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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(444) 
 التالزم العقلي بني إابحة كل التصرفات وبني امللك

أقبببول) ابببن الواضبببال ا ببه ال نيبببالةم ععبببالص فبببني إابحببة مجيبببم الألصبببر ا  وفبببني امللبب ، ال بببا ابببن األابببور سببب )  
بباالعألباريببة الببر أارهببا فيببد املعألببن لببكا لببه اإ يفنبب ، اللهببم إال اإ ي   فنو ببا اببن ااخلر ايارجيببة الألنوينيببة  (1 هوج 
 ال يلألزاه. اه على ف عد، كما ا ه للمل  وكو ا على حنو املعلولية، وهو ابطل يف  فسه، وإإ احألملن

والظاهر اإ  الداللة االلألزااية الععلية( ابنية على اعداة اطوية وهي ا به فنباع علبى اإ الألصبر ا  الناقلبة  با 
ال مينبن ربرعاص إال اإ نينببوإ يف امللب ،  بعببد البنباع علببى هبكا  باإ جاللببة آيبة الألبببارة علبى العببول فبداللألها علببى 

على حصول املل ، نينوإ جاللة ععلية قهرية حينئٍك، أي ا به ينبدريف يف   بمل املسبألعال   إابحة كل الألصر ا ،
 .(2 الععلية(  ألأال(

 استحالة دخول العوض يف ملك غري من خرج منه املعوض
الوجبه ااخبر البكي هكبره مجبم ابن األعبالم لنهنبة املالةابة الععليبة فينهمبا  واحبدها) ،والألأال ألكثر ان وجبه

ثمن، وابن املسبألليل اإ جبريف املعبوض ابن الب   يم األعو م ابلعوض واملعوض،  ا يسمى ابلبثمن واملبوهو) اإ الب
إه ال ينببوإ عوضبباص واعوضبباص  أو يببدخل العببوض يف البب   ببمل اببن خببريف املعببو ض انببه َاببن ال يببدخل العببوض  يببه

لعببول ابإ املببثمن حينئببٍك هببكا خلببا. فعبببارة أخببر ) اومببم فببني العببول ابإ املببثمن اعببوض والببثمن عببوض وفببني ا
جريف ابن الب  أحبدهم لنبن البثمن يبدخل يف الب   بمله  أي الثالبإ( نينباقل إه لبو جخبل يف الب  الثالبإ ملبا  

 اخريف عن ال  األول.اا كاإ عوض 
ابثالص لثالبٍإ وعليه)  إها جاة ملن اررت  كألاابص اثالص ابملعاطاة اإ يألصرف فنا ة الألصر ا  حىت الناقلة كبيعبه 

نما اإ الثمن جريف ان ال  املشرتي ليبدخل يف النبه  باإ املبثمن نبخي اإ جبريف ابن النبه هبو  ا ه إها ابعه  
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ال يععبل ابم ا به خي جبريف ابن النبه فبل ابن الب  الببائم األول املعباطي، واحلا بل) ا به  ليدخل يف الب  املشبرتي
ولعلببه     ،ألالةم ععببالص  هببكا وجببه الببى. ي ليببدخل يف البب  املعبباطَ اإ جببريف املببثمن اببن البب  البببائم األول املعبباط  

  عد ختلصوا عنه ابلعول ابملل  اااناائي. هوعلى أي  ا ه على  رض اوواب عنه.
 امللك اآلانمائي غري عقالئي

، إضببا ة إا ا ببه  ببمل ععالئببي أ ببالصن أال نيببر  ا بب  لببو قلبب  للععببالع اببن (امللبب  اااناببائيعليببه  يببرج  لننببه
أحببد أفويبببه  ا مببا يعألعبباإ عليببه قهببراص، ولنببن فعببد اإ يبببدخال يف  خمأللببا امللببل والنلببل اإ الشببرتى لببو ارببرت 

، لوجببدوه ابن أ ببرب ال!رائببخيد، ولبو جل  عليببه جليببل ابال عألبباق قهبراص  ببوراص  كالطلعببة النبه كالطلعببة ر جرجبباإ انبه
، ربببرعي ملبببا كببباإ فبببه يفس إه ال كبببالم يف إانا بببه ععبببالص، لنبببن امللببب  ابببن احلعبببائ  العر يبببة ولبببي  حعيعبببة ربببرعية

يف النبببه   ،ال جنبببده يف سبببوق الععبببالع وكبببكل  املعبببام) العبببول فبببدخول ابببا اربببرتاه اعاطببباةص مللببب  ااانابببائي  بببا وا
 دإا ال  ان اررتاه انه أيضاص  ر خروجه انه كالطلعة ،كالطلعة وزع ان الثا ية عند فيعه للثالإ

