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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
(189) 

 إجمال رأي المحقق النائيني
يببإ إا الببوت ىلاآلببى اشيببة ال ببريفة لببه قببام السببلطنة قبببت قابليببة الصبب  ألا  ببا ن سبببق قببول االببق النببائي    وح

وخيابب ، وقبلببى لببه هببنة السببلطنة قبببت البلببوا والردببد علببى ةببا اسببافد اة ةببن اشيببة ىلاببنه  إ  ببه للصبب  إةببا ير بب  إ   و ببه 
رف  اصبرف السبفيه بب  ا البوت، و يال ةن قبت الوت ىلسيجئ حكمه، وإةبا ير ب  إ   و به ضبميمة ةب  البوت يف الاصب

 والراهن ب  ا املرهتن، ىلهنا غ  ةعلول.
وباجلملببببة  ةلاآلببببى هببببنة امللدةببببة عببببدم إبببب ة بيبببب  الصبببب  لنفسببببه ببببب  ا الببببوت أيآلببببا، السببببافا ة السببببلطنة الااةببببة 

 .(1 (االسالاللية للوت ةن اشية ال ريفة
 الزنجاني: اآلية تفيد الوالية على حفظ المال ال على التصرف

    وأ ت خب  ىا ىليه بلوله د أور  عليه االق الزجناينوق
أّةا أواًل  ىللوضبو  أّا اشيبة ال  اللبة عبا علبى واليبة البوّت يف الاصبّرف يف أةبوال اليابيم، إ  غايبة ةبا  كبن اسباظهارة 

دبا،، وإّمبا هببت واليابه  ةنها والياه على حفظ ةاله وعدم  ىلعه إليه قبت البلوا والردد، ال الوالية على الاصّرف ىليه ىا
 .() 2على الاصّرف ةن أ لة أخر ال ربط عا باشية، حىت قاّم عا  اللة الازاةية على ةا قرّبه هو 

َحتَّوووى إ با بَوَلاُووووا   َوابْوتَولُووووا اْلَيتوووا ى  يف اشيبببة السا سبببة قولبببه قعبببا  احلبببديإ  بببت احلبببديإ يف و لبببو لوضبببو  اا
ونوْ ُ  ََ ََون ْ  ََنْسوُتْم    ْم َأْ وواَلُ مْ النِّكوا  ( 4َأْ وواَلُ مْ   َوَتُووا اْلَيتوا ى  وقولبه يف اشيبة النا يبة ( 3ْم ُرْشودا  ََواْفََوُعوا إ لَوْي  

ََ اللَّوُ  َلُكوْم ق يا وا    َوال تُوْؤُتوا السَُّف اَء َأْ وواَلُكُم الَّتوي  اخلاةسبةوقوله يف اشية  ظبواهر هبنة اشيبامن إمبا ويف  ( 5َجَعو
وعدم الدىل  وليس عن اا عم والية على البي  وال برا، وسبائر  عم واعم وعدم اإلياا، و ىل  األةوالهو حول إياائهم أة

لببدار املسببّلم ةببن  املو ا ببه قبببت االببباال، وقبببت الببدىل  إلببيهم قكببوا أةببواعم بنيببد  األوليببا،  واحلاإببت ، اةهاملعبباةالمن وعببد
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  وهنا بنيديهم هو حفظها وأةا األ نر ىلمن أين؟
رق جوهري   بين الملكية والسلطنةَو

 ما اعرتض الزجناين على قول االق النائي    األو   أ ه  ما ال  كن ا اماع ةالكني ةساللني على ةال واحبد 
وال ةالو ةسالت وةالو  اا دريكا ةعبه ىلكبنلو ال  كبن ا امباع سبلطناني ةسباللاني، وال سبلطنة قاةبة و اقصبة يف 

اع واحببد يف  ليهمببا، وهببو أ ببه لببيس امللكيببة أو السببلطنة إال إضبباىلة بببني املالببو أو ةببال واحببد، ىلبب ا ال هبباا علببى االةانبب
ببباا قيببا   (1 (وليسبباا عبببارة عببن أةببر ةوهببوم  ن يبباب األغبوال حببىت يانيببت للملببو ةالكبباا وةسببلطاا السبلطاا واملببال،

