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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
 (77) 

 متعلَّقما لضعف في اإلضافة أو في الإالميرزا: الحق مرتبة ضعيفة 
انهه بعهد اا اع همل املهالا النهائيق  احلهمق لهن لضولهة اعضهااة، اع ملهها حضيضهة  مهاياية ناأ لرا هت واا أقهو  لر بهة ههي اله   انه  ثم 

ضههها  الههة بههاا  انهه  قويههة نا هها  و انهه  عالههة لههن حيههس ا هها  ال ضلبههاأ اههه   هههي الهه   سههمى بامللهه  لههن حيههس نفسههها ولههن حيههس ل عل  
لههها هلاهههه وهب هههه اهههاا لهههه بيههه   يف اململهههومقويهههة نا ههها  بهههني املالههه  واململهههوم  مههها اهنههها عالهههة لهههن حيهههس  ههه ة   لههه  ال ضلبهههاأ ااهنههها إضهههااة 

 والصلح عليه وإباحة ال صرف ايه ووديع ه.. اخل
 :اوجهها أحد ألرينالضعيفة يف ه   اعضااة  املر بةواما 
إال احلجههر علههى العهههني لههه حههم  الرهتن بالنسههبة إا العههني املرهونههة اانههه اعضههااة بنفسههها ضههعيفة قا ههرة ونلهه    ههم املهه  ههوا: األول

لنههها املرهونههة باع بارههها و يضههة دينههه  ههي يضههطر املههدين إا  سههديد الههدين وإال  ههاا للمههرهتن  وهههو الههدائنق اا يبيهه  الو يضههة  الههرهنق ويسههدد 
  عالقة احلج  عليه.واحلا ل اا إضااة وعالقة املرهتن بالرهن ضعيفة إن هي ليس  إالدينه، 

إلها لضصهوريف يف ل علضهه:   هم ال  جها وحهم انيهار بنها   علهى  علدضهه بالعضهد الاها الضابهل ملها ل علم اعضااة قا هرا  قهال:    واالثاني: 
 .ق1 قة وحم االخ صاص بالنسبة إا األشيا  الاا امل مودلة  انمر الضابل لل خليل ا سمى حضا  ل عدا الفسخ واعجا

حههم بيعههه بههل لههه املصههاحلة عليههه أو شههبه نلهه   – رأي املههالا النههائيق ومجاعههةحسههت  –الهها حههم ال  جهها اانههه ال يعطههي  ههاحبه : بيانهه 
 ضه حمدود.اليس له إنا    ل  ال ضلباأ ايه، ام عل  

 .جدا   اعجالة، ام علضه حمدودأو والا حم انيار اواضح إن انه ي علم بألر واحد اضط وهو الفسخ 
لانههههه يبضههههى لههههه حههههم  –إن انمههههر شههههرعا  ال  لهههه   –حههههم االخ صههههاص: اامهههها لههههو انضلههههت خلههههه  ههههرا  اانههههه يسههههضط عههههن امللايههههة والهههها 

 .ق2 ، واائد ه اا يضلبه خال  لرة أخر  أو غا نل قسرا   االخ صاص ول ا ال جيول لاا  أخ   لنه
 شكيكياً المناقشة: دليل  أعم من المدعى وقد يكون االختالف كمياً ال كيفياً ت

قد يورد عليهه: اا  ل ها الصهور ني ليسه  لهن الضهعي  لهن اعضهااة أي ال دليهل علهى  وهنمها لنهها اهاا  بوهتمها أعهم لهن لهدعا   ولكن
علهى عمهرة أنهوان لهن ال صهرااأ لههال  لنهها البيه  الها يف ال  جها اعلهى  ههي ونل  ألا السلطة ا اللية االسلطة يف املل  ؛لن املمااية
 .بال ماي  والايفية إمنا هو بالامية وليس االفرق ،اس هنا  البي  سعة أنوان ب

لههها سهههبم لهههن اا للههه  الهههدينار ال ف لههه  عهههن للههه  األلههه  دينهههار بالايفيهههة واملمهههااية بهههل ف لههه  عنهههه بالاميهههة ونلههه  ويوضهههح : 
ل سهاوياا لهن حيهس لالايهة الهدينار  الهدينار له  لاله  األله  دينهار ولاله    ،ال الل لل  األل  دينار إل لل  ه ا الدينار وه ا وهه ا

 لل  دنانا أخر . للديناربالام واا لال  األل  ضم إا للاه إمنا هو االخ الف ااألول ال اا ه ا لر بة ضعيفة لن امللاية، 
لهههن  و ههه ل  املهههرهتن اهههاا لهههه نوعههها  واحهههدا  لهههن السهههلطة علهههى العهههني املرهونهههة وههههو سهههلطة حبسهههها عهههن اا يبيعهههها املالههه  أو شهههبه نلههه 

                                                           

 .101ص 1لنية الطالت يف شرح املااست: ج ق1 
  أا يسضي به لرعه أو يض ل به بعض أنوان احلمراأ والديداا.  ق2 
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 .املخرجة له عن  ونه اس يهاقا  للدين و  ل  احلال يف حم انيار ونظائر  ال صرااأ
 نلهه  اا األلهلههة األربعههة وغاههها لههن الصههور ني  لضصههور نفههس اعضههااة أو لضصههور ل علضهههاق وإا  ههح اهنهها  هه ل  إال ااوالحاصهه : 

لههن اعضههااة أو لههن غاههها،   –ولههيس لر بههة   –نوعهها  آخههر أعههم لههن دعههو   وهنهها لمههااة ولر بههة ضههعيفة لههن اعضههااة بههل   مههل  وهنهها 
  االع بار،  م  عنه حمدودية سلط ه عليه.

