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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
(935) 

 ب االعتباريات والملكية و...األدلة على ترك  
 عرو  بسرا ة العدرو  واايداعراط و طلرت االعاباريراط، إضرااة إق  را سربت، الو،روه ابتيرة، وهري برني  ترر  علرى كما 

 كربوية وصغروية:
 دليل التباين بين الممكنات -4
أو   ررا بررره االاررريتاو الرر اال و رررا برره االاررريتا  الررر االعلررى قدرررت ف الابرراين برررني  و،ررو ين بررر    نرررني برهررات توق ررر أواًل:

 .واألول يف النوعني والثاين يف ار ين نوع واحد املشخصاط الفر ية،
ي رروت وأت أت املل يررة، و طلررت االعاباريراط، ال بررد أت ي رروت بينهرا وبررني سررائر املل يراط ،ررا    شرريتو  اال  توضييه::

الرقية والزو،يرة بينها وبني سائر العناوين املضا ة أو املخالفة  ا به االايتا  ال اال، وإال ملا كانت املل ية خمالفة بال اط عن 
 ن تلك العناوين االعابارية  امايزاً عن قسائمه بال اط وملا كات  شريتكاً  ر  سرائر  صرا يت ك ٌّ والدضاوة والوالية وملا كات  

 .، كما جيب أت ي وت بينها وبني سائر أارا  املل ية  يز قد يعرب  عنه باملشخصاط الفر ية لك العنوات بال اط
 ررا برره اارريتاو وهررو برر  كرر    ررن، إ ا نسررباه إق  رر ه اك ررا أت يشرريتو  عرره يف ،ررا    اال  كرر  خملررو ،   بوجيي: رخيير:

ادررد ترك ررب  نهمررا، وإت    الرر اال أو العرضرري، وعليرره:  اال( أو ال، ارركت اارريتو  عرره ايرره كررات ال بررد لرره  ررا برره اال ايررا 
ل يرررة والرقيرررة والدضررراوة ،نسررراً عاليررراً امل تيسررريف ،رررا    اال لرررزم أت ي ررروت ،نسررراً عاليررراً، ول أي اررريخ آخرررر يشررريتو  ررر 

دريررب أو ال اجلررا   الرر االيف بالبداهررة، كمررا لررزم أت ال ت رروت لرره أارررا  أبررداً إ  كرر   ررا لرره أارررا  اك ررا  شرريتكة  رر  بعضررها 
وإال السرررا ال تعرررد   صرررا يدها وت ثرررر أارا هرررا، و رررن البرررديهي أت املل يرررة  رررا  ،(1 الفر يرررةوخمالفرررة باملشخصررراط  بعيررردال

و رر ا أ  ررن أت أبيرر  احرردها  وت ابخررر اانافرري  ، او ل يرر  لررداري هرر ه و ل يرر  لثرروي هرر اهرر  ل اررايل يرر  أارررا ، كم
 وه  ا. ،املل ية عنه  ونه
 ك   اهية، و نها احلدائت االعابارية،  ركبة  ن ،نس واص ، اليست ببسيطة.  بعبارة أخرى:
 .؟هيماالعابارياط ليست  اهياط ب  هي  فا ال يقال:
املاهيررراط هررري املفررراهيم بنفسرررها إال أت الفرررر  ا رررا إ ا و،ررردط يف اورررار   يرررت  اهيررراط وإ ا و،ررردط يف  ل:إذ يقيييا

وإال ملرا   اً يطوإت   نسرمه  اهيرة، بسر هرا، ال هن  يت  فراهيم، علرى انره يسرا ي  أت ت روت املاهيرة  ركبرة وي روت  فهو 
                                                           

 أو بالفصول، ايما كات ،ا عه ال اال بعيداً. (1 
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 كات  فهو اً  ا ه ا خلف.
إ  هرري  ررا يدررال يف  ،هيررةً أي  ررا عرردا وا،ررب الو،ررو  اررات لرره يف  ررر  تدرررره  اكرر   ررا عرردا اهلل تعرراق   :ثاليي بوجيي: 

اً ألنه ليس ال  اناهياً، اال بد أت ي وت  ركباً  ن  اته وحده، ومهرا امل ،واب  ا هو  عنهمرا عررب  وحيث ات ل   ايخ حد 
 مبا به االايتاو و ا به االايتا . ه ا كرب .