ِْلك     عم لو خي مينن اومم فني جليلي  َا ِإَلا ب اْع دا ِمْل ك  َلا   و ((َلا ب اْيعا ِإَلا ِفيماا َتا جليبل  بلة وفبني  (( ِعْت
 بلة ربراع الشبرتى أفويبه ر ا عألاقهمبا عليبه قهبراص إال فبكل  الضبطرران ملبا اربرتاه ابملعاطباة وجليبل  فيم املعاطى

رنيببة إليه ععالص ان ابب جاللة االقألضباع ولنبن األابر لبي  كبكل  لوجبوج خيبارا  أخبر  فبل واناقشبا  سبافعة 
 )كما   وهي  

 حتليل معىن )َل عتَ إَل يف ملك(
َا ِإَلا ب اْع   دا ِمْل   ك     )عليبببه السبببالماابببا العألببب   ببباإ قولبببه  أحبببد املعألضبببي، حسبببخي قبببو م، لبببدخول  ((َلا ِعْت   

 ر ا عألاقه عليه قهراص، ناب عنه) ن يف النه آانص اا إها اررتاهالعموجي
 )َل عتَ( وليس َل انعتاق إَل يف ملك! -أ

بباعببام يفإ أوالص) الروايببة أجنبيببة عببن امل إه اوضببوا الروايببة أو املنفببي  يهببا  العألبب ( وهببو  ناسببألدلوا فببه  اابباص  وعم 
 ا بههو  اال عألاق العهري( واال عألاق هو  عبل الشبارا أي  احلا ل لد  ررائهما وااا  عل اخألياري للمنلا، 

َا ِإَلا ب ا   إعألبباق انببه ال اببن املنلببا وخي يعببل احلببديإ ال  ا عألبباق إال يف البب ( فببل  وقيبباس  ((ْع  دا ِمْل  ك  َلا ِعْت  
إه عببدم قبدرة العبببد علبى العألبب  إال  يمبا ميلنببه ال يصبال نيسببريأله إا  العيباسن أحبداا علبى ااخببر ابن ارجأ أ ببواا

علببى اإ الشببارا االبب  امللببوت  لبببو اعألبب  عليببه قهببراص  هببو إعألبباق يف النببه جببل ا بببه،  ،الببرب والشببارا األقببدس
 ملثبال  ا به إها قبال ابثالص  ال  ب   جفبى وابم هلب   وضبله ابوالفرق فني املصدر وابب اال فعبال أوضبال ابن اإ 
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يعب  ال كمبا يف فلدان( يف اعام الألشريم قا داص حترمي ال!   ا ه ال يعب   ال ا !شبا ( أي عبدم حصبوله نينوينباص  
كباإ اخأليبار ص الحألبايف   لبو  اإ هكا أابر آخبر  ان آخر وينرتدا فه ا !شا ( مبعىن حترمي اإ ين!  الشرتىال  

 إا  ي آخر.
َا ِإَلا ب اْع دا ِمْل ك    واحلا ل) اإ ظاهر  ا به ال نبوة أو ال يصبال اإ نيعألب  إال ابا  لنبه، وهبو أجنب   ((َلا ِعْت

 لوكبباص  يصببر فببكل وإإ خي  األب إها أجببر  عليببه االفببن ععببد االفأليببااعببن اإ الشببارا هببل لببه اإ انببم اب عألبباق 
 .لالفن

 يراد به ما َتلك أمره َل ما َتلكه وامللك قد -ب
 لنبه، واالسبألدالل إ با يبألم لبو أريبد الثبا  جوإ ابا اا  لب  أابره ال فه ل ( األمل  يها اإ يراج خل ياص) اإ  ا  

، ولبئن خي ينبن ظباهراص يف األول  بال أقببل األول  ا به علبى األول) الوكيبل والنائبخي واملشبرتي ابملعاطباة االب  ألابره
 مجاله فينهما  ال يصال االسألدالل فه،  عم لو اسألظهر إراجة املعىن الثا  ملا ورج هكا اوواب.ان احألماله وإ

وقببد أرببار السببيد اليببزجي إا هببكا فعولببه)  وانهببا) اسببألة نيوقببا العألبب  علببى امللبب ، واملشببهور هلبب ن ولببكا 
 حنموا ابملل  الألعديري على اخألالف يف كيفيأله  يما لو قال "اعأل  عبدت ع ".

