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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
(365) 

 دفاعاً عن النائيني: مراده الواحد بالنوع ال بالشخص
 )بل إن دعوى املريزا النائيين غري معقولة فلسفياً كما هي غري مقبولة عرفياً: سبق 

الشةي  أو أما اهنا غري معقولة فلسفياً فألن امللكية من األمور اإلضافية القائمة باململوك من جهة وباملالك من جهة أخرى إذ ال تعقل امللكيةة ل
 وملكية بال مالكية لذا يقال: ملكية فالن لكذا.معلَّقة بالفضا  ال على شي  كما ال تعقل مملوكية 

فةةاذا اقلقةةل اململةةوك مةةن زيةةد إق عمةةرو اقلقلةةم امللكيةةة القائمةةة قةةذا اململةةوك كمةةا اقلقلةةم املالكيةةة مةةن زيةةد إق عمةةرو، ويسةةل يل اقلقةةال وعليهه : 
لةةة العاليةةة مةة اًل مةةن مكةةان إق آخةةر وبقةةا  فوقيلهةةا يف املكةةان اململةةوك  ةةا هةةو مملةةوك أي اململوكيةةة دون اقلقةةال امللكيةةة لةةه فاقةةه كاسةةل الة اقلقةةال املظ

 .(1)السابق!(
وأن املعةو  يف البيةل لةو كةان مملوكةاً والعةو  حقةاً لة م اققةالب  (2)ولكن ميكةن الةدفاع عةن املةريزا بةان مةرادح الواحةد بةالنوع ال الواحةد بال ة  

ولةةو بةةاع مةةن جهةةة أخةةرى، وامل ةة ي وهنةةه  مةةن جهةةة ي  الةةراب  بةةني البةةائل ومملوكةةهقظةةراً إق لةة وم وحةةدة قةةوع اإلضةةافة وا ةةوذلةةك با ةةل امللةةك حقةةاً 
 من قوع واحد. -أي االضافلان  – اململوك باحملقوق اقلقلم امللكية من أحد الطرفني واحلقية من الطرف اآلخر فلم يكن ا يطان

أن ينلقةل  يبقى معلقاً يف عنق البائل بةدون)واإلضافة( هذا ا ي   وإشكال عدم املعقولية فلسفياً إمنا ين ا لو أراد الواحد ال    وأن ش  
 بة)فألن امللكية من األمور اإلضافية.. اخل(. حينئذ    رفه اآلخر يلعلق باحملقوق املنلقل إليه بدل امل من في كل عليه باقلقال اململوك مث ان

جيةةأ أن يكوقةةا  لكنةةه غةةري كةةاف  إذمن مةةل خيطةةه فهمةةا اانةةان بال ةة   لكنةةه يرتةةاي اقلقةةال شةة   هةةذا ا ةةي  مةةل اقلقةةال املةة من وتبديلةةه بةةال 
 يف بيل امللك باحلق ليس واحداً بالنوع كما سبق. واحداً بالنوع لكنه

 المناقشة: تصريح  ناٍف للدفاع
حيه أقةةةه يريةةةد الواحةةةد لكةةةن رةةةاهر كالمةةةه بةةةل  ةةةر  (3)ولكةةةن هةةةذا الةةةدفاع عليةةةلل فةةةان املةةةريزا لةةةو أرادح لكةةةان حسةةةناً وملةةةا ورد عليةةةه ذلةةةك اإلشةةةكال

امل ةكلة بال    وأن ش   هذا اإلضافة بقيم بعنةق البةائل رغةم اقلقةال املة من وأن ش صةها يلعلةق بعةد ذلةك بةاحملقوق، ال أن ال ة   ت ةري و 
 ةري  يف أن مبنةاح  فاقظر إق قوله: )وتبةديل الطةرفني مةل بقةا  العلقلةني يقلضةي أن يصةري...( فاقةه ،النوع جيأ أن يكون واحداً وليس بواحديف أن 

وتعلةق بةال من الةذي هةو وك ةي  رابة  الواحد بال    يف  رف البائل قد بقي ب  صةه كعلقةة خا ةة وا ي  على اللعدد ال  صي وأن الُعلقة 
 (4)احلق. فلامل
 مناقشة مع الميرزا في قول : ال دليل على السلطنة على الملكية -4
ذلةك فةاعلم أن الةدليل واالعلبةار يسةاعدان مةل كةون اللبةديل بةني املةالني ال بةني االضةافلني، وذلةك وميكةن اوةواب عةن قولةه: )إذا عرفةم رابعاً: 