 أقبول   مبا قبال خاصباص  إ  حليلبة امللكيبة هبي االبينهمبا السلطنة على امللكية باطت أل ه قيا  ة  الفارق اجلوهر  
لبه حبق االخاصباص  ( 2َ ْن َسَبَق إ َلى َ ا اَل َيْسب ُقُ  إ َلْيو   اْلُمْسول ُم ََوُ وَو َأَحوقُّ ب و   بت أعلى  ر امن االخاصباص  ألا 

، هبنا إا    لببت اا امللكيبة حليلببة امللكيببة ىلدر بة أعلببىوأةبا  والسبا ن يف الوقببإ بب  ا املاببوت لبه حببق االخاصباصببه 
، ىلال يعلت اا قكوا امللكيبة الئية عن ةلكية الغ  - طر وعلى أ  ىلجوهرها قد أخن ىليه الب  (اصغ  االخاص أخرى

 .إال  اةلة
 ؟قصوال يعرتض بامل اع بدعوى ا ه ةلو  ا

وإمبا االدباعة خار يبة  ،داً باا  ت واحد ةنهما يف حصاه له امللكية الااةة وال دي، له يف حصة الغ  أب  ابإ  جي
 ت يف امللكية االعابارية يف حصة  ت ةنهما.وليس

والببببنلص إمببببا هببببو يف سببببلطناها، ال يف  ،ةببببةوأةببببوال املفلببببس ىلبببباا ةلكياهمببببا لببببه قا املرهببببوا مببببا ال يعببببرتض باملببببال 
 ةلكياهما.

 بت ىللبد جيعلهبا  وهو املو   بت وعبال، يف حمبت الب بإ أةا السلطنة ىلهي حبسب  عت اجلاعتىلهنا عن امللكية، و 
س  اقصبة، ىلب ا وت فل ب،  النباظر ووت الوقبإ واملنص  وقد جيعلهبا ل ب ،ة املالو غ  ااجور عليه، قاةل نص،  امسه 

أعببم ةببن حتاببه أ ببواع وهببي الوقبإ ال سببلطنة لببه علببى بيعببه ةببناًل بببت سببلطناه ةلصببورة علبى إ ارة دببؤو ه ىلالسببلطنة  ببنس 
 .أبداً الئية  -ط ر االخاصاص والب وحّدها االخاصاص و  يؤخن يف ةفهوةها 

ىلهببنا خالإببة ةببا قالببه ةبب  بعببل الاغيبب  يف الاعببب  وإليببو  ببص  الةببه   وأّةببا ها يبباً  ىللبببطالا قيببا  السببلطنة علببى 
امللكيببببة، لوضببببو  أّا حليلببببة امللكيببببة ليسببببت إال االخاصبببباص االعابببببارّ . ىلاخاصبببباص املببببال بنحببببد  ال حمالببببة ينبببباقل 

وامللكية يف امل باع أيآلباً لبيس إال االخاصباص الاباّم، غايبة األةبر   اخاصاإه بآخر، سوا،  ا اا قاّةاني أم إحدامها قاّةة.
بالنسبببة إ  حلببه امل بباع. وإّمببا يعببّ  بامللكيببة الناقصببة لل ببريكني يف يفمببوع املببال ةسبباحمة يف الاعببب ، لعببدم  دببريو    ببت  
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كيبببة، ببببت ةبببن بببباب عبببدم قسبببّلطهما علبببى الاصبببّرف يف اإمبببوع إال بببب  ا اشخبببر. وهبببنا يف احلليلبببة لبببيس  لصببباً يف املل
 إال يف حّله. –ال افا، امللكية  –السلطنة 

بامللكية الناقصة، ال افا، سلطنة  – الرهن والفلس وحنو  لو   – عم، رىا يعّ  يف األةوال اليت قعّلق حّق الغ  هبا 
لسببلطنة علببى بببت هببو  لببص يف ا –أعبب   االخاصبباص  –لببيس  لصبباً يف امللكيببة  – مببا قببرى   –الاصببّرف ىليهببا. وهببنا 

