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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
 (88) 

 اإلرادة والملكية من المشككات
يةة انسسةال لفلةو أو أللةن رينةاري أو يفةرق اونيةة ازنةني أو اونيةة ألفةنيي أو يفةرق إرارة انسسةال وهل يفرق ملك) قوله وأما 

 .(1)للذهاب ذراعاً أو فرسخاً من نهة امللكية والزونية وانرارةي(
تعلق، إال فقد جياب عنه: اسه وإل صح اسه ال فرق بني ملك فلو وملك ألن رينار من حيث امللكية إمنا الفرق من حيث كمية امل

  :اسه
 .(2)باملرتبة حىت ينقض عليه هبذه السالبة اجلزئية ليو املدعى ال كل ملك خيتلن عن غريه :أولا 

عدم ونور  عموم عدم االختالف يف امللكية أي نزئية ال تثبت سالبةعدم اختالف ملكية ألن عن ملكية الواحد وبعبارة أخرى 
ملةةك العةةني يف امللكيةةاا الطوليةةة و  التيةةكيكية يفسةةبق مةةن فيمةةا اآلخةةر كمةةا  اخةةتالف كيفةةي تيةةكيكي بةةني بعةةض حصصةةها والةةبعض

 .املتزلزل القابل للفسخ أضعن من غريهامللك وسضين: وامللك املتزلزل وغريه فال  ،املنفعة فقط مبنافعها أو ملك
يل إذ يعةةور إ  ملةةك هةةذا وهةةذا الانةة عائةد إ  ال امللةةك هنةةاإال ال عةةدم اخةةتالف ملةةك الفلةةو عةةن ملةةك الواحةةد  ،سةلمنا وثانياااا:

مةا يبلةب بةه األلةن  بضميمتهالفلو وإل كال ميلك  ا مالكيمكوهنوهذا إ  متام األلن ومالك الفلو يساوي مالك الفلو من حيث  
 .مما خيتلن شدة وضعفاً والكاشن عنه زبوا كل اآلزار أو بعضها رينار، إمنا الكالم يف غري االناليل
 (3)مراتب مشككة وأفراد متواطيةقد تكون لحقيقة واحدة 

 هالنةور منةال أال تةر   ؛وند حلقيقة واحدة مراتب وتكول لكل مرتبة منها أفرارتنامعة فيهما النقض واحلل: اسه قد وبعبارة أخرى 
 ،معة وهكةذامعة وتلةك اليةكهةذه الية  يف املرتبةة والنوريةة القوي كاليمو والقمر واليمعة مث كل منها له أفرار متساويةمنه الضعين و 

 وكذا امللكية والسلطة واحلق، فونور أفرار له متساوية ال ينفي ونور مراتب له خمتلفة إمنا األفرار مصاريق للمراتب.
انرارة فمن الواضح اهنا تيكيكية فال إرارة من يعزم على مسرية ألن كيلو مرت يف الصحراء القاحلة أو متسلق نبل مهااليا  واما 

رة مةةن يعةةزم علةةى مسةةرية مائةةة مةةرت علةةى أرا رخةةوة أي ال ذاأ وتةةاه إ  إرارة أقةةو ، وهكةةذا ررنةةاا إرارة مةةن مةةثاًل أقةةو  مةةن إرا
 .فيقارعها بقوة إرارته يتعرا ملغرياا شهوية ضعيفة أو قوية

 وجوه دفاع عن المصنف
 بونوه: يدافع عن املصنن وقد 

 ،طةةال ااطةةال أو العمةةورال أو الطريقةةال املتواايةةال أو قصةةرالةةو يك فيمةةا ال تيةةك اسةةه اواة واملةةواااة فكمةةاال امللكيةةة هةةي كاملسةةمنهااا: 
 فكذا املقام.

