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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
(59) 

 وكذلك أولوية اإلنسان بنفسه وأفعاله االختيارية
 سحححلطاوه كعحححاى  ق كوحححويع واعيبحححارا واويناعحححي وان  يحححن اليوحححويع حححح ق اهلل ن النححح  واألو حححيا ،  حححانان احلحححسبببب  

 حقيقية كووينية غري اعيبارية، ووضيف اوه:  األولوية  بوساطيهم للفيض  وسلطاهنمسلطان كوويع 
ه اليوححويع، باقححدار عليهححا هححو سعححن سححلطاو هححح ق اسوسححان علححى وفسححه وعلححى أ عالححه االخيياريححة  ححان حق حح كببذلك

وأ عالححه  يححن حرسححة وسححوون وطاعححة و يعصححية وسعححن أولوييححه كووينححان بنفسححه وب  عالححه  يححن  (1)اهلل كعححاى لححه، علححى وفسححه
 غريه.

 ان: تكويني واعتباريعلى نفسه وأفعاله حق   ف  مكل   لكل  
 كوويع واعيبارا:  :نييظهر ان لول إوسان على وفسه وأ عاله حق   ومنه

الواليححة اليووينيححة علححى البححري بسححلبه قدركححه علححى   ق وييفححرع عليححه اوححه ال مححو  إعمححاليوححويع  هححو  يححا سححبا يححا ال -أ
، وإن أ يوحن للحل للبحري ليفعل  عالن دون إرادة واخييحار –قسران  –بيقييد يديه  يثالن أو بد عه  كووينان  الفعل أو الرتك

 .يف اجلملة كووينان 
النحححاس  يسحححلطون علحححى أ يحححوا م ، وقاعحححدة )يف ان يفعحححل أو ال يفعحححلوا يحححا االعيبحححارا  هحححو حقحححه الي حححريعي  -ب

، لونهحا  ينصحر ة لالعيبحارا ني حري إى هح ا احلح ق االعيبحارا وإن أ يوحن كعميمهحا لي حمل احلق حك (وأوفسهم وحقحوقهم
ان وييفحرع عليحه اوححه ال محو  لبحري  يححن هحو أوى بالنححاس  يحن أوفسحهم سححلح هح ا احلحح ق أو  يناحه بحان  نعححه قاووويحان  يححن 

أا  –أو كححبه للحححل أو مححنه قاووويحححان  أو أن يقحححيم أو يسححا ر يؤسححش كحححرسة  اريححة  يححن ان حيححو  األراضححي املحححوا  أو
يطلح ق للاحاسم أو يهبحه لحه أو ان علحى ان يبيحع داره  –بإ دار ك ريع  يلنم  هو غري اجلن اليوويع الفعلحي اجلحارحي 

  وجيه  يثالن دون رضاه.
 ين؟الحق عم  هل )النبي أولى( ت  

                                                           

 إن  سروا السلطنة على وفسه بواجدييه  ا، وإال  سلطاوه على إ عاله  قط  ي  يل.  (1)
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إل كسححيبطن  (1)الن بِببي  أ َول ببى بِبباَلِمَيِمِنين  ِمببَن أ نَبِفِسببِ مَ وإى للححل ك ححري اايححة ال ححريفة يف دالليهححا اليضححمنية 
ثبو  والية  م على أوفسهم  ان اسيظهروا سون املراد الوالية الي ريعية واحلح ق االعيبحارا اخحيا بالثحاال وإال  لح  

أوى كووينححان وك ححريعان بححاملؤ ينني  يححن أوفسححهم  يمححا  ححم  يححه الواليححة   عناهححا: النحح أيضححان  يوححون  ي (2)اايححة األول
ان يوجححح علححيهم أو حيححرم علححيهم  يححا هححم  هان ييصححرف  ححيهم كووينححان سمححا  ونحح  اليووينيححة أو الي ححريعية  يمونححه

ِكَم الل بِه و ر ِسبولِِه و ال بِذين  نم نِبوا ال بِذين  ِإن م ا و لِي  قال كعاى:  خمولون  يه بالعنوان األويل، ك ريعان و ين باب الوالية
ِهَم ر اِكِعون    .(3)يِِقيِمون  الص الة  و يِبَيِتون  الز ك اة  و 

 أفضلية تمحور البحث حول الح  ال الملك
 -وحا وممحا لسر وه ا الناو  ين كقرير الباث هو األوى املناسح للمقام  ين كقرير احملق ق اال حفهاال لحه إل قحال: )

