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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) 

نة ضريريعيفة، وقريريد عريريأ عنريريه أحيا ريرياف با ريريه إضريريانة ضريريعيفة وال طا عريرية مجريري  ألن السريريلطنة يريريرب بريريان احلريريل هريريو سريريلط  ان املريريا ا النريريائييوصففة ا اللفف    
 على ان تكون اإلضانة بيا ية. (إضانة السلطنةهو احلل )ولذا يصح ان يقول  ؛هي إضانة نالتفسا تارة باجلنس وأخرب بالنوع –بنظره  –

 الضابط المائز بين الحق والحكم ه  )السلطنة(
للمكلريريف نهريريو حريريل وإال نهريريو  علريريى كلريري  ان املريريائحل بريريني احلريريل واحلكريريم هريريو )السريريلطنة( نريريان اتعريريول ال ريريرعي ان اسريريتتب  سريريلطنةف  ع املريريا اوقريريد نريرير  

 حكم.
ال سريريريلطة للعبريريريد عليهريريريا نريريريان الصريريريالة واببريريرية وال سريريريلطة للعبريريريد علريريريى هريريريذا احلكريريريم بريريري  هريريريو  ،ان األحكريريريام اةمسريريرية طريريرين اقتريريريريائية و يايريريريةبيانففف   

ه وكذل  اإلباحة واالسريتبباب والكراهرية نريان  ريرب املرياح طبريا  ولريالة الليري  طسريتببة والنريوم بريني ؤ له إسقاطه أو إلغا جمعول عليه قهراف ولذا ليس
الطلريريوعني طكريريروه وكلهريريا أحكريريام ال سريريلطة للعبريريد عليهريريا إك لريرييس لريريه ان يلغريريي إباحريرية  ريريرب املريرياح  عريريم لريريه ان ال ي ريريرب لكريرين لريرييس لريريه رنريري  أو وضريري  

 حكم اإلباحة أو سائر األحكام.
نخيريار اتلريس أو ال ريرو أو الغري  أو العيريا أو ال ريرو طري الف لريه  ،احلقوق نللعبد السلطة عليها إك له إسقاطها ال جمرير  األخريذ  ريا وعدطريها ام

ريريري ،السريريريلطة علريريريى ان يسريريريقطه أو يصريريرياي عليريريريه أو يبيعريريريه وكريريريذا حريريريل  (1)م الريريريذا عريريريا علريريريى  وبهريريريا أو هبتريريريه لريريريرير اوكريريريذا للحلوبريريرية إسريريريقاو حريريريل القس 
 وهكذا. (2)لرها ة وحل القصاص ناهنا مما يصح إسقاطها و قلها كما تنتق  باملوت كما أنىت بك  كل  مج  طن األعالم.التبجا وحل ا

 الةرق بين ج از رج ع ال اهب وج از فسخ ذي الخيار
أوهريم ااريا  املعريال إال ان  و)بريوا  نسريذ كا اةيريار( نريان لفريا اجلريوا  وإن (3)  امليحلرا للبل واحلكم بريري)بوا  ربريوع الواهريا عرين اعبرية(ط   وقد 

 عريريم زريريو  لريريه عريريدم األخريريذ بريريه نقريريا ، وكلريري  حسريريا ضريريابا املريريا ا (4)الواقريري  لتلريريف نريريان اجلريريوا  يف األول حكريريم ولريريذا ال يصريريح لريريه إسريريقاطه وتغيريرياه
 .واطا اجلوا  يف ال اين نهو حل ولذا زو  له إسقاطه

نا ريه ب حريد طعنييريه  وكريذا حريل احليريا ة( حريل التبجريا)وهريو   ،كمريا سريي ي  حبري    ب    للما ا أيرياف مب ال لطيف  قيل يفتح طنه برياوميكننا ان من   
ريرير األرن كريريان لريريه حريريل هبتريريه أو الصريريلح عليريريه أو علريريى  أو احليريريا ة( احلريريل النا ريري  طريرين التبجريريا)حريريل وبريرياحخر حكريريم  اطريريا احلريريل نهريريو  نا ريريه إكا حج 

ريري (التبجريريااحلريريل يف )، وأطريريا احلكريريم نهريريو وكريريذا لريريو حريريا   ريريي اف  بعريريا احراح بيعريريه أيريريرياف  ر نريريان لكريري  أحريريد حريريل التبجريريا واحليريريا ة أا احلريريل يف أن  ج 
، وإطريالق احلريل عليريه هنريا بلبرياىن املعريال بقول ططلل وهذا حكم إك ليس له إسقاطه بان يقريول أسريقطح حقريي يف احليريا ة  عريم لريه ان ال ي خريذ بريه

 .األعم للبل ال املعال القسيم للبكم
ة وبريوا  اإلسريقاو وعدطريه نهريذا هريو الريريابا التريام لديريه، ولكرين سريي ي نل واحلكريم ططلقرياف هريو السريلطان املا ا بع  املريائحل بريني احلريوالحاصل  

 عند حب  الريابا يف احلل واحلكم طناق ة كل  تفصيالف بإكن اهلل تعاىل.
 اآلخ ند  الحق اعتبار خاص

                                                           

 وقي  با ه ال يصح  قله بعون، واأللح الصبة. (1)
 .282طنهم لاحا العروة يف حا يته على املكاسا ص (2)
 ا اعبة لذا الرحم وغا اعبة اليت تصرف نيها املوهوب له.يف غ (3)
 ك ن يقول  أسقطح بوا  ربوعي يف اعبة، طنِ  اف.  (4)
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   ستعرن سائر األقوال ننقول مث –وهو قول احخو د اةاطس يف تسلس  حب نا  –أقوال مثا ية ولنناقش احن احدها  فهذه
)ال خيفريريى ان احلريريل بنفسريريه لريرييس سريريلطنة وامنريريا كا ريريح السريريلطنة طريرين آنريرياره،  احخو ريريد إىل ان احلريريل اعتبريريار خريرياص طريرين آنريرياره السريريلطنة قريريال   ذهففب

