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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
 (77) 

 الملكية اعتبارية  ن  أظاهر المقابلة في كالم الشيخ 
اليقدي  اسقهظهر  قن  قالم ال)قيق ئوحقائقهقاأ إ قا أ قور إعهباريقة  نهدعقة  قن األحيقام الهيليفيقة  مقا يققالأ املليي قة  قون ال)قي  احملقق  ان سبق 

 ة  ا)اق ا حبيث جيوز االنهفاع به وبعوضه، والطهارة  ون ال)ي  حبيث جيقوز اسقهعماله يف األ قا وال)قرب والصقالة نققيجا النواسقة  وإ  قا أ قور  واقعي ق
 سب  جوابان وسب  الوعد بههمة فنضي أقد انه يرى املليية أ راً واقعياً خارجياً غري اعهبار ، و وقد نقا عنه  ال ا  قارباً لذلك،  (1ئعنها ال)ارع(

يف اهنا قسقيم  نفي  دعى اليدي ، وذلك لقرينة املقابلة بني ال)قني ولظهور احلال  لما جي  مبقسم وقيد وأقسام أخرىيان ظاهر  ال ه ثالثاً: 
 أ  ان القسيم قسيم للقسيم األول ال للمقسم. ،املقسم بنفسه –لذ  القيد ال لليلي 

وا ا أ قور واقعيقة( فالقسقيم ال قاه ظقاهر يف انقه ... و الم ال)يق صغرى ذلك فانه قال ئوحقائقها ا ا أ ور اعهبارية  نهدعة  ن األحيام ال)رعية
حقائقهقققا أ قققور اعهباريقققة واقعيقققة غقققري  نهدعقققة  قققن األحيقققام  –علقققى هقققذا  – ال)ققق  ال قققاه الهيليفيقققة( فييقققون يقابقققا القيقققد أ  ئ نهدعقققة  قققن األحيقققام

 تيون حقائقها أ ور غري اعهبارية(.ئال انه  ،ال)رعية
اعهباريققة.. وا ققا أ ققور لققو اراي املقابلققة  ققر األ ققور االعهباريققة ئلهيققون امللييققة غققري اعهباريققة( لوجققا ان يقققول ئوحقائقهققا ا ققا أ ققور وبعبااارأ أىاارى: 

فهقدبر  ،د االعهباريقة باملنهدعقة فقان ظقاهر القسقيم هقو  قابلهقه للمنهدعقة و قون ئاالعهباريقة( هقي املقسقم ليقال القسقيمنيواقعية  ) ...( ا ا حيث قي ق
 جيداً واهلل املسدي.

 الجواب الخامس: الملك في الكلي والدين تنزيلي
، بقان إذ ال بيقر إال يف  لقك ة باملعدوم  اليلي والدين واملنفعة املهودية، فال يصح بيعه تبعاً لقذلكجياب عن إشيال اسهحالة تعل  املليي وقد

لهنديليقة فقال املليية احلقيقية هي اليت يسهحيا تعلقها باملعدوم و وهنا صفة له ألهنا أ ر وجوي  فيي  تيون صفة للعد ي أو تهعل  به، ا ا املليية ا
وتنديقا  ،أو فققا هقي  لييقة حيميقة ال حقيقيقة ،ل امللييقة املعدو قة ئيف  لييقة اليلقي املعقدوم(  ندلقة امللييقة املوجقوية تعبقداً إذ يراي هبا إذ ال)قارع نقد  

 املعدوم  ندلة املوجوي، حليمٍة، ممين با واقر با حسن.
ام امللققك، وهققذا اوعققا واالعهبققار ال أخققرىأ ئوقققد جيققابأ بققلنس هققذا لققيي  ليققاً حقيقيققاً، بققا هققو  لققك حيمققي رتققا ال)ققارع عليققه أحيققوبعبققارة 

ا يلدم ذلك يف املليية العرفية احلقيقية  فييون تندياًل للمعدوم  ندلة املوجوي تعبداً(  .(2ئيقهضي الوجوي يف اخلارج، با إَّنس
 أنواع التنزيل