 والملكية مركبة من جنس وفصل -3
أت  :ويشرهد لر لكاال ايرا  وليسرت بسريطة  وت ريرب  و را بره وأ ا صغر : اكت املل ية  ركبة  را بره االاريتاو  :ثانياً 

 ل ية العني ختالف عن  ل ية املنفعة؟ اركت  ل يرة العرني  ل يرة لل روهر الدرار و ل يرة املنفعرة  ل يرة للعرر،  ر  الدرار، 
ر الرردار وّلل رررك املنفعررة، واخررراال  املاعل دررني بالررر اط  ليرر  علرررى ولرر ا صررر  بيرر  العرررني و  يصرر  بيررر  املنفعررة بررر  إ ررا تررر ،  

 .ة بال اط    قارة لديا ها هبا إ  املل ية املاعلدة بغ  الدار  اصر  اخاال  املاعلِّدني بال اط
اا را اجلرا   بينهرا وبرني سرائر  را للشرخس عليره سرلطنة  ر  املل يرة، كسرلطنة   السرلطنة : يرة،نس املل بوج: رخر:

 ملاويل على الوقف وسلطنة النا ر على  ا ن ره وسلطنة املساأ،ر على العني وسلطنة املرهتن على العني املرهونة.ا
،رررنس املل يرررة االخاصررا  واصرررلها الشرررديد، المررن سررربت إق أر، وح  رهرررا حررت االخاصرررا  وكررر ا  بوجيي: ثالييي :

السررلطنة إت كررات  رر  السررلطة علررى  :درر احررت االخاصررا   ررن  وت  ل يررة  ررا، أو  ، لررهالسرراكن يف الوقررف الشررا   لرره
 امل ية وإال ااخاصا . النواق 

 وكذا الطالق
 غرراير للطررال  البررائن ارركت ،نسرره البينونررة وأنواعرره البينونرراط اواصررة، ويرردل عليرره أت الطررال  الر،عرري  وأمييا الطييالق:

 اات بال اط.ينينو ادد اخالفت الب ،الالبائن ا أ ااات املطلدة ر،عيًة  و،ة 
 عن تلك بال اط... وه  ا ختالفن، ول ن ه ه البينونة الع  نة كالمها بائن عن الزو  واملالع  أت املطلدة وامل :لههد كما يش
 سل منا انها بسائط لكن للبسائط درجات ولها أحكام -2
رارة إ  مهرا سل منا أت املل ية وأخواهتا ليست  ركبة، وا ا بسيطة، ل ن البسيط له  راتب و ر،راط، كرالنور واحلر ثالثاً:

 أت  أال تررر    اره ر،رراط، وكلمررا كانررت للشرريخ  راتررب و ر،رراط تعررد ط أح ا رره وآ رر امرربسرريطات، علررى املبرر ، ل ررن  
عشري النور الشديد كنرور الشرمس يّ  أت  والضعيفة ال ت  ر أياً  نهما؟ وأال تر   ،ر واألاد  نها ق ،بخاحلرارة الشديدة تط

 لنور بدر،اته يزيد  ن ضيت احلدقة؟ع س النور الضعيف؟ وأت ا ،ميعوقد يّ 
علررى الفررر،،  ررا  ر،رراط وللرردر،اط اا ررا ا بسررائط، ا ررو وكرر لك يف املل رراط النفسررانية، الرر  أ عرري ا ررا  رر   ركبررة 

رئيسراً للفرقرة  وا،رد املرتبرة األارد  نهرا الش اعة  ا  ر،اط وانه قد ي وت ل    نها ح م كنصب أت  أال تر     امأح
  اعة إ ا بلغت ا اعاه حداً خاصاً.أو  ن ه نوط الش
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، علررى  بررني وكرر لك اال،اهررا  اانرره   ، علررى ،ررورّ ، برر ً ضررعيف وقرروي امررن بلررر أعلررى  ر،اترره كررات هررو األعلررم وتعررني 
  ب  آخر، تدليده  وت املفضول.

