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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
(363) 

 )ال معنى للسلطنة على السلطنة(: قول النائينيمناقشة 
)قتبللديا امللةيللة  قللدس سللره السلللطنة بنفسلها، ال بللخرر آخللر قللال يصلل  قللول املل  ا النللائيي ههلل السلللطنة عللى املللال سلللطنة علللى ثااا : ثال

  1)بامللةيلللة جتلللاب ا  لبلللول سللللطنة عللللى امللةيلللة الا امللةيلللة بنفسلللها عبلللارة علللن السللللطنة عللللى امللللال وال رعللل  للسللللطنة عللللى السللللطنة 
 اليت حيث وصا إليها اآلخوند قال: )قلم اينجا رسيد وسربشةست : اجلربالشبهة عن نظائره ومبا يدقع أصا شبهة وتوضيحه مبا يرقع 

 ، وكذا االختيارتشبهُة أن القدرة غير مقدورة وإال لتسلسل
رقللدور بالقللدرة  –اتحريلله هلل ا الةتللاب أو شللرب املللا  أو الصللالة أو الةلل ب رلل ال    –أا املقللدور  :ستشللةا امللا سللبب بللل)شبهةأ  أنلله 

 عليه لةن را حال القدرة ه ه بنفسها قها هي رقدور عليها أو ال؟
قإا الاا ال لال للام اجللرب والقسلر وعلدم القلدرة حلق عللى املقلدور أواال ، وإا الاا األول للام التسلسلا إإ ينقلا الةلالم إ  القلدرة عللى 

عللن )القللدرة علللى القللدرة علللى القللدرة علللى هنريلله الةتللاب  أاللا رقللدور القلدرة وأاللا رقللدور عليهللا أو ال قللإا اانللت رقللدورة عليهللا يسللخل 
 . 2)عليها أو ال.. وهة ا 
بللاإلرادة لةللن رللا حللال هلل ه اإلرادة؟ هللا هللي رللرادة لنللا أم  لللن رللراد  ر واإلرادة إإ يقللال: املللراد الشللبهة يف االختيللاهلل ه وجيللرن نظلل  

قللإإا ي يةللن  رللام  بالواسللطة جمبللور ا اللاا ال للال لللام عللدم اإلرادة بللاملرة إإ ا بللوروإ ،قللإا اللاا األول تسلسللا   ؟جمبولللوا عليهللا ورقسللوروا
 اإلرادة بخيدينا قةيف يةوا  رام املراد بخيدينا بواسطة ه ه اإلرادة اليت ليست بخيدينا؟

 دفع شبهة الجبر بوجه دقيق: االختيار اختياري بنفسه و...
 .والقدرة رقدور عليها بنفسها ،قدور بالقدرةواجلواب عام رشرتك وهو أا املقدور عليه ر

 واالختيار اختيارن بنفسه ال بخرر آخر. ،إإ يقال: االختيارن اختيارن باالختيار  االختيار)وا له اجلواب عن شبهة 
بللخرر آخللر  ال  3)رللراد ب بللاإلرادة وأرللا إرادتلله قهللي رللرادة ب بنفسللها –اتحريلله هلل ا الةتللاب   –: هلل ا بللالقول  اإلرادة)وعللن شللبهة 
 خارب عنها.

 ويوضحه ويشهد له: اا اإلشةال عام سيال يشما )النور  و)امللوحة  )الفوقية  و)الاوجية  وغ ها:
قلإا قيلا ال  ؟هلا هلو رنلور )أو نلورال أو رنل  أو رألي   أو ال األشيا  رنوارة بالنور لةلن رلاإا علن النلور؟: قد يشةا بل قفي )النور 

قلإا الاا  ؟رن  مباإارنوار أو وإا قيا نعم، قيسخل انه  ، ا باطا بالبداهة إضاقة إ  استلااره وصف الأد بالأدلام اوا النور رظلما  وه
 رة بالنور والنور رنوار ب اته ال بخرر خارب عنه.بنور آخر تسلسا وهة ا، واجلواب: األشيا  رنوا 
 ية بنفسها.أرا الاوجية قاوج ،وا ا )الاوجية  إإ يقال: األربعة  وب بالاوجية

 أرا الفوقية قفوقية بنفسها. ،قوق بالفوقية السقفو)الفوقية  إإ يقال: 
 أرا املل  قماحل بنفسه. ،و)املل   إإ يقال: اا شي  راحل باملل 

                                                           

 .68-68ص 1هل، ب1311م، الشيخ حممد تقي اآلرلي، املةاسب والبيع، رؤسسة النشر اإلسالري، ق  1)
  .181الدرس )  2)
 سيخيت التفريب الدقيب بني خصوص ه ه اإلرادة وبني أصلها.  3)
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 . 1)أرا العلم قمعلوم بنفسه ،و)العلم  إإ يقال: اا رعلوم قانه رعلوم بالعلم
 . 2)احلب قمحبوب بنفسهأرا  ،  إإ يقال: احملبوب حمبوب باحلبو)احلبا 

 .أرا الرضا قمرضي عنه بنفسه ،و)الرضا  إإ يقال: املرضي لنا ررضي بالرضا
وال خيفللى أا األر لللة جهبنللا وللا رللن وديللاا شللق قبعأللها أرللور انتااعيللة وبعأللها رللن االعللرا  والةيفيللة النفسللية أو غ هللا وبعأللها رللن 

