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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
(537) 

 القوةبالفعل ال كونه ب  ظاهر إسناد الفعل لفاعله أو نفيه هو
إىل فاعله انه بالفعل كذلك، ال بالقوة، فيكون نفيه كذلك نفياً للفعلية ال للقوة؛ ألن النفي  فعل   ناد  ان ظاهر إس ه آخر:وبوج

يرررد علررى الفعررل مررا لرره نررن املعرره فررين كرران نعنررا  القيررام برره فعرراًل كرران دخررول ال النافيررة عليرره نفيرراً لرره فعرراًل وإن كرران نعنررا  القيررام برره 
: كتر  ييرد كتابراً يف العقائرد نرأاًل، أو يكتر  أو سروف يكتر  فيره  ان  نفياً له ما حيملره نرن نعره القروة؛ أال  رر   بالقوة كان النفي

كتر  أو يكتر  أو كا ر     ننره انره برالقوة الفعرل ال القروة، برل لرو أراد  ر  ، يرراد ارا مجيعراً هوبركتاباً، أو هو كا   أو هذا نكت
وأراد انرره  أراد ننرره انرره كترر  بررالقوة كتابرراً يف العقائررد، أو ،هرر  إىل السررو ، يررذه ، ،اهرر كمررا لررو قررال كترر  كتابرراً يف العقائررد، و 

كمة  تا  كما انه حيُعد  غريباً  بالقوة ،ه  أو يذه ...، فانه ي  .إىل قرينة واضحةخمرجة  عن األصل و  إىل ح 
الشرننية، فتعمريم نسربة الفعرل إىل فاعلره، ء و واالقتضراواألهلية، اليت قدرها احملقق االصفهاين،  ساو  القوة، وكرذلك الصرالحية 

باألهلية، كالمها خالف القاعدة، وبذلك ظهر نرا يف قولره: أوأن را ازرواي براملعه األعرم املناسر   ايصهإىل األهلية والفعلية، كت ص
نطرو  واملفهروم يف أالمرالم ال إ، ظهرر ان الظراهر نرن امل  1ألالقتضاء واألهلية وملر بة الفعلية كما هو الظاهر نن املفهوم، فال ينرايف 

ََ وَكتتِغَب َعَلِيغِه ال  غ ِ و  2أجيوي أنرر  إال برالبلو   غرت ت ِإال  َأِ  َيكتغوَ  َسغِفيأاو َأِو َيغِعيفاو  ِإَذا بَغلَغ ِْ ََ َأ غرت ت أي يف   3أءت َجغا ِْ  اَل َيجتغوَت َأ
غغرت ت و ِْ ََ َأ حيررا ا ضرر  ان األهليررة الرريت اصررطل  أو القرروة والفعررل يررة، هررو الفعليررة فقرره ال األهليررة وال األعررم نررن األهليررة والفعل َجغغا

 . 4أعليها  ساو  القوة
 المراد ْن المنطوق والمفأوم: ِفعليةو 

وهذا أقرب احملتمالت بعد املعه األول فان رفعنا اليد عنه، األول، فال نناص ننه،   5أان املراد يف املنطو  واملفهوم: ف عليةً  -1
 ن نناقشتنا للمحقق االصفهاين.الرابع، ووجهه يتض  مما نضى ن

، األعرم وال خيفى ان أالفعلية   ارة  كون يف القضية احلقيقية وأخر  يف اخلارجية، بل ان االحتماالت األربع: استقالاًل، أهليرةً 
وايرات املقررام، نرن األهليرة والفعليرة، فعليرًة، كلهرا جاريررة يف كرال النروعني نرن القضرايا إال ان األدلرة علررى األحكرام الشررعية، وننهرا ر 

 ا كانت نن دائرة القضايا احلقيقية، كان نعقد البحا عليها، فتدبر.م  رل
                                                           

 .11ص 2فهاين، حا ية كتاب املكاس ، ننشورات أنوار اهلد  ر قم:  الشيخ حممد حسني المروي االص  1أ
ََ َخِمَس َعِ َرَة سَ وهو عبارة أخر  عن الرواية   2أ لت َن اِليتِتِم َحت ى يَغبغِ ِْرت ت ِف  ال َِّراِء َواِلبَغِيِع َواَل َيِخرتجت ِْ  .َنةو َواِلغتََلمت اَل َيجتوَت َأ
 .495ص 2ر اإلسالني ر قم،  الشيخ الصدو ، اخلصال، نؤسسة النش  3أ
 بل حىت لو قلنا باهنا  قاراا وليست نرادفة هلا.  4أ
 سبق:  5أ

 : استقالاًل.فيهماان املراد  -1
 : أهليًة.فيهماان املراد  -2
 : األعم نن األهلية والفعلية.فيهماان املراد  -3



 (806)ه3111/ جمادى اآلخرة  31االثنين . ..........................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( ..

