك    مما اللنسوابل إك لا يف الاهن   ل اظ كو هكلي 
ويوض ه  ان زيدال يف اخلدارج  ئئدي أل ده ال ينطبد  علدى أك در لدن واحدد يف اخلدارج وال يشد  إال إك واحدد يف 
الاهن فهو  ئئي خار ي ل يسال إك لا يف اخلارج كما هو كال  ل يسال إك لا يف الاهن، ولكنه إذا كان لا يف 

 يف الاهن دلا ال ن  فرض قدقه على ك  ين لكان كليال هباا ادلعىن حينئٍا. اخلارج حبي  لو قي  إك لا
 االحفورايت جزئيات عينية مشرية ألفراد ذىنية كثرية

اليت  ك شري يف  طون األرض او الرسوم الديت  ك شدري علدى  (االحفورايتولنم   لال  مب ال لطيري وهو  )
 ل  احل ارة ال دمية، والشاهد هو ان رمسال لنهدا قدد يكشدري  دران الكهوف فان ك  ال لنها يكشري لنها لعامل 

                                                           

 يف الاهن. (ٔ)
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عمددا كددان يدددور يف أذهددان ذلدد  الشددع  أ  ا دده أكددي لع  ددداجلم وأفكددارهم فهدداا ا ئئددي )كالرسددم ادلن ددوش أو 
الن ددأ أو اإل( ( يشددد  إك و ددو ات ذهنيدددة ك دد ة  عدددد  أفددرا  ذلددد  الشددع  أو الك ددد  لددنهم، فكمدددا ان الكلدددي 

هدداا اإل(   ان فكددال  عكسده أ   ،كددان كليدال أل دده ال مي ند  فددرض قددقه وإاددار ه ألفدرا  ك دد ة خار دال الداه  إمندا  
..  د  لندا ان من د  ابلفعد  ا ده ينطبد  عليهدا مجيعدال  د  كلي خار ي مبعىن ا ه ال   ند  إادار ه إك أفدرا  ذهنيدة ك د ة 

علددى العكدد  لددو رأا رلسددمال كبدد ال خالعيددال( فددان مبددن  خدد  إك  لدددة فددرأا علددى  وا  هددا رلسددمال كبدد ال دلسدد د )أو 
يف  لد  البلددة، فهدو لدرآة ألك در لدن واحدد ذهد  كمدا ان الكلدي  هاا ا ئئي لش  إك لا يف أذهان أ(س ك  ين

 .الطبيعي لرآة ألك ر لن واحد خار ي
 عدامل آخدر، وهداا عدام وحاق  كاللنا ان  وهر الكلية هو عدم ال نداع إادارة ادي  يف عدامل إك افدرا  ك د ة يف

لكنده حينئدٍا يكدون كال درورة  ،يف الاهن مباالا ...( الخ ص ادلفهوم دلا يف الاهن ودلا يف اخلارج،  عم لو قّيد  د)
 . هاا شرط احملمول أو   يد يف ادلوضوع

  ان ختصيصه ابدلفهوم لر وح لل ه ني اآل ي نيإضافة إك 
 عكس )املنطبق( املشري يتجانس مع أصالة الوجود واملاىية

  هات أخرا أي ال   عب هم  د)ادلنطب (ان  عب (  د)ادلش ( أر ح لن  العاشرة: 
ألن  عريددري الكلددي  ددد)لا ال مي ندد  فددرض إاددار ه إك ك دد ين(  م  نددا  علددى كددال لسددلكي أقددالة الو ددو   أواًل:

طباقدده..( فددال يصددح إال علددى أقددالة ادلاهيددة إذ وادلاهيددة وص مهددا )كأقددالة الواقدد ( الددا ال عبدد   ددد)لا ال مي ندد  فددرض ا 
لددن ال   دد  فيصددح ال ددول ان هدداا لنطبدد  علددى  حنددوانادلاهيددة خار ددال هددي  فدد  ادلفهددوم ذهنددال فلهددا  حينئددٍا  ي ددال

يف ادلنطدددد  والفلسددددفة، وذلدددد   ل لدددده ذاك، الددددا علددددى أقددددالة الو ددددو  فددددال عب  ابال طبدددداو صلدددد ، أو رلدددداز ال ينبهددددي
لدن ذلد   السد  الة ا طبداو  أ هدى   األلدر  ،، ف أل  و د ر(ٔ)و و  آخرأ  و و  على أ  الس  الة ا طباو 

و ددو  لددن احدددا العددوامل )كعددامل الدداهن( علددى و ددو  لددن عددامل آخددر )كعددامل الدداهن( وذلدد  عكدد  اإلاددارة فددان 
 الو و  قد يش  إك و و  آخر وإن كان لن عامل آخر. ف د ر  يدال.

