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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(88) 

 التباين يف املفهوم والعينية يف املصداق
سبق )ويظهر ذلك بوضوح عند التدبر يف قول من قال بوحدة األمور األربعة: الوجود، الوحدة، التشخص، الشيييية، ومسياوقتها مي  مة: تت

مين عياا ادلصيداال فيال مانعية مجي  بيني القيول فهيي العينيية اميا وبعبارة أخرى: الرتادف والتباين مين عياا ادلفهيوم و  (1)بداىة انو ال يقول ابلرتادف(
ابحتيياد  ن ذلييك حييىربى  بيا ي ييعينيية والقييول ابلتبيياين ادلفهييومي فييان العينيية يف مرحليية احلمييا الشييائ  والتبيياين يف مرحلية احلمييا اليي ا   مييا سييبق، ابل

ال لكنهما مصداقاً متحيدان أي ىي ا عيني ذا  مفهوماً اجلنس والفصا خارجاً فان اجلنس  احليوان غري الفصا  الناطق ابلبداىة فهما متباينان 
 وجوداً وللناطق وجوداً إىل جواره. (2)ان للحيوان

 ((َوَأمَّا َحقُّ َبَصِرَك...))األمور األربع يف 
َم َامَّاا اَل  َِاا ُّ لَا َ )): علييو السيالممث ان يف قوليو  ُُّا أميوراً أربعية: البصير، حيق البصير، الجيب، وجيوب الجييب أو  (3)((َوَأمَّاا َحاقُّ َبَصاِرَك غَاَُّ

حيق وال لتيوىم عينيية  -2البصير للجيب، لتيوىم عينيية  -1رات مصيداقاً  ميا ىيي متخالفيات مفهومياً وال  يال وىي ه األربعية متجياي ،حرمة النظير
  ما ال  ال لدعوى عينية حق البصر لوجوب الجب، وتوضيحو:  -3، لو عليو عليو السالمالبصر للجب بدعوى انو ظاىر محا اإلمام 
 املراد با)البصر( وهو غري الُّض

للبصير ابدلعيا األول  ا وىيو غيري الجيب فيان الجيب الحيقعياما اجلارحة وىي جوىر أو اإلبصار وىو مين مقولية الفان ادلراد من البصر أواًل: 
 ابدلعا الثاين. وىو قسيم للبصر ،فقد يجب بصره وقد ال يجضو

 قوالت التس .ت واالعتبار ليس بشي  من ادلاياثنياً: ان حق البصر غري الجب إذ الجب من مقولة الفعا وحق البصر من االعتبار 
 حق البصر غري وجوب الُّض

وامييا حييق البصيير فهييو غييري وجييوب الجييب عليييو  مييا ان ادللكييية واللوجييية غييري جييواز  تلييي التصييرفات حييى الناقليية يف ادللكييية وجييواز اثلثااا : 
 . تلي التمتعات يف اللوجية

 أدلة ثالثة الى مُّايرة احلق للحكم
 وميكن االستدالل على ذلك بوجوه:

دليياذا بييي: ا أبميير خييارج عنهمييا، فطولييية التعليييا دليييا علييى التجيياير  أال تييرى انييو عنييد السيي ال ان احييد ا يعلييا ابمثخيير مث امثخيير معل يي األول:
ح لتيو( جاز لك التصرف يف ى ا جياب بي)ألنين مالك لو( مث عند الس ال بي)دلاذا أنت مالك لو( جياب بي)ألنين ورثتيو أو ارتيرتيتو أو أىيدي و أو 

ال ينفييي  أو اإلرث أو الشييرا  مييثالً  الشييي ، علييى بداىيية الوجييدان يف ذليك، و ييحة تعليييا جييواز التصيرف ابحليييازة علييى عكييس مييا قاليوحلوالية، وا
 .هوجود الواسطة لدى التدبر والتحليا  ما أوضحنا

االمة أو امة الجري احملللية ليو، وقيد تكيون ان النسبة بني احلق واحلكم من وجو فقد جيوز لو  تلي االستمتاعات هبا وليست بلوجة  الثاين: 
مت  زوجة وال جيوز االستمتاع هبا  ما إذا  ان مضراً هبا أو إذا أقسيم أو ني ر العيدم لكونيو مصيدر اخلطير  ميا ليو ىيدبده جيائر بقطي  ييده ليو اسيت

                                                           

 (.75راج  الدرس ) (1)
 يف مصداقو وىو زيد مثاًل. (2)
 .  277قم، ص –احلسن بن رتعبة احلراين، حتي العقول، م سسة النشر اإلسالمي  (3)
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 بلوجتو.
حمليرم( وقيد جييل عليى البصير رتيي  وقيد جيييل و ي ا البصير فانيو قيد يكيون للبصير حيق النظير أو الجيب وقيد ال يكيون ) يالنظر للمحليا أو ا

، أو يقييال: قييد يكييون حييق البصيير إجييياب النظيير وقييد يكييون اسييتحبابو أو  ييرد إابحتييو، وقييد تكييون إابحتييو أو اسييتحبابو حقيياً لييو وقييد علييى غييريه
 تكون حقاً لجريه. فتأما

 ابن يجضبييو ؟ فيجيياب ألن لبصييره عليييو احلييقهيقييال: دليياذا وجييل عليييو غييب بصيير  فييي حييق البصييرف ،ان منارتييك  ييا منهمييا  تلفيية :الثالااث
األرجييم منهييا ابلنظيير القا يير ىييو و  ،فيجيياب ابحييدى وجييوه ؟( فيسييأل بعييدىا دليياذا للبصيير عليييك حييقعليييو السييالم ييالم اإلمييام   مفيياد) مييا ىييو 

