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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
(208) 

 مناقشات مع الميرزا النائيني:
 النائيين: قد يورد على املريزا ولكن 
 قين، فال انقالبمبنًى: العلقتان تتبدالن بتبدل المتعل   -2
 .(2)لقتان كما سبق بيانهقان ومل تتبدل الع  لو تبدل املتعل   –وسيأيت ما فيه  (1)لو لزم –بعدم لزوم االنقالب إذ االنقالب إمنا يلزم أواًل: 

 فانننه حيننق انتقننب الكتنناب مننين إت زينند انتقلنن  ملكينن  لننه إليننه وبننالعك  قنننيلكننن مننن الواضننل أن العلقتننني تتبنندالن بتبنن  تبنندل املتعل  
 انتقل  الدراهم وملكيتها منه إيل .

 بل ان دعواه تبديل الطرفين مع بقاء العلقتين، مستحيلة
 بب إن دعوى املريزا النائيين غري معقولة فلسفياً كما هي غري مقبولة عرفياً: 

القائمة باململوك من جهة وباملالك من جهة أخرى إذ ال تعقب امللكية  (3)ألن امللكية من األمور اإلضافيةفلسفياً فاهنا غري معقولة أما 
 قة بالفضاء ال على شيء كما ال تعقب مملوكية وملكية بال مالكية لذا يقال: ملكية فالن لكذا.لالشيء أو معل  

ويسنتييب منن زيند إت عمنرو، القائمنة ذنذا اململنوك كمنا انتقلن  املالكينة  فإذا انتقب اململوك من زيد إت عمنرو انتقلن  امللكينةوعليه: 
ء فوقيتهنا انتقال اململوك مبا هو مملوك أي اململوكية دون انتقال امللكية له فانه كاستيالة انتقال املظلة العالية مثاًل من مكنان إت آخنر وبقنا

 السابق! نيف املكا
ت مننننه يسنننتييب انعننندام أو انتقنننال أحننند تقنننال منانننأ االنتنننزات بننندون انتقنننال أو انعننندام املنتنننز  أننننه كمنننا يسنننتييب انعننندام أو ان :واحلاصنننب

 م بأمر دون انعدام أو انتقال املضايف اآلخر أو املضاف إليه.و املتضايفني أو املضاف املتق
وسنتأيت عبنارة السنيد الوالند عنن  ،متالزمنةاتناً وصفوة القول: أن هذه الستة: املالكيتان واململوكيتان وامللكيتان وجوداً وعدماً وانتقنااًل وبب

 ذلك.
ال أننه  ،مراد املريزا الالبارطية ال البارط الئية، أي أنه عىن أن مقّوم البي  هو تبنديب اململنوكني واملنالني دون تبنديب امللكيتننيال يقال: 

 ماروط بعدم األخريين فال يرد عليه إشكال االستيالة؟
)وقنند تقنندم أن البينن  هننو املبادلننة بننني طننريف العلقننة ال بننني نفنن   :الئيننة فالحننل قولننه السننابقط الباننر بننب كالمننه صننريل يف إذ يقااال: 

...( إضنافة إت أن دعنواه االنقنالب اً أصرح منه قوله: )وتبديب الطرفني م  بقاء العلقتني يقتضي أن يصري امللك الذي كنان طرفنالعلقتني( و 
 ذلك لك جلياً. الئية فراج  عبارته يتضل تتوقف على البارط

وال جندهم يتعقلنون  ،وأما أهنا غري مقبولة عرفياً فلوضوح أن العرف يرون انتقال الكتاب وبتبعه انتقال ملكية زيد له إت عمرو املارتي
 انتقال الكتاب إت عمرو م  بقاء ملكية زيد له بب لعله يعترب مما يضيك بكالهم ويبكي قتالهم!

                                                           

 على تقدير )لو( اآلتية. (1)
 بادلة بني املتعلقني ال بني العلقتني(.حت  عنان )البي  هو امل (2)
 فتأمب نقله مقيدة( فالتقوم موجود.لبنقله  –بب حىت لو كان  من مقولة اجِلد ه، على ما اختاره؛ ألهنا )هيئة ما حييط بالايء ِجده  (3)
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 مالكين والملكيتين والمملوكينإمكان وعقالئية تبادل ال -1
 بني الثنائيات الثالث مجيعاً: –يف مطلق املعاوضات ومنها البي   –أن التبادل متصور ثانياً: 

