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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (68) 
 امانفكاك الحق عن الملك والسلطة دليل مغايرته له

حيه  اظهه ال يلهيفم يف هققهه امللهن أو السهلطة امها إ ا  ؛فيهه ظظهر ،فقول بعضههم ا  احلهم ترةبهة ضهعيفة تهن امللهن أو تهن السهلطة) له قو وأما 
فهههو   1)وقههل للمسههيد فيقههال ا  هههفة املوقوفههة حههم املسههيد تهه  اظههه ال تلإيههة وال سههلطة واههفلن إ ا أومههى لل يههوا  أو النبهها  أو تهها أ ههبه  لههن 

ش وغريههها ل للمسههيد تههن تصههابير وفه ههر  ق ههتهها ة افههااق احلههم عههن السههلطة فهها  تهها و   تسههاواة احلههم للملههن وال للسههلطة وقههد  اههر إ ههارة إع عههدم 
 سقى تن تاء حوضه تثاًل.إ ا أومى با  ي   اما  حم للمسيد لإن املسيد ليس تالإًا هلا وال هو  و سلطة عليها وافا احليوا  أو النبا 

 لحق(المحتمالت الثمانية في )ا
وا  يإهو  اخهم تهن السهلطة  -1، وا  يإهو  تسهاوياً للملهن -9، للسهلطة تسهاوياً ا  يإهو  احلهم  -3يف احلم هي:  احملتمال أقول: 

وا  يإههو  ترةبههة تههن هههفا او  اب، وقههد سههبق   -8-5، أو أخههم تههن امللههن تطلقههاً بهها  يإههو  ظوعههاً تنههه -4، تطلقههاً بهها  يإههو  ظوعههاً تنههها
 .تمال  األخريةاحمل ةطابمأقوال أربعة 

 النسبة من وجه، والمراد ليس االستحالة
فهاحمليور  واتها تها ة افهااق امللهن عهن احلهم وا  ةإو  ظسبته ت  السلطة أو امللن تن وجه فما ة افااق احلم عنهما تها  اهرة  -7-6
 إتإاظاً ووقوعاً. عن  لنسيأيت الإالم الغامب. فتأتل و فوالسلطة عن احلم  ،عليه

تههن تهها ة االفههااق ال يههرا  اهها االسههت الة إ  ال اسههت الة يف ا  يعتههع العقههالء أو الوههر  املسههيد تالإههاً أو  ا سههلطة فاظههه   اههرة ا مث ا  تهه
 . 3)تستنإراً عرفاً فتأتل  2)اعتبار واالعتبار أترة بيد املعتع فاظه خفيل املؤوظة، بل املرا  عدم الوقو  بل الغرابة واوظه

 رأي االيرواني
أ  الفههرق بههني احلههم وامللههن بعمههوم االسههتيالء والسههلطا  وخصومههه، فامللههن يإههو  بههدخول احملقههم االيههرواد فقههد  هههب إع )مث الظههاهر  ماااأو 

 –اةه، فالوخم تسل ط علهى أتتهه اةه. واحلم يإو  بدخوله ه  السلطا  ببعض جهاةه وحيثي  الويء ه  السلطا  بتمام  ؤوظه واافة حيثي  
ط علهى ووجتهه يف خصهومل املباضهعة، فيقهال: وأيضاً تسل   –ينإر إع آخر التصرفا  السائغة، فيقال: حينئٍف إ  األتة تلإه بأ  يبي  ويهب و 

 . 4)إ  اليفوجة تتعل م حق ه، وافا احلال يف العني اململواة والعني املستأجرة إع غري  لن تن توار  احلم  وامللن 
 وسيأيت تا فيه. ا  يإو  ترجعه لالحتمال األول. –عد على ب   –ع االحتمال الثاد اآلظل وحيتمل ليس االته وجهًا جديدًا بل ترجعه إأقول: 
 انه من مقولة اإلضافة -6
بهاملع  األخهم تقابهل  احلهم   ،وهفا هو مرير بعض عبارا  املريوا النهائي  يف تنيهة الطالهب قهال: )ظعهم ،ا  احلم تن تقولة اإلضافةالثامن: 

عبارة عن إضافٍة ضعيفة حاملٍة لفي احلم، وأقواها إضافًة تالإي ة العني، وأوسطها إضافة تالإي ة املنفعة لفلن اله، فإظه 
(5 .   

 ...، الحق اعتبار  اضطراب كلمات النائيني: الحق إضافة  
                                                           

 .22الفقه: البي  مل  1)
 أي هفا االعتبار )اعتبار املسيد تالإاً أو  ا سلطة واعتبار النبا  تالإاً أو  ا سلطة .  2)
ه يسههت يل ا  حيمههل عليههه أو إ  قههد يقههال بعههدم قابليههة و ههأظية املسههيد والنبهها  واحليههوا  للمالإيههة ولإواهها  ا  سههلطة فاالعتبههار لغههو بااههل بههل تهها ال  ههأظية لههه لوههيء فاظهه  3)

 يومل به أو جيعل له فتأتل.
 .22مل 2حا ية اتاب املإاسب )االيرواد  ج  4)
 .101مل 1تنية الطالب يف  رح املإاسب: ج  5)
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اعتبههاٍر خههامل   وايههل اهها  فههإ ا اهها  احلههم عبههارًة عههناضههطرب يف االتههه فقههد مههرح بعههد  لههن بصههف ة بهها  احلههم اعتبههار، قههال: ) لإنههه 
 . 1)الفي أثرة السلطنة الضعيفة على  يٍء وترةبة ضعيفة تن امللن 

