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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
(057) 

 إطالق لهيعني انه موقوف على اإلذن فال  الا ياُجوزُ االصفهاني: 
: )لكهن االصصهاأ أ ن اهواأل األمهر يف هه      قال: )قولهه  :يهوأما احملقق االصفهاين فقد بنين كالم الشيخ أواًل مث أشكل عل

  (1)اخل(
حاصله: أ ن اجلواأل مرادأ للمضي، واملضي مساوق لعدم كو  العقد موقوفاً على اإلذ ، فعدم اجلواأل يساوق كوصه موقوفهاً، ومللهه 

عن عدم استقالله يف التصرأ، أي ال ينف  عقد  بال إذ  ممن له اإلذ ، وه ا املعه  مهن عهدم اجلهواأل ال يعقهل أ ن يكهو   عبارة أخرى
  (2)له اطالق لصورة اإلذ  من الويل(

طههالق وإال للهه م إ (3)ال يعقههل فيههه اإلطههالق لصههورو إذ  الههويل وعدمههه، كمهها ادعهها  املشهههور الا ياُجوووُز ماُمووُر ُ وبعبههارة أخههرى: ا  
الشيء ومشوله لنفسه وضد  وذلك أل  ميضي )ال ي هو مع  جيوأل( مستبطن يف ذاته مع  )عهدم الوقهوأ علهى اإلذ ( فهه)ال ميضهي( 

أي متوقف أمر  على اإلذ ، واملتوقف أمر  على اإلذ  )ال ي هو صفس مع  ال ميضي( ال يعقل إطالقه يعين إذاً: الوقوأ على اإلذ  
اله ي  الا ياُجووزُ سهواء أذ  أم   يهنذ  إذ عهدم املضهي مهن اإلذ  ضهد اهوهري ملعه   :ههو الا ياُجووزُ معه   لنفسه وضد  با  يكو 

  هو: )متوقف أمر  على اإلذ (
 جوابه: عدم الجواز إما لعدم المقتضي مو الشرط، مو لوجود المانع، فاإلطالق تام

ب األبهر فعهاًل علهى العقهد فاهيم متقاربة، ومقتضهى ببواها يف ارهارر ترتنهوأااب عنه بقوله: )والتحقيق: أ  اجلواأل واملضي والنفوذ م
 املوصوأ بفعلية اجلواأل واملضي والنفوذ، وال يكو  ذلك إال بفعلية العلة التامة، من واود املقتضي والشرط وعدم املاصن 

عاًل إمنا بعدم املقتضي أو بفقد الشهرط أو بواهود ب األبر فب األبر، وعدم ترتن وعليه فعدم اجلواأل وعدم املضي فعاًل بعدم فعلية ترتن 
املاصن، فليس عدم اجلواأل مساوقاً لعدم االهليهة واالقتضهاء لربهر، وال مسهاوقاً لعهدم األبهر مهن حيهش فقهد الشهرط أو واهود املهاصن، حه  

يهاً هههة مهن تلهك اجلهها ، بهل ههي يكو  مساوقاً لكوصه موقوفاً بل أعم من كل ذلك، من دو  اختصاص للمفهاهيم امل بهورة ابباتهاً وصف
  (5)(م قابل لالطالق من حيش إذ  الويليف املفهوم، وعليه فعدم اواأل األمر يف الغال (4)دخليةاها  التنبري وعدمه ال 

 يف ضمن بيا  األمور التالية: من بعض اإلضافا  كالمه  وتوضيح
 يثالث تفسيرات للمض

هها  الشههيخ  -م ولكههن احملقههق  ،ذ ذ ( فالعقههد املاضههي اجلههائ  هههو العقههد ملههري املوقههوأ علههى اإلر املضههي بههه)ملري املوقههوأ علههى اإلفسن
                                                           

  11سطر  114كتاب املكاسب ص   (1)
  11ص 2الشيخ حممد حسني الغروي االصفهاين، حاشية كتاب املكاسب، منشورا  أصوار اهلدى ه قم: ر (2)
ُم الا ياُجوُز ماُمرُ  : إذ قالوا قوله (3)  ذ  الويل أم   ينذ  فاصه ال جيوأل أمر  أء سواءً يعين   ُ وااُلُغالا
 الصحيح: دخيلة  (4)
  11ص 2الشيخ حممد حسني الغروي االصفهاين، حاشية كتاب املكاسب، منشورا  أصوار اهلدى ه قم: ر (5)
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 ب عليه األبر االصفهاين عدل إىل تفسري آخر، وهو اصه )ما يرتتب عليه األبر( فالعقد املاضي، الناف  اجلائ  هو ما يرتتن 
املضهي بهه)التحقق يف عها  االعتبهار( أي العقهد  األدق ههو تفسهري كال التفسريين تفسري باملساوق ال املرادأ، ومن ذلك فا أقول:  

املاضي اجلائ  هو ذلك العقد اله ي يتحقهق ويواهد يف عها  االعتبهار، والتفسهريا  اللالبهة اتلهف يف ا  الشهيخ فسهر املضهي  ها ينسهبه 
و يف عاملهها كالشهرط )اله ي ههو مها ههأو للعقهد إىل علتهه  سهبة  صإمنا هو إىل عا  علله إذ التوقف على أمر كاإلذ  وعدم التوقف عليه، 