ة يف وكرر لك العدالررة اا ررا  ر،رراط، وقررد  هررب بعضررهم إق أت العدالررة املشرريت ة يف إ ررام اجلماعررة أخررف  ررن املشرريت 
 وضروعاً   لرك  ر،ة أعلى  ن العدالة، ب   رن   يدر  بر لك اانره ي فيره أت ياصرور املشيتط ايهما الداضي واملر،  اات

  أي انه  ش ك له  راتب و ر،اط( ول ن ينفي تعد  ح مه.
  لركوك لك حال الّ رره و يرب الرنفس، ومهرا حمر  الب رث، اا مرا علرى  ر،راط،  رن كرره ارديد وخفيرف وه ر ا و 

 اك ا تعد ط الدر،اط تعد ط األح ام و نها احل م ابال يف اجلواب الراب : ،هياط ن البدي
 والُكره المطلق ال يجتمع مع الطيب، ال النسبي -1
أت الّ ره املطلت أي البالر أقصى  ر،اته، ال جيام     الرضا أو الطيب املطلت، أ ا الّ ره النسيب اي ام   ر   رابعاً:

اال ترر  أت الشر اع بدرول  طلرت،    رهراالشر اعة وال ررم ونظائ حرالال تدابر  إال برني املطلدرني، وكر لك الطيب النسيب و 
أ را الشر اع النسريب افري قلبره  رة ،رنب أو  راط  ،نبّ،ركاا ام علري  عليره السرالم(، ال تو،رد يف قلبره  رة  أو  ر،رة( 

ا،امرررراع احلررررال يف وكرررر ا  ، ررررثالً نب % ،رررر07% ارررر اعة و07هررررو  ركررررب  ررررن  :ر عبررررارة أخرررربو  ،طأو  ر،ررررة أو  ر،ررررا
ا املمانر  كروت كر  إ رو % 07% وابخرر بنسربة 07يراً بنسربة اع ره و يب إ ا كات أحردمها كّ لطال ،  ن  على االداعيني 

% ولررر لك برري الشررريخ  قررردا سرررره( علررى انررره  وكررر ا ال ينبغررري 177 نهمررا  اعيررراً  سررراداًل ال علرررى سرربي  البررردل بنسررربة 
 .(1 و   ي ن ااكراه  ساداًل يف  اعي الوقوع، ب  هو بضميمة ايخ اخاياري للفاع (الاأ   يف وقوع الطال  ل

ا ما جمامعرات إ را بن رو الادرارت أو بن رو الامرا   أو بن رو آخرر، أو بن رو الوحردة يف ال ثررة وال ثررة يف  والهاصل:
 .على  بناهمالوحدة 
ك ر  اعر    و لك  ثالً  ب  تولدط  نهما حديدة أخر ، ا ما إ ا ا،امعا   يبت ك   نهما  ن ا اً عن ابخر سل منا

للشرريخ أت يصرر    بنرراه علررى ضرروخ هرر ا  : ات  ، حيرردب بررني عنصرررين اااولررد حديدررة  الثررة، ل ررن ندررولانفعررال كيمرراويو 
طيرررب اندلبرررا إق حديدرررة أخرررر  الرررم ي رررن كرهررراً اي ررروت الال رررالم اجلديرررد  ايرررة األ رررر أت يدرررول أت ال رررره إ ا انضرررم إليررره 

 .(2 إ  الطال  امل ره عليه هو البا   وه ا ليس به ص ي اً الطال  
 المفاهيم غير مركبة ال المصاديق -5
ات إن ررار تركررب االعاباريرراط واملفرراهيم، إ ررا هررو  ررن اولررط بررني املفهرروم واملصرردا ، اررات  فهرروم املل يررة  رر   خامسيياً:

زنرا عرن أت  رد للمل يرة ،نسراً واصراًل،  ركب، على الفر،، ل ن  صداقه  ركب كما أوض ناه، أي لو ار، اننرا ع 
رراملل يررة  ركررب، ليت ول ررن  صرردا    هئرر ز  ب  اعلدرره كمررا أسررلفناه يف الرردرا السررابت ارركت املل يررة املاعلدررة هبرر ه الرردار  اك 

                                                           

