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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
(99) 

 مخصوص اعتبار   القول العاشر: الحق في كل مورد  
باحلا معىن موّحد حيثماا أللاا بان ا اه حساب مصااديا وماوارد  يراد ققا االهفهاإ  إا  ا ه ال ذهب احملوقد 

 ولذا قد تكون اإلضافة بيا ية وقد تكون بت ققدير الالم أو يف أو ما أشبه. ،استعماله خيتلف املراد منه
 ورد اعتباااار  أن احلاااا مصاااداقا يف  ااان مااا -وإن مل أجاااد مااان وافاااا علياااه هااار ا  -وميكااان أن ي ققاااال  ) :قاااال

، فحااا الواليااة لاايع إال اعتبااار واليااة احلااا م واالب وامااد، وماان احكااام  فااع هااذا (1)خمصااول لااه آخااار خاهااة
 عليااه تكليفااا ووضااعا، وال حاجااة إا  اعتبااار آخاار، فاضااافة احلااا إا  الواليااة االعتبااار جااوار تصاارفه يف مااال املااواّ  

 .بيا ية، و ذلك حا التولية وحا النظارة
ببيعااه عنااد  (2)فا ااه لاايع إال اعتبااار  ااون العااني وخي ققااة شاارعا، وأخاار  جااوار االسااتيفا  ؛ا الرها ااةباان  ااذلك حاا

لايع إال اعتباار  و اه أوا  بااالر  مان دون لاتوم اعتباار  (3)االمتناع عن الوفاا ، وحاا التح اي أمل املسابب عناه
مان دون اعتباار ملاك أو  راعتباار اختصاهاه باه يف قباال ا خاآخر، وحا االختصاال يف اممار لايع إال  فاع 

 سلطنة له، وأخر االولوية واالختصال عدم جوار متامحة الغي له. 
ال بااااا سااا ساااعد علياااه الاادلين مااان اعتبااار السااالطنة فيااه  حاااا ال ققصااال، حيااا  قااال عااات ماان قائااان   نعاام
  فَاَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَانا(4) للم ققاام  ماا يف حاا الةافعة،  هناك معىن اعتبارمل مناساب (5)و ذا لو مل يكن

فإ ه ليع إال السلطنة علاى ضام حصاة الةاريك إا  حصاته بتملكاه علياه قهارا، فاإن الةاف  هاو ال ام، والةافعة 
مةااافوعا أمل م اااموما إا  ملكاااه، وال معاااىن العتباااار  فاااع الةااافعة وإال  اااان معناااا   ي  اااون الةااا  - الل ققماااة   -

                                                           

ال خيفااى ان )اعتبااار خمصااول لااه آخااار خاهااة( هااو الااذمل ذ اار  ا خو ااد فاعتمااد عليااه احمل ققااا االهاافهاإ  لكاان ماا  إضااافة ا ااه مصااداقا    (1)
  ذلك.

 أمل استيفا  الدين. (2)
 ماااا رأيااا ، وحاااا التح اااي أمل احلاااا الناشااا  عااان   (يف) إذ هنااااك ح ققاااان  احلاااا يف التح اااي أمل يف ان  ّ ااار وهاااذ  اإلضاااافة بت ققااادير (3)

 حا وأولوية على األر  وهذا هو مورد  المه.  التح ي أمل احلا احلادث بعد التح ي إذ  دث له بعد
 .33اإلسرا    (4)
 لعله سنذ ر ان ال ققصال أي ا   ذلك وا ه ليع جملرد ما ذ ر  قبن ذلك من ا ه ملساعدة الدلين. (5)



  (139)ه4137شعبان  22االثنين ....................................................... المكاسب )البيع(

2 
 

االخاذ بالةافعة ال س ارد هايورته ذا حاا. و اذا حاا امياار اعتبار ملكية حصة الةاريك، ما  أ اه ال ميلاك إال ب
ال اعتباار  و اه خمتاارا، فإ اه يف  -وهاو تارجيا احاد االمارين مان الفساض واالم اا   -هو السلطنة علاى االختياار 

 .(1)(...احلاقوة اعتبار  و ه مرجحا أمل فاسخا أو مم يا، م  أ ه ال فسض وال إم ا  س رد جعن 
ف ققاد  (2)بان األمار تااب  مل ققاام اإلخباا  ،ا اه ال إلالقاه ل ققاول املةاهور مان ان احلاا سالطنة ا اه يار والحاصل: 

