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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 ملخص البحث:

ي ووصةوال ا  السةيد الروحةا  نصةار كرنةا بةان مجلةه مةن الف هةاا مةن ال ةي  اال؟ ذ ام ال موضةوعا كان البحث حول التوريةة وهةه هةي كة ب
 وامةةا الو ةةه ،االول فهةةو مةةا سةةاقه ال ةةي  االنصةةاري يف كالمةةهالو ةةه امةةا  :لةة ل  وقةةد ذكةةروا و هةةني ،ة ليسةةب ببةة ب موضةةوعاان التوريةة ارتةةاوا

يبتة  علةى حت ية  يف كوهنةا كة با أو ال، حت ية  االمةر ان  إ  ذهة حيةث  -تبعةا لةبعا االعةالم –صةاق    الثا  فهو ما ذكره صةاح  ف ةه ال
اهنةم  اذ؛ فةان كةالم امل ةهور سةيبون صةحيحا اخلار يةة للنسبةفلو قلنا اهنا موضوعه  ؟شيا ألي واهنا موضوعة اخلربية اجلملة ح ي ةيف  املسالة

فصةد  واال  اخلار يةة النسةبة -أي ظةاهر ال ةول  –طاب  رج فلو للخا -يف اجلملة اخلربية -صد  عباره عن مطاب ه ظاهر ال ولذهبوا ا  ان ال
 .فب ب

 إشكاالت فقه الصادق الثالثة على المشهور
 :و وهوذل  لعده  اخلار ية للنسبةليسب موضوعه  اخلربية اجلملةان ف، ما ذكره امل هور ليس بصحيح ف ه الصاق  ارتاى ان ولبن

 (2)من اجلمه ك ولنا اإلنسان ممبن وحنوه، وقعوى اعمال العناية يف مجيع ذل  كما ترى( يف كثري (1))عدم و وق النسبة الوجه األول:
فةان نسةبة كمةا يف )ييةد ممبةن( فهةي سةالبة بانتفةاا املوضةو    فيهةا اخلار يةة للنسةبةال و ةوق  اخلربيةةاجلمةه كثريا من ال ضةايا و وتوضيحه: ان  

انتزاعي وهو أحد طريف النسبة وهو ال خارج له فبية  بالنسةبة ال ائمةة بةه وباملوضةو ؟ اإلمبان إ  ييد ليسب مو وقة إذ اإلمبان بنفسه أمر 
 وك ل  احلال يف ب ية األمثلة به األمر يف بعضها كالدور ممتنع وغريها.

 : )عليه السالم(على اشكال فقه الصادق  األجوبة
 ليس بتام لو وه ثالث:  ولبن الظاهر ان إشباله قام ظله

 االنتزاع لنسبة موجوده في الخارج بوجود منشأا الوجه االول:
 :اما الو ه االول فهو

 نفس االمبان . كما هو احلال يف،  و وق من ا انتزاعهابوذل   (3)يف اخلارج  النسبة مو وقةيف مثالنا )االنسان ممبن( ه ه  النسبةان  
اخلارج أو ال؟ أما األول: فانه الصحيح وعليه يف  انه مو وقي ال بفان ه ا االمبان اما ان  املخلوقات ممبنة: عندما ن ولانه  بيانه:

ن اليمه ان ييد املو وق ال؛ ليس بصحيح( فانه االمبان ليس مبو وق خار ا الثا  )ان ي ال انواما  ،ايضا ةمو وق ال ائمة به النسبةتبون 
 خلارج فال بد انه إما ممتنع أو وا   فيه!إذ فرض البالم ان إمبانه ليس يف ا رج اما ممتنع او وا   وكالمها باطهيف اخلا

 بةزياايبةون لةه مةا  تةارة ال يافان  ،انتزاعه من ا بتح  يف اخلارج  متح  االمبان ان وعلم البالم  احلبمةيف ثبب وحت ي  ذل  انه: قد 
فهةةو )يف نفسةةه،  كةةالعرضبغةةريه   لبنةةه يبةةون قائمةةا   بةةزيااواخةةرى يبةةون لةةه مةةا  ،فهةةو )يف نفسةةه، لنفسةةه( يف اخلةةارج علةةى حنةةو مسةةت ه كةةاجلوهر