  كما اهنا طن آنار املل ، وامنا هو كما ا رير ا إليريه، اعتبريار خرياص لريه آنريار لصولرية، طنهريا السريلطنة علريى الفسريذ كمريا يف حريل اةيريار، أو التملري
 .(1)بالعون كما يف حل ال فعة، أو بال عون كما يف حل التبجا، إىل غا كل (

 المناقشة  الحق اعتباري أو انتزاعي
لريريه طريريرين االعتباريريريات حمريريري  ت طريريري ، إك قريريد يكريريريون ا تحلاعيريريرياف كمريريا يف حريريريل اهلل علريريريى  احخو ريريريد )كمريريا ان بعريريري  بريريريري  وأ ريريك  عليريريريه السريرييد الوالريريريد 

ه نهريريو ا تحلاعريريي تريريارة واعتبريريارا للوقاتريريه، نا ريريه سريريببا ه مبجريرير  ان خلريريل لريريار كا حريريل وإن ً يكريرين طعتريريأ ألريريالف بريري  ولريريو اعتريريأ املعتريريأ عدطريريه، وعليريري
 .(2)أخرب(

 مناقشة المناقشة
قريريد زريرياب عريرين اإل ريكال  بريريان طوضريري  الكريالم يف كتريرياب البيريري  وحمري  الريرينقا واإلبريريرام هريو احلريريل الفقهريريي أا احلريل الواقريري  يف الفقريريه طريريور اف أقف    

احلقريوق الفقهيرية أا املببريون عنهريا يف الفقريه بري   واطريا حريل اهلل تعرياىل نلرييس طرين ،للبب  وطوضوعاف لألحكام أو حمموالف علريى ألريناف أو كليريات
هو طن الببون الكالطية نكون حقه تعرياىل ا تحلاعيريا وإن لريح إال ا ريه خريارإ عرين إطريار طباحري  الفقريه نينبصرير املببريون عنريه طرين احلريل يف الفقريه 

 واحلال   ان قرينة املقام تقتريي االختصاص. يف  ائرة احلل االعتبارا.
  حبري  نهريو طرين بهرية الفاعري  ولوا طريه حل اهلل تعرياىل يببري  عنريه يف الفقريه أيريرياف طرين حيري  وبريوب اال بعريان عنريه بانأواًل  قد زاب  ولكن 

 نقهي. نت ط حب  كالطي وطن بهة القاب  
 أمثلة فلهية للحق االنتزاعي

طرين احلريل اال تحلاعريي  أخريرب كريان للتم يري  نالنقرياي نيريه ال يريدن  ألري  اإل ريكال عرين احخو ريد طري  وبريو  أط لرية نقهيرية  بان طا ككريره وثانيًا  
 مهريرياعتأ إاألم علريريى االبريرين نا ريريه ا تحلاعريريي ولريرييس باعتبريريارا ولريريذا ال يريريدور طريريدار املعتريريأين نسريريواح أوبريريد طعتريريأ أم ال وسريريواح حوكلريري  ط ريري  حريريل األب و 

نا ريريه نطريريرا  مريرياحقهعلريريى االبريرين ملريريا سريريقا  عمريرياال حريريل  واألم حريريل أم ال ناهنمريريا كوا حريريل علريريى االبريرين بريري  لريريو اعتريريأ العقريريالح كانريرية ان األبكَوا 
 ده طنه وكو ه وسيا النعمة عليه.لقي طنتحلع طن  فس تول  خِ 

كريرام األب واألم مبريا   علريى طريا ككرير احلسرين الريذاي ل ريكر املرينِعم وإل ويريدل   ،نا ريه طرين املسريتقالت العقليرية اف كذل  حريل املرينِعم ططلقريبل نل    
 َحس نا كاتاف. ملااعتباريني  امها أب وأم ولو كا 
علريريى القريريا ر علريريى الريريدناع عنريريه طريرين غريريا ابريريتالح مبريريحلاحم، كمريريا لريريو كريريان قريريا راف علريريى  –وهريريو القريريدر املتريرييقن  –ظلريريوم المريرياف ناح ريرياف وكريريذل  حريريل امل

  فريسِ  الف نا ريه طلريوم عقريالف طرتكريا للقبرييح وبريدا ا وطريا كلري  إال ل بريوت حريل  َسريالمرياف نلريم يفعري  كَ  يد الطف  أو ططلل الريأاحطن قط   الظاً طن 
 عنه ولو كان هذا احلل باعتبار املعتأين لدار طدار اعتبارهم، وليس كذل . لى القا ر على الذب  للمظلوم ع أطرا  

، املريريرينِعمالقريريريا ر علريريريى رنعهريريريا أو طقريريريام األبريريريوة أو طقريريريام  إىلنهريريريذه احلقريريريوق وأ ريريريباهها هريريريي إكاف ا تحلاعيريريرية تنتريريريحلع طريريرين  فريريريس طقريريريام املظلوطيريريرية و سريريريبته 
 وليسح اعتبارية.

ال  ،م عليريريه، رآه العقريريالح كريريذل  واعتريريأوهنبوتريريا وللمريرينِعم كريريذل  حريريل علريريى االبريرين واملريرينعَ  هريريو ا ريريه حيريري  كريريان لريريالباين الوبريريدوبعبففارا أخففر   
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين   نتدبر بيداف. ،العكس

                                                           

 .4ص 1حا ية املكاسا )احخو د( إ (1)
 .33الفقه  البي  ص (2)


