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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (44) 

 تتمة المناقشات مع الميرزا النائيني
 الملك هو السلطنة

قَ  الاوا َم  ا واملررراب بامللررق يف قولرره ال بيررل إال يف للررق هررو السررلطنة علررى البيررل، واسررنعمال امللررق قعررا السررلطنة  ررايل عر ررا قررال اهلل  عررا  )ال: وق  
وال  بهة أن االنسان لسلط علرى اعنبرار  ،ثريةونظائرمها ك (2)َربِّ ِإنِّي ال َأْمِلكا ِإالَّ نَ ْفِسي َوَأِخيوقوله عز لن قائل  (1) َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِبَمْلِكَنا

 (3)(يف ذلنه وهذه السلطنة هي املصححة للبيل  يء
 :قد يورب عليه ولكن

 وللسلطنة صحة السلب ،الجواب: المتبادر منه المملوك
لورا  لرق كران لعنراه الظراهر هرو ال  برل لرا  رذذا قيرل ال  برل لرا ال  لوره أو لرا لري  ل السلطنة على البيرلال  (4)ان املنبابر لن امللق هو امللقأواًل: 

  انه بعيد جدا . ال سلطنة لق عليه،لي  مملوكا  لق ولي  ال  بل لا لي  لق عليه سلطة أو ال  بل لا 
هره  سرليم بل لعل ظا ،أو لشرتك لعنوي والسلطنة، ويسنبعد ان يريد املريزا انه لشرتك لفظي بني امللق ا  اسنعمال امللق يف السلطنة جماز  نعم يصح

   هرو لره لصرحح اجملازية ولذا مل يقل انه لشرتك أو لوضوع للسلطنة أو لنقول بل عّبر بر)اسنعمال امللق قعا السلطنة( ممرا ظراهره انره جمراز  رائل سرائ 
 انره وإن حرح لونره جنرا  إ  كقولق اسنعمال األسد يف الرجل الشجاع  ائل عر ا  وال يقال اسنعمال األسرد يف احليروان املفررتا  رائل عر را ، وعليره: 

 وجمرب الشياع بون النقل غري كاف كما ال خيفى. ،لصحح وقرينة وهي لفقوبة ومل يأِت املريزا بقرينة على اجملاز
 .ليست السلطنة قا هي سلطنة للويةيقال  يصح ان وا ية بد ل  وهم احلقيقة إذوعلى أي  ان ححة السلب 

 كاإلجماع على ان الملك يعني المملو 
 ال يصح بيل املباحات األحلية لثال  كما ال يصح لا  (5)ان الذي كاب ان يوون امجاعيا  هو ان ال بيل إال يف للق  عين ال بيل إال يف اململوكثانياً: 

 لي  للوا  لق، ولي  لعناها ال بيل إال يف سلطنة.
لرا ققررا انرره لري  قرال عر را ،  رال إ روال وال خرالف يف عردم جرواز  واألو  ان يقرال انر )وقد ابعى الشيخ يف املواسب اإلمجاع على ذلرق قرال: 

 .(6)وقوعه أحد العوضني إذ ال بيل إال يف للق(
 والظاهر ان  هم املشهور الذي كاب ان يوون إمجاعيا ، لورث لالطمئنان.

 ثغرة في تعريف الميرزا للبيع
انره كران علرى هرذا ينبذري إذ يأخرذ املاليرة  (7)(لالية العوضني حبيث كانرت املبابلرة برني املرالنيواملعنّب يف البيل لي  إال على املريزا يف قوله: ) كما يرد

 أجوب النعاريف هو هذا النعريرف لورن لرل اسرقام كلمرة االنشراء و  برديل لفرك النمليرق بالنبرديل  يقرال أن بر) ه بعد حفحات يف  عريف البيل  انه عرر 
 (8)(البيل  بديل عني قال

                                                           

 .87طه:  (1)
 .25املائدة:  (2)
 .89ص 1املواسب والبيل  قريرات االللي:   (3)
 وال خيلو اسنعمال اللفك بعينه لن لطف بل وباللة. (4)
  هو لصدر قعا اسم املفعول، كما  قول هذا للوي أي هذا مملوكي. (5)
 .55ص 2املواسب:   (6)
 .89-88ص 1املواسب والبيل:   (7)
 .111ص 1املواسب والبيل:   (8)
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اب إذ قرال: )كمرنر لرن الررتاب لرثال  ال لاليرة لره عنرد رت لرن الر بره لرن املرنر  )قردا سرره( لان العني قد  ورون غرري ذات لاليرة كمرا لثررلوضوح وذلك 
 العرف(  وان عليه ان يقيد العني بذات املالية بان يقول )البيل  بديل عني ذات لالية قال(.