 ،فانيو لييس ابختيياري ليو م عليى اإلنسيانليو عليى اإلنسيان مين حيي  انيو )أي البصير( مينع   ال حيقب لوضوح ان البصير    وذلكاالستحقاال ال ا 
، أو للتبيياين لوضييوح عييدم أو )ألنييو( أي البصيير مسييلا علييى اإلنسييان إذ العكييس ىييو الصييحيم ،إرادتييو وقصييدهىييو  ييون الشييي  منعميياً   ورتيير   

ا يقتضييو انو مبختليي حقوقيو غيري ميحق السجني، حبق أو بباطيا، عليى سيجب أيضاً با الوجو االستحقاال ال ا  وىو ال ي يعلا بو  ،االرهتان بو
ىيي ا.  أو اسييتحقاال الضييعيي علييى القييوي ألن يرمحييو، اا عليييو علييى ادلتسييلب  اسييتحقاال ادلسييل   اليي ي يفيييداجلييرم بنفسييو فانييو االسييتحقاال اليي ا  

 .غري ى ا الوجو إبذن هللا تعاىلوسيأ  
ليية االقتضييا : حييق بدال عليييو السييالم واحلا ييا: ان وجييوب غييب البصيير يصييم تعليلييو ابن ألن للبصيير عليييك احلييق  مييا ىييو مقتضييى  المييو

 القتضا  ال ا .با ابوثبوت احلق لو عليك يعلا بكونو مسلطاً عليو  (1)حيا لك فل ا وجل عليك غضو. فتأمابصر  عليك غضو عما ال 
 ؟ميلكييو مث يسيأل دلياذا جيييوز ليو مطليق التصييرف يف ميا ،أو الرمحييةعيدل مقتضييى اليجياب ألنيو ؟ فويف ادللكيية يقيال: دليياذا ميليك اإلنسيان ابحليييازة

 .مملو  يستحق جتويل التصرفات فيو ذات ادلملو  مبا ىوان أو ىي مقتضى ذاتو أو طبعو واالستحقاال ال ا  أي  كمةمقتضى احليجاب ابنو ف
مليييد ولعلييو    إذ ىيي ا نييوع ميين احلكميية وذا  نييوع أو نييوع ميين العييدل وغييريه   ال تنفييي تعييدد اجلهيية وادلعلييولأيضيياً و ييحة اجلييواب ابمثخيير 

 ضاح إن رتا  هللا تعاىل.إي
 الفرق بني الدااي واالنتزااي

ليفييي وليييس مث انيو ال بييد ميين التفريييق بشييكا أوضييم بييني االنتلاعييي والييداعي إذ األخييري ىييو ادلختييار ميين ان احلكييم الوضييعي داع للحكييم التك
 ذلك جلهات:األخري منتلعاً منو، و 

زوجييية األربعيية قائميية ابألربعيية ال مبوجييد ان أال تييرى  دون الفاعييا ع منييو ائم ابدلنتييل  األوىل: ان الييداعي قييائم ابلفاعييا امييا األميير االنتلاعييي فقيي
مييثالً وليييس الكييون يف   عليييو السييالماألربعيية )أي موجييد الربتقيياالت األربيي  مييثاًل( امييا الييداعي للسييفر فهييو الكييون يف  ييربال  لييلايرة اإلمييام احلسييني 

 .عدةمبعا  ونو لو عدة م  ربال  قائماً ابلسفر با ىو معلول لو
إذ الييداعي مقيتبال فيال يلييلم   اميا اليداعي فييمكن تفكيكييو عين ادليدعو إلييو ،الثانيية: ان األمير االنتلاعيي ال ميكيين تفكيكيو عين منشيأ االنتييلاع

 فو.ذا  ابب الربىان وىو مما يستحيا ختلب فهو اه اما االنتلاعي وجود مقتض  
يكون الداعي وال يكون ادلدعو إليو  ميا سيبق وقيد يكيون ادليدعو إلييو وال يكيون  الثال : ان النسبة بني الداعي وادلدعو إليو من وجو إذ قد

واحلا يا: ان اليداعي  ،رمحهيا خاليياً مين النطفية الي  قيد يكيونة كم  ميا يف ادلعتيدب ح  يكمة( عن ال ما يف مطلق موارد ختلي )احل    ، وذلكالداعي
لالسييتربا  )إذا قطيي  بعييدم محلهييا( أو  مييا يف ادلتييو  عنهييا  إذ قييد جتييل العييدبة وال  والنسييبة بينهمييا ميين وجييو ،اسييتربا  الييرحمىييو ة إلجييياب العييدب 
 االستربا  وال عدبة  ادللين هبا. فتأما واألوىل التمثيا مبا سيأ . جيلزوجها، وقد 

 وصلى هللا الى دمحم وآلَ الطاهرين
ْصَرارم َاَلى ِمْن َااَلَماِت الشََّقاِء: مجممودم اْلَعنْيِ َوقَ )):  لى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  نْاَيا َواْْلِ ْسَوةم اْلَقْلِب َوِشدَّةم احلِْْرِص يف طََلِب الدُّ

  ((الذَّْنبِ 
                                                           

 . فتأماأيضاً ولجريه  لللوم الدور (1)

(88) 
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