كيةة بامللكيةة حيلةا  الن دليل سلطنة الناس على امواهلم امنا يقلضى ابوهتا علةى االمةوال ال علةى امللكيةة االعلباريةة الةا بينهةا وبةني ارباقةا، فلبةديل املل
ية الن امللكية بنفسها عبارة عن السةلطنة علةى املةال وال معةس للسةلطنة علةى السةلطنة ولةو فةر  تصةور معةس لةذلك فةال اق ابوت سلطنة على امللك

 .(5)دليل على ابوهتا...(
 بان األدلة على ابوت السلطنة على السلطنة أو السلطنة على امللكية ملعددة:

                                                           

 (.151الدرس ) (1)
 واحد باونس أو بالنوع ك يد وعمرو أو بال    ك يد قفسه.إذ الواحد إما باونس ك يد واألسد فهما  (2)
 وإن ورد عليه غريح مما سبق. (3)
مهةا واحةد بةالنوع ال  إذ  الحظة جمموع كالمةه قةدس سةرح ميكةن علةه علةى أن مةرادح الواحةد بةالنوع كمةا سةبق توجيهةه وأن مقصةودح مةن )مةل بقةا  العلقلةني( أي مةن حية  (4)

 باش ا ها فلامل.
 .18-18ص 1هة،  1314 يخ حممد تقي اآلملي، املكاسأ والبيل، مؤسسة الن ر اإلسالمي، قم، ال (5)
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 أواًل: السلطنة على الملكية أمر اعتباري أمره بيد المعتبر
 أمةةر اعلبةةاري واالعلبةةار أمةةرح بيةةد املعلةةء فكمةةا للعقةةال  أن يعلةةءوا لةةك السةةلطنة علةةى الةةدار والكلةةاب بسةةبأ   (1)فمنهةةا: أن السةةلطنة علةةى امللكيةةة

 (2)فسةهابن كةذلك هلةم أن يعلةءوا لةك السةلطنة علةى هةذح السةلطنة بةان تنقلهةا  ،كةاإلر   قسةري   البيل أو بسةبأ  كة كاحليازة أو ااقوي    أ لي   اخلياري  
   عنها فل ول أو شبه ذلك.عر  لل ري أو أن تُ 

 ثانياً: الملكية مقدور عليها بتبع مقدورية متعلَّقها
 ومنهةا: أن امللكيةة وهةةي السةلطنة علةةى املةال مسةةل  عليهةا تبعةةاً للمسةلطية علةةى ملعلقهةا وهةةو املةال إذ تنلقةةل باقلقالةه و ةةي ، كواحةد بال ةة  

فان البةائل إذا كةان قةادراً علةى ققةل كلابةه إق ملةك ال ةري كةان قةادراً علةى ققةل سةلطنله علةى   لوجنسها،  جيئهأي خصوص هذح السلطنة ال أ لها 
 كلابه إليه إذ املقدور بالواسطة مقدور.

أو غةةريح، كةةان قةادراً علةةى ققةةل القةائم بةةه إذ ققلةةه  بعبةارة أخةةرى: امللكيةة االعلباريةةة قائمةةة قةذا املةة من فةةاذا كةان مسةةلطاً علةةى ققلةه إق ال ةةري، ببيةل  
 بنقله فهو كالقدرة على األمر االقل اعي بالقدرة على من ا اقل اعه.

كل ريةةك هةةذا الكلةةاب أو شةةرب املةةا  أو الصةةالة أو الكةةذب   –وسةةيجي  تعميةةق هلةةذا املطلةةأ الحقةةاً يف  قيةةق اوةةواب عةةن شةةبهة أن املقةةدور 
 فهل هي مقدور عليها أو ال؟ هذح بنفسهالكن ما حال القدرة  مقدور بالقدرة عليه –م اًل 