ام بااال حااقفا ااه إأو ت ققااديرها  الساالطنة أو هيهااا  التفسااييكااون ساالطنة وقااد يكااون اعتبااارا  آخاار بااال حاجااة إا  
 (3)بت ققادير )علاى( أو )يف(وجه، فحا الوالية على املةاهور يعاس سالطنة الوالياة أو حاا سالطنة الوالياة فاإلضاافة 

قابااان  امااا عناااد  فحاااا الوالياااة هاااو  حاااا هاااو الوالياااة أمل اإلضاااافة بيا يااة فاااان  فاااع والياااة هاااذا علاااى هاااذا اعتباااار  
 هي اعتبار آخر.اليت لل عن فال ضرورة للّي عن ققه إا  ا ه السلطنة 

 اإلشكال على االصفهاني: بان تفسيره للحق ال شاهد عليه من الكتاب واللغة
ال ققائان يف تعرياف احلاا  إ اه اعتباار   أّماا احمل ققاا االهافهاإ  أشاكن علياه يف الع ققاد الن ايد ب ققولاه  )ولكن 

 خيتلف باختالف احل ققوق عدا حّا ال ققصال.
فإ ه يرّد عليه أوال   ب ققيام شواهد من الكتاب والسنة واللغاة علاى هاحة دعاو  املةاهور يف تعرياف احلاا ب  اه 

ماان االرتكااار أو اللغااة، ف ققولااه بعيااد  عاان املرتكااتا   عليهااا شااواهد  ودلياان  يَا قُقاام  ساالطنة، أمااا هااذ  الاادعو  فإ ااه مل
الع ققالئيااة،  مااا أ ااه ال شاااهد لااه ماان أقااوال أئمااة اللغااة فتعااّد دعااوا  دعااو  بااال دلياان، لعاادم مواف ققتهااا ماا  دعااو  

 .(4)املةهور، ف ال  عن ف ققدان الةواهد املثبتة هلا(
 داق ال المفهوم فاإلشكال باطلالجواب: كالم االصفهاني تفسير بالمص

تفساااي باملصاااداق ولااايع تفسااايا   باااان تفساااي  هاااوهاااي وارد رااااهرا  وذلاااك لتصاااريا احمل ققاااا اإلشاااكال أقاااول: 
 ؛د علاى التفساي باملصاداق ا اه مل يارد يف  تاب اللغاةوال يصا ان يورَ  ،باملفهوم وللمفهوم وقد سبا الفرق بينهما

َََّكااَ  َوُهاْم ِإنََّما وَ )الويل( يف  ان أال تر  لِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُماوَن الصَّاالَ  َويُاْتتُاوَن ال
يصاا االعاضا  باان  تاب اللغاة فسار  الاويل ، وال فسر  باإلمام علي علياه هالوا  اهلل وساالمه (5)رَاِكُعونَ 

                                                           

 .44ل 1كاسب )لالهفهاإ (  جحاشية امل (1)
 بان مل يكن معىن مناسب للم ققام  ما قال. ،وملا تعذر عرفا   (2)
 أو هي بيا ية لكن سعىن السلطنة. (3)
 .12-11ل 1الع ققد الن يد  ج (4)
 .55املائدة   (5)
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أل اه  (1)هر.. اخل ومل يذ روا من معاإ  الويل أ اه علايو وذلاكالوالية أو الصاحب والصديا والنابذمل باألوا  أو 
مااا و ااذلك لااو ساا ن  ،دون املفهااوم العائااد إا  احلااد واملاهيااة والتمصاادق أل ااه تفسااي باملصااداق العائااد إا  الوجااود

ذ ر )هاذا الاذمل تارا  فهن يصا اإلشكال عليه با ه مل يُ  ،ف ققال هذا الذمل ترا  يف لرف الغابة ،ملن جيهله والفين
  الغابة(  معىن للفين يف  تب اللغةويف

يف  ن ماورد...(  ماا ا اه هارح قبان ذلاك  ا  قد هرح بان تفسي  باملصداق قال  )ان احلا مصداقوالمحقق 
بصفحا  خبلط البعض بني املفهوم واملصاداق قاال  )وأماا احلاا فلاه يف اللغاة معاان  ثاية، واملظناون رجوعهاا إا  

وجعن ماا عادا  مان معا ياه مان بااب إشاتبا  املفهاوم باملصاداق، وذلاك املفهاوم هاو الثباو  ت ققريباا،  مفهوم واحد،
ف ققااد فساار  مفهومااا  با ااه الثبااو  والثاباا   (2)فاااحلا سعااىن املبااد  هااو الثبااو ، واحلااا باااملعىن الوهاافي هااو الثاباا (