يظهحر أن سحون ال حأا أ يلحل بنفسحه  يحن غحريه، ووسحبة املالويحة  - ين أن االعيبار يف  يحورد الثبحو  الياقيقحي لبحو 
إى وفسحه وإى  علحه لحيش باالعيبححار، وأوحه ال دخحل لحه بامللححل االعيبحارا الح ا يرتكحح عليححه االثحار،  حإن وجحدان سححل 

ضححححرورا الثبححححو ، و يالوييححححه لفعلححححه سالحظححححة أن  - يوجححححود لنفسححححه سوجححححدان سححححل  ياهيححححة بوجححححدان  يححححاهوا لنفسححححها 
حقيقحححي  ،ال ححأا يف حرساكحححه وسحححوناكه كححابع الخييحححاره وإرادكحححه  هححو أ يلحححل بفعلحححه  يححن غحححريه وسحححون   يححام  علحححه بيحححده

يف احلححح ق،  وحححان  يف احلححح ق، ورسحححاليه إمنحححا هحححو إل الباحححث  (4)(واعيبحححار  يحححن ال حححارع أو  يحححن غحححريه واقعحححي ال  عحححل  
ال ححححأا أحححح ق بنفسحححه أا أوى بنفسحححه  يحححن غححححريه سمحححا قرروحححا األ يحححر ال عحححن )سححححون األجحححدر ان يباحححث عحححن سحححون 

عححن اهلل كعححاى واألوبيححا  واألو ححيا  يف   يمححا سححب ق للححل بححل اوححه قححرر الباححث ،ال ححأا أ يلححل بنفسححه...( سمححا قححرره
 يف دائرة امللل أيضان. هدائرة امللل  يع ان املناسح للمقام هو كقريره يف دائرة احل ق وإن  ح  يا لسر 

 اإلشكال بان الح  إذا فسر بالثابت شمل الحكم والملك
يف الينحاقض  –وسحل  يحن يليحنم بوليحا املقحد ييني  –ان ضم سال يحني للماقح ق اال حفهاال قحد يحوهم وقوعحه ومن ا: 

)وأ يا احل ق  له يف اللبة  يعان سثرية، واملظنون رجوعهحا إى  يفهحوم واححد، وجعحل  يحا عحداه  يحن  :ومها قوله ،أو اخللف

                                                           

 .6األحناب:  (1)
 أا احل ق األول وهو اليوويع. (2)
 .55ة: املائد (3)
 .44ص 1حاكية املواسح )لال فهاال( ج (4)
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ه  ين باب إكيباه املفهحوم باملصحدا ، وللحل املفهحوم هحو الثبحو  كقريبحا،  حاحل ق سعحن املبحد  هحو الثبحو ، واحلح ق  يعاوي
، سمحا يف  حد  احلح ق علحى امللحل يف ، وأخحر   يلحل  وقولحه: )وعحم الثابح  كحارة حوحم   (1)باملعن الو في هو الثابح (

   (2)املدعى عليه، وثالثة السلطنة واكباهها  ين االعيبارا  الثابية لل أا( باب القضا  باعيبار ثبوكه على
الثابح  ا يحا حوحم وإ يحا  يلحل )و (احلح ق يعحع الثابح : )إل ضم املقد ية األوى إى الثاوية يي ول  ينه هح ا القيحاس

وفسححه   ويححف يوححون احلحح ق أعححم  يححن (!احلحح ق ا يححا حوححم وا يححا  يلححل وا يححا ححح ق) النييجححة هححي  (3)(وإ يححا سححلطنة وححح ق
 .؟و يقسمان لنفسه وغريه

 الجواب بوجود إطالقين للح 
ح  حان احلح ق   ؛عن للل ظاهر والجواب  ،ر بحالثبو لحه إطالقحان: إطحال  بحاملعن األعحم وهحو الواقحع  يقسحمان واملفس 

لفحة أو ر بالسحلطنة أو األولويحة أو االعيبحارا  املأيباملعن األخا وهو الواقع قسيمان للاوم وامللحل واملفس ح وإطال   
 املركبة الضعيفة  ين امللل أو غري للل  ين األقوال.