ا هو ان جهة قولبه ومي  ال عألب  إال  يمبا ميلب (،  عليبه السبالمنن أإ يعال) إإ  هكا الألوقا لي  ععلياص وإ  
ال النيببة العببد، وحينئبٍك  ببال  –علبى حسبخي اببا عر ب  يف البيبم  –ومينبن أإ ينبوإ املببراج انبه النيبة االعألبباق 

 (1 اا م ان جواةه إها كاإ إبهإ املال  وإابحأله(
 ك(حتليل معىن )َل بيع إَل يف مل

 )  ال فيم إال يف ال (  ملج عليه)عليه السالموااا قوله 
، (فيببم إال يف رببيع  لببوت لبب جوإ  ال  (ال فيببم إال يف اببا  لبب  أاببره اا ببا واإ املببراج  الثببا أوالص) اوببواب 

 ولكا  ال البيم ان النائخي والوكيل أل ه ميل  أاره وإإ خي ميلنه.
 بديل للملك اآلانمائي: امللك التنزيلي

فيببم اببا ارببرتاه ويف ل منا لنببن للملبب  اااناببائي، فببديل آخببر ععالئببي، مينببن االلألببزام فببه يف العألبب  وخل يبباص) سبب
اإ ، مبعببىن) ابملعاطبباة وسببائر املعااببا  الببر اضببطروا  يهببا لاللألببزام ابمللبب  اااناببائي، وهببو العببول ابمللبب  الألنزيلببي
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 حسبخي قاعبدة ا مبا ينعألعباإ عليبه  الألنزيلبي وهو يف النه ل اشرتي األفوين انزلة املال   اعألعه عليهالشارا  ز  
املألعاطي انزلة املال   ببو ة لبه فيبم ابا أخبكه ابملعاطباة وإإ خي ينبن االنباص وااا يف املعاطاة  نعول) ا ه  ز ل قهراص( 

واإ له، والألنزيل أار ععالئي األداول عن  املل  اااناائي، أال نير  اإ نينزيل الطواف انزلة الصالة ععالئبي  
املببأاوم ابببم حفبب  اإلاببام انزلببة العبببدم ععالئببي  وأال نيببر  ععالئيببة احلعيعبببة االجعائيببة الببر قببال  بببا  ل ربب    نينزيبب

 السناكي 
 أو جراين حكم امللك عليه بال تنزيل

 .ل انزلة املل ، ولننه جتري عليه أحنام املل   أي ان  مل نينزيل(خللثاص) وقد يعال اب ه لي  مبل  وال انز  
ف يف وجبر إ أحنببام امللب  عليبه نيصببر   ،ف يف املوضبوااإ الألنزيبل نيصببر   هني الثببا  والثالبإفبني البوج والفبرق

احملمبببول  عبببد يعبببال ابسبببأللالة هبببكا فبببدعو  ابببا سبببب  ابببن اسبببأللالة خبببرويف املعبببوض ابببن الببب  أحبببدهم وجخبببول 
ل الببثمن يببدخكمببا جببريف انببه   املببثمنل انببزل املالبب   بباإ جوإ هلبب   الألنزيببل( أل ببه إها  ببز    ببمله، العببوض يف البب 
 إليه.  ألدفر جيداص.

وهكا الثالإ هو ظاهر جواب السيد اليزجي يف عبارنيبه اانييبة فعبد قليبل،  أضبفنا إليبه اوبواب الثبا  األقبو  
 انه والدا م لإلرنال جو ه  جوإ الثالإ(  عم إإ أراج فعبارنيه الألنزيل كاإ كما قلنا.

ر ا  املبككورة اوقو بة علبى امللب  اطلعباص حبىت قال)  هبكا ابم أ  به علبى  برض حتعب  اإلمجباا علبى كبوإ الألصب
 هبل  (1 أو العبول ابمللب  احلنمبي( ن جعبو  حتعب  امللب  آان ابا قبلهمبايف خصوص املعبام أيضباص  عبول كمبا مينب

ل انزلببة امللبب  اببراجه ابمللبب  احلنمببي) أي احملنببوم يفحنببام امللبب  وإإ خي ينببن النبباص   هببكا هببو الثالببإ( أو املنببز  
 الناص واقعاص لننه ال  نينزيالص  هكا هو الوجه الثا . وللبلإ  لة إبهإ هللا نيعاا.إإ خي ينن  ا ه و 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

ا ياص دُّ النااسا عاْن   ) عليه السالماإلاام الصاجق  قال قاطاعا ظاْهِري اثْ نااِن: عااِلٌ م ت اهاتِ ٌك واجااِهٌل م ت اناسِ ٌك، هاذا
ا ياص دُّ النااسا عاْن ن س ِكِه ِباْهِلهِ ِعْلِمِه بِت اهاتُِّكِه    (( واهاذا
 (.77ص 4عوايل الآللئ) يف 
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