هوماااا  ر هااارح باااان تفساااي  ا ن صاااداق باعتباااار  مفاملوهااارح بااااملط باااني املفهاااوم واملصاااداق باااان الااابعض ياااذ ر 
ماان االرتكااار أو  تفساايا  باملصااداق فااال وجااه لاليااراد عليااه بااا)أما هااذ  الاادعو  فإ ااه مل يَا قُقاام عليهااا شااواهد  ودلياان  

اللغااة، ف ققولااه بعيااد  عاان املرتكااتا  الع ققالئيااة،  مااا أ ااه ال شاااهد لااه ماان أقااوال أئمااة اللغااة، فتعااّد دعااوا  دعااو  بااال 
 .ا م  دعو  املةهور، ف ال  عن ف ققدان الةواهد املثبتة هلا(دلين، لعدم مواف ققته
 قد( ان تعريف المشهور للحق بالسلطنة، عليها شواهد من الكتاب واللغةدعوى )العِ 

إضااافة إا  ورود اإلشااكال علااى الع ققااد الن اايد  فسااه يف قولااه  )فإ ااه ياارّد عليااه أوال   ب ققيااام شااواهد ماان هااذا 
 دعو  املةهور يف تعريف احلا ب  ه سلطنة(.الكتاب والسنة واللغة على هحة 

 الجواب: ال شاهد عليها منها
فاادو ك عمااا  البحاارين ومع ااام م ققاااييع اللغاااة بااان  ؛لحااا با اااه سااالطنةلال يوجااد يف  تاااب اللغااة تعرياااف  إذ

صاومة ولسان العرب األ ثار اساتيعابا  حيا  ذ ار للحاا معااإ  عديادة  اا    ققايض البالان والوجاوب والثباو  وام
 ومل يااذ ر (3)الةااي  وشاادته وامليااا )اماادير( واإلدراك والنارلااة الداهيااة وال ققيامااة واحلاارل إا  هااي ذلااكوهااادق 
 أبدا  السلطنة! من معا يه

يبعااد تفساايها بالساالطنة وقااد فساارها هااو بامديريااة  ،ذ رهااا الع ققااد الن اايد بنفسااهباان ان ا يااا  ال ققرآ يااة الاايت 
ة واللغة على هحة دعو  املةهور يف تعرياف احلاا ب  اه سالطنة(! شواهد من الكتاب والسنيّدعي )قيام فكيف 

                                                           

 بيان لعدم هحة اإليراد. (1)
 .33ل 1حاشية املكاسب )لالهفهاإ ( ج (2)
 لسان العرب مادة ح ققا. (3)
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 ا يا  واألخبار )اما إلالق  قال  فالحظ ا يا  اليت ذ رها بعد هفحا 
 أمل جدير  يب. (1)َحِقيق  َعَلى َأْن ال َأُقوَل َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ   ققوله تعاا   
 .(2)َردِِّهنَّ َوبُاُعولَتُاُهنَّ َأَحقُّ بِ وقوله تعاا   
 .(3)َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ وقوله تعاا   
 .(4)فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ وقوله تعاا   
 .(5)َأَفَمْن يَاْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن يُاتََّبعَ وقوله تعاا   
 .(6)َواللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشاهُ وقوله تعاا   
 .(7)ا تدّل على أن معىن احلا هو امدير واألحر ، وهو املستفاد من إلالق النصول أي ا (فإن مجيعه

على أن األها هو تفسي هالب هذ  ا يا  بالثبو  واللتوم أو باألوا ،  ماا اساتظهر االهافهاإ  ان هاذا 
فَاَأيُّ اْلَفارِيَقْيِن وعلاي   أمل هذا حاا الرم خابا  ...َحِقيق  َعَلىاملعىن هو امام  املراد وقد سبا  المه، فا

 أخب  له وألتم وهكذا. األمنأمل أوا  باألمن أو  َأَحقُّ 
 عاام هناااك إشااكاال  أخاار  علااى  ااالم احمل ققااا االهاافهاإ  ساات ا الح ققااا  بااإذن اهلل تعاااا   مااا سااي ا ذ اار 

 .ملني. وآخر دعوا ا ان احلمد هلل رب العام  مناقةتها (3)سائر إشكاال  الع ققد الن يد عليه
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .105االعراف   (1)
 .223الب ققرة   (2)
 .247الب ققرة   (3)
 .31األ عام   (4)
 .35يو ع   (5)
 .37األحتاب   (6)
 .14ل 1الع ققد الن يد  ج (7)
 .12ل 1الع ققد الن يد  ج (3)


