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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
 (13) 

 ما ذكره العقد النضيد يف ضمن مطالب:سبق 
 العتبار التنزيلحقيقة ادعوى ان 
 .(1)فإن حقيقة االعتبار هو اإلدعاء والتنزيل، كاعتبار زيد أسداً والطواف بالبيت صالًة اّدعاًء(قوله )المطلب األول: 

 اعتبار شيء شيئًا أو اعتبار شيء(اما التحقيق: االعتبار إما تنزيل أو إيجاد )
 .(2)االجيادالثاني: ما ذكره األول: عتبار خاصًا به بل االعتبار على نوعني: قد يورد عليه: ان التنزيل أخص من االعتبار وليس االولكن 

 ،اجلعال املركاب ومفااد كاان الناقصاة وهال املركباة وهاو ماا ذكاارهنظا  وهاو االعتباار املركاب  (اعتباار يايء ياي اً )االعتباار ااارة هاو  وبعباار  أرارى:
 ط ومفاد كان التامة وهل البسيطة.وهو االعتبار البسيط باجلعل البسي (اعتبار ييء)وأخرى: 

يايء آخار وذلااد عنادما ال يرااون وراءه  منزلااةاالعتبااار قسامان: فاناه اااارة انزيال يايء منزلااة يايء آخار وأخاارى انزيال ال ايء ال : ثالثاةوبعباار  
 وراء االعتبار. آخر واقع هناكييء آخر يرون هو األصل وهذا هو املنزل منزلته وذلد إذا مل يرن 

 واعتبار الرجعية زوجة تنزيل   إيجاد   زوجية  ال اعتبار  
اخااار   يااايءومل يعتربهاااا نازلاااة منزلاااة  الزوجاااة منزلاااة أمااار أخااار لفاناااه اعتباااار بسااايط اااا  مركاااب فاناااه مل ينااازّ  (اعتبار الزوجياااةباااا)التمثيااال لاااه  ويمكااان

راء الزوجيااة فاعتبااار الزوجيااة هااو جعلهااا بساايطاً ال جعلهااا باال ال ياايء و  نازلااة منزلتهااا هااذه الزوجيااة االعتباريااةلترااون الزوجيااة التروينيااة أو احلقيقيااة ك
 وانزيلها منزلة ييء آخر كتنزيل الطواف منزلة الصالة. (3)مركبا

وقولاااه:  ،اجلعااال املركاااب واعتباااار يااايء ياااي اً إ اااا هاااو يف )املطلقاااة رجعياااة( فقولاااه: )املطلقاااة رجعياااة زوجاااة( هاااو ماااا ذكاااره مااان القسااام األولنعااام 
 ( أو )هذه زوجة( هو ما ذكرناه من القسم الثاين.)املعقود عليها زوجة

ذلد باجلعاال البساايط ال املركااب هعاات انااه اعتااربه قاضااياً ال ان هناااك حقيقااة أخاارى هااي احلااال يف القضاااء فانااه إذا جعلااه قاضااياً جعلااه كاا وكااكل 
 القاضي منزلته. ل ال ارع  التروينية أو الواقعية وقد نزّ  (4)القضاوة

 ضيد: وراء كل االعتباريات واقع حقيقي هو األصلدفاعًا عن العقد الن
قاد إذ قد يدافع عنه باان الزوجياة والقضااوة وا هلاا فماا فارد اراويا وآخار اعتباار  وقاد نازل االعتباار  منزلاة التراويا فاجلعال مركاب أيضااً  نعم

والتنزياال هااو زوجيااة  ،لموجاابللربواااون مااثاًل والسااالب للررتون لل اايء كاااإلل هااذا منزلااة ذاك، بيانااه: ان الفاارد الترااويا للزوجيااة هااو الاازو  الااالزم ناازّ 
 ل ا ريعًا منزلته.نز  ي   املرأة للرجل والقضاء كذلد فانه الفصل الترويا والقاضي  
 الجواب: ذل  أعم من مالحظته حين االعتبار

عنااادما اعتربهاااا زوجاااة بالعقاااد أو اااا ه الحااا   اقاااداً م ااارعاً أو مقننااااً أو عاناااه وإن صااان إال ان ذاك لااايس ااااا يالحظاااه املعتااارب أفهااال اااارى وفياااه: 
                                                           

 .09ص 1العقد النضيد:   (1)
 من دون انزيٍل بل جمرد اجلعل. (2)
تباار يايء  يالح  ان مقصودنا باملركب والبسيط ليس هو املعت املصطلن عليه بال هاو ماا يارحناه مان ان املركاب اعتباار يايء هنزلاة يايء آخار والبسايط اع (3)

والصفات، وما اصاطلننا علياه هاو اعتباار حقيقاٍة  كالزوجية، وكالهلا من اجلعل املركب حسب االصطالح )إذ جعلها زوجة( لرن املصطلن هو: بني الذات
 حقيقًة أخرى أو اعتبار احلقيقِة فقط وان الثاين بسيط هصطلننا إذ يراد به مقابل األول.