 الاصّرف يف امللو.
خبببالف السببلطنة، ىلبب ّا االخاصبباص لببيس  ببز،اً ةببن قببوام حليلاهببا، بببت ةببن خببواّص بعببل أ واعهببا، أ   ةببن وهببنا 

ةببا  –أ    ببواز أ ببواع الاصببّرف ىليهببا قكليفبباً ووضببعاً  –النسبببة إ  سببلطنة النببا  علببى أةببواعم العبوارض املفارقببة عببا. ىلب
هو املر وز يف أ هاا العلبال، واملمآلبى عنبد ال بارع هبي السبلطنة الااّةبة، ىعب  أ ّبه ال جيبوز ألحبد أا يزا به يف إعمبال 

 سلطناه، ةا   يعرض ةا يو ب قصرها.
 مببا يف الوقببإ أو أةببوال اللاإببر أو األعمببال املاعّللببة ىببا بعببد   –اإعولببة للنبباظر والببوّت  وأّةببا السببلطنة ىعبب  الواليببة

ىلببال خفببا، يف أّا االخاصبباص لببيس  ببز،اً ةببن قببوام حليلاهببا، بببت قبباب  لكيفيّببة اجلعببت. ىلبب ا  بباا  –املببومن وحنببو  لببو 
ال آلببماةّية، ىلبببال حمببيص عببن االدبببرتا  اإعببول الواليببة الااّةبببة ىلببال حمببيص عبببن االخاصبباص. وإا  بباا الواليبببة الناقصببة ا

حبيبإ ياصبّرف  – نحبد األوإبيا، ةبناًل   –واال آلمام، وعدم والية قاّةة ألحبدمها. وإا  باا اإعبول واليبة قاّةبة ألحبد 
يف ةاعّلق الوإبّية ةنفبر اً، وواليبة  اقصبة شخبر، حبيبإ ال ياصبّرف إال ةنآّلبماً إ   ظبر اشخبر، ىلبال حمبيص عبن ا امباع 

ّةة و اقصة بال حمنور يف  لو.  ما أ ّه لو  اا اإعول والية قاّةة عما على البدل، حبيإ ال يكبوا ألحبدمها والياني قا
 ةزا ة اشخر لو سبله يف الاصّرف، ىلال حميص عن هبوهتا  نلو.

ال يكببوا  وعليببه  ىلببال حمببنور يف هبببومن الواليببة للببوّت علببى الصببغ  يف الاصببّرف يف أةوالببه وغ هببا واليببة قاّةببة، حبيببإ
للصببغ  ةزا اببه، ال يف حببال إببغرة وال بعببد بلوغببه. و ببنا هبببومن واليببة  اقصببة للصببغ   فسببه، ولكببن ةبب  إ ا الببوّت أو 

ةبب     ظببرة ورأيببه، حبيببإ يكببوا لببه املنبب  ةببن الاصببّرف. وال ينلآلببي قعّجبب  أ ّببه  يببإ خفببي هببنا عليببه  إةنآلببّماً 
 .(1 ال يلبت اإل كار(وضوحه ىا 

 اْفََوُعواَي  المحتمالت الثالث
  بقحبوهاً  ن ة إضاىلة إ  ةا س اْفََوُعواو ابْوتَوُلوامث اا يف 

آليببباً  إلبببيهم، واألعبببم ةنهمبببا أ  ا ىلعبببوا هالهبببة  البببدىل  االسبببالالت، والببدىل  اشت اْفََوُعوووواىلمنهببا  اا ااامبببت يف 
 واسالاللياً.
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ق إ  البدىل  اشت يعب  الالييبد بباإل ا  أ  ا ىلعبوا إلبيهم ىلا ه املافاهم عرىلاً  مبا ا به ةلاآلبى اإلطبال  ولوالظاهر األ
( وهبببو خبببالف الظببباهر  بببداً، ىلظهبببر ببببنلو ا بببدىلاع يف  اىلبببة قصبببرىلاهتم أةبببواعم ولكبببن علبببى دبببرط اا يسبببان  وا ةبببنكم

د د ببر  و  إ ا بلب  الصب   ىلا به (1 العلبال،االحامبال النباين  اشت( إضباىلة إ  ا به خبالف اإلمجباع اللطعبي بببت خبالف بنبا، 
  ا الوت. بقصرىلاقه  قناطىلاا اإلمجاع املسّلم على ا ه يدىل  إليه ةاله وال 

وةنببه ظهببر بطببالا االحامببال النالببإ بببت ا ببه ةانبباقل يف حببد  اقببه إ  ا ببه إ ا  بباا ةسببلطاً اسببالاللياً ىلببال ةعبب  ألا 
سبببليط اشت ةببب  وبعببببارة أخبببرى  ال يبلبببى ةوضبببوع للا ؟(2 قنببباقلقكبببوا سبببلطناه آليبببة ة بببروطة بببباإل ا، وهبببت هبببو إال 

ىلكيبإ قكبوا سبلطناه غب  اسبالاللية الاسليط االسالالت ىلا به إ ا قسبلط اسبالالاًل  باا البوت ةنبزوع السبلطة بالكاةبت 
  آلية( وة روطة ب  ا الوت؟
، ىل ينئببن   لببول، يف االسببالاللية ََوواْفََوُعوااملنطلببق يف الب ببإ ةببن ظهببور  ا بباعا  وإ ا ىلبب  ا  بباا  لببو  ببنلو، 

ياصبرف ىليببه ىليكبوا ةفببا  ةفهبوم ال ببرط  إا   قؤ سبوا ةببنهم  ةببن  وا اااا املفهببوم يرىلب  املنطببوق  فسبه  و مبا سببق،
ا ةببب ردبببداً ىلبببال قبببدىلعوا إلبببيهم أةبببواعم( أ  ال قبببدىلعوها إلبببيهم اسبببالاللياً، وأةبببا عبببدم البببدىل  اشت أ  البببدىل  إال بببباإل ا ىل

لببه  مببا قببد يببدعى اا  ةنباببةا هببي ةببإ ا يف قصببرىلاقه و ح االسببادالل هبببا علببى دببرطية اإلصببيةسببكومن عنببه يف اشيببة ىلببال 
 .ةواىلق إلطالق اشية النا ية ةن سورة النسا، (4 وأل ه (3 ملناسبامن احلكم واملوضوع املفهوم ةنها عرىلاً  لو

خالىلاً للم هور البنين ارقبنوا اا الصب  إ ا   يردبد ال يبدىل   باوضيح ةّنا، ىلنلو  له هو ةا اساظهرة السيد الوالد
، وأةببا ةفببا  الروايببامن ىلسببين  أو ممببا ال يظهببر ةنهببا ىت آليبباً، والكببالم هببو اا اسبباظهارهم خببالف اشيببة الكر ببةإليببه حبب

 الكالم حوله ب  ا اهلل قعا . وللب إ قامة ب  ا اهلل قعا .
ل  الطاهرين  وصلى اهلل على  حمد َو

 
َ ي      الصا قاإلةام قال  ْنَد اْلَباَلء ،  يَوْنَبا ي ل ْلُمْؤ  ن  َأْ  َيُكوَ   ْنَد اْلَ َزاه ز ، َصُبوٌر ع  َصاٍل: َوُقوٌر ع  َثَماُ  خ 

َُ اْْلَْصد قَاَء، َبَدنُ  ْنَد الرََّخاء ، قَان ٌع ب َما َرزََقُ  اللَُّ ، اَل َيْظل ُم اْْلَْعَداَء، َواَل يَوَتَحمَّ َ ي تَوَعٍب، َوالنَّا ُُ َشُكوٌر ع  ْنُ       ُ
َ ي رَاَحةٍ  ْنُ       331إ العلول  صحت). 

                                                           

 عند الردد والبلوا لديهم. (1 
 ألا االسالالت يع  ا ه غ  ة روط باإل ا. (2 
 أ  ال قدىلعوا إليهم اسالاللياً وإا  اا لكم اا قدىلعوا إليهم آلياً. (3 
 إ ة الدىل  اشت. (4 
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