 اظ للمعاين أو لألفراد، عكس املنطبقوضع األلف يوىو جار على مسلك
ان ال عبد   دد)ادلش ( و)اإلاددارة( عدر  علدى كددال لسدلكي وضد  األمسدا  للمعدداع الاهنيدة ووضد  األمسددا   اثنيااً:

فا دده علددى كددال  ؛ل دددل علددى األفددرا  اخلار يددة لبااددرة لددن  ون  وسددي  الكليددات الطبيعيددة أو لطلدد  ادلعدداع الاهنيددة
 اه  لش  للفر  اخلار ي لباارة أو ابلواسطة.ادلسلكني اإل سان ال

                                                           

 ادلرا  ا طباقه عليه  نفسه. (ٔ)
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دلسدل  األول إذ ينطبد  اللفدن يف الداهن ابالا لسل  اال طباو فال عر  علدى ادلسدل  ال داع و د ص قددقه 
 على ادلعىن الاه  وال ينطب  على الفر  اخلار ي.. ف د ر  عرف.

 الفرق بني املنطق الصوري واملنطق الواقعي
ف واحل ددة ان ادلنطدد  لنط ددان  ادلنطدد  الصددور  وادلنطدد  الددواقعي، وادلنطدد  الصددور  هددو لنطدد  ادلعددرِّ العاشاارة: 

والعكد  ادلسد و .. اف فيددور  ائدرة هداي ادلفداهيم وال والد  وي طداها لنطل دال  ضواالاكال األر عة وعك  الن دي
وك دد ال لددا  كددون  (  إك ادلددرا ِ ن لبددا ولدد   *كددة لددن ادلبددا ْر )والفكددر ح    ل صدد يح الفكددر يف حرك دده االسدد داللية إذ

اخلطدأ لدن  هدة  ادلدا ة،   صد يح أو كشدري ، لكدن ادلنطد  الصدور  ال ي كفد  خطدأل  ادلا ة يف الصهرا أو الكربا
 وعلى أ  فا ه ينطل  لن ال وال  الاهنية إك الواق .
 املنطق الواقعي ينطلق من اخلارج إىل الذىن

 أبل لدةلد  لدن الواقد  إك الداهن وععلده احل ك دم علدى قد ة خفداايي، ولنم د  والا ادلنط  الواقعي فهدو الدا  ينط
 هو لا حنن فيه  ورا عهاي  ح هبما ادل صو  أك ر 

 حقيقة السرقفلية وحكم العقود املستأنفة
لددن قوالدد   ،كالسددرقفلية وع ددد ال ددألني  لسدد  د ةل  ان الف يدده  رة ينطلدد  عنددد لالحظ دده لعاللددةل املثاااا األوا: 

لديه )وهدي البيد ، الصدلح، اذلبدة ادلعّوضدة، اإل دارة.. اف( ف يدد ان يطب هدا علدى لدا وزلد ة  الدة  اهئة و  ذهنية
الطرفددان في ددول هددو  يدد  أو إ ددارة أو اددبه ذلدد ، وأخددرا ينطلدد  لددن  راسددة الواقدد   فسدده وا دده كيددري ي عاقددد  أ ددراي

 .ج هو ص  ال وال  الاهنية ا اهئة لديهوحينئٍا قد يك شري ان الواق  يف اخلار  ،الطرفان ولا هو ار كازمها
وأل ددد  هددداا الفدددارو الددددقي   دددني ادلنطل دددني مل يصددد ح الك ددد  لدددن الف هدددا  سدددا  ال )ع دددد ال دددألني( ألن احددددا 

ح ي ددة  ديدددة وع دددال لسدد أ فال ف ددالوا هددو  عددني الواقدد   ه آخددرون إذ رأوي ال والدد  ا دداهئة مل  نطبدد  عليدده، وقدد ّ 
 .(أوفوا ابلعقود)ي سا  ال ف شمله ع د عرفال وإن مل  عهد

 استئجار الفنادق مركب من عدة عقود
ا داهئة  والد  و دد ح ي  ده لهدايرة للالف يده إذا ا طلد  لدن الواقد  فلرمبدا  ، فداناسد ئ ار الفندا و املثاا الثااين:

