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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(321) 

 من المؤيدات: الملكية أمر إضافي متقّوم بطرفين
 هددا و ددن م ددو م بدده دعددوا ا) ملامللةيددةو ة ولددة بااللددأاث علددى أ: ددر ةددن  ددواأل ا) امللةيددة ةددن األةددور ا ضددا ية امل  و ةددة   عل   ؤيددديقددد وممااا 

ق خت لد  امللةيدة  دا) ة عل هدا إاا :دا) وقفداً عاةداً :املسداد :ا د) امللةيدة ملوهدي  بداخ ال  امل عل د ، امل علق هو اململوث وةن م و م به هو املالك
حسددت معبددري املددرياا النددائيعو ةددن  ددوا وإاا :ددا) ة عل هددا ةلةدداً ال دداً :الددد:ا) والدددار :ا دد) ةددن النددوا  –خلدديا الوا دد  بددني املالددك واململددوث ا

ددفسه  أو غنددو) أو  دسلسدد   أو  دد ر :ددا)  ددوا ةلةي دده ة دداير  ة غددري لنددوا ةلةيدد اً املعهددود املرمةددا يف األاهددا)، :مددا ا دده إاا :ددا) املالددك حماددوراً عليدده لسس
 احملاور عليه ولذا اخ لف) اآلثار الذامية والوضعية للملك.

 من المقربات لتعدد النوع واالسم واحد
 ا) الة ري ةن ألفاظ الةلي الطبيعي مطلدق علدى أ دواا ف لفدة بالدذاا وااداةأ اعدي أو عندواع أو غداةأ بعيدد  ؛ب املدعى أيضاً النظائرومما ي ر  
 ألو1مللبيه باان 

 مستقر وغيرهالتعارض ال
 ملال عارضو  ا ه يطلق على املس  ر ةنه : عارض امل باينني ولو ةن وغده وغدري املسد  ر :اخلدال والعدام واملطلدق وامل يدد واحلدا:م واحملةدوم،ومنها: 

ه ةددن ال عددارض بدد  عددد  عدددد ةددن األعددالم خروغدد ،لددذا اخ لفدد) أحةاةدده عددن أحةددام املسدد  ر  ا دده غدداةأ اعددي إا ال معددارض يف غددري املسدد  ر ح ي ددةً 
 .والربها) ا ع  :ال  عن ال  اير الذايت ) إاالقه عليه جماا لةنه على  رض الدخول  هو سنخ أو  وا آخر ةن ال عارضأةوضوعياً و 

 الحكومة التنزيلية والعرفية
الددل لددو عددرض  و2ملوةددة العر يددة وهديملاحلةوةددةو  ا ددا مطلدق علددى احلةوةددة املصدطلية ال نايليددة بال ضددييق أو ال وسدعة :مددا مطلددق علدى احلةومنهاا: 

بينهمددا، :مددا يف حةوةددة ال ضددرر  بدددو) ا) يددرا ةعارضددةً  أو بال صددر  يف :ليهمددا الدددليال) علددى العددر  و ددق بينهمددا ب  دددا أحددد ا علددى اآلخددر
 وةطلق العناوين ال ا وية على األولية.

ومنايد   و3ملالطََّواُف بِاْلبَاْيِت َصََلة  ملمناي  ةوضوا ةنالة ةوضوا آخر :ددال سمني األولني ةن احلةوةة  ا ه ال غاةأ ةاهوي قريباً بنيواحلا  أل 
ََ بَااْيَن الرَُّجاِ  ةا هو ةوضدوا ةنالده ةدا لدي   وضدوا :دد ا مطرقد) حلدال احملمدول سدلباً ممدو ةدأ ال سدمني األخدريين ةدن احلةوةدة و4مل...َوَولَاِدِه رِباا  لَاْي

بددذلك بدد  قددوام ال ا يددة وال نايدد  ولدي   ال غدداةأ ةددا هددوي قريبدداً بينهمدا إا قددوام األو  بددالنظر دامدداً لدده، لليةدم عددن ةوضددوعه :ددال ضدرر وال حددر  أو إثب
 :ما  صلناه يف ةباحث احلةوةة  راغأ.  ،   أة و5ملقواةه بعدم النظر على بعض ال عريفاا واألقوال

 األمر المولوي واإلرشادي
عةد   يده ةر ا رلادي ةأ ا ما ةن سدننيني ف لفدني إا ال وغدوب يف ال داع وال ع وبدة  ا ه يطلق على األةر املولوي واأل ومنها: )األمر(

