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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
(357) 

إا  اليكيح حلكاغ وقكا قابكق ل سككلا  بكني النلينيكني إا اع كرأنكه مجك  بإشكاال املكا ا النكائيل علكى االكز اليك    سبب  
ألنكه  كن )فكن  وكو  اليكيح حلكاغ وقكا قابكق ل سكلا  ال يعلكق   السك ة  قكال احللكو أقسكام عد قا اللابكق ل سكلا   كن 

 وصف الييح بنلينيه 
ن  وكو      والك صلم  كن وسبز اجلواب األول عنه وهو جواب فكل  بنكات لسكليم هكلت الاكر  الكا اورهكا النكائيل )فك

 اإلشاال بأ  الي    جعق امللسم احلز باملعىن األعم ال األخم 
 والسلطة على السلطةعلى الشيء الفرق بين السلطة  -2

أ  هنكككار فرقكككاغ بكككني السكككلطنة علكككى اليكككيح والسكككلطنة علكككى السكككلطنة، وقكككد ياكككو  ال كككا  قكككا قابكككق الجببب ال الثبببا ي  
 الغ ل سلا  اإلسلا  بينما ياو  األول قاب

أ  السلطنة  ن احللائز اإلضافية إا ل لّوم باملنياف إليه إا السلطنة سلطنة على شيح، واحللكائز اإلضكافية ت ضيحه  
قككد ل لككف حامهككا يف حككد نفسككها عككن حامهككا  ككا هككي  نيككافة إب شككيح، أال لككر  حككال األبككوة واألب )واألول  نيككاف 

ووكلا الفكو ، فكن  الفكو  فكو  للكل   بنه وليس أباغ لنفسكه )أ  لك(ب فن  األب أب ال   حليلي وال ا   نياف  يهور 
 حت ه وليس فوقاغ لنفسه 

على االح ماالت ال الثة الكوار ة يف   ،السلطنة على الييح )أو  رلبة  ن امللك أو نوع  نه فالا احلز، فن  احلز  عىن
وال لاكو  لكه سكلطنة علكى نفكس   1)اإلسكلا وقد لاو  لليصم سلطنة على اليكيح باألخكل أو الكأر أو   والم الي   

 ف أ ق  ، وقد سبز  ا يوضح الك أو ر يف الفر  بني احلز املصدر  واحلز املفعويل  2)هلت السلطنة بنسلاطها
)امللك  فننه سلطنة قويكة )عاكس احلكز الكل  هكو سكلطنة ضكعيفة أو نكوع  كن امللكك  وال  انعكة مجك ،  :ويوضحه أو ر

فهكق يصكح اللكول )فكن    ،سكرت ، بكني أ  ياكو   الاكاغ لليكيح وياكو  حمعكوراغ عليكه لسكفه  أو فل كسحىت لد  املكا ا )قكد  
امللايككة وهككي وككو  اليككيح  لاككاغ وقككا قابككق للنلككق أو اإلسككلا  قككا  علككول فانككه لككو ن يلبككق اإلسككلا  فايككف لاككو  لككه 

 اغ؟نظا  ا قاله املا ا عن احلز متا  –وويف ياو    ام أ رت بيدت  السلطنة؟ 
و ككن الواضككح أ  ااعككور عليككه  الككك )فلككه السككلطنة األقككو   ككن احلككز، وهككي امللككك  لانككه حمعككور عليككه فككال  انككه أ  

 عن  لاه، على اللول بأ  األعراض  ن  سلطات امللك ض عر  يهب أو يبي  أو أ  ي  

                                                           

 ونسلا  حله الناشئ  ن ال حعا   1)
 ونسلا  حله يف ال حعا أ  يف أ  حيّعر   2)
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 فلذي الح  سلطنة على الشيء وال سلطنة له على السلطنة
 ك  عككدم اللكدرة علككى إسكلاطه إا يككرا   ي نككاق  نكاق   كك  عكدم  لاككه إسكلاطه أ  ال فظهكر أ  وككو  احلكز سككلطنة ال ي

بك)احلز سلطنة  أ  سلطنة على الييح ، ويرا  بعدم اللدرة على إسلاطه عدم اللدرة على إسلاطه هو هو فال سلطنة له 
 مل علز إااغ السلطنة بنسلاطها وإ  وانت له السلطنة على   علز هلت السلطنة، فلد اخ لف ا تعلى هل