فا دده يدددف  ة إذن وإابحدلدد  لددن  يد  وإ ددارة واددبههما وذلد  ان  عددض أ واعدده ادل داولدة لركبددة لددن عددة ع ددو   لديده
أ  ا دده  ددنف  ادلبلدديف يسدد أ ر الهرفددة الفندددو لطدداعم لددن دلددأكوالت الهرفددة ابللفددن، واددرا  اإ ددارة  ادلبلدديف يف ل ا دد 

لددده ابسددد عمال احلسدددينية أو ادلسددد د أو ادلدرسدددة  ي ا لددده اإلذنكمدددا ا ددده يف الوقدددأ  فسددده   (ٔ)ويشدددك  كلدددي الطعدددام
                                                           

 فيما يسمى سلري سروي  . (ٔ)
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،  ا ا ده ي  دمن لن ده حد  األولويدة ابسد ئ ار سديارات الفنددوكمد  ، دال  مما ال يسمح لآلخدرين ادلل  ة ابلفندو
كمددا ا دده لعاطدداة لددن اليددوم ال دداع فدديمن مل أددد  األايم أل دده إذا كددان إ ددارة فددالالزم فيهددا  ديددد ادلدددة فدد ذا مل أددد  

 .. وهكااويف اليوم ال اع لعاطاة. وأولوية و... فهي ابطلة، فمعالل ه يف اليوم األول إ ارة و ي  وإابحة وإذن
 الرتتب ممكن إذا انطلق من الواقع إىل الذىن

فدان الشديا ا طلد  لدن عددامل الداهن إك اخلدارج حيد  اعكضد ه ادبهة اسد  الة األلددر  (الك د ) املثااا الثالا :
لؤلهدم  ادلكلدري ف دني  درك ،يف ر بدة األلدر ابدلهدم اث دأ ابدلهم على   دير  رك األهم ألن األلر ابألهم لطلد  فهدو

ا مددددد   دددددني وطلددددد  مبدددددا هدددددو عدددددا ئ عنددددده فيلدددددئم  كليدددددري لدددددا ال يطددددداو أ  ين عليددددده ألدددددر الشدددددارع ابل ددددددّ ع مددددد  
 اف ال دين...

الددا ادلدد زا الشدد از  و بعدده ك دد ون وقددوالل إك السدديد اخلددوئي فددا طل وا لددن الواقدد  إك الدداهن، أ  اهنددم رأوا ا دده 
للمدرسددة فدد ن مل  فعد  فأذهدد  للسددوو وااددك الل ددم  األلددر الك دديب إذ ي دول األب ال ندده أذهدد  لنّدداابلو ددان ي دد  

ا طل دوا ف دد ابألهدم،  ألدر(ابلاهاب للسوو لولدو  ح ي دي  ده  عد  ح ي دة لد  احنفداظ  ألر( و را ابلو دان ان
 لن الواق  الو داع إك احلكم الاه  ابإللكان.

 وكذا قصد اجلامع واجلنس
لددن قوالبدده الاهنيددة وان ادلعاللددة الددا  يدد  أو  –فيمددا  ددرا  –  الشدديا ا طلددفددان حنددن فيدده   وهولددااملثاااا الرابااع: 

ال ميكددن احددداها وا دده قددلح أو هبددة أو إابحددة أو لددا أاددبه، ف كددم ابن ادلعاطدداة اخلار يددة ال ميكددن إال ان  كددون 
، ولدو ا ده ا طلد  لدن كما ل دى  فصديله و وا ده  و دوي عديددة فرا د   ا ن  إال ل  قصد الفص ا ال  أو قصد 
 ا أ  و دا   ا   قدد   صدد ال سدلي   إك الاهن لو د العك  هو الص يح إذ ا نا  را ابلو دان و را الواق

 وقدد   صدد ال مليد  ادلطلد  لدن صد  ان   صدد كو ده  يعدال أو ،ادلطل  لن ص  قصد كو ده  يعدال أو قدل ال أو إابحدة
)أو لدا يشدبهه(  ددون قصدد النددوع  قدل ال، فمدن ذلدد   نطلد  إك الداهن وحنكدم ابن قصدد ا ددن  هبدة لعّوضدة أو
 .ممكن. ف د ر  يدال فا ه  ه ح ي  )أو لا يشبهه(

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو 
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