النائيين حقيقة البي  وال غري قال: )إذا عرفن  ذلنك فناعلم أن الندليب واالعتبنار املريزا أما تبديب اململوكني فهو واضل وهو الذي اعتربه 
 .(1)ون التبديب بني املالني ال بني االضافتني(يساعدان م  ك

صنول علنى عننوان امللكينة لانيء منا دون أن يكنون اصوصنية اململنوك رض والعناينة بننف  احلغنفألنه قد يتعلق ال ؛وأما تبديب امللكيتني
أو املتعلقة به مدخلية يف غرضه، وذلك كما لو كان عنوان ملكيته لانركة  منا مهمناً لدينه )ونظنريه عننوان كوننه متوليناً أو ننامراً علنى مدرسنة 

انتقنال اململنوك لنه قهنراً ملنا  اسنتتبعهاملال بإزاء متلكه هلا وإن  نظره وغرضه املدرسة أو احلسينية بنفسها( فيبذل بدون أن يكون حمط  حسينية 
 سبق من تالزم األمور الستة.

دون خصوصننية اململننوك أو خصوصننية  الغننرضفننألن خصننوك ذلننك قنند يكننون حمننط النظننر ومرمننى البصننر وحمقننق  ؛وأمننا تبننديب املننالكني
؛ فننان بعض أراضنني الن ننفمالكنناً لنند أن يكننون العنندو )اإلسننرائيلي مننثاًل( امللكيننة أو احلقيننة أو الواليننة أو غريهننا وذلننك كمننا لننو كنننا ال نرينن

نوت علقته به بني أنه أرض أو معمب أو مقهى وال و من غري فرق بني نوت اململوك كمالك  أي يف كونه مبا هو عدو مالكاً فيه  هي املاكلة 
 انه ملك أو حق اختصاك أو والية أو نامرية أو غري ذلك.و 

ا يف الدولنة األخنرى، منيتعلق الغرض بتبديب املالكني كاخصني يف دولتني متعاديتني ميلكان ممتلكنات كثنرية كنب منه قدواحلاصب: أنه 
 .عن خصوصية ونوت املمتلكات بب وعن تعادهلا بالضبطلذلك الغرض وقد يغض النظر  في ري تبديب املالكني مبعاهدة ما أو اتفاق
ه ونظائره: ما سبق من قيام حق الافعة بالاريك دون غريه، حىت ادعنى النبعض اسنتيالة نقلنه ومن أمثلة حمورية املالك ونظائره وتبديل

 لغريه وكذا حق اايار.
ب عليهم أجنبياً عنهم إذا تزوج ، دخِ ومن األمثلة العامة: من  الزوجة من اإلرث من األرض ومن عني البناء؛ ولعب احلكمة: كي ال ت  

 ال ملاكلة يف امللكية أو اململوك. -من حيق احتمال ادخاهلا األجنيب عليهم  – ة فيهافمصب املن  هو الزوجة كاخص ملاكل
 ومن األمثلة إرث الكافر وهكذا.

البين  تبنديب اململنوكني بنالتعريف املانهور أننه مبادلنة منال مبنال كمنا قند ، وقند يسنتأن  لكنون فالبي  متصور يف احلاالت الثالثوعليه: 
 باجملموت على أنه أعم. يستاهدوقد  ،انه متليك عني بعوض :تني بالتعريف العقالئيتبديب امللكي يستأن  لكونه

 المناقشة في اإلشكال الثاني
تبنديب اململنوكني ال تبنديب امللكيتنني فكينف بتبنديب املنالكني، فنذلك يوجنب هنو بنأن املتعنارف يف البين   علنى منا سنبقلكن قد يانكب 
لامول ملثب تبديب امللكيتني؟ ولتيقيق ذلك ال بد من حتقينق منانأ االنصنراف واننه بندوي عن ا ْلبَاْيعَ َأَحل  الل ُه اانصراف أدلة البي  كن

 أو ال وسيأيت غداً بإذن اهلل تعات.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َم اْلَحْشِر َوالظِّل  يَاْوَم اْلَحُروِر َواْلُهَدى يَاْوَم الض اَلَلِة، ِإْن َأَرْدُتْم َعْيَش السَُّعَداِء َوَمْوَت الشَُّهَداِء َوالن َجاَة يَاوْ  :قال رسول اهلل 

 َفاْدُرُسوا اْلُقْرآَن فَِإن ُه َكاَلُم الر ْحَمِن َوِحْرٌز ِمَن الش ْيطَاِن َورُْجَحاٌن ِفي اْلِميَزانِ 
 .11جام  األخبار: ك 
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