 ،نه عححن احلوحم وسححائر القسححائمي ححال يبحع عححن كعريححف احلح ق األخححا سحا  ُ  ، يعريححف احلحح ق األعحم بححالثبو وعليبه: 
وه ا هحو الح ا سنحا وال  لنحا وسحيعرو األقحوال  يحه والحىت بلبح  حح  اان ع حرة أقحوال، وال  لنحا يف  حدد بيحان قحول 

 ه بإلن اهلل كعاى.ال فهاال  يه وسي يت غدان  يع بعض املناق ا  حولا
 اإلشكال على تفسير الح  بالسلطنة الفعلية أو التكليفية، دون االعتبارية

وحيحححث رأ  احملقححح ق اال حححفهاال ورود إكحححوال ااخووحححد  ،بالسحححلطنة ان امل حححهور  سحححروا سمحححا سحححب ق احلححح ق  ومن بببا: 
فيححة،  سححرها بيفسححري آخححر وهححو االعيباريححة قححال: )إلا عر حح   يححا لسروححا  ححاعلم: أن علححيهم لححو  سححر  السححلطنة باليولي

احل ق ال ا يقابل احلوم هحل هحو  يفهو يحا أو  يصحداقا هحي السحلطنة أو امللحل أو اعيبحار آخحر أو اعيبحارا  خميلفحة يف 
لسححلطنة اليوليفيححة الراجعححة إى ؟. املعححروف أوححه السححلطنة، ولححيون املححراد  ينهححا السححلطنة االعيباريححة ال ا(4)املححوارد املي ححيية

جمرد جوا  الفسخ واال يضا  أو جوا  امللل  ين امل حرتا يف ال حفعة وأكحباه للحل، لحرال يحورد عليحه بح ن السحلطنة  يحن 

                                                           

 .33ص 1حاكية املواسح )لال فهاال( ج (1)
 .33ص 1حاكية املواسح )لال فهاال( ج (2)
 وهو املراد  ين قوله )أكباهها( أو املراد  ين جمموع قوله )السلطنة وأكباهها(. (3)
 وه ا األخري هو رأيه سما سي يت. (4)
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 .(1)احوام احل ق ال وفسه، أوال سلطنة للقا ر على اليصر ا   يع سووه لا ح ق كرعا(
 الجواب: التفسيرات األربع للسلطنة

 :، وهي املراد بالسلطنة أربعة، لسر  ينها احملق ق احيمالنياحمليمال  يفأقول: 
 ان املراد هبا السلطنة اليوليفية، حسح كفسريه  ا. -1
 .ان املراد هبا السلطنة الفعلية الىت  رح هبا ال يخ -2

 واردان على سال ه ين القولني واليفسريين. (2)واسكواالن
 السلطنة االقيضائية. -3
هححا ساعيبححار امللححل ريححة الححىت  سححرها باعيبححار السححلطنة قححال: )واملححراد بالسححلطنة االعيباريححة اعيبارُ السححلطنة االعيبا -4

وهحي  (3)حبحرف(يف  يورده، ال السلطنة االويناعية، ملا يرد عليه  يحا أوردوحا علحى اويناعيحة امللحل ال حرعي أو العحريف حر حا 
 بنا ن على ه ين اليفسريين. ناوه ال يرد اسكواالوعلى أا   ، علية يف عامل االعيبار (4)غري االقيضائية  اهنا

 عن إشكال التناقض في عمل الشارع إشكال اللغوية متأخر رتبة  
سححب ق  ين ححا وقحل إكححوال العقحد النضححيد بححان السحلطنة االعيباريححة  يححع سحلح مجيححع ااثححار يف الصح ، لبححو، وقححد نعبم 

 أجبنا عنه بوجوه عديدة  راجع.
بالينا يححه بالسححلطنة االعيباريححة  احملقحح ق خر  يرتكبححة عححن إكححوال الينححاقض الحح ا د عححهأا  إكححوال اللبويححة  ييحح  وعلببى

 حححح قللصححح   علحححى القحححول بالسحححلطنة اليوليفيحححة أو الفعليحححة يلحححنم الينحححاقض يف عمحححل ال حححارع إل اعيحححن  يحححن جهحححة   (5)إل
لصحالحية وهحل هح ا  يسحلوب العبحارة وا أخحر  وغريها مما يرثه  ين احلقحو  واعيحنه  يحن جهحة –حينما يرثه  –ال فعة 

 ؟ وقد سب ق  ينا اجلواب عن للل أيضان  راجع.(6)إال كدا ع بني االعيبارين
 وصلى اهلل على محمد ونله الطاهرين

                                                           

 .41ص 1فهاال( جحاكية املواسح )لال  (1)
 الل ين أكار إليهما بقوله )لرال يورد عليه...( وقد سب ق يف الدروس املاضية إيضاحهما والباث حو ما. (2)
 .41ص 1حاكية املواسح )لال فهاال( ج (3)
 أا السلطة االعيبارية. (4)
 بيان وجه كوهم اليناقض. (5)
 و يثله يف الد ع السلطنة االقيضائية. :أقول ،ة االعيباريةنإكوال اليناقض بالسلط ع      د   (6)


