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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
(822) 

 )الكلي( ابحلمل الذايت والشائع وبلحاظ االنطباق واإلشارة
 فـ: ،فان كونه كلياً أو جزئياً خيتلف ابختالف اللحاظات اخلمسواما الكلي 

 كلي  ابحلمل الذايت األويل الكلي:
 ما سبق يف )اجلزئي( هوهو واضح ووجه

 جزئي  ابحلمل الشائع الصناعي ذهنا   الكلي: 
لــدة دــدك ال فرــن فــرم  ــدقه )مــن حيــر لوضــوا ان الوجــوك مــالخ التلــدة والوحــدة فانــه مــن حيــر وجــوك  الــ ه  أمــر معــني مت

وأقســامه منهــا ( علــى كيــ ين، وعلــخم علــى وتلــف األقــوال يف ح ي ــة العلــم فانــه ســي ي وجــوك ، ال مــن حيــر مفهومــه ومنســوابً لجفــراك اخلارجيــة
ومنهــا: انــه االنفعــال  ،فيــة نفســانيةومنهــا: انــه كي ،ومنهــا: انــه اةضــافة اال ــراقية ،الصــورة احلا ــلة مــن اللــيذ لــد  الــ هن هومنهــا: انــ التصــور،

 وغ  علخم.
 حمال  ابحلمل الشائع الصناعي خارجا   الكلي:

 يستحيل وجوك الرلي يف اخلارج. :إع الوجوك خارجًا مالخ التلدة والوحدة وادلصداقية فريف يرون كلياً؟ وبعبارة أخر 
و الـ هن، امـا اخلـارج فـال يـل فيـه لن ـول ابن الرلـي ابحلمـل الـ اي كلـي وبعبارة أخر : موطن احلملني )ال اي واللائع( واختالفهما إمنـا هـ

 .وابحلمل اللائع جزئي
 من كعو  وجوك  يف اخلارج.لو فرض وجوك  يف اخلارج، وفرض احملال ليس مبحال، فهو جزئي حينئٍ  حتماً فيلزم مجع الن يضني  ان الرليّ مث 

 حمال  بلحاظ اإلشارة إىل اخلارج الكلي:
 .جزئي ومتناقض كما سبقخم ألنه ال يوجد يف اخلارج فرك كلي كي يرون الرلي ادلتصور عهناً مل اً إليه، على انه لو أمرن فهو وعل

 حمال   بلحاظ االنطباق على كليات عديدة خارجية الكلي:
 دلا سبق.

 كلي  بلحاظ االنطباق على كليات عديدة ذهنية الكلي:
والرلي ادلنط ي كلي بلحاظ انطباقـه علـى الرليـات الطبيعيـة، ال علـى األفـراك إع الرلـي  ،دة هي الرليات الطبيعيةوعلخم ألن تلخم الرليات العدي

 رلي( فال ينطبق إال على الرليات وليست إال الرليات الطبيعية.الاما الرلي ادلنط ي )وهو مفهوم  ،الطبيعي هو الرلي ادلنطبق على األفراك
 بق على اةنسان /احلجة/ الب ر/ الرتاب/ و... وكلها كليات طبيعية.: ان الرلي ينطبعبارة أخر 

 )الفرد( ابللحاظات اخلمس
 ال هو جزئي وال كلي  ابحلمل الذايت األويل الفرد:

)بيــان علــخم: ان الرليــة واجلزئيــة يو ــف بمــا اللــيذ بلحــاظ نســبته إ  ال ــ  )وهــي  يف عنــوان )اةنســان( مــن:والوجــه يف علــخم مــا ســبق 
 فراك اخلارجية( إع عندما تالح  نسبة ادلفهوم إ  األفراك فان امتنع فرض  دقه على أكير من فرك واحد فجزئي وإال فرلي.األ

وامــا احلمــل الــ اي واللــائع فــال يالحــ  فيهمــا  ــيذ خــارج عــن الــ ات ووجوكهــا، بــل يف الــ اي تالحــ  الــ ات ف ــ  ويف اللــائع يالحــ  
 وجوكها ف  .
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 ي صر النظر على وجوك ال ات.فيف احلمل اللائع ، واما  احلمل ال اي ي صر النظر على ال ات وال اتياتوبعبارة أخر : يف
ألو  واما يف الرلية واجلزئية فتالح  ال ات )أي ادلفهوم( منسوبة للدارج )وهو األفراك( فالرابع واخلامس مـن عـاخم وتلـف عـن عـاخم اليال ـة ا

