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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
(125) 

 ال فرق بين االعتباري واالنتزاعي واإلضافة
، استناداً إىل كون امللكيتني والسلطنتني  املريزا النائيين ارتآهنع توارد امللكيتني والسلطنتني على شيء واحد، كما إذا امت تتمة:
، امتناااع تواردعاااا علاااى الدااايء الواحاااد علاااى النياااول بكو ماااا اعتبااااريني أي ااااً إذ ا اااال حماااال حااا  يف عاااا  حساااس اساااتداللهإضاااا تني 

 رد وورته أو عنواهه واهمه ال واقعه،  تدبر االعتباريات إال إذا قصد منه جم
 امُر بشرط ال بيدنا بل بيد الشارع

)ويف امللكياة بايف يف السالطنة األمار كايلا أي ااً،  اان كاون سالطنل كاملاة علاى الدايء ال تت ااد ماع كاون سالطنته   :ىم  تتمة:
كاملة على الديء مدروطًة بعدم سلطنة غاري  علياه، كاملة على الديء إال إذا ضممنا مفهوم بدرط ال إليها بان هنيول: )سلطنل ال
  (1)تت اد مع سلطنة غري  عليه(، وذلا بديهي لكنه من ال رورة بدرط ا مول(

حيا   ، كان مما أمره بيدها و  يكن حمااًل بياته كما هو ظااهر عبارتاه إليه مفهوم بدرط ال ان م  وه يف: وإذا اهيط األمر ب  
ايف الداارا ولايج شا هنا  ااملرمع ادخله يف عاا  امتنااا امتما اا االضاا تني، وعلاى أياة حاال  اان أخاي مفهاوم بدارط ال يف السالطنة عرمر

إليه، وعندما هستنطق األدلة ال جند يف شيء منهاا ماا يادل علاى ان السالطان )الاوج( قاد معايف الداارا سالطنته بدارط ال عان سالطنة 
سلطنة الصيب الناقصة متاماً  لم يكن جمال لتصر ه حا  باانذن )حساس مبا   أ  ألغى  غريه أ    يسمح له ح  بان ي ذن لغريه  يه

 وسيجيء بياهه غداً بإذن اهلل تعاىل  (كالمه 
 ثبوتاً أركان ممتلكات الصبي مألتالسلطنة التامة 

سلطنة هاقصة ال تامة،  م ى )يرد عليه: اهه إذا ا رتضنا اهه ليج للوج انذن يف تصرف الغري )كما هو مبناه(  ا ا ستكون تتمة:
َْْت ا ارت  سالطنة الاوج قاد ماوت ًبوتااً أركاان كايف ممتلكاات الصايب هظاري ) يبادو اهاه  ،عمه (2)هيا خلف( ََ التتمي َمم َوبَِأْسمماِئ

 للصيب، و يه: صة  ح  هاق طنة   إذا موت ًبوتاً أركان كيف املمتلكات  ال يبنيى جمال لسل (3)(َارْكاَن ُكلِّ َشيء
  تزاحم رمم للَال -4الجواب: 

باني األماور املتاوالة الال ااا ماا باإزاء يف  ينياع ما سبق من اهه ال تزاحم بني االهتزاعيات وانضا ات واالعتبارياات إذ التازاحم أواًل:
ن ، وكانمكااااطنة  وسااال لكياااة  مااان سااانميتني كم أمتني وامللكيتاااني الخو  ال باااني األماااور املنتزعاااة ساااواًء أكاهاااا مااان سااان  واحاااد كاااااخلاااار  

 وغريها الل جتتمع يف الديء الواحد )السنيف مثاًل( من غري تزاحم بينها أواًل  والفرديةوالفوقية 
 يلزم من وجوده عدمه -2
لكاان هاايا الفاار  ممااا يلاازم ماان ومااوده عدمااه، إذ كااون ساالطنته قااد مااوت أركااان كاايف شاايء طااارد لساالطنة الصاايب  ،ناساال م ثانيمماً:

                                                           

 الدرس السابق  (1)
 الدرس السابق  (2)
 من دعاء كمييف بن زياد  (3)
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اً اا  ليج للوج ان ي ذن للصيب يف التصرف، إذ الفر  ان انذن، عكج الوكالة، يساتبطن وماود ، وإذا كان طاردهآتالناقصة، كما ار 
بسالطنته التاماة،  اإذا   يكان لاه أن يا ذن كاان سالطنته هاقصاة، بااملع   ةرودوقاد  ار  ا اا مطا  يلحنيهاا انذن، سلطنة هاقصة للصايب

 إذا كاها  (صةالسلطنة الناق :واوضامل)و ن باب اهتفاء املوضوا يف الصيب ا بان عدم إمكان إذهه للصيب ملل  ع  االسم مصدر ، وإن 
أمكن ان تكون للصيب سلطنة هاقصة إىل مواره   مكن له ان ي ذن له، إذ ومد املوضوا  يه  وهاو ماا ذكرهاا مان  ،صةهاقسلطنة الوج 