يوج يف نفةس الواقةع  األربعةةفةان  الزو يةةكمةا هةو احلةال يف  ،(4)فهو )يف غةريه لغةريه( ال يا من االمور االنتزاعيةثالثه يبون  تارةولبن  ،لغريه(

                                                           
ق رقه، ولو أراق عدم و ةوق النسةبة ب ةول مطلة  لبةان  ة  ان حلثةه باحلمةه الة ا) األوا كةة)اإلنسان حيةوان نةاط  أو ب ةر( مراقه: عدم و وق )النسبة اخلار ية( ألن ه ا هو كالمهم وهو بصد (1)

 فتدبر  يدا .
 .302ص 21ف ه الصاق  ج (2)
 وه ا ن اش صغروي (3)
لة الفاعلية أو )يف نفسه لغريه بغريه( وهي االعراض أو )يف غريه لغريه بغةريه( وهةي االنتزاعيةات واملعةا  إذ األشياا اما يف )نفسه لنفسه بغريه( وهو اجلواهر من املمبنات، وبغريه ت ري للسب  والع (4)

 واما الوا    ه امسه فهو كما قالوا )يف نفسه لنفسه بنفسه(. ،احلرفية
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رض ان ان سةامها إ  فةا  يف ال هن ف ط ليو و  ولبنها مو وقة بنفس و وق الزو ني أي الربت التني مثال  وليسب ال يو ا  يف اخلارج (1)اخلار ي
 متساويني صفة ح ي ية خار ية اليمة ل اهتا يف اخلارج ال يف ال هن ف ط به ان ما يف ال هن هو انعباس ملا يف اخلارج.

ذكةةره السةةيد فةةال يةةتم مةةا  ومعةةه بةةنفسحن حنةةوحن الو ةةوق ةمو ةةوق اإلمبانيةةة النسةةبةانتزاعةةه فبةة ل   كمةةا ان االمبةةان مو ةةوق بو ةةوق من ةةا: اذن 
 .الروحا  من ن ا 

 اجلواب الصغروي يف امل ام. ه ا هو
  الواقعية للنسبةموضوعه  الجمله الخبرية -الجواب الكبروي:

 :فهو  -كربويا –واما  وابنا 
 اي عةةاممةةن  وغريهةةا أي أعةةممةةن اخلةةارج والةة هن و)الواقةةع( أعةةم  ،(2)الواقعيةةة للنسةةبةموضةةوعه  اخلربيةةة اجلملةةة ان: ي ةةال ان االصةةح هةةو ان

وهة ا ممةا ال  النسةبة واقعيةة ايضةاو واقعةي  أمر هي قضيه ح ي ية واالمبان ال ضيةويف مثالنا ييد ممبن فان ه ه  ،اعتباري أو -مبراتبه  –ح ي ي 
 فينطب  )مطاب ة ال ول للنسبة الواقعية(. ش  فيه

 و ممتنع( : )الدور محالاشكالاألجوبة عن 
وال يف يف الة هن : ال يف اخلةارج وال الةدور ال يو ةد يف أي عةامان بة(؛ الةدور ممتنةعمجلةة ) علةى اإلشةبال واما اإلشةبال الة ي أضةفناه وهةو

ال واقةةع لةةه ابةةدا  وموضةةوعها حمةةال وكالمهةةاهةةو الةةال  وحمموهلةةا ان طرفهةةافةة ؛أيضةةا   ال ضةةيةيف  فةةال واقعيةةة للنسةةبةتنةةع وحمةةال مطل ةةا مم غريمهةةا إذ هةةو
 ما واقعية؟فبي  تبون النسبة ال ائمة هب

 فجوابه:
ال اهنةا قضةيه  ،ا  قضةيه فرضةية تعلي يةة ال ضةيةامل صوق منها كه ما فةرض انةه قور فهةو حمةال ف  ةع  انه ي ال يف قضيه )الدور حمال( :اوال

 فبي  بنسبته؟ فتامه تنجيزا وفعال ال واقع له يف أي ص ع وعامالدور تنجيزية كيما ي ال ان 
 .وقد عربنا عن ذل  بة)ممتنع(ومعناها الدور ليس مبمبن  ها ا  قضيه سالبة حمصلة عان ه ه ال ضايا مر  وثانيا:

