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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
(121) 

 المناقشات
 وخالصة كالمه يف ضمن نقاط مع مناقشاهتا:

 ، على شيء، من جهتينتينكان اجتماع إضافتين تامإم -1
ان اجتماااإ إضاااتتني نيااامتني علااى  اايم واحااد ملااي معقااول، وامللليااة إضاااتة وكااما الساالطنة، تااال  لاان اجتماااإ ملليتااني  األولىىى:

 نيامتني على  يم واحد، وال  لن اجتماإ سلطنتني نيامتني على  يم واحد.
لليتني، لشااوا واحااد علااى  اايم واحااد، حمااال، ألنااه ماان اجتماااإ امل لااني، كاجتماااإ عليااه: ان اجتماااإ إضاااتتني، كااامل وقااد يااور 

 له وعدمها بالنسبة للشيم الواحد تانه من مجع النقيضني. مللية  
إذ لاايم ماان اجتماااإ امل لااني وال الضاادين، وال  (1)اسااتلالتهاامااا اجتماااإ إضاااتتني لشوصااني علااى  اايم واحااد تانااه ال  لياا  علااى 

؛ أال نيرى )االخوة( و)املوازاة( م اًل، تان كون زيداً أخاً لعمرو مارنيني ملاي معقاول وللان كوناه (2)مبا هي إضاتات تنيزاحم بني اإلضاتا
ذا اخاوة بالنسابة لزياد وبالنسابة  أ  وخالادأخااً لزياد  تيلاون عماروواقاع، مملان و  ،رولعمالاه، أ  أخااً أيضااً كاون خالاد مع  أخاً لعمرو 

، تانن كاناا اساتلالة إضااتةلما ان يلون هما مملوكاً لزيد ومملوكااً لعمارو؛ تاناه ال اساتلالة مان جهاة كو اا خلالد أيضاً وال استلالة ت
 تلجهة أخرى ال جلهة اإلضاتة.

، امااا وإال كااان ماان اجتماااإ املللااني ويوضااله أك اار م ااال املااواز  تااان اخلااآ املااواز  خلااآ آخاار مااواز  لااه مبااوازاة واحاادة ال مبااوازانيني
ثة املتوازية، تان األوسآ منهما، م اًل، مواز  للم  على أ ناه اامااً كماا هاو ماواز للام  علاى أيسارو اامااً وهاو باديهي وال اخلطوط ال ال

موازيااً لويساار ااام املااوازاة وحينالام  تاالسااتلالة ال نينشا  ماان  وكوناه أيضاااً يلازم حمااال مان كااون األوساآ موازياااً بالنسابة لو اان ااام املااوازاة 
 إىل املاوازاة أو إىل املللياة، با  نينشا  مان ضام أمار خاار  املوازاة اام اً موازي ،مبا مها مها ولويسر وكونه مقيساً هلماسآ لو ن قياس األو 

 ال أل ما إضاتتان ب  لتربعنا بنضاتة قيد بشرط البينهما التضا   تيقعيف ذات املوازاة أو املللية(  يلمنوإضاتة قيد بشرط ال )مما ال 
ن اخلآ األوسآ مواز  ااام املاوازاة ا)، تفي م ال املوازاة لو قلنا الة عرضية نا الة من أخم القضية بنلو الضرورة بشرط احملمولتاالستل

ماع   ة ضااتهناا نينشا  امل (يااً ال يلاون ملايو مواز ان رط بشا)مهاا ب نفساهما با  قصادنا باه  مبااللوآ األ ان( وقصادنا مان )ااام املاوازاة( ال 
 ويسر.موازياً ل كونه

تان كون سلطنيت كاملة على الشيم ال نيتضا  مع كون سلطنته كاملة على الشيم أيضاً، ويف املللية ب  يف السلطنة األمر كملك 
نيتضاا  ماع سالطنة  ،ياهبعادم سالطنة ملاي  عل وطةً سلطنيت اللاملة على الشيم مشار : )إال إذا ضممنا مفهوم بشرط ال إليها بان نقول

 هي للنه من الضرورة بشرط احملمول.، وذلك بدي(يهملي  عل
أما سلطنيت اللاملة على الشيم يف حد ذاهتا بان يلون يل ان أتع  باه ماا أ اام تلايم متضاا اً ماع سالطنته اللاملاة علاى الشايم 

سالطنتهما ملاياة األمار ا ماا إذا اعماال  )وإمنا ينش  التضا  مان مفهاوم السالم كماا سابي، وساي   مزياد (ليا  لاه( بان يفع  ما يشام،
                                                           

 . أ  من جهة ِصرف كو ا إضاتة، والم  هو ظاهر كالمه (1)
 أ  مع قطع النظر م اًل عن خصوصية املتعلَّي، تلو كانا استلالة تمن همو اجلهة ال من برهانه الم  ذكرو. (2)
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 ي تمعه نيلون سلطنته السابي الفعلية نيامة وسالطنة املتا خر حملوماةسب  ح آخر وقد يلون الرج  تا ا نينفم على سبي  البدل، ختيياً أو مب
 . تت م  ونيدبر.مقهورة للنها نيلون من باب السالبة بانتفام املوضوإ حينالم  