وإن كان األول ل م اللسلسل إذ ينقل الكةالم إق القةدرة علةى القةدرة وأهنةا  ،الً فان كان ال اين ل م اوء والقسر وعدم القدرة حىت على املقدور أو  
 أو ال.. وهكذا. امقدور عليه أهنادرة على القدرة على  ريك الكلاب( مقدور عليها أو ال فان كاقم مقدورة عليها يسال عن )القدرة على الق

 : وج  شبهة استحالة انقالب الماهية إلى ماهية أخرىإشارة استطرادية
وما ذكرح بعة  الفالسةفة دلةياًل علةى االسةل الة ال يعةدو ا طابةة كجملةة مةن دعةاواهم األخةرى، قظةري دعةوى عةدم الل ةكيك يف املاهيةة سبق )حيث 

ءهان ال يعدو ا طابة يف واقعه، مما فصلنا كةل ذلةك يف حملةه، إضةافة إق أن برهةاهنم )ا طةاو( منقةو    لةه يف أي ت ةري و ةو ل(ب
رغةأ بعة  الطةالب  (3)

أو الطاقةةة إق  ،س مةة الً : أن املاهيةة املةةدعى اققالقةةا إق ماهيةة أخةةرى )كالةذهأ إق حديةةد أو الفضةةة إق  ةازالكةرام يف بيةةان وجةه ال ةةبهة فنقةةول هةي باجيةةا
 أو النبات إق حيوان أو غري ذلك( يف آن االققالب الدقي ال ختلو من أحد أربل حاالت: ،مادة أو العكس

 فيل م اجلماع امل لني أو الضدين.مجيعًا فاما هي عني املنقلأ عنه واملنقلأ إليه  -أ
مةةن هةةذا إق ذاك إضةةافة إق أهنةةا لةةو كاقةةم غريمهةةا ملةةا كاقةةم أحةةدمها فةةال معةةس هةةذا خلةة  إذ الفةةر  أهنةةا أحةةدمها واهنةةا تنقلةةأ فأو هةةي غريمهةةا  -ب

 للقول بان أحدمها اققلأ إق اآلخر واحلال أن هذا املنقلأ شي  اال !
 ل اققلبم يف اآلن الالحق ققلنا الكالم إليه على أن الكالم يف آن االققالب قفسه.يفان قإذاً! أو هي املنقلأ عنه فلم تنقلأ  - 
 إضافة إق ل وم  صيل احلا ل.ما هو إليه، أو هي املنقلأ إليه فلم ينقلأ ما هو عنه إق  -د

 الجواب
علةةى  – إذ يقةةال أقةةه يسةةل يل لواوةةواب ققضةةاً بلةة وم هةةذا اإلشةةكال علةةى اللةةدر  الوجةةودي ومنةةه اللكامةةل العلمةةي بةةل وعلةةى االقلقةةال املكةةاين أيضةةاً 

قلقةال مةن مكةان إق آخةر إذ اقةه يف آن االقلقةال أمةا هةو يف املكةاقني معةاً أو ال فيهمةا معةاً أو يف األول ال ية ال أو احلركةة واال -حسأ هذا الءهةان املةدعى 
 وحي  أن مجيعها حمال اسل الم احلركة واالقلقال! االقلقال! آنيف ال اين 

 عامل باملسالة أو جاهل أو عامل وجاهل أو ال عامل وال جاهل؟يف حني اللعلم هل هو  اقه إذ يقال يسل يل أن يلعلم اإلقسان مسالة إذ !وكذا اللعلم
 واحلل: اقه شبهة يف مقابل البديهة، وأن أدل دليل على إمكان ال ي  وقوعه، وأما تفكيك ال بهة فمما ال خيفى على اللبيأ فلدبروا فيها.

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين
َوم ْصَحٌف م َعلٌَّق َقْد  ،َوَعاِلٌم بَهْيَن ج هَّالٍ  ،َمْسِجٌد َخَراٌب اَل ي َصلِّي ِفيِ  َأْهل     :وَن ِإَلى اللَِّ  َعزَّ َوَجلَّ َثاَلثٌَة َيْشك  قال:  عن أو عبد اهلل 

 .813ص 2الكايف:   َوَقَع َعَلْيِ  اْلغ َبار  اَل يه ْقَرأ  ِفي ِ 
                                                           

 أو السلطنة على السلطنة على املال. (1)
 أي بال واسطة ققل ملعلَّقها. (2)
 (.151الدرس ) (3)

(365) 

 