 واحلاصه: ان ال ضية اخلربية املو بة هي املوضوعة للنس  اخلار ية اما اخلربية السالبة فموضوعة لسل  ونفي النسبة اخلار ية
وفةةر  ثبةةوت ثبةةوت شةةيا ل ةةيا فةةر  ثبةةوت املثبةةب لةةه  ي ةةال: انفةةال : لةةو قلنةةا )اجلبةةه مةةن ذهةة  معةةدوم( (4)وبتعبيــر اخــر وفــي مثــال اخــر

هةو تعبةري اخةر عةن كونةه لةيس مو ةوقا؛  (معةدوم)ان  المول فيبةون )املعةدوم( مو ةوقا  وتبةون نسةبته إ  اجلبةه مةن ذهة  مو ةوقة! واجلةواب:
 ظاهر اجلملة هو االثبات اال ان واقعها هو النفي .وببلمة: ان 
( صةةحيح إال يف هةة ه اجلملةةة اخلربيةةة موضةةوعه للنسةةبة اخلار يةةةف ةةوهلم )كةةي ال حلبةةن ن ضةةه  بآيةةة وال بروايةةةان كةةالم االقبةةاا لةةيس  وثالثــا:

   بغري الموالت االنتزاعية واملمتنعات. –فرضا   –وبعبارة أخرى غاية األمر ان كالمهم هو مطل  وقد قيّد ع ال  ،الفروض وأشباهها
 ال قطعا وال ظنا الواقع لة الخبرية ليست بكاشفة عنالوجه الثاني: الجم
 :بال السيد الروحا  على كالم امل هور فهو شواما الو ه الثا  من ا

 .(4)بة اخلار ية لبانب قاللتها قطعية(و لو كانب موضوعة للنس ،ة عن الواقع ولو ظناكاشف ان اجلملة اخلربية ليسب)
تةةدل  فاهنةةا فةةان كةةه كلمةة قةةد وضةةعب ملعةةى؛ ( تةةدل علةةى اجلةةدار اخلةار ي بوضةةعها وهةة ا واضةةحان كلمةة ومفةةرقة ) اجلةةدار : توضــيذ كلــ 

وهنةا فلةو كانةب اجلملةة اخلربيةة موضةوعة للنسةبة اخلار يةة  ،وك ل  احلال يف كلمة النةور وغريهةا مةن البلمةات –للعام بالوضع طبعا  – (1)عليه
                                                           

 يات خمتلفة فهو و وق واحد لنفسه بعناوين خمتلفةوبتعبري اخر: هو ذا) باب الربهان وهو ما ينتز  من حا  ذات ال يا  فان ال يا الواحد له حيث (1)
 ولعه م صوقهم من اخلار ية هو الواقعية، لبن بيان املراق ال يدفع اإليراق (2)
 ه ا املثال من عام اإلمبان ذكرناه لت ري  املطل  يف عام االمتنا  إ  ال هن. فتدبر. (3)
 .302املصدر ص (4)
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 ،ييةد قةائم: فلةو قةال احةدهم ،ال قطعةا وال ظنةا )النسةبة اخلار يةة( يةة ال تةدل علةى الواقةعوحنن نرى ان اجلملةة اخلرب  ،بد ان تدل عليها قطعا الف
ةةره هةة ه اجلملةةة بنفسةةها فهةةه ن طةةع ب يامةةه او نظةةن بةة ل  للنسةةبة  إذن. وعليةةه: فليسةةب موضةةوعة ال ك ةة  فيهةةافةةكةةال : واجلةةواب؟ مةةن صحن

 .اخلار ية
 : جواب الوجه الثاني
 لو ه: اه ا على  وتو د عدة و وه وا وبة

 تامة  علةوضع شيء لشيء مقتض للكاشفية وليس : الجواب االول
السةةيد الروحةةا  قةةد افةة ض ان وضةةع يبةةدو ان و  ،هلةةاعلةةة تامةةة بامةةا اجلةةواب االول فهةةو ان وضةةع شةةيا ل ةةيا هةةو م ةةتا للباشةةفية ولةةيس 