 . 2)ا  احلم ليس إضافة أي ليس تن تقولة اإلضافة ملا سبم ةفصيله يف الدرس املاضي أواًل:ير  عليه أقول: 
الفوقيهة واملهواواة  ا  ا وليس أتراً حقيقياً؛ أال ةهر اإلضافة هي تن املقوال  العور وهي أتر حقيقي عإس االعتبار فاظه ليس تنه إ وثانياً: 

أعتعظهها فوقيتههه أم اعتعظهها عههدتها ءسههواًء  تههن احلقههائم اإلضههافية وهههي ليسهه  اعتباريههة إ  ليسهه  باعتبههار املعتههع فهها  تهها هههو فههوق فههوق  هههي واألبههوة 
ول واههفا األب أب واألبههوة أبههوة وال ةإههو  بنفسههها بنههوة وإ  اعتعههها العقههالء الهههم اههفلن، وعليههه فههال يعقههل المهه  بههني القههول بااهها إضههافة والقهه

 ظعم سيأيت ةوجيه لإالته بإ   اهلل ةعاع. بااا اعتبار.
 توجيه سائر كلماته

ثههر حيهه  قههال ثالثههاً: )وبتعبههري آخههر: احلههم سههلطنة ضههعيفة علههى املههال، والسههلطنة علههى املنفعههة أقههو  ه اضههطرب  أاال يههر  عليههه ا  الماةههنعاام 
جعههل املالههن احلقيقههي لههفي  تههنفالههات  بههني امللههن واحلههم هههو: اإلضههافة احلامههلة وقههال رابعههاً )  3)تنههها، واألقههو  تنهمهها السههلطنة علههى العههني .

اإلضههافة املعههع  عنههها بالواجديههة 
إ  ميإههن الههفب عنههه بهها  ةفسههرية لل ههم بالسههلطنة هههو ةفسههري بصههنل تههن أمههنا  اإلضههافة واههفا الواجديههة.   4)

 فتأتل
 ظعم ير  عليه أيضاً اظه ةارة فسر احلم بالسلطنة وأخر  فسرها باظه اعتبار خامل اثرة السلطنة.

 اضطراب كالمه في الملكية
حبهه  سههابم يف ةفسههري امللإيههة فاعتعههها ةههارة تههن تقولههة اإلضههافة وأخههر  تههن تقولههة  اضههطرب أاثههر يف اظههه  اإل ههارة إع وتههن ظافلههة القههول

 . 5)الدة وثالثة تن االعتبار اما فسرها بالواجدية والوجدا  فراج  متام االته يف ثاد ةعليقة له
 مناقشة قوله )الملكية من الِجَدة( وهي )إضافة(

أ  امللإيههة عبههارة تههن إضههافٍة حامههلٍة بههني املالههن واململههوب، وهههي عبههارة أخههر  عههن  وحامههل الإههالم:) باحههد  الماةههه، قههال:اآل   فلنكتاا 
 . 1)الدة 

 .؟فإيل يعتع احلم ةارة إضافة وأخر  جدة ،ا  تقولة اإلضافة قسيم ملقولة الدة وال جات  بينهما وال وجه ا اابويرد عليه أواًل: 
 ا  الدة هي:ثانياً: 

 دههيئاااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااااا يحاااااااااااااااااااي  بالشاااااااااااااااااااي  ِجااااااااااااااااااا
 

 لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه لنقلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه مقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادةقبن 
 

لهههه هيئهههة  ،وال ريهههب ا  احلهههم لهههيس اهههفلن؛ أفههههل ةهههر  ا   ا احلهههم يف الوهههفعة أو ا يهههار أو احليهههاوةل اخل، م والتنع هههوالهههتقم  م و لهههن اهههالتعم  
ر  هيئهة املهتعمم حيه  ر  بهالعني امها ة هحاملة تن إحااته اا حبي  ةنتقل باظتقاله اما ةنتقل العماتة باظتقال املتعمم اا؟ وأةر  ا  لهه هيئهة ة ه

 يعطيه التعمم هيئة خامة مجيلة أو قبي ة؟
ته  لإنهه  ،بوجٍه يبعد عنه الغرابة ويدخله يف  ائرة اللطافة ةظعم سيأيت تنا بإ   اهلل ةعاع ةوجيه لاللتيفام با  احلم وافا امللن تن تقولة الد

 مد وآله الطاهرينوصلى اهلل على مح   ال يدل على وقوعه فاظتظر. وللب   ملة. لن 
                                                           

 .101مل 1تنية الطالب يف  رح املإاسب: ج  1)
 تن ا  اإلضافة هي النسبة املتإررة وليس احلم افلن...  2)
 .101مل 1إاسب: جتنية الطالب يف  رح امل  3)
 .101مل 1تنية الطالب يف  رح املإاسب: ج  4)
 .23-22: البي  وهو يف األمل اما عن املصباح....  مليف ةعليقته على )قوله   5)
 .23مل 1تنية الطالب يف  رح املإاسب: ج  1)