يةدو) حينذدذ   :ما اهت إليه املرياا الشريااي  اقالً له عن الشيخ  دا)  درا الوغدوبني  قد يفيد ا لااماألول، ب  حىت لو قلنا با) األةر ا رلادي 
 ددادر ةددن املددو   ددا هددو ةددو  ةعمددالً ة ددام ةولوي دده عةدد   ا) املولددوي ةددن حيددث املنشددأقهمددا :مددا ا)  ر ا) أحددد ا  يدده الع وبددة دو) اآلخددر   يف

. وقدد  صدلنا الةدالم عدن الدك يف : داب ملاألواةدر املولويددة ال احلةدم ا لااةدي اللاوةدي أو الدوع  وإ) :دا)  يده ا لداام  ا ده ةدن النصد  ا رلدادي

                                                           

 ملا ةضى ةن ا) األةور االع بارية ال غن  هلا وال  ص . و1مل
 وهذا حست معري  بعض األ وليني هلا بذلك. و2مل
 .161ل 2هد،  1445قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداء  و3مل
 .141ل 5،  8اهرا)، عدد األغااء  –ث ة ا سالم الةليع، الةايف، دار الة ت ا سالةية  و4مل
 ضاً  دلوله اللفظي حلال الدلي  اآلخر.: عري  الشيخ لليةوةة بدملأ) يةو) أحد الدليلني  دلوله اللفظي..و  ا) ال ضرر لي  ة عر   و5مل
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 وا رلاديةو  راغأ.
 السلطنة بأنواعها

 ا) الاو  او سلطنة علدى اوغ ده ملبدال مةني والددخول واخلدرو ، ال غدريو :مدا ا) الرغد  لده السدلطنة علدى أةوالده، لةدن ةدن  لسلطنة(ومنها: )ا
 ا) سلطن ه على اوغ ده بداألةرين   دا وال سدلطن ه لده علدى بيعهدا أو هب هدا أو غدري الدك :مدا ا م يهوسننياً  الواض  اخ ال   وعية السلطنة ةاهيةً 

:مدا ال جمدال ل دوهم السدلطنة   اانسي بأةواله ةدن حيدوا) ومجداد بنيو آخر دو) اينك النيوين لوضوح ا ه ال يص  له ال م ألى أةواله ا) سلطن ه ع
 بالدخول أو اخلرو  على ااماداا ةنها.

ف وحددة عنددوة  يؤغرهددا ةدد اًل لل اضددي السددلطنة علددى اسدد يفاء احل ددوا للنيصددوم، :مددا ا) حلددا:م الشددرا السددلطنة علددى األراضددي العدداةرة املوأيضااا : 
ةددا سددبق ةددأ سددلطنة ويل امل  ددول علددى ال صددال أو سددلطنة الددوايل علددى لددبعض لصدداا املسددلمني، وال ايفدداد يف النددوا بددني السددلطن ني، :مددا ال سددننيية 

 الرعية.
 الحق بأنواعه
ددر لدده حددق ال ياددري ةدد الً  ألول ددا) السددابق إ  إةاةددة ااماعددة لدده حددق السددبق و:ددذا السددابق إ  ةوضددأ بالصدد  ا ومنهااا: )الحااق( ، :مددا ا) احملا 

ةن األراضي، وةن الواض  اخ ال  سنخ احلق يف حق السبق للص  األول ويف حق ال ياري  ا ده يف األخدري ةالدك أو :املالدك ملعلدى  هر ا حا  م ي
 الرأينيو ويورث ةنه وله بيعه على رأي مجأ ةن األعالم، عة  حق السبق للص   ا ه ال يورث ولي  له بيعه اخل.

لده  يُ بد)الرامدتو ة ددم علدى غدريه حدىت وإ) سدب ه ال دري، بينمدا اهدت مجدأ إ  أ) :و ده رامبداً ال اهت مجدأ ةدن الف هداء إ  أ) ملا ةدام فائدة: 
 عدم هدذا يف غدري ةدا لدو عدني  امل دويل إةاةداً  ا ده ال  دق  ، لو :ا) إةام رامت لسنني  سب ه يف يوم ةدا غدريه :دا) لده الدكةنهما ح اً ب  احلق لألسبق 

 ن جمرد :و ه رامباً :ما لو مل يةن للمساد ة ويل أو :ا) له وخري  الناس وأو:  األةر هلم غري  شوء احلق ة الكألحد ةاامح ه و 
 كَلم المحقق االصفهاني

  دالأل ملوكةدن أ)  واحلقملةا اهت إليه احمل ق اال فهاع يف مث ا) ةا ا:ر اه يف ملامللكو وا ه لي  ح ي ة واحدة ب  ةاهياا ة باينة، هو  ظري 
فصددول لدده آثددار خا ددة،  يددق الواليددة لددي  إال  اع بددار واليددة  أ)  احلددق ةصددداقا يف :دد  ةددورد اع بددار   -ةددن وا ددق عليدده  ددر ا  وإْ) مل أغددد -ي ددالأل 

