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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(844) 

 معنى )النَّاَس ُمَسلَّطُوَن( -2
ححَواِلِ مإلشههلال بلههتوم ضعههار  وجههه عههدم ةاايههة ا ويتضحح  اههآ آيههاو وروايههاو ا راههاو، براديهه  املههرا   (1) ِإنَّ النَّححاَس ُمَسححلَّطُوَن َىلَححى َامه
 نسبرها اآ أ لة ا رااو فندول:بيان بالرواية مث 

 إن األقوال يف اعىن الرواية أربعة يضاف هلا حمرمالن وهي:
 السلطنة ىلى التصرفات غير الناقلة -ا
1-  ِالنَّاَس ُمَسلَّطُونَ نَّ إ  يفيد أن هلم السلطنة على الرصرفاو غري الناقلة، أي أهنم اسهلطون علهى أاهواهلم باألوهل والأهرب أو بالسهلن

وال ربههل للروايههة بالرصههرفاو الناقلههة اههن بيههآ وشههراأ وهبههة وإجههارة  ،وهههدم جههدار وبنههاأ آخههر أو نصههر شههيأ أو حريلههه أو ذحتحرههه أو شههبه  لهه 
 ، وهو اا  هر إليه ا د  االيروا ي يف حاشيره على امللاسر.وصلح.. اخل
ههه ا املبههىن فههال ضفيههد الروايههة صههاة إسههداأ احلهه  أو ندلههه أو غريمهها بههل هههي أجنبيههة ةااههاا عههن  لهه  ونظههائر  فينرفههي ابههىن الندهها  بههني وىلححى 

 – ) ام ظلهه( وبهني الأهيخ الوحيهد اهن جههة اسهرنا اا للروايهة الأيخ الدائل بصهاة اإلسهداأ اسهرنا اا للروايهة والطهرف الخهر الدائهل بصهاة الندهل
 .، ان جهة أخرىاملسرألل على  ل  باسرلتااه ضعار  الرواية اآ أ لة ا رااو –حسر الردريراو املنسوبة إليه 

 السلطنة ىلى كل التقلبات من ناقلة وغيرها -ب
2-  َِإنَّ النَّححاَس ُمَسحححلَّطُون  1ردلبههاو والرصهههرفاو الناقلهههة وغريههها، يلرلهههق ضفاصهههيل الناقلههة وحي يا ههها فرفيهههد يفيهههد السههلطنة علهههى وهههل ال- 

صهاة ضله  العدهو  يلرلهق ضفاصهيلها ولهون البيهآ بصهي ة  -3صاة البيآ واإلجهارة والهرهن.. اخل،  -2صاة األول والأرب والسلن.. اخل، 
هههاملضهههار املاضهههي أو  فيلهههرن انهههه اههها  ل الهههدليل علهههى عداهههه وهههاملعل  ويبدهههى  البهههالو أو املميهههت.. اخلتاا أو اعلدهههاا، اهههن ، بالعربيهههة أو الفارسهههية، ان  

 وه ا اا نسر إىل صاحر اجلواهر. ،الباقي
فعلى ه ا قد يروهم لتوم إشلال الرعار  ال ي أور   العدد النضهيد، للنهه غهري وار  إ  ال يظههر اهن هه ا الدهول ضعمهيم السهلطنة ل حلهام 

 أن املفا  الناس اسلطون على أحلام أاواهلم بل على ال الثة النفة فدل.بل ظاهر  األفعال إ  مل يدل 
 ىلى األحكام حتىالسلطنة  -ج

أي علهى أاهواهلم بكحلااهها فرلهون النهاس اسهلطون علهى هه ا  اطلدهاا  اللