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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
(311) 

 نفي االصفهاني لكون السلطنة هي الجامع بين أنواع الحقوق
ففي حق الوالية ليس اجملعوول هوو  ،كالم احملقق االصفهاين بعبارة أخرى: ان )السلطنة( ليست هي اجلامع بني أنواع احلقوقوحاصل 

السلطنة بل اجملعول هو نفوس واليوة األب واجلود أو احلواكم، وال يقوال: انوه  ووت لوه الاصورمل يف موال املووف عليوه اًليفوا  ووضوعا  فهو   هوي 
فالسولطنة جمعولوة بوالابع ال  هلواهو التم فجوات الاصرمل اما إذ يقال: ليست هي اجملعولة بل اجملعول نفس الوالية و  ؟عولة لهالسلطنة وهي جم

 .بل اإلضافة بيانية أي حق هو الوالية فحق الوالية ال يعين سلطنة الوالية ، وعليه:بال ات
بول مبعوىن اعابوار كوون العوني وليقوة لدينوه يورعا  ويسواابع هو ا االعابوار  وك لك حق الرهانة فاهنا ليست مبعىن سلطنة املورنن علوى الورهن

 ابعية. اجوات االسايفاء وه ا هو السلطنة لًنه
 وك لك حق الاحجري فانه ليس السلطنة بل االولوية باألرض والزمها السلطنة.. إف آخر كالمه.

 لكنها أنواع (3)المناقشة: بل هي الجامع
جعول الواليوة هوو جعول وان ظاهر املفهوم عرفا  مون جعول األب أو احلواكم وليوا  فوان  واهر  جعول السولطنة لوه انه خالمل ال :ويرد عليه

َع َجَتلع عإإهع َعلَإإيعكعمع َحا ِّمإإا  ": )عليووه السووالم(السوولطنة فهووو عبووارة أخوورى عنهووا أال اوورى ان قولووه  أي ذا سوولطان وحًومووة ال ان  (2)"فَإإنِّن ي قَإإ
 لًنها ملزومة هلا.احلًومة وهي أمر غري السلطنة هو اجملعول 

د املووديون دينوه يف الوقووت وكو ا حوق الرهانووة فوان جعلهووا يعوين جعول سوولطنة للمورنن )وهووو الودائن( علوى الوليقووة ليبيعهوا موو  موا   يسود
 .وحق الاحجري ك لك سلطنةاملعلوم 

ت( فانووه جووامع بعيوود جوودا  بوول هووو وبعبووارة أخوورى: ألنووواع احلووق هوو   جووامع ولوويس هووو )اجلديريووة( كمووا اراووث  العقوود الن وويد وال )ال بووو 
 .(4)أقرب من ال بوت (3))السلطنة( وهو جنس

انوه لويس بصوحيح يف اعابوار ان اجملعوول ف :أخورىيف جهوة يف جهة وغري صوحيح ان نقاينا معه صغروي، وكالمه صحيح  والحاصل:
مووا كخيالوويف يف بع ووها عوون الووبع  ا خوور  غووري السوولطنة وان السوولطنة ليسووت هووي اجلووامع لًنووه صووحيح لووو أراد ان سوون  السوولطنة ونوعهووا 

سبق من م ال حوق الاحجوري وحوق السوبق إف الصويف األول يف اجلماعوة فاهنموا نوعوان مون السولطنة وكو لك حوق واليوة احلواكم واألب موع 
 أمواله حق الاحجري فان كليهما سلطنة لًن نوع ه   السلطنة خياليف عن نوع الك السلطنة فان سلطنة األب على الصغري بالاصرمل يف

أموا  ويوبه ذلوكاحديد ضوابط لاصرفااه ودخوله وخروجوه وغريها وب الاصرمل فيه مب ل الاعليم والازكية باإلرسال للمعلمبو  (5)مما كان بغبطاه
وو وور علووى األرض احملج  نة، فًالمهووا سوولط ،رة فهووو بزرعهووا وحرلهووا ومبادلاهووا، صوولحا  أو حوو  بيعووا  علووى املنصووور، بغريهووا وهًوو اسوولطنة احملج 

 عًس االصفهاين إذ   ير هلا ه ا اجلامع، لًنهما سلطناان من سن  خماليف.
                                                           

 أي هي مبنزلة اجلنس اجلامع. (1)
 .76ص 1، ج8طهران، عدد األجزاء  –لقة اإلسالم الًليين، الًايف، دار الًاب اإلسالمية  (2)
 أي كاجلنس يف احلقيقيات. (3)
 وقد فصلنا ذلك يف مبحث احلقوق فراجع. (4)
 على رأي، أو مما   يًن ب رر  على رأي آخر. (5)
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 الحق ان زاعي من االع باري
واملوراد مون  ،وهو السلطنة فليس مشرتكا  لفظيا  األسبق )احلق( جامع انازاعي ينازع من احلقائق املخالفة بلحاظ جامعها احلقيقي تنبيه: 

احلقيقوة  ي احلقيقوة االعاباريوة ولويساملوراد مون اجلوامع احلقيقوكموا ان ال االنازاعي املاأصول كزوجيوة األربعوة   االنازاعي االنازاعي من االعاباري
فووان هوو   األنووواع موون السوولطنة كلهووا اعاباريووة وهووي غووري السوولطنة احلقيقيووة هلل اعوواف حيووث ان سوولطناه حقيقيووة باإل وواد واسووامرار  ؛العينيووة