 ملوكاً فال يكون مبيعاً اإلشكال على بيع الكلي بانه معدوم والمعدوم ال يكون م
علررى بيررل الولرري برران الولرري لعرردوم واملعرردوم ال يقررل لوضرروعا ، واملبيررل  ررب ان يوررون مملوكررا  أي لنصررفا  باململوكيررة  ررال  وررن ان يوررون  كم  ا أورد

 .يف الذلة أو الدين يف الذلة مملوكا  إذا كان لعدولا   ال يصح بيعهالولي 
  وضها اعتباريالجواب: الملكية أمر اعتباري ومعر 

لرا وجروبه يف نفسره لذرريه  العررا هرولرن االعرراا النسرعة  ران  أو لرن أيوليست حرفة لرن لقولرة الويرف  (1)بان امللوية ألر اعنباري :والجواب
واالننزاعيررة الرر  بذررريه عورر  ا رروهر الررذي وجرروبه يف نفسرره لنفسرره لذررريه و وقهمررا الواجررب الررذي وجرروبه يف نفسرره لنفسرره بنفسرره وقنهمررا املعررا  احلر يررة 

 وجوبها يف غريها لذريها بذريها.
حسب  ذذا كان الولي لعدولا  اسنحال ان كما سبا لا وجوبه يف نفسه لذريه و   العرا لو كانت امللوية لن االعراا اخلارجية حح اإل وال إذ 

 . وون حفة  وعرضا  له؟ وون امللوية أو اململوكية عارضة عليه إذ وجوبها يف نفسها هو لذريها  الذري إذا كان لعدولا   ويف 
ررر  انره يبقرى ِحررف ا ررتاا ووهرم عور  اال رتاضري الرذي مل ير بروا عليره األالعقرالء األررر،  ب عليره ررألر اعنباري واالعنبراري ألرر ا رتاضري ر  لكنها 
 وا رررتاا امللويررة ال يسررندعي إال ا رررتاا لعروضررها  ومررا نفرررتا امللويررة نفرررتا الولرري يف الذلررة ،قسررم لررن اال رررتاا -ولنرره امللويررة  – االعنبرراري 

 اري.امللوية حفة اعنبارية يوفيها املوحوف االعنب :وبعبارة أخرىهلا،  نيونفرتضهما لعروضوالدين يف الذلة 
 أقسام الملكية األربعة

 (2)دة االعنبارية،  ال قنا  إ  لعروا خارجي(م  لما عر ت أن امللوية لن ا ِ ل  ألا إ وال عدم وجوب املعروا يف باب الدين والس  قال املريزا النائيين )
 ان امللوية على أقسام أربعة:ومزيد التوضيح: 

آنرا   ننرا  إليره حبيرث لرو قطرل الفري   وبقائرهباهلل  عا   ان كل  يء قائم به قعا انه جنا  يف حدوره امللوية احلقيقية القيولية، وهي لنحصرة  -1
َواللَّ ها ها َو  يَا أَي َُّها النَّاسا أَنْ تاْم اْلفاَقَراءا ِإَلى اللَّ هِ  وهذا هو لعا الفقر احلقيقي الذايت يف لقابل الذا الذايت، قال  عا :  ،(3)انعدم  الا  واحدا  آنا   عنه

 .(5)كما ال خيفى  وهذه امللوية هي  وق املقوالت العشرة  ال هي جوهر وال هي عرا (4)اْلَغِنيُّ اْلَحِميدا 
 لالق هلا قعا انه واجد هلرا حقيقرة كمرا لره السرلطة عليهرا  ووينرا  وان ألورن هامللوية احلقيقية النووينية، كملوية اإلنسان  وارحه وأل عاله  ان -2

 عو  امللوية القيولية.لووهنا اقنضائية، سلب سلطنه عليها لنه 
 امللوية قعا لقولة اِ درة وهي: -3

 (بنقله لنقله لقيدة  )هيئة لا جيط بالشيء ِجدة
احرلة للجسرم بسربب وبعبرارة أبق: اهليئرة احل  ان هيئة النعمم ِجدة )الا غري املنعمم أو املنقمص  ليسرت لره هرذه اهليئرة( ،كالنعمم والنقمصوذلق  

 لثال (. اإلنسان املنعمموهي لقيدة بنقله )أي احمليط وهو العمالة( لنقله )أي احملام وهو  إحاطة جسم به هي اِ دة
 ال يننقل باننقال احملام به وهو اإلنسان. ،وهو املوان ،عو  الوون يف املوان  ان احمليط ،ة  اهليئة لعهمر اننقل ا سم اننقلت العِ   ولما

هيئرة حاحرلة هري للويرة  ووينيرة حقيقيرة وال هي امللوية االعنبارية، وهي حمل البحث، كملويننا للدار وغريها،  اهنا ليست حفة خارجية وال  -4
كران ال برد (  ريءلالر بل هي جمرب اعنبار و را وحيث اهنا اعنبار لنعلرا برالذري )إذ امللويرة إضرا ية إذ ال للويرة  ،لن إحاطة زيد بداره لثال  أو العو 

 .كما هو بنير   اعنباريان ألران والولي يف الذلة والدين يف الذلة ،ا واملوحوف هبا اعنباريا  وحيث كانت اعنبارية كفى كون املنعل   ،الن الذري واملنعل  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 يف حبث سابا يف ا واب الثالث. وقد سبا  فصيل   (1)
 .113ص 1ة الطالب يف  رح املواسب:  لني (2)
 كذلق لن جهة احنياجها حدورا  وبقاء  آنا   ننا إلينا.  أنفسناويقرب ذلق للذهن ان حورنا الذهنية بالقياا إ   (3)
 .15 اطر:  (4)
 .ولذري ذلق لبداهة ان اهلل  عا  لي  لعروضا  لشيء لن االعراا (5)