 ، فانهأالريوالقبول و  الهنديا أنواع فال بد  ن  الحظة ان الهنديا املدعى  ن أ   نها، مث املناق)ة أقول:
 التنزيل في مرتبة الموضوع

 ل ال)ارع، أو  ن بيده أ ر الهنديا، أ راً  ندلة أ ر تيويين.يند  : تارأً 
 يندل أ راً  ندلة أ ر خمرتع شرعي.وأىرى: 

طفهققه وقققد نققد ل ، أ ققر تيققويين ناشققو  ققن تولققده  ققن ن قق الً  هلققذا فققان النسققا، وهققو  ونققه ابنققاً  (3ئ( الرضاااع لةمااة كلةمااة النساابئفققاألول  قولققه 
 .ال)ارع الرضاع  ندلهه
أ...ئوال ققاه  قولققهأ  َل ةفااالف ِياا  مققا انققه قققد يققنعيي الهنديققا أ  ينققد ل   ل الطققوام  ندلههققا.فققان الصققالة خمققرتع شققارعي وقققد نققد   (4ئ(الطَّااوفا ب بلاِلباف

 املوجوي  ندلة املعدوم  قئال ربا بني الوالد وولده(.
                                                           

 .252-242ص 2ائد األصولأ جفر  (1ئ
 .274ص 1حاشية اليدي  على املياساأ ج (2ئ
 .435ص 1تفسري الصايفأ ج (3ئ
 .214ص 1عوايل اللئايلأ ج (4ئ
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 الهنديا هو تنديا ملوضوع  ندلة آخر. ان أ  وهذا النوعان مها يف يائرة املوضوع،
 التنزيل في مرتبة المةمول

كبلُّ مفاٍء طفاهلٌر حفتَّاى تافِعلفامف ئ واحلليقة يندل أ راً  ندلة أ ر آخر يف  رتبة احملمول أ  يف اآلثار ال يف  رتبة املوضوع  وذلك  قاعدة الطهارة :وثالثةً 
يئفكف شفاهلدفان كبلُّ شفيِ ئ. (2ئ(اهلٌر حفتَّى يابِعلفمف أفنَّهب قفذلرٌ اِلمفاءب كبلُّهب طف ئ (1ئ(أفنَّهب قفذلرٌ  ٌل حفتَّى يفجل انل علِندفكف أفنَّ فليهل مفِيتفةً  ٍء لفكف حفالف  .(3ئ (يفِشهفدف

 الهعليق  علقى العلقم فقان الواقعيقام غقري  نوطقة بقه ويدل على ذلك ،ظاهرية ال واقعية أو حلية طهارة يف صورة عدم املطابقة  – فانه الظاهر اهنا
حىت...( فهدبر نعم بناً  على ان الطهارة أ ر اعهبار  شارعي وليي حقيقة تيوينيقة خارجيقة حالل ئلك( ومل يقا ئ ا شي   ئعليه السالم(قوله و 

 األيلة يف عامل اإلثبام على خالفه.، لين  فانه ميين ان ييون اوعا والهنديا يف  رتبة املوضوع
 نزيل ال لمصلةة مسانخة بل لمصلةة مزاحمةالت
ل عليه  ما  ان احلال  ذلك يف الصورتني األوليقني وهقي فيه  ساخنة ملصلحة املند   يندل أ راً  ندلة آخر يف رتبة املوضوع لين ال ملصلحةٍ : ورابعةً 

يف قاعققدة اإللققدام واإل ضققا  بنققاً  علققى ان ا عققول املصققلحة الداخليققة، بققا ملصققلحة أخققرى  دالققة تقهضققي ذلققك وهققي املصققلحة اخلارجيققة، وذلققك  مققا 
اااا  قافاااِومٍ  للكبااال  ئفيهقققا حيقققم واقعقققي ثقققانو  فقققان ا وسقققي إذا تقققدوج أ قققه  ققق اًل،  لقققه  ياااٍن مفاااا ئ (5ئ(أفِلزلمباااوهبمئو (4) (نلكف تفجباااوعب عفلفاااى أفِهااالل كبااال  مفول  دل