 رقولة الفعا.
 علىالسلطنة على املال سلطنة أو  ،ال رسلط عليه بالسلطنة أرا السلطنة ه ه قمسلط عليها بنفسهااملويف املقام لنا أا جنيب امل  ا: 

أو ققا: السلطنة على السلطنة هي السلطنة على املال بنفسها إإ لو ي تةن له سلطنة على سلطنته على املال ملا اانت  ،السلطنة ب اهتا
 .إإ املسلوب بالواسطة رسلوب والعجا عن الشي  بالواسطة عجا   ؛له سلطنة على املال

 ورايد تعميب إله مبا يدقع عنه اإلشةاالل ررهتن ببياا أررين:
 الباء في )بنفسها( ليس لنفي العلة بل لنفي الضميمة واآللة

يللارن بنفسلله  و)املللل  رللاحل بنفسلله  لللي  عليهللا بنفسللها  و)االختيللارن اخت رقللدورأا املللراد رللن البللا  يف )بنفسللها  يف )القللدرة األول: 
أا قدرتنا هي واجلب  اما ال يراداملل  ال علة قاعلية وال خالب له  قإنه ال يراد ب له أا  ؛لةنفي الأميمة واآلاملراد نفي العلة الفاعلية با 

أن  الطعللام اللل ن هللو رللاحل بللاملل  عةلل إليلله الوجللود واختيارنللا واجللب الوجللود وال خللالب للله، بللا املللراد أا املللل  رللاحل ال بأللميمة شللي  
بنفسلها ها آلة أو وسيلة أو غل  إلله  أرلا القلدرة قهلي قلدرة )قسم  أو عربها القدرة  بواسطةوأا األشيا  رقدور عليها  بأميمة املل  إليه،

سلتن  ال بتعلللب شللي  بلله بللا رسللتن ة بتعللب النللور وللا أرللا النللور قمقااللا والل ا األشلليا   أو قللوة أخلر ، ال بألميمة شللي  أو بتوسللط آلللةأن 
 األشيا  رسلط عليها بتوسط السلطنة أرا السلطنة قمسلط عليها ال بتوسط سلطنة أخر . يقال: وهة ا ،بنفسه

 وسيخيت األرر ال ال غدا  بإإا اهلل تعا .
 وجه بطالن إرجاع اآلخوند الكفر والعصيان لجهة ذاتية

 رد شبهة اجللرب اضلطر إ  القلول برجلو  إلله الله إ  الل ايت وأا الل ايت ال يعللا وال تنبيه: اآلخوند حيث ي يتوصا إ  ه ا احلا يف
إضاقة إ  أا  ،ولةنه يرد عليه أنه  اد الطني بلة إإ صار إ  اجلرب بالواسطة  3)سر بشةست و خيتلف وال يتخلف ققال )قلم اينجا رسيد 

الراجعلة إ   )أو االختيار  ترجع إ  اإلرادة أو الةفر واإلمياا خا الطاعة أو العصياااإلرجا  إ  )ال ايت  ال جا املشةلة أبدا  إإ لو قيا ب
 –االة ب   –أو املعصية  –اصالة الصب    –، لام أا تةوا الطاعة وهو إايت شقاوهتارقدراهتا االختيارية الراجعة إ  حسن ال ال أو 

االطاعلة والعصلياا،   – قإإا علاد أرلر   ا،عل  ، اما أنه ال ي  فاما أنه ال يتخلا   ال رة غ  رنفةة عن ال ال رن  حدولها إإ ال ايت ال خيتلف
وللو قيلا باالنفةلاك الاا خ لفلا  قتلدبر  ،إ  ال ال نفسها لارها ولارته تله السلسللة الطويللة أبلد اللدهر ال حماللة – ولو عرب سلسلة طويلة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين      . 1)جيدا  
يَماِن ِبَمْنزَِلِة الرَّْأِس ِمَن اْلَجَسِد فَِإَذا َذَهَب الرَّْأُس َذَهَب اْلَجَسُد َكَذِلَك ِإَذا َذهَ  :رام الصادق قال اإل ُر ِمَن اْْلِ ُر الصَّباْ َب الصَّباْ

يَمانُ   .68ص 2الةايف: ب َذَهَب اْْلِ

                                                           

 يالحظ أا األول حصوب وال ال حأورن.  1)
 ا  قتدبر.إإ لو ااا احلب وهو اإلضاقة بني احملب واحملبوب ربغوضا  ل م ا أرةن أا يةوا رتعل قه حمبوبا ؟ وِلم ا سبب رن الشقني أيأ  2)
 .88ص 1الشيخ حممد ااظم اخلراسال، افاية األصول، رؤسسة آل البيت إلحيا  الرتاث، قم، ب  3)
مملا يألحه ال ةللى ورا أجابوا به عن سر التخلف بإرجا  األرر إ  املنوطية حبراال األقالك أو غ ها مما هلو تلدرجيي الوجلود ورلرهتن بالقابلا دوا الفاعلا،   1)

 لى أنه ال جا اإلشةال أصال . قتدبر تعرف.ويبةي القتلى ع
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