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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(282) 

 الفرد المردد
إنشوواق الفوورت  وان اإلنشوواق قوود ي ووونأنوووا ، وان هنهووا قصوود الفوورت املوورتت والقصوود املوورتت  ان )العقوووت بعبووق القصوووتا وان القصوود علووىسببب  

قوه، وبقوي يقيوا حوال الفورت املورتت  نقوولف ان الفوورت الودتت إهوا يف اإلنشوواق أو يف املنشويف أو يف هععل  وان  ،اإلنشواق املورتتوقود ي وون هون املورتت 
 فحيعمل  يه أحد أهريناملرتت 

 بثباي الفرد المردد اإل
شو ال مموا ال إنوا  واقعوا  هورتتا  ذهنوا ، للبهول بوه، وهو ا وذلك بوان ي وون هعي   ا1)ان يرات به الفرت املرتت اإلثبايت، وقد  سره به بعضهم -1

ن جواهال  ا بانوه بععوك هو ا و وامووقد ميثل له مبا إذا با  أحد ال عابني الل ين وضعها خلف السعار هشريا  إىل األميون هنه ،يف إه انه ووقوعه
 وهنمووا هثليووني هعطووابقني يف اتصو وويا  لنووه باإلشووارة وعوودم ال وورر بانووه هوول هووو النسوووة ألووف أو بوواق،  انووه ال إشوو ال يف  وو ة البيووق لععي  

 والقيمة، والدتت إمنا هو يف عدم هعر عه ان املشار إليه احملدت واقعا ، هو أيهما.
امسواق هوضووعة ملسوميالا الثبوبيوة ال املعو وة أو ال هنيوة  الودار هوثال  هوضوو  للبودار إذ األ ؛بفسري الفرت املرتت به خوال  الظواهر ول ن  

يف هصوداقيعه املورتت ذهنوا  أ   باحلمول الشوائقاتارجي ال ال هين و  ا املرتت  انه هوضو  للمرتت خارجا  ال ذهنا ، اللهم إال ان يورات بوه املورتت 
  عدبر. ،وجير  عليه ح م االسع الة لو قلنا باسع الة الفرت املرتتثبو  له عوامل وهنها ال هن،  ان الال هنية، ل نه هرتت ثبوبا  حينئٍ  
 الفرد المردد الثبوي 

 ان يرات به الفرت املرتت الثبويت، وهو ال    سره به هثل احملقا اال فهاين. -2
ال  بععريفوه علوى هوا هوو  واهر اللفو  وعلوى املوعوار  يوه لي وون مث ان املباين اخعلفت يف بفسريه وهن مث يف إه انه او اسع العه،  لنبدأ أو 

يوورات بووه الفوورت الوو   ال بعوونًي لووه واقعووا  ويف نفوو  األهوور وعووامل ف أن )الفوورت املوورتتا بوطئووة لبيووان املبووا املوعووار  يووه وبعريفووه ونقوود  ووريه، والظوواهر
  يف عوامل اإلثبوا  قهورا   وال ي وون لوه بعوني  عونًي اهيعوه، وعليوهف  وال ي وون لوه ب  الثبو  أ  انه املعقوم بالالبعني والبدلية ثبوبا  ويف جووهر ذابوه وه

 .لو علمه هعينا ، جل جاللهالهل عليه بعاىل حىت يف علم اهلل بعاىل وإال لزم 
 .وهو حمال  ما سييفيت الفرت املرتت هو )ه ا أو  ريها – ما قال اآلخوند   –وإن شئت  قل 

 املرتت ثبوبا  أو ها  سر به هوفوها مي ن ان يفسر به الفرت 
 المردد بين الوجود والعدم

املوورتت بووني الوجوووت والعوودم، وهوو ا  وواهر االسووع الة إذ الشوويق إهووا هوجوووت أو هعوودوم  وو ن  ووان هوجوووتا   هووو هوجوووت أو هعوودوها   هووو  -أ
أو  ا  وال اهووا هوجووووت ،هعوودوها  ألنوووه هوون مجعهمووواوال هوجووووتا  و  ،وال يعقووول ان ي ووون ال هوجووووتا  وال هعوودوها  ألنوووه هوون ر وووق النقيضووني ،هعوودوم
حوني وجووته بن وو  –وال يعقول يف املوجووت إال ان ي وون هوجووتا   ،أو ال ألنه مجق النقيضوني أيضوا  ألن هعوا اهوا هوجووت انوه هوجووت   ا  هعدوه

 .يف حاق ذا  الشيق، بعبارة أخرىف ثبو  الشيق لنفسه ضرور  وال ساحة للدتت ال هوجوتا  أو ال –القضية احلينية 
 المردد بين نوعين

وهثالوه هوا لوو قوال بععوك  ،بيعوا  أو هبوة  انوه ال يعقول ذلوك ثبوبوا   أسودا  أو  ويال  أو   ونوه  ،لني هعضواتينصواملرتت بني نووعني ذو    -ب
                                                           