 مصدر جعلي، إن ثبت عدم وروده. (4)
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نااازاًل منزلااة اهلل  وهإذ هاال ااارى ان العقااالء عناادما اعتااربوا زيااداً مالراااً بال ااراء أو احليااازة اعتاارب  (امللااد)اجلانااب الترااويا هل نزفااا ا ااريعاً منزلتااه  وهرااذا 
الحظاااوا ان اهلل مالاااد حقيقااي اراااويا فنزلاااوا امل اارت  منزلتاااه يف املراباااة النازلاااة اعااايف يف ملريتاااه االحالياااة القيوميااة، وهاااي امللرياااة احلقيقيااة  أ  هااال 

 فاعتربوه مالرًا ضعيفاً 
 حقيقة االعتبار عدم تحقق الواقعدعوى ان 
قااع حقيقااًة قولااه: )وحقيقااة هااذا االدعاااء واالعتباار هااي عاادم ذقاا  الواقااع، إذ أن قااوام االدعاااء واالعتبااار منااو  بعاادم وجااود الوا المطلااب الثاااني:

 وإن اعتربناه موجودًا انزياًل واعتباراً(
 التحقيق: حقيقته اما ذل  أو تحقق الواقع

ان ذلاااد أخااص ماان االعتبااار أيضاااً، فاااان حقيقااة االعتبااار اااارة يراااون كمااا ذكااره ماان عااادم ذقاا  الواقااع وأخاارى يراااون أواًل: يااورد عليااه: وقااد 
جعاال املماثاال أو ا كيااد اعتبااارهم أو إمضااا ه فلاام يراان  هااو أال ااارى ان العقااالء لااو اعتااربوا أمااراً فاااعتربه ال ااارع كااان حقيقااة اعتباااره ؛بتنقاا  الواقااع

 .(1)قوامه بعدم ذق  الواقع بل كان قوامه بتنققه فت مل
عادم ذقا  نفاس العاول االعتباار  بنفساه مارة أخاارى  وإن أراد ،ورد علياه مااا ذكار (2)اناه إن أراد ان قواماه بعادم ذقا  الواقاع مطلقااً والحاصال: 

 جبعل آخر كان اامًا حسب املذكور يف افامش. فت مل
 أمثلة وشواهد

يخصاااً رئيساااً حاكماااً فااان سااائر الاادول قااد اعتااربه كااذلد  يف دولااة هااا لااو اعتاارب النااا  –أ  ملااا كااان قوامااه ذقاا  الواقااع  –التمثياال لااه  ويمكاان
كااان قااوام االعتبااار   (3)مااا اعتااربوهفااإذا اعتااربوا  – ،األويف بااالتزوير يف االنتخاباااتالدولااة  تدث عنااد إمااام سااائر الاادول لساالطاوقااد ال اعتااربه، كمااا  اا

 بتنق  االعتبار األول ال بعدمه.
اعتبااارهم زوجيااة  (4)كماا كراان التمثيال: هااا لاو أساالم عاان ااس، فااان ال اارع أذن لااه يف إبقاااء أرباع علااى ذمتاه وااارك ا امسااة فقاد اعتاارب ال اارع

 أربعة منهن ومل يعترب زوجية ا امسة. فت مل
 إال على بعض المباني (5)ال توجد ملكية واقعية

نااّدعيها لااه ادعاااًء واعتباااراً( ياارد عليااه ان هااذا إ ااا جياار  علااى  (6)ان قولااه: )فإنااه حينمااا نعتاارب امللريااة لزيااد ال ذصاال لااه امللريااة الواقعيااة وإنثانياااً: 
أمااا  -بباال انزيليااة فقااط يف امللريااة  (7)دة صاان ذلااد إذ ال جاادة واقعيااةلااو كاناات ماان مقولااة اجلِاا -أفااان )امللريااة(  األ خاارين دون بعضااها بعااا املبااا

إذ كال واقعهاا علاى هاذا هاو االعتباار فاال معات للقاول باناه )حينماا نعتارب امللرياة لزياد ال ذصال لاه  ؛لو كانت من االعتباريات كما لعلاه امل اهور فاال
وإن كاناات امللريااة ماان مقولااة اإلضااافة فاااألمر يعتمااد علااى القااول بااان اإلضااافة مقولااة حقيقيااة فاااألمر فيهااا كاجلاادة أو اعتباريااة  -جامللريااة الواقعيااة( 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين عرس سائر املقوالت، فاألمر فيها كاالعتبار فتدبر. وللبنث صلة.
                                                           

جعااًل وإن ااًء لاه بنفساه وإال كاان مان ذصايل احلاصال  إذ على جعل املماثل فان قوامه بعدم ذق  هاذا املماثال يف مرحلاة املماثال، واماا علاى اإلمضااء فلايس  (1)
إال ان جياب كالحقه، نعم إذا أمرن جعله بنفسه، أ  جعل ما جعله العقالء وما اعتربوه، مرة أخرى، كان قوامه بتنق  الواقع، لرنه من ذصيل احلاصل. 

 رتاق احملال. فت ملبانه اعتبار وهو خفيف املؤونة وفيه ما سب  من ان خفة مؤونته ال انفع يف اخ
 األعم من وجود األصل ووجود املماثل. (2)
 أ  إذا اعتربت سائر الدول ما اعتربه النا  يف الدولة األويف. (3)
 من  اً. (4)
 أ  لنا، وليس الرالم عن املالد احلقيقي جل امسه. (5)
 ا.الصنين: وا  (6)
كما سب  وهي من األعراض التسعة وليست امللرية كذلد إال انزيال إذ ال هي ة حقيقية للمالد حميطة إذ اجِلدة هي: افي ة احلاصلة من إحالة ال يء ب يء   (7)

 همتلرااه.