 .(1)فتدبر(
ه منســوابً للدــارج ر فيــه النظــر مــن حيــر هــو )أي مــن حيــر تصــور  كفــرك( علــى عاتــه، وكونُــفانــه يــراك بــه اللــدة ف ــد ُقِصــ (الفــرك)وامــا 

 عن حرمي ال ات. وانطباقه على كي ين وعدمه خارجٌ 
مــل الــ اي األو   وبعبــارة أخــر : )الفــرك( هــو الرلــي الطبيعــي بضــميمة ادللدصــات الفركيــة، والطبيعــي لــيس برلــي وال  زئــي يف مرحلــة احل

 (2)كمــا فصــلنا  يف عنــوان )اةنســان( كمــا ان ادللدصــات الفركيــة يف حــد عا ــا ليســت  زئيــة وال كليــة إع ادللدصــات الفركيــة هــي ادلرتنفــات
ئيـة وال هـي  ابلليذ مـن م ـوالت الوضـع واأليـن واجلِـدة والرـم والريـف وادلـ  وغ هـا، وهـي يف مرحلـة مفهومهـا ويلهـا الـ اي األو  ال هـي جز 

 كلية إع سبق ان اهنما تعرضان الليذ إعا خم ي صر النظر على كاخله بل نظر إليه منسوابً إ  غ  .
وهــو مركــ  مــن الرلــي الطبيعــي وادللدصــات الفركيــة، وال ريــ  ان الرليــة واجلزئيــة ليســت جــزذ )أو مــيالً هــو فــرك، مزيــد إيضــاا: ) يــد( 

 منسوابً لل   فن ول انه جزئي إع فتنع فرض  دقه على كي ين. ادلفهوم فة  (4)، بل مها(3)أيٍّ منهما م وم( مفهوم
 جزئي  ابحلمل الشائع الصناعي ذهنا   الفرد:

 جزئي  ابحلمل الشائع الصناعي خارجا   الفرد: 
 كلي  على األفراد اخلارجيةبلحاظ االنطباق  الفرد:
 يجزئ  بلحاظ االنطباق على ادلفهوم الذهين الفرد:

 اللهم إال لو اعترب مرآة ألفراك عهنية كي ة. فت مل
 جزئي  ق عليهبلحاظ اإلشارة وادلنطب   الفرد:

 الفرد ادلردد، ابللحاظات اخلمس
 حمال  ابحلمل الذايت األويل الفرد ادلردد:

وال جيتمــع  ،الالبلــر، عــن غــ  وعلــخم ألن الفــرك يعــ  اللــيذ بلــر، ال عــن غــ  ، وادلــركك يعــ   ؛وعلــخم لتنــاقض ادلو ــوف مــع الو ــف
 البلر، ال مع الالبلر، ال سمي وإن اجتمع مع الالبلر، ادل سمي.

   التلدة وانه هو وليس غ  ، اما ادلركك فمت وم حب ف قيد )وليس غ  (.وبعبارة أخر : الفرك حد  
 ابلنسبة لل سيم. بدون حدٍّ هو وادلركك ن من عات وحّد مائٍز له عن غ   )وإال دلا كان فركاً( وإن  ئت ف ل: الفرك مرو  

أو متعل ــاً للعلــم  دّ باً أو م صــوكاً يف ادلعــامالت بنحــو اجلِــ ــاً لشنلــاذ أو مستصــحَ وعليــه: فــالفرك ادلــركك  بــو ً، دــال، فيســتحيل ان ي ــع متعل  
 ذ منهما فسي ي إبعن هللا تعا .واما كونه جزئياً أو كلياً أو ال  ي ،أو ان يرون هو النررة.. وللبحر  لةح ي ًة اةمجا  

 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو 
ُ أ ْعل ُم ف  ُيوِقع  ِف ق  ْلِب ص اِحِبِه   ِإذ ا ُسِئل  الرَُّجلُ ))قال:  عليه السالمعن أيب عبد هللا  ِمْنُكْم ع مَّا ال  ي  ْعل ُم ف  ْلي  ُقْل ال  أ ْدِري و ال  ي  ُقْل اَّللَّ

ْسئُ   .43م 1الرايف: ج ((وُل ال  أ ْدِري ف ال  ي  تَِّهُمُه السَّاِئلُ ش ّكا  و ِإذ ا ق ال  اْلم 
                                                           

 (.282راجع الدرس ) (1)
ة هو الوجوك، ال غ . (2)  والتح يق ان ادللدِّ
 الطبيعي وادللدصات. (3)
 الرلية واجلزئية. (4)