 السيد الروحاين يف املنعقى.هثال   ا1)
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 أو وهبعك ال عاب هرتِّتا  اإلنشاق بينهما  قد أنشيف  رتا  هرتتا  بني نوعني  هل مي ن ذلك؟
 بين صنفينالمردد 

،  أو أ ريقيووا   آريووا  أو جرهانيووا   هوون العوورق األ ووفر أو األاوور أو األسوووت أو األبووي  أو  ونووه املوورتت بووني  وونفني هوون نووو  واحوود   ونووه -ج
ووونش  م  وت الووو موووا لوووو رت    فويف املقوووام ، رتيوووا  أو بر يوووا ، عربيوووا  أو  وووينيا  هوووثال   وووم  ل  يف بوووني  ونوووه س   ،ن وهعبووول الوووثمنوالسووولم هوجووول املوووثم ،فا  ل  ا  أو س 

 قال أسلفعك أو اسلمعك ه ا هب ا أو قال بععك سلما  أو سلفا .لو  ما   ،هؤجل الثمن هعبل املثمنبالع   والسلف 
 المردد بين فردين

املرتت بني  رتين هن نوو  و ونف واحود  موا لوو قوال بععوك هو ا ال عواب أو ذاال، و وان  ال وا هنوً البال وة هوثال  هون طبعوة واحودة  -ت
 ع د  هثليا .حبيث 

 الفرد المردد هو الكل  المقيد بقيد الوحدة
 ووان أ ثرهووا جوواٍر يف  –ان الفوورت املوورتت هووو ال لووي املقيوود بقيوود الوحوودة، وبوضوويب ذلووك يعوقووف علووى بيووان األقوووال يف هعووا الن وورة  -هووو

قيول باهنوا بودل علوى الون  هوق قيود الوحودة وهوق العنووين هوو الن ورة الو   ،وبوضي هف ان )رجلا بدون بنوين هوو اسوم جون  –الفرت املرتت 
 .أ  رجل واحد

 األقوال ف  النكرة
  قد اخعلفت األقوال يف الن رة إىل أربعة أقوالف

 النكرة ه  الفرد المرّدد
إه ووان ت، ول نووه واضووب الووبطالن ولوو ا اخعلووف األعووالم يف إه ووان الفوورت املوورتت واسووع العه وامجعوووا علووى األولف ان الن وورة هووي الفوورت املوورت  

 الن رة ووقوعها بل و  ة قوله )جئين برجٍلا هثال ، وسييفيت يليل  ل هنهما مبا يظهر به وجه وضوح البطالن.
 النكرة ه  الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة
 .ب ذن اهلل بعاىل لةبعمة و    ة، أو  قلف احلصة ال لية، وللب ثالثاينف ان الن رة هي الطبيعة املقيدة بالوحد

 الفرد المرّدد ف  خمسة مواطن بحث وصٌل:
ونضوويفف انووه يب وووث  باععبوواره هوون شوورائا املععوواهلني، ا1)يف )االسعصوو ابا و)اإلنشوواقا و)القصوودا عنووه ب ووثسووبا ان الفوورت املوورتت ي  

ا لفورا  عون انوه يععل وبعود ا – موا لعلوه  واهر اآلخونود   –أيضا  يف هباحث )العلم اإلمجايلا وانه قد يععلوا العلوم اإلمجوايل بوالفرت املورتت ثبوبوا  
ا هووق هشوصوويعه مووبووالفرت املوورتت إثبابووا   مووا لووو علووم بسووقوا قطوورة الوودم يف احوود االنووائني  ووان اإلنوواق السوواقا  يووه قطوورة الوودم هوورتت إثبابووا  بينه

 ثبوبا .
 أيضا  يف هباحث )املطلا واملقيدا مبناسبة الب ث عن )الن رةا واهنا هي الفرت املرتت أو ال.عنه  ما يب ث 

وعليهف  الالزم ضم هباحث الفرت املرتت يف ه ه املواضق اتمسة للوروج بصورة هع اهلة عنوه، ولعول األوىل حبثهوا يف أحود هو ه املوواطن 
 ولي  العشعيت بينها، على ان حبثها يف هثل االسعص اب اسعطرات ويف هثل هباحث العلم اإلمجايل أنسب و  ا اإلنشاق.

 صلى اهلل على محمد وآله الطاهرينو  ن املباتئ العصورية والعصديقية لأل ول والفقه،  عدبر.واألوىلف ان يب ث عنه  مبدأ ه
د ُّ َعِن اْلَح ِّ َأََل ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم َخلََّتاِن: ايبَِّباُع اْلَهَوى َوطُوُل اأْلََمِل، َأمَّا ايبَِّباُع اْلَهَوى فَبَيصُ ف قال أهري املؤهنني 

 .88ص 8ال ايفف ج مَّا ُطوُل اأْلََمِل فَبيُبْنِس  اْْلِخَرَة...َوأَ 

                                                           

 وه ا هن هباحث الفقه ع   سابقيه والحقيه. ا1)
 m-alshirazi.comالدرس على املوقق العاىلف نص هالحظة  بعيس ر
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