 الفرق بين الفعلية واالستقَللية
 ال فر  بني الرابع واألول؟ ال يقال:
ان  إ،ننردر  يف الفعليررة؛   1أنرن االسررتقالل واالسرتناد ، ألن كرال ً الفرر  بينهمرا بررني  فران الفعليرة أعرم نررن االسرتقاللية إذ يقغال:
فررازواي  ن  ،  أ   ن  يفرر ،نتوقفرراً عليررهوقررد يكررون برراإل،ن ونررن دون حاجررة إىل إ،ن المرر  فعرراًل قررد يكررون اسررتقالاًل ونفررو،  جررواي البيررع 

في،ا قلنا جاي أنر  فعاًل أي أنر الصيب الرا د كران، لروال القرينرة، أعرم نرن كرون جرواي   واملضي فعلي آيل أو استنادي ال استقاليل،
قرام قرد قام باالستقالل ونن كونره قد أعم نن كونه   يدم ي قاأجه آخر: ان قولك بو و لكونه ،ا سلطة استقاللية،  إل،ن املوىل له أو

غرت ت  :نستنداً إىل غ  ، وقولره  ِْ جرواي أنرر  باالسرتقالل ونرن جرواي أنرر  بري،ن عردم أعرم، لروال القرينرة، نرن  َواِلغتغََلمت اَل َيجتغوَت َأ
  الرريت هرري معرره املضرري يف ،لررك وملفهرروم إال أن َيجتغغوَت الررويل، وإ ررا اسررتظهر الشرريخ االسررتقاللية أنررن نرروعي الفعليررة  لقرينررة ظهررور أ

 يكون سفيهاً أو ضعيفاً ولم مها مما سبق فالحظ و دبر.
 غيرهاإثباتاو وتردد  بين األهلية و  إجمال )َيجتوَت(

غغرت ت إ،ا سررل منا عرردم كررون نفرري ازررواي يف  تنبيغغه: ِْ الشرريخ، وعرردم كونرره   2أظرراهراً يف االسررتقاللية كمررا ادعررا  َواِلغتغغََلمت اَل َيجتغغوَت َأ
نقتضررى االحتمررال الرابررع، فرران ،لررك ال يقتضرري الظهررور يف األعررم نررن األهليررة والفعليررة، كمررا ادعررا    3أهرروظرراهراً يف الفعليررة، كمررا 

جممراًل يف عراا اإلابرات معره انره ال يعلرم انره ال جيروي أنرر  ملرا،ا؟ فهرل ألنره ال أهليرة لره؟ أو ألنره وإن   نو يكرصفهاين، بل احملقق اال
 كانت له األهلية إال انه ال جيوي أنر  لفقد  رط أو لوجود نانع.

، اللررذ ين اسررتظهرنا نفيهمررا بررالوجو  وهررذا اإلمجررال خيتلررإل عررن اإلمجررال وعررن اإلمهررال السررابقني يف ضررمن االحتمرراالت السررت 
، كمرا وهو نا نأبته هنا نرن غر  ننافراة ملرا نفينرا  هنرا  وهذا اإلمجال هنا إابايت ،لذا نفينامها ما نضى اآلنفة؛ و،لك ألهنما ابو يان

ررررمهرررا قائمرررران بالفاعررررل أا ررررل، اجملم  ازديررررة  ل  وهرررذا اإلمجررررال قررررائم برررراللفظ دون الالفررررظ، وبرررذلك يظهررررر ان  فكيررررك اإلراد ررررنيملهم 
نرع لُب راً ان اإلمجرال نتحرد ، كمرا ظهرر واالستعمالية يف االستأناء وإن ص  إال انه غر  اإلمهرال يف عراا الأبروت نرن احلراكم امللتفرت

 اإلرادة إىل اإلمجال، إ ا هو  فكيك ابويت واقعي نن غر  إمهرال ابرويت برل جوءُ الوارد على التفصيل الل كال  التفصيل فال يدفع اإل 
ان بره علم ، فريُ باالسرتأناء ال  اإلمجر املرتكلمُ   لره، ف فرع ضرنت  انره جممرل للسرانع وغر   األنرعمالية نطلقة وازدية خاصة، غاية االست

 ضيقة ابو اً، فتدبر فانه دقيق.كانت ازدية  بينما  سعةً دت واق  عُ ازدية ا  كن نراد  وان االستعمالية 
 وصلى اهلل على ْحمد وآله الطاهرين

 
َِْرَيَم : ول اهلل قال رس ثتوا بِاِلِحِكَمِة اِلجتأ اَل  ِإ   ِعيَسى اِبَن  قَاَم ِف  بَِن  ِإِسَرائِيَل، فَغَقاَل: يَا بَِن  ِإِسَرائِيَل اَل تتَحدِّ

ٌر تَغبَغي َن َلَك رتِشدت ت فَغَتِظِلمتوَها، َواَل َتِمنَغعتوَها َأِهَلَأا فَغَتِظِلمتوهتِم، َواَل تتِعينتوا الظ اِلَم َعَلى ظتِلِمِه فَغَيبِ  ِْ طتَل َفِضلتكتِم، اأِلتْتورت َثََلثٌَة: َأ
ٌر اِختتِلَف ِفيِه فَغرتد  ت ِإَلى الل ِه َعز  َوَجل   ِْ ٌر تَغبَغي َن َلَك َغيُّهت فَاِجَتِنِبهت، َوَأ ِْ  . 444ص 4نن ال حيضر  الفقيه:  أ  فَات ِبِعهت، َوَأ

                                                           

 أي إىل اإل،ن.  1أ
 الظهور يف االستقاللية.  2أ
 الظهور يف الفعلية.  3أ
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