 .020  0الشيخ  رتضى االنصاري، كااب امل اسب، ط تراب الشيخ األعظم،   (1 
 ه ا    قط  النظر عن إا النا السابت: ات ارط الص ة  يب النفس وهو  فدو  هنا. (2 
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 .. إخلهباه أو وقفهبعضها أو بي   ول ا ص   مبا هو هوا ا   ،زخ  لوو هئ ز  با
ل نهرا كمصرا يت تا ررزأ، أال  ، رزأا ال تاا رربقرد يدرال  ،يمكمفراه  ،ااا ر  لككلهرا كرر األ رور ااضرااية  ات  ويوضيه::

له اوقية  السدفنفسه ا   ،زخ  ن  السدفيا زأ  صداقها با زأ  السدفأي  يرضبالفو  الع ئمةتر  أت الفوقية الدا
 وت ابخر.فى اوقية أحد األ،زاخ  ناتعلى األر، بفوقية أخر   غايرة باملصدا  لفوقية اجلزخ ابخر، ول ا قد 

 والدِّين اعتباري مركب -9
اجلزئيرة ندري   واملو،برة  ين( اانه أ ر اعابراري ل نره  ركرب ولريس بالبسريطالدِّ ومي ن أت نربهن على  لك بر  سادساً:

وأ را رسرول اهلل..   اً مرد ن اها ة أت ال إلره إال اهلل وأت حميف أصوله ب رك  ين  الدِّ ال لية، و لك لبداهة ات  السالبة
ين وقرد ينافري بانافراخ أحرد اهر ا اممروع هرو الردِّ  ،كر اب  رن و،روب الصرالة والصروم واحلرم وحر رة كر ا و مرك راوعه يف ار 

 .، نظ  الركن و  ه يف الصالةأ،زائه، كالشها ة، وال ينافي بانافاخ ،زخ آخر،     اخ  يف ،وهره
 أدلة أخرى على تركب االعتباريات

عررر، عررن خررو، الافصرري  ول ننررا نّ  ب االعاباريرراط وااضرراااط واالنفعاليرراطات هنالررك أ لررة كثرر ة علررى تركرر بقييي:
 إ   ال بنا ال الم ل ن نش  إق عناوين بعضها ليادبر ايها  ادبر: ،اهاي

 .(1 إضااة  دولية، أو انفعال أم قلنا بانه إضااة ااراقية أم     لك أوالعلم سواخ أقلنا بأنه كيفية نفسية  ومنها:
الرضرررا و  هرررا، اا رررا علرررى الا ديرررت  رررن  الطاقرررة( ال  املرررا ة( والطاقرررة  ا زيرررة  ركبرررة سرررواخ أكانرررت ال رررره و  ومنهيييا:

 كيماوية أم   ها.  كهربائية أم حرارية أم نووية أم  غنا يسية أم   ي اني ية أم
 ،تررهاالسرروا  والبيررا،، اررات السرروا ، كمررا قررالوا قرراب  للبصررر، وهررو خاصررية لرره  الررة علررى اخرراال   ر،رراط  ومنهييا: 

   للبصر، اما كات بينهما امركب  نهما. اادبر. فرِّ والبيا، 
*  *  * 

يييي   عررررو  كرررروت املل يررررة و طلررررت   :جممرررروع األ،وبررررة العشرررررة املرررر كورة يف هرررر ا الرررردرا والرررردروا السررررابدة عررررن لخ 
 .(االعابارياط  ن البسائط وأت البسائط ال يعد  كوت عللها  ركباط

 وصلى اهلل على مهمد ورل: الطاهرين
 

ُرُه ااِلْسِتْغَفاَر، َوِإَذا : قال اا ام الصا    عليه السالم( ِإنَّ اهلَل ِإَذا َأرَاَد ِبَعْبٍد َخْيراً فََأْذَنَب َذنْباً، أَتْيبَيَعُ: بَِنِقَمٍة َويُذَكِّ
َسَنْسَتْدرُِجُهْم َتَمادى ِبَها، َوُهَو قَيْوُل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ: َأرَاَد ِبَعْبٍد َشر اً فََأْذَنَب َذنْباً، أَتْيبَيَعُ: بِِنْعَمٍة لِيُيْنِسَيُ: ااِلْسِتْغَفاَر َوييَ 

 (.262  4ال ايف:    اْلَمَعاِصي بِالنيَِّعِم ِعْندَ  ِمْن َحْيُ  ال يَيْعَلُمونَ 
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