ههي إضهااة قهد يضهال بهاا ربهط وإضهااة وسهلطة املهرهتن لههال  علهى الهرهن لهن حيهس حهم حجه  املاله  عهن  فوي هه عليهه، بعبارة أخرى: 
 وسلطة قوية جدا  لانها حمدودة باحلج  واملن  وليس اهنا سلطة ضعيفة ل ا حتددأ باحلج  واملن .

 االستدالل بقاعدة الواحد وقاعدة السنخية على مدعى الميرزا
اههردين لههن نههون  ههار شههيأني بأمجعههها  انهها ح مهها  آلضاعههدة السههنخية اههدنا احتههدأ  ق2 وحههدة األ ههر  امهه  عههن وحههدة املهه  ر: (3)ال يقههال

 ههار واحلههم لهههه  ههار،  مهها ايمههها  ههن ايههه إن امللهه  لهههه  ههل اآيف بعههض اآ احتهههد ألههرااواحههد السهه  الة  ههدور الواحههد عهههن الاههها، والهها لههو 
 ههار امهه  نله  عههن  هوا واجهد بعههض اآ هار لر بههة لهن لرا هت واجههدها  لهها إن لههو  هاا لباينها  بههاملرة ملها احتههدا يف بعهض اآاانهه يبعضهها، 

 .لن جهة أخر  وال ماي  لن جهة  ار  لها وحيس  بعض  اال ار عرانا وحدة السنخ اا يف نفس املر بة لاان  له اآولو  
 الجواب عن القاعدتين مبنى وبناءً 

 ر إال الواحههد،صههد  ر لنههه إال الواحههد وال ي  صههد  لبههذ نلهه  هههو قاعههدة لهه وم السههنخية بههني العلههة واملعلههول وقاعههدة الواحههد ال ي  إذ يقههال: 
 .ق3  ما اصلنا  يف حبوث سابضةوالعياا   و ل امها باطل اا بضرورة العضل واألدياا والوجداا

وغامههها،   وحههميف  افههي العلههل احلضيضيههة ال يف غاههها واالع باريههاأ لههن للهه يف  –ارضهها   –ولهه  قطهه  النظههر عههن نلهه  نضههول: اهنهها لههو  هه  
 ا لن سنخ واحد.. اخلمم الواحد يف احلم واملل   اش  عن  وهن ااها ليس  علال  حضيضية لآل ار  ي يضال باا األ ر املمت 

 انه ال ل  ر حضيضي يف الوجود، مبعذ  ونه العلة حضيضة ال العلة االعدادية وشبهها، إال اهلل  عاا.والحاص : 
 !ن الزوجية مرتبة من مراتب الرقيةالنقض بلزوم كو 

 يضهالق اا نضهول: اا اللم نله  اا يل ه م بهاا ال وجيهة ههي لر بهة لهن لرا هت الرقيهة ويافي للنضض على ان صارنا للمهالا بامله  ور يف  ال
لههه  جهههوال االسههه م ان  ههها  ونلههه  الشهههتام ال وجهههة لههه  األلهههة يف بعهههض اآ هههار وههههي: !ال وجهههة ههههي ألهههة بهههدرج ها الضهههعيفة! واا والعبوديهههة

وال وجيهة   ا يف بعهض اآ هار اهمها لر ب هاا لهن حضيضهة واحهدة انهه حيهس اشهت  :اههل يصهح اا يضهالدوهنها، لفارق ها يف غاها  جوال بيعهها 
وهههو حمههال!  ق5 عههن الاههها ق4 إن االل هه ام باهنمهها حضيض ههاا ل باين ههاا يسهه ل م  ههدور الواحههد ؛هههي املر بههة الناللههة لههن الرقيههة وال وجههة ألههة  فدفههة

ر الهه بيه  لوج هه أيضها ! وانهه علهى نله  ال لنهاص إال لهن االل ه ام واالل  ام باهنما حضيضهة لهن ر بهة واحهدة يسه ل م االل ه ام بوحهدة مجيه  اال ها
 !ا تباوهنما لن سنخ واحد ل   ماياية املر 

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

                                                           

 مالا وداان عنه بوجه السفي.ه ا ان صار لنا لل ق1 
 بالوحدة النوعية أو اجلنسية أو غامها. ق2 
 يف لباحس االج هاد يف أ ول الدين. ق3 
 جوال و  ة االس م ان. ق4 
 ال وجية والعبودية بعد ارضهما حضيض ني ل باين ني. ق5 