) ااإذا  رضاانا الساالطنة تامااة اسااتبطنا كو ااا غااري تامااة، كااان  اار  الساالطنة التامااة حمااااًل  :ماان ماار  اهااه يلاازم ماان ومااوده عدمااه وهااو مااا 
) كيااف باادعوو ًبولااا للااوجف( باايف يكفااي ان مااا يلاازم ماان ومااوده عدمااه حمااال،  ااال حمالااة تكااون هاقصااة وهااو املطلااوب إذ ال تتاازاحم 

  (2) ت ميف  (1)الناقصة مع الناقصة(
 )القدرة على المحال( كْم متهافت

( سبباً المتناا إذهه للصيب يف التصرف المتناا امتمااا السالطنة التاماة ماع سالطنة تاماة للوج )السلطنة التامة ا رت  تتمة: 
أو هاقصة أخرو يف عرضها  وأشكلنا عليه باهه كالم متناقض أو خلف أ  ان هفج تركيس )السلطنة( مع )التامة( باملع  الي  أراده 

ذن لغريه( متناقض أو به خلف، أقول: وهو هظري قولا )النيدرة على ا ال( أو )النيدرة التامة تتعلاق با اال(  )أ  حبي  ليج له ان ي 
ان هايا الكاالم يف حاد ذاتاه متنااقض أو خلاف وذلاا ألهاه إذا كاهاا كجمع الننيي ني وال دين واملثلني، وخلق شريا البار  مثاًل  

 تعاىل، مثاًل، النيدرة على إدااد ا اال،   يكان حماااًل، هايا خلاف إذ  رضاناه حماااًل، وإن النيدرة مما تتعلق با ال وتدمله أ  كاها هلل
، وأماا يف اهلل تعااىل  ننياول: ان النيادرة أخاي يف حادها أو اخللاف   تتعلق با ال   تكن قدرة تامة  فر  النيدرة التامة يستلزم عدمها

 ااال  عاان حيطاة دائاارة مفهاوم النياادرة،موضااوعاً كااان خارمااً   ممكناااً  اإن   يكاان ممكنااً وموهرهاا ومفهومهااا كاون متعلنيهااا حمااًل قاااباًل أ  
 اال يصاح ان هنفاي عناه النيادرة وال ان هثبتهاا   يصح أويف السؤال باهه قادر على خلق ا اال أو ال أ  هاو ساؤال غلاط، بعباارة أخارو:

  كالعمى والبصر للحائط  اهه ال يصح إًبالما له أو هفيهما
بايف يف واقعهاا وان  كمصاطلح  هيا اجلواب والتمريج ال دار  يف كالم ا نيق النائيين؛ إذ لايج كالماه يف السالطنة التاماة ولكن مثيف

سلطنة الوج موت أركان ممتلكات الصيب  كيف تكون للصيب سلطنة هاقصاة، ولايا  ار ا علياه عادم واحة إذهاه للصايب،  املادار عناده 
     تدبرصح إطالق مصطلح السلطنة عليهوإن   يي ذن للصيب  س ان يلتزم بان له انلومعلى الواقع ولو كان عن املصطلح 

 تعارضه الفطرة والوجدان كْمه   -4
باايف يكفااي يف اجلااواب عاان دعااوو ا نيااق النااائيين اسااتحالة إذن الااوج للصاايب يف التصاارف؛ أل ااا إضااا ة    ا ، ان هنيااول: ان هاايه 

الراشااد ان ياا ذن لااه يف البيااع  املمي اازوماادان  ااال يصااغى اااا؛ إذ ممااا هدركااه بالبداهااة ان لااوج الطفاايف شاابهة يف منياباايف البديهااة والفطاارة وال
 امتناعاً واستحالة بومه كما هو مرتكز كالمه كله  ، حبسس ومداهنا،والدراء )ولو يف حدود ما يراه مصلحة له( وال هرو يف هيا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
لررم يف  أربريف    نانمام احلسقال 

ََ فَاْشُكْرهُ من ع ل ة :  (3)   (232حتف العنيول: ص) ِإنت اللتَه َقْد لََكَرَك فَالُْكْرُه َوَأقَاَل

                                                           

 الدرس السابق  (1)
،  ال تناقض أو لا اا أو اساتلزام وماوده لعدماه   ت مايف ماداً، وعلاى أ  سيظهر ومهه مما سي يت يف تعلق النيدرة با ال، وألن الننيص من مهتني (2)

 اجلواب األول السابق   املعتمدلو وح هيا الت ميف 
 أبيف من مرضه مبع : برئ منه  (3)
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