بةةه  ،وممةةا م ي ةه بةةه أحةد هةة ا لةيس بصةحيحلباشةةفية، لبةن فتةةوهم اسةتلزام الوضةع لبنحةو العليةةة التامةة  إمنةةا هةو اجلملةة اخلربيةة للنسةةبة اخلار يةة
   .للباشفية أو ف ه هو م تٍا هلا ال غري من العله املعدة (الوضع)

 :ذل  كي يتمال روط  امل دمات و جمموعة من  توفر بد من ان اجلملة اخلربية حىت تب   عن الواقع فال وبتعبير اخر:
 بعيد  م تٍا أو ُمعحند  وه ا : الوضع -1
، إذ ال ي ةةةول امل ةةةهور ان الوضةةع بنفسةةةه وبةةةدون علةةةم السةةةامع بالوضةةةع كاشةةة  عةةةن معانيةةةه وهةةةو ان يعلةةةم السةةةامع هبةةة ا الوضةةةع: العلةةم -2

   ومضامينه ومدلوالته!
 .(2)، ومنها: معرفتنا باملتبلم وأحواله وانه ال ي ول الب ب ومنها غري ذل صاققة كون اجلملة اخلربيةالدالة على  نات امل ارحن  تو دان  -3

فةةال يةةن ا: ان عةةدم و ةةوق الباشةةفية يف مثةةه ييةةد ممبةةن قليةةه علةةى عةةدم  للباشةةفية ال علةةة تامةةة العلةةةان الوضةةع هةةو  ةةزا : والمتحصــ 
 الوضع للنسبة اخلار ية!
 الخلط بين الوضع واالستعمال واالرادة حصول : الجواب الثاني

 :واما يف اجلواب الثا  فن ول
 الوضةةع واالسةةتعمال واالراقة بةةني أمةةرين مةةن األمةةور األربعةةة وهةةي:خلةةط  )عليةةه السةةالم(الصةةاق   انةةه قةةد حصةةه فيمةةا ذكةةره صةةاح  ف ةةه

واألقلةة علةى الصةد  والبة ب أمةر  ،آخةر شةيا اجلديةةاالراقة و  ،واالراقة االسةتعمالية شةيا، فان الوضع شةيا؛ واألقلة على الصد  والب ب
 رابع.
البةد  -مفةرقا كةان او مجلةة  -الوضةع  للباشةفية عةن مدلولةه وال عةن مةراق املةتبلم بةه انلبنةه ال يبفةي ن الوضع وان كان مو وقا ثبوتةا فا
مث  آخةةر  امةراالراقة اجلديةةة الداللةةة علةى امةر و كلةةه ذلة   و  ،مةراقه االخطةةاري أفةةاقاسةتعمالية  بةةزراقة وحينئةٍ  لةةو اسةتعمهالعلم بةةه بةع ةة  تمةن ان ي

 كه ذل  أمر واألقلة على الصد  والب ب أمر آخر.
فانةةه لةةو اسةةتعمه اللفةة  يف  بةةه التفبيةة   ةةاٍر فيهةةا -أي الح هةةا  – يةةاتسةةتلزم االخر تال  (3)األربعةةةهةة ه االمةةور  سةةواب ان : حاصــ وال
مث ان ذلةة  بةةدوره ال يفيةةد و ةةوق اإلراقة اجلديةةة بةةه اهنةةا تفهةةم مةةن  ،إال لةةو علةةم بةةهكاشةةفا تامةةا عنةةه   فةةال يبةةون االسةةتعماليةبنحةةو االراقة  معةةى

وكه ذل  ال يعةد قلةيال  علةى  ،ظاهر حال املتبلم والتبا  اال تماعي وأصالة مطاب ة اإلراقة اجلدية لإلراقة االستعمالية وما أشبهقرائن أخرى ك
 الطاهرين  وصلى اهلل على محمد واله   (4)الصد  به ال بدمن التماس قليه آخر

                                                                                                                                                                                                                                
 أي تفيد تصوره. (1)
 البحث ال اقم مزيد توضيح فانتظر.سيا) يف  (2)
 الوضع، اإلراقة االستعمالية واإلراقة اجلدية، األقلة على الصد  والب ب. (3)
 ونضي : حصه اخللط بني الو وق واملفهوم فان اجلملة اخلربية وضعب إلفاقة مفهوم النسبة اخلار ية ال و وقها. وسيا) بيانه (4)