للعقد إىل رتبة آبار  وهي معاليله، أما تفسريصا فهو  سبة  ب األبر إمنا هو صر   ا ينسبه إىل عا  معاليله إذ ترتن فسن اإلذ ( أما االصفهاين ف
  ةي  ض  م  فتحققه يف عا  االعتبار  ،باريف رتبة ذا  املضي إذ فسرصا  بتحقق العقد يف عا  االعت

 أي ال يتحقق فتدبر  الا ياُجوُز ماُمُر ُ فه ،ومعنا  الكنائي متحقق ما مفهوم اجلواأل لغة فهو العبور فالعقد اائ  معنا  احلقيقي عابر  وأ
ب عليههه األبههر، وكهها  معلههواًل لواههود علتههه يف عهها  االعتبههار ترتنهه العقههد اللالبههة متسههاوقة متالألمههة إذ كلمهها  قههق وعلههى أي فهها  تلههك

 بشرائطها )اليت منها اإلذ (، فليس إشكالنا على االصفهاين إشكااًل على التعريف بل هو تدقيق وإيضاح ملرك  التفسري 
بهل  ،بقإشهكااًل علهى تعريفهه، ألصهه متسهاوق معهه وكالاها متسهاوقا  مهن تعريفنها كمها سهفليس إشكال االصفهاين على الشيخ  وأما

  لصورو اإلذ  وعدمه أل  تفسري  يوضح واه اإلشكال على الشيخ إذ من صحة تفسري  يرد إشكاله با  اإلطالق منعقد
 الوجود يتوقف على ثالثة ممور مما العدم فيكفيه عدم احدها

و اختالفهمها يف ا  االصفهاين فرنق بني أحكام الواود وأحكهام العهدم، ومهن الواضهح اخهتالأ أحكامهمها إال ا  الكهالم هه -ب
 )ال جيوأل( عكس ما ادعا  الشيخ، فا :لهاهة البحش  ا سيلبت اصعقاد اإلطالق 

 ،واهودي آخهر: واهود مقتضهيه وشهرطه واصتفهاء ماصعهه أمهربالبهة أمهور، ككهل  قهق واود املضي أي ترتنهب األبهر موقهوأ علهى  -أ
املقتضي لنفوذ عقد  متحقق(   فإة )فمن له امللكية أو السلطنة نامللكية أو السلط هوفالعقد )أي صفوذ  وصحته(  ضي  م  ي تض  مقما ن  ف

وأما شرطه فهو إذ  من بيد  السلطنة، للمالك وهو الصيب يف مورد البحش، وأما املاصن فهو كوصه مرهوصاً ملاًل )أي املهاصن احلرهر عليهه 
 تعلنق بالعني اليت يراد بيعها(  ق  حل  

إذ عهدم الشهيء  ؛دهاب األبهر فهال يتوقهف علهى عهدمها بنمجعهها بهل يكفهي فيهه عهدم احهوأما عدم املضي ال ي يعين عدم ترتن  -ب
احملهاذاة للنهار،  يه )كعدم واود النار، وعدم كوصه مالكاً أو مسلطاً( أو لعدم شرطه )كعهدممقتض  )كاالحرتاق وكنفوذ العقد( إما لعدم 

  (صةككو  العني مرهو ء كيماوي على ارشب مينن احرتاقه و )كواود طال إذ  وليه له رملم كوصه مالكاً( أو لواود املاصن وعدم
الا ياُجوووُز   فههإذا اتضههح ذلههك )وا  عههدم املضههي إمهها لعههدم مقتضههيه أو لعههدم شههرطه أو لواههود ماصعههه( اتضههح اإلطههالق يف قولههه

اإلذ  إذ عهه ن بههه)عدم اجلههواأل  إذ ا  عههدم اههواأل األمههر ال ينحصههر يف الصههورة اللاصيههة الههيت حصههر  ضهها الشههيخ )عههدم املضههي لعههدم ماُمووُر ُ 
ُم الا ياُجوُز ماُمُر ُ يساوق كوصه موقوفاً على اإلذ ( بل قد يكو  لعدم املقتضي أو لواود املاصن، فيصح القول  سواء ءاذ  الويل  وااُلُغالا

  هه ا (خوهه   ههي صهورة الشهي)ألصه قهد ال يكهو  املقتضهي حين ه   مواهوداً، أو لواهود املهاصن( أم   يهنذ  )أل  الشهرط منتهف حين ه  ، 
 وستنو مناقشتنا للمحقق االصفهاين ملداً بإذ  اهلل تعاىل 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ِفي ِعُلِمُكُم  وايازِيدُ  ،ماُن يُذاكِّرُُكُم اللَّها ُرُؤيواُتهُ  :: ياا ُروحا اللَِّه ماُن ُنجااِلُس؟ قاالا قاالا اُلحاواارِيُّونا ِلِعيساى  :رسول اهلل قال 
ُلهُ  ،ماُنِطُقهُ   (33ص 1الكايف: ر) وايُوراغُِّبُكُم ِفي اُْلِخراِة عاما

 m-alshirazi.com: تتيسنر مالحظة صص الدرس على املوقن التايل