 كالمه إما خلف أو متناقض  -8
واإلضاااتة إذا كانااا مرنيبطااة بشااوا علااى  ااو االسااتقالل صياايف كااان لااه التصاارف يف املااال ماان  ون نيوقاا  علااى إذن ان قولااه ) ثانيىىا :

ملاايو وكااان لااه املنااع ماان نيصاارف ال ااي تيااه،  تنااع أن يلااون يف عاارو هااما الشااوا  ااوا آخاار نيلااون لااه هاامو اإلضاااتة، نيامااة كانااا أو 
تا ا ستلون سلطنة ناقصة ال نيامة، هما  (2)مبناو(إلذن يف نيصرف ال ي )كما هو انه إذا اترتضنا انه ليم للويل ا :ليهير  ع (1)(ناقصة
 خل .

أن ال يتوقاا  نيصاارته علااى إذن ملاايو،  -2ان يلااون لااه التصاارف يف الشايم،  -1وبعباارة أخاارى: الساالطنة التامااة هلااا أربعاة أركااان: 
تبهامو األركاان األربعاة نيلاون السالطنة  ،رفيف التصاوان يلاون لاه اإلذن لاه  -4أن يلون له منع ملايو )كالصا ( مان التصارف،  -3

 إذ بدون األخي ال نيلون سلطنته نيامة، إذ أية سلطنة نيامة له وهو عاجز عن اإلذن ل يو يف التصرف تيما هو سلطان عليه؟ نيامة
وهو الاركن يف التصرف  تضمن ان يلون له اإلذنجمتمعة كانا السلطة نيامة، للن ذلك ي إذا كانا األركان األربعةواحلاص : انه 

، تلي  ال يلون له اإلذن يف التصرف، هما خل ! وإن قلتم بان للويل األركاان ال الثاة األوىل  ون الاركن الراباع، كماا هاو مبا   الرابع
نة التاماة املمتناع اجتمااإ السالطإذ نيامة إذاً ت ملن ان يلون للص  سالطنة ناقصاة )مقيادة بانذن الاويل(  تهطنكالم امليزا، تلم نيلن سل

 مع ناقصة أخرى، وليم ناقصة مع ناقصة آخر.
بعبارة أخرى: مبناو إما متناقض أو به خلا : تاان ي يلان للاويل اإلذن للصا  يف التصارف، تسالطنته ليساا نياماة هاما خلا  إذ 

ه اآلخاار )انااه لاايم لااه للالماا ساالطنته نيامااة، وإن كااان للااويل اإلذن للصاا  يف التصاارف كانااا ساالطنته نيامااة للنااه مناااقض و  ر  تا ااانااه قااد 
تليسااا  سااتبطن ثبااوت ساالطنة ناقصااة للصاا يو لوكالااة، ، م اااير لإذ اإلذن يف التصاارف، كمااا  اارحه  االذن( باا  كالمااه متناااقض

 .للويل سلطنة نيامة إذ السلطنة الناقصة يف أحد الطرتني نيطر  التامة يف الطرف اآلخر
ما ن ترو السلطنة التامة حماالً )تلي  بدعوى ثبوهتا للويل؟( ب  يلفي ان كا  ،تنذا ترضنا السلطنة نيامة استبطنا كو ا ملي نيامة

 يلزم من وجو و عدمه حمال، تال حمالة نيلون ناقصة وهو املطلوب إذ ال نيتزاحم الناقصة مع الناقصة.
صاا  وحاادو، أ  )وكااان لااه املنااع عاان نيصاارف ال :وبعبااارة رابعااة: قولااه )وكااان لااه املنااع عاان نيصاارف ال ااي تيااه( إمنااا يصااح إذا قصااد

)وكان لاه املناع مان نيصارته بانذن الاويل( إذ  :وال يصح إذا قصد ،اإالنز حم  استقالاًل، أ  بدون إذن( وهو مما نتفي تيه معه وهو خار  
إذنه  يل يمث  قب  نيصرف الص  بان ي ذنإال ان يعو  إىل رتع يدو عن اإلذن  ه وقد نفم؟تلي   نع كان نيصرف الص  ناتماً   إذا أذن

 النزاإ. وللبليف صلة بنذن اهلل نيعاىل. حم ليم مفروو اللالم وال  ن همالل
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 .(23 ج البالملة: احللمة ) َمْن أَْبطََأ ِبِه َعَمُلُه َلْم ُيْسرِْع بِِه َنَسُبهُ : أمي املؤمنني قال 

                                                           

 الدرس السابي. (1)
إذ صاار ، يف آخاار كالمااه الطوياا  السااابي، بااا)وباجلملة: مقتضااى هاامو املقدمااة عاادم صاالة بيااع الصاا  لنفسااه باانذن الااويل أيضااا، السااتفا ة  (2)

 ستقاللية للويل من اآلية الشريفة(السلطنة التامة اال
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