  السلطنة علكى اليكيح)واحلاصق أ  قوله )فننه لو ن يلبق اإلسلا  فايف ياو  له السلطنة  إمنا ير  لو أرا  الي    
وظاهر وال ه هو ال ا  إا يلكول  ،وال ير  لو أرا  عدم السلطنة على نفس هلت السلطنة بنسلاطها واهنا ال للبق اإلسلا 

وصككحة إسككلا  احلككز يعككل السككلطنة علككى السككلطنة إا  ،أنككه حككز )أ  سككلطنة  قككا قابككق ل سككلا  بككأ  يسككل  احلككز نفسككه
   1)ولأ ق احلز = السلطنة واإلسلا  = اللدرة على إعدا ها  ف دبر

 الح  عرفي، ومنه الالزم -1
حكال بعك   لح )احلز  بق هو  فهو ه عريف، قاية األ ر أ  اليكارع ابكا   أنه ال حليلة شرعية ملصطالج ال الثالث  

وامليكاهد بالوجكدا   ،، فكناا وكا  عرفيكاغ فكاملرج  العكرفأو وسك  أو ضكّيز يف بعنيكها بعلمه ااكي  املصا يز وأهنا حز أو ال
 ، ف أ ق انه ال م له علم وال عليم وحز العمق وحز ال صويت فهو حز له لأهنم يرو  بع  احللو  ال  ة وحز ال

األخكر ، حامكاغ، ومكا  ابنحكد  جها ك وانكتأ  األبكوة حكز )وإ    بدعو حال اليرع أينياغ وللك  بق قد يلال بأ 
 ف أ ق سيأيت  وهو حز ال م بق وولا حز املؤ ن على املؤ ن 

)له  ال )عليكه ، عاكس أ ا وونه حلاغ ف(نه نيأ  ن وونه : فأنه قد لل نيي احلامة جعق احلز ال  اغ  :يف الك والسر
ولاكن  –وسكيأيت  كا يكنلح الكك أو كر  وإ  وكا   للكه لكهاحلام اإلل ا ي الل  هو يف  صكبه ععليكهع أ  فكرضر فكرض عليكه 

ملوهنكا أو يسكلطوهنا، جعلهكا ال  ككة هطكو  يف حلكوقهم الككا يكم فيحيك  رأ   كن بيكدت االع بكار أ  و كااغ  ككن النكا  قكد يفرّ 
و حككز ألنككه )لككه  وهككو )ال م  أل  ل و ككه هككو االككز للقككرض والنيككا ن لبلائككه )لككه  ويف الككك فهكك ،يككم قككا قابلككة ل سككلا 

 نلاش سيأيت الحلاغ بنا  اهلل لعاب 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َعالأَك َعَلْيَك ُحُق قا   يف رسالة إب بع  أصحابه:  اإل ام  ين العابدين  قال َفبْ َفَجَعَل  ،َجَعَل َعزَّ َوَجلَّ ِلأ

َفبْ  ثُمَّ  ،َعالأَك َعَلْيَك ُحُق قا  لأَصاَلتأَك َعَلْيَك َحّقا  َولأَصْ مأَك َعَلْيَك َحّقا  َولأَصَدقَتأَك َعَلْيَك َحّقا  َولأَهْديأَك َعَلْيَك َحّقا  َوِلأ
َبةأ َعَلْيكَ  ْنَك إأَلى َغْيرأَك مأْن َذوأي اْلُحُق قأ اْلَ اجأ َأْوَجبُبَها َعَلْيَك ُحُق ُق أَئأمَّتأَك ثُمَّ ُحُق ُق رَعأيَّتأَك فَ  ،َيْخُرُج اْلُحُق ُق مأ

مأك  565ص 2اخلصال: ج  ...ثُمَّ ُحُق ُق رَحأ
                                                           

ة،  و  إشكارة إب أ  املككرا  أيهككا، فلكد اسكك عمق احلكز يف اللسككم األول  عككىن إا يكر  علككى اليك     كك الغ أنكه ان لككق بككني  عنيكي احلككز، يف األقسكام السكك   1)
)وقككد  السككلطنة علككى السككلطنة فككاع رت لككا ال يلبككق اإلسككلا  وأ ككا فيمككا يليككه فاسكك عمله يف السككلطنة علككى اليككيح أو فلككق يف   علككز احلككز واالككو 

  اس عملنات لوّسعاغ ون ير  يف اللقة 