لُّونف   ندلقة ند هلقا ال)قارع  مبعق  انثقنيأ إر  األم وإر  الدوجقة، فهقذا حيقم واقعقي ثقانو  ر إفيانت زوجهه وورثت  نقه لقو  قام و ا أشبه،  (6ئ(يفِستفةل
 الديانقة الباطلقة فانقه  فسقدة بقال شقك وال تغقري   مبقن هقي  قن احملقارم فالهصقرم يف  رتبقة املوضقوع ليقن ال ملصقلحة ذاتيقة يف هقذا القدواج الدوجة حقيقةً 

 .(7ئمصلحة الواقعية يف الدواج بغري احملارم با وهام خارجية أخرى ساخنة لل أ  ال ملصلحة فيه ،املفاسد الواقعية
 و ن ذلك الهقية أيضاً، با اهنا لو  انت إلدا ية  ان العما على طب  احليم األويل الواقعي  ريوعاً عنه وباطاًل يف اوملة.

 أيلقة السقنن بنقاً  علقى ان  فايهقا ذلقك،  مقا ذهقا إليقه  ندلقة احلوقة،  مقا يف قاعقدة الهسقا ح يفتنديا  ا ليي حبوقة  أ ن أنواع الهندياان ثم 
 .البعج وإن  ان األظهر خالفه

  ندلة القطر الطريقي. اال ارام والطرقأنواعه تنديا  ومن
 ضرورأ عقد مسألة لمبةث التنزيل وأنواعه وحدوده

تققرى األصققوليني  ولققذاا مل الفقققه واألصققول وعرضققه،  بحققث  ققن أهققم املباحققث املنه)ققرة يف طققو وحققدويه  بحققث الهنديققا وأنواعققه وأحيا ققهتنبيااه: 
ن والفقهقا  يبح وهنمققا يف  قا  ناسققبة باملناسققبة، و قان  ققن اوقدير ان تعقققد هلققا  سقللة أصققولية خاصقة، والصققحيح ان يعقققد هلقا حبققث خقاص ليوهنققا  قق

 .اك، يون اسهقصا   افة جوانبها، باملناسبة فقطال ان تبحث هنا وهن املبايئ الهصديقية لعلم األصول، با ان تيها حوهلا رسالة يوىف هبا حقها
 وعلى أية حال فانه يف املقام ينبغي ان يبحث ان الوجه اخلا ي الذاها إىل ان املليية يف اليليام تنديلية، هي  ن أ  األنواع؟ 

فاملسهظهر ان الهنديا وإن  قان ممينقاً ثبوتقاً  وعلى أ  وإن ا ين ان تعد   ن ال الث، والظاهر اهنا  ن النوع األول  ر تعميم الهيويين لالعهبار 
األعيقان ققولأ الظقاهر ان العقرم علقى خقالم ذلقك إذ ال يقرون  لييقة اليليقام نوعقاً أخقر  قن امللييقة  غقايراً مللقك نإال انه ال يليا عليه إثباتاً، بقا 

 وةلى اهلل على مةمد وآله الطاهرين        فهدبر. ،اًل  ندلهها ند  ال)خصية 

                                                           

 .174ص 27وسائا ال)يعةأ ج (1ئ
 .215ص 1هتذيا األحيامأ ج (2ئ
 .332ص 6اإلسال ية( ج –اليايف ئط  (3ئ
 .472ص 7هتذيا األحيامأ ج (4ئ
 .58ص 8أ جهتذيا األحيام (5ئ
 .158ص 26وسائا ال)يعةأ ج (6ئ
نقدل ذلقك وأ ضقاه  قي  مصلحة تللي  القلقوب أو الهمهيقد بقذلك إلسقال هم أو للحقاف  علقى أنفقي املسقلمني ملقا رأى ال)قارع غلبقة غقريهم علقيهم يف   قري  قن األحيقان ف  (7ئ

 يندلوا وميضوا  ا حنن عليه،  ما حد  ذلك بالفعا   رياً، أو لنظائر ذلك.