 حقا كما فصلنا  يف مبحث سابق. املالك السلطان وبقاء  مرنن به فهو القيوموأفعاال  حدولا  الفي  وان وجود املخلوقات ذااا  
 اإلشكال بان تحليل أنواع الملك والحق، ليس بترفي

 ات وان اخاالفهووا بالوو ات يًاشوويف موون اخوواالمل أنووواع خمالفووة بالووان مووا سووبق موون الاوغوول يف حقيقووة البيووع ووليلووه وانووه ذو ال يقإإال: 
 .؟ا لار ال ااية وغري ذلك، ليس بعريف وامللك من املوضوعات واملرجع فيها العرمل وليس الدقة العقلية

 الجواب: ال حليل لكشف المرتكز الترفي والمَار على الصَق عرفا  
يف عًوس موا لوو كانوت يف اسواخراج املراًوز العوريف ووليلوه   ًو لك لوو كانوت الدقوة والاحليول م وادة للفهوم العور لان ذلك إذ يقال: 

 .الدوران مدار الصدق العريف باحلمل الشائع أو صحة السلب عرفا  ك لك
كل الاحقيقات املاضية إف كشيف املراًز عرفا    االحالة على صحة احلمل بال   مثلال اين إذ  النحووما كنا فيه من الاحليل كان من 

إف صووحة سوولب امللًيووة بوواملعىن املعهووود عوون املسووجد وان املعووىن املعهووود املراًووز يف  ذكرنووا لسوولب؛ أال اوورى أن مووثل مووا صووحة اأو عنايووة 
لبوووت مشوووهورهم ملًيوووة املسووولمني للمسوووجد موووع حًمهوووم أإذ  الفقهووواءاألذهوووان للنووواا غوووري صوووادق علوووى ملًيوووة املسووولمني للمسوووجد وان 

عوون ان هوو   امللًيووة هووي غووري امللًيووة املعهووودة املراًووزة وان العوورمل لووو اطلعوووا  كشوويف ذلووكة  باجريوود  عوون كافووة آلووار وأحًووام ولووواتم امللًيوو
  ه ال ي أوصى بصرفه على العبادات.ل     وهً ا ملًية امليت ل   ،عليها لوجدوها مغايرة للمراًز عندهم

عرفيوا  أال اورى مو ال  ان احلًوموة  املشري إليوه صطلحواملعىن املراًز عريف وإن   يًن الطريق إليه أو املليه إاملشار الواقع وبتبارة أخرى: 
ا أبدا  بل الفاضل من  ييقا ، مما ال يًاد العرمل يفقههعرفية مصطلحة حممولية اوسعة أو امن بأقسامها من انزيلية بالاوسعة أو الا ييق و 

أال  ؛كلها يف جوهرهوا عرفيوة يودركها العورمل بفطراوهحيااج إف ادبر وادقيق كي يفهم معانيها وفوارقها، لًن ذلك ال ينفي اهنا   الطالب قد
ينِّ مِّنع َحَرج  )ارى اهنم يدركون ان   َ ِِّ َصإَةة  "وان  (2)( ع َِّب َعَليعكعمع الص َيامع )مقدم على  (1)(َوَما َجَتَل َعَليعكعمع فِّي ال  (3)"الطََّوافع بِّالعبَإيعإ

 يعورمل العوورمل مصووطلحات احلًومووة بأنواعهوا. وسوواأد اامووة ومزيوود حواكم علووى أدلووة الصوالة موون حيووث اوسووعة بعو  يووروطها لووه، وإن  
 إي اح ل لك بإذن اهلل اعاف.

 وصلى اهلل على محمَ وآله الطاهرين
 

َلة  ": )صلى اهلل عليه وآله(قال رسول اهلل  َعو  ،إِّنَّ لِّلَّهِّ تَإَتاَلى َمَلكا  يَإنعزِّلع فِّي  عل  لَيإع َ هِّ َُّوا َواجع رِّيَن جِّ أَبإعَناَء  ا َويَافَإيإعَنادِّي يَا أَبإعَناَء العتِّشع
دعتعمع لِّلَِّقاءِّ رَب كعمع  ََ َرعبَتِّيَن َما َذا َأعع نإعَيا َويَا أَبإعَناَء اْلع َُّ ََرعع  الثََّةثِّيَن اَل تَإغعرَّنَّكعمع العَحَياةع ال يرع َويَا أَبإعَناَء الس   يَن  ِِّ يَن أَتَا عمع النَّ سِّ ََمع  َويَا أَبإعَناَء الع

يبعوا َويَا أَبإعَناَء الثََّمانِّيَن َأتَإ عكعمع السَّاَعةع َوأَنإع عمع َغافِّلعوَن ثعمَّ يإَ آَن َحَصادعهع َويَا أَبإعنَ  قعولع َلوع اَل عَِّباد  رع َّع  َورَِّجال  اَء السَّبعتِّيَن نعودَِّي َلكعمع َفَأجِّ
ابع َصّبا   َِ َيان  رعضَّع  َوأَنإعَتام  رعتَّع  َلصعبَّ َعَليعكعمع العَت بإع  .156ص 12درك الوسائل: جمسا "خعشَّع  َوصِّ

                                                           

 .68سورة احلج:  (1)
 .183سورة البقرة: آية  (2)
 .176ص 2هو، ج1445قم،  - )عليه السالم(ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداء  (3)