ضدا ة احلدق إ  إ، وال حاغدة إ  اع بدار آخدر،  ووضدعاً   عليه مةليفداً  ه يف ةال املو   احلا:م واالب وااد، وةن احةام  ف  هذا االع بار غواا مصر  
، وأثدره غدواا االسد يفاء ببيعده لدرعاً   اع بدار :دو) العدني وثي دةبيا يدة، و:دذلك حدق ال وليدة وحدق النظدارة، بد  :دذلك حدق الرها دة،  ا ده لدي  إال   الوالية

خلمدر رض ةدن دو) لداوم اع بدار آخدر، وحدق االخ صدال يف ا اع بار :و ه أو  باألعند االة ناا عن الو اء، وحق ال ياري أي املسبت عنه لي  إال  
   ف  اع بار اخ صا ه به يف قبال اآلخر، ةن دو) اع بار ةلك أو سلطنة له، وأثر االولوية واالخ صال عدم غواا ةاامحة ال ري له.لي  إال  

و:دذا لدو  و1مل﴾نا  فَاَقْد َجَعْلنَاا ِلَولِيهاِه ُساْلطَا س  ا ساعد عليه الدلي  ةن اع بار السلطنة  يه :يق ال صال، حيث قال عا ةن قائ ألأ عم ال ب
، ةده عليده قهددراً  السدلطنة علدى ضدم حصدة الشدريك إ  حصد ه ب مل  ه لدي  إال  مل يةدن هنداث ةعدع اع بداري ةناسدت للم دام :مدا يف حدق الشدفعة،  إ  د

 :ا) ةعنداه اع بدار ال  إ  ةلةه، وال ةعع الع بار  ف  الشفعة، وإ ، أي ةضموةاً ةشفوعاً  الشيء:و)   -:الل مة   -الشفأ هو الضم، والشفعة   إ)  
 .و2ملو...و:ذا حق اخليار خذ بالشفعة ال  ارد  ريورمه اا حق. باأله ال كلك إال  ةلةية حصة الشريك، ةأ أ   

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين غداً بإا) اهلل معا . بعض ةا يرمبا ةنه بامل ام وقد سبق   النا ةعه ولةن ههنا ةايد سيأيت
َلِة ُجُمَعٍة ِمْن فَاْوِق َعْرِشِه ِمْن َأوَِّل اللَّْيِ  ِإَلى آِخرِ أ ه قالأل  اهلل  عن أيب عبد ِه، َأاَل َعْبد  ُمْؤِمن  ِإنَّ اللََّه تَاَباَرَك َوتَاَعاَلى لَيُاَناِدي ُك َّ لَياْ

ُمْؤِمن  يَاُتوُب ِإَليَّ ِمْن ُذنُوِبِه قَاْبَ  طُُلوِع اْلَفْجِر َفأَُتوَب َعَلْيِه، َأاَل َعْبد  ُمْؤِمن  َقْد آِلِخَرتِِه َوُدنْاَياُه قَاْبَ  طُُلوِع اْلَفْجِر َفُأِجيَبُه، َأاَل َعْبد    َيْدُعوِني
ْسأَلُِني َأْن َأْشِفَيُه قَاْبَ  طُُلوِع اْلَفْجِر َفُأَعاِفَيُه، ُمْؤِمن  َسِقيم  يَ  قَاتاَّْرُت َعَلْيِه ِرْزَقُه َيْسأَلُِني الزهيَاَدَة ِفي ِرْزِقِه قَاْبَ  طُُلوِع اْلَفْجِر َفُأَوسهَع َعَلْيِه، َأاَل َعْبد  

ُلوِع ن  َمْظُلوم  َيْسأَلُِني َأْن آُخَذ َلُه ِبُظََلَمِتِه قَاْبَ  طُ َأاَل َعْبُد ُمْؤِمن  َمْحُبوس  َمْغُموم  َيْسأَلُِني َأْن ُأْطِلَقُه ِمْن َحْبِسِه َفُأَخلهَي َسْربَُه، َأاَل َعْبد  ُمْؤمِ 
 .421ل 1الف يهأل   ال  ضره   ةن اْلَفْجِر َفأَنْاَتِصَر َلُه َوآُخَذ َلُه ِبُظََلَمِتِه، َقاَل: َفَما يَاَزاُل يُاَناِدي ِبَهَذا َحتَّى َيْطُلَع اْلَفْجرُ 

                                                           

 .33سورة ا سراءأل آية  و1مل
 .44ل 1هد،  1411، 1الشيخ حممد حسني اال فهاع، حالية : اب املةاست، النالرأل احمل ق، املطبعةأل العلمية، ط و2مل
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