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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
 (44) 

 األقوال في )الحق(سائر 
فهااو خمتلاا  عاان  عرياا    1 خمصااول لااه آخااار خاصااة  اعتبااار   :يف كاام مااور    ا  ق االصاافهام ماان امااه  مصااداقمااا بهااي إليااه ا  اا: العاشوورالقووول 

 ا وامدفاع بعض اإلشكاالت هبما.مال يدين األولني، وسيأيت وجهه بإضافته  2 اآلخومد
 على م دمات: وكالمه مبني 

 ان احلق يف اللغة له معان  كثرية.منها: 
 الجامعالحق موضوع للثبوت وهو 

إبا أريااد باااحلق مباادأ االشاات اب، والثاباا  إبا أريااد بااه املعاا  الوصاافي أو   الثبااوت باهنااا مجيعااا   رجااا إ  جاااما واحااد وهااو ان املظنااون ومنهووا: 
 . 3 الصفة املشبهة

لثباااوت  م الصاااا ب حاااقي  وهبااااا االعتباااار يطلاااق احلاااق علياااه  عاااا  لثبو اااه باف ااام أعااااو الثباااوت الاااا  ال  الطاااه عااادم أو عااادمي، والكاااالقوووال: 
َوُيِحقُّ اللَُّه اْلَحقَّ م مومه يف الواقا 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ   5 أ  يثبته  4  وََكاَن َحّقاً َعَليوْ
ْْ َحوقَّ اْلَقوْوُل َعلَوك َثْكثَورِِهمْ أ  خابتاا   6  َلَقو

 7  
َحقَّْت َكِلَمُة رَبِّكَ أ  خب  

اْلَحاقَّوةُ أ  خبت    8 
َحِقيوق  َعلَوك َثْن أ َثقُووَل َعلَوك اللَّوِه ِاأَّ اْلَحوقَّ  لنازلاة الثابتاة أ  ا  9 

أ  خابا    10 
 . 11  علي  

 سائر معاني الحق تفسير بالمصْاق أ المفهوم
 ان سائر املعام اليت بكرت للحق هي من باب اشتباه التفسري باملفهوم بالتفسري باملصداب.ومنها: 

ف والتفسااري باحلااد التااام ماان جاانت وفصاام هااو  فسااري للمفهااوم وباااملفهوم وامااا التفسااري بااالفر  ا ااارجي فهااو  فسااري را   ان التفسااري باااملتوضوويحه: 
ََ وَ يف    مثال  الويل باملصداب، فتفسري  ُهوْم رَاِكعُوونَ ِانََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّوةََ َويُوْؤتُووَن الكََّكوا

باإلماام   12 
 .للمفهوم وباملفهومالوالية فهو  فسري  با هو  فسري باملصداب واما  فسريه باألو  أو  وسائر األئمة املعصومني  أمري املؤمنني علي 

بامللااح حسااي آخاارين او بالساالطنة الفعليااة حسااي الشااي  أو  –حسااي املشااهور  –النااعاع ينبغااي ان ي ااا يف ان  فسااري احلااق بالساالطنة ثقووول: 
حت يااق بلااح قااد يرفااا أو و . ؟أو هااو باملصااداب باااملفهوم كمااا لعلااه مسااتظهر مجااا   فسااري هاام هااو  ،أو باألولويااة أو بغريهااا علااى األقااوال املاضااية واآل يااة

مل يوجاااد يف اللغاااة كماااا سااايظهر مااان  فاعناااا عااان ا  اااق االصااافهام جواباااا  عااان إشاااكال الع اااد الن ااايد علياااه مااان اماااه   ،يثبااا  اإلشاااكال علاااى املبااا 
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 .ما ان كالمه كان من التفسري باملصداب ال املفهوم فال ير  عليه اإلشكال  1 على كالمهواالر كاز شاهد 
 ثقسام الحق

 ان احلق على أقسام: االمتعاعي واالعتبار  والتكوين الثبويت.ومنها: 
ا ومور  الكالم هو احلق االعتبار  كحاق التحرياري وحاق االختصاال وحاقثقول:  م وكحاق األباوة وهريهاا ولايت الشافعة وحاق الوالياة وحاق ال س 

هلل  عاا  لكناه متاأخر ر باة عان هااا احلاق الثباويت الاا   بكار احلاق االمتعاعاي الكالم عن احلق التكوين، كماا سابق يف ضامن بياان كاالم السايد الوالاد
 .يشري إليه ا  ق االصفهام فتدبر جيدا  

 حق اهلل تكويني حقيقي ثبوتي
ااا  باالعتبااار فامااه خاباا  ،اهلل علااى خملوقا ااه سعاا  ساالطامه التكااوين عليهااا وأولويتااه  كوينااا  هبااا وخ ااوعها  كوينااا لااه  عااا  حووقو  سااواو   لاايت منًو