                                                           

 .22الفقه: البيع ص (1)
 .(ال فرق بني ملك فلو وألن) (2)
 أي ال الكلي مقول عليها بالتواطئ. (3)
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 ال الربط من مقولة انضافة وال تيكيك فيها.ومنها: 
 .استقاليلال الربط معىن حريف وال تيكيك فيه ألسه آيل غري ومنها: 

 األجوبة: ليس الربط من مقولة اإلضافة
 ياا الثاين: بعد كول األول من صغر والجواب: 

  :ال الربط ليو من مقولة انضافة فال انضافة هي النسبة املتكررة أولا:
 ان المضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  نسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة تكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارر

 

 منااااااااااااااااااااااااااااا  الحقيقااااااااااااااااااااااااااااا  وماااااااااااااااااااااااااااااا  شاااااااااااااااااااااااااااااتهر 
 

ه سسةبت  واحةد فةال األب لةو  طةرفهةي النسةبة وحةدها أي مةن انضةافة وليسةت  ،األب مضاف ميهوري واالبوة مضةاف حقيقةيو 
 ،إضافةحينئٍذ كاست   ،أي لوحظت انضافة ذاهبة رانعة ،البنه من حيث ال ابنه منسوب إليه هسسبت  ست سسبة ال إضافة ولو كا  لالبن

ة :وكذا السقن املستقر على احلائط ظ كةول فاسه من حيث هو مستقر على احلائط سسةبة ومةن حيةث كوسةه مسةتقراً علةى احلةائط املالح 
 إضافة. ،احلائط مستقرَّاً عليه

 مه التكرر والنسبة الرانعة.و سره بالربط فهو سسبة من ذي احلق إ  احلق وال يقفاحلق الذي  أما
االعتبارياا وليست االعتبارياا مةن من  ،ه من مقولة انضافة بل عد ه فيما مضى من كلماته وفيما يأيتال املصنن مل يعد  ثانياا: 

، إذ اسةه عبةارة عةن حةق اهلل علةى (1)لكنةه خةاره عةن حمةل البحةث يف احلةق اعيةاً من أسةوا  احلةق استز سوعاً  املقوالا العيرة، سعم عد  
استزاعيةاً كمةا يف حةق اهلل علةى خملوقاتةه، فاسةه سةبحاسه مبخةرر ال خلةق صةار ذا حةق وإل مل )إذ قةد يكةول إذ قال: خملوقاته كما مثل به 

 .(3)فتأمل (2)املعتب عدمه(  أصاًل بل ولو اعتبيكن معتِب 
 نى حرف ول هو مع

اسةه معةىن ا ةي غايةة األمةر ال يكةول مصةداقه معةىن حرفيةاً، فهةو كاالبتةداء الةذي هةو معةىن  :ففيا رعو  ال الربط معىن حريف وأما 
 .ا ى وإل كال مصداقه وهو االبتداء املصداقي ااارني معىن حرفياً مياراً إليه بكلمة )من(

ول ا ياً كاالبتداء لذا وقع معر فاً فةال املعةىن احلةريف آيل صةرف ال يقةع معرَّفةاً ف به احلق ال بد ال يكالربط الذي عر  ال والحاصل: 
احلةق فلةيو معةىن فقةط بةل االتصةاف بةه  امةاوليو ونوراً خارنياً ذهين إضافة إ  ال املعىن احلريف معىن  فاً مبا هو معىن حريف.وال معر  

 يف اااره وعروضه يف الذهن فتأمل.
وكوسه متواطياً مبعىن مقولية املعىن اال ي على  ليل على عدم ميككية املعىن احلريف فال كوسه قائماً بالغري أمر  اسه ال ربل قد  قال: 

وعلةى أي  ،اً مبعىن كوسه مقواًل بالتيكيك على أفراره ااارنية، أمةر آخةر فتأمةلأو ميكك (4)كافة مصاريقه واملنطبق عليها بالتساوي
 .(5)فتمام حتقيق ذلك يف مظاسه

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهر ن

                                                           

 الذي وقع مورر البحث واسه هل يصح نعله عوضاً يف البيع.. اخل. (1)
 .33الفقه: البيع ص (2)
 فتأملإذ انضافة قد تقوم باالعتباري واالستزاعي.  (3)
 قيد ملقولية. (4)
 من الفلسفة ومن حبث املعىن احلريف يف األصول على اسه قليل اجلدو  إل مل سقل اسه عدميها فتدبر. (5)