 عتربه الناس أو أ  معترب أو ال.وإ
واحلااق واشاباههما، فااإن إحاًتاه  عااا    ومناه يظهاار أن ملكاه  عااا  وسالطامه علااى معلوال اه لاايت باالعتباار، ليريعام ماان مجلاة مااوار  امللاح :قاال

 ون  إحاًااة وجو يااة، الر باااا مجيااا املوجااو ات باانفت بوانااا بااه  عااا  باانفت وجو هااا الااا  هااو عااني ا ااا ه  عااا ، فهااي خابتااة لااه  عااا  باااوانا ماان
  2 وم هورة حت  قهره وسلطامه  عا   حاجة إ  اعتبار خبونا له  عا  وحماًة له  عا  بنفت وجو ها االر باًي به  عا 

إل اا ه إب ي ااال  : ان وجو هاا معلااولعااني إ اا ه  عاا ، بوجااوه عديادة ومنهاااهاو ساابق يف بعاض املباحان املناقشااة يف ان وجاو  األشااياو ثقوول: 
! ومنهااا ان الااوهم مشااأ لاااا ال ي ااال: أوجاادها فأوجاادها باام أوجاادها فوجاادت كمااا ال ي ااال وجاادت فوجاادت أوجاادها فوجاادت فكياا   كااون عينااه؟

 إ  هري بلح فراجا. ،ان احليثية   ييدية فال عينية :ومنها من  وهم وحدة اإل ا  احل ي ي ما اإل ا  اإلضايف وعدم االلتفات لثبوت إ ا ين،
 لكونهم وسائط الفيض واأئمة   وكذلك وأية النبي

 صاالوات اهلل علاايهم  وساالطنتهم املعنويااة علااى مجيااا املوجااو ات ماان هاااا ال بياام،  واالئمااة  وممااا بكرمااا يظهاار أن كيفيااة واليااة الناا  وقووال: 
واكن، مظاارا إ  أهناام وسااائض الفاايض وواريهااا، ويف ر بااة فاعاام مااا بااه الوجااو  ال مااا منااه الوجااو ، وهباااا االعتبااار هباام يتحاار  املتحركااات و سااكن الساا

  عااا . معاام لاام  صاالوات اهلل علاايهم  الواليااة انعولااة ل  يااي ساان  آخاار ماان األخاار، كمااا أن واليااة اهلل فالوالياة هباااا املعاا  ليساا  اعتباريااة، علااى حااد  
مااا عاادم كااوهنم لاام امللكيااة االعتباريااة بالنساابة إ  مااا ملكااوه بااالبيا وعااوه، فااال منافاااة بااني مااالكيتهم باااملع  االول ملاان عااداهم ماان املااال  امالكهاام، 

ماان   م ا اصااة أو ملااا جعلااه اهلل  عااا  ملكااا لاام كاالمفااال وا ماات. ومنااه يظهاار أن واليااة احلاااكم الشاارعي ليساامااالكني باااملع  الثااام إال ألمالكهاا
  4  ، بم من شؤون واليتهم باملع  الثام كما هو واضح 3 رشحات والية اهلل  عا  ووالية والة األمر باملع  االول

َثْخلُوُق َلُكوْم ِموْن النِّويِن َكَهْي َوِة النَّْيووِر مظاري قولاه  عاا :  ،لوقاات باإبن اهلل  عاا كاوهنم علايهم وساائض الفايض ومان سلسالة علام امل ثقوول: 
فَأَنُفُخ ِفيِه فَوَيُكوُن طَْيراً بِِإْذِن اللَّهِ 

 .أو مظري كون ميكائيم وسيض األرزاب وععرائيم سبي قبض الروح واملوت  5 
 عاليم األخر..كما يف كافة العلم وامل  والطولية حتم  وهم الشر 

م األعااالم البحاان حااول بلااح وسااائض الفاايض كثاارية متااوا رة إمجاااال  ورسااا م ااموما  مااا اعتبااار إساانا  بع ااها، وقااد فص اا  واأل لااة علااى كااوهنم
 ومنهم السيد الوالد يف انلد األول من كتاب  من ف ه العهراو  عليها السالم   .

 إقااداره ال إشااكال فيااه.وبااإبن اهلل و   6 ر باااهلل  عااا  وإال فااان مااا منااه الوجااو  بااالعر  واالسااتنا وقولااه  مااا منااه الوجااو   أ  بالاااات فامااه منحصاا
 وصلك اهلل علك محمْ وآله الناهرين     وللبحن صلة.

                                                           

 أ  االصفهام.  1 
 .39ل 1م  جحاشية املكاسي  لالصفها  2 
 إب ليت احلاكم الشرعي با والية  كوينية إب ليت من وسائض الفيض.  3 
 .40-39ل 1حاشية املكاسي  لالصفهام  ج  4 
 .49آل عمران:   5 
 أ  استنا ا  إ  اهلل وإبمه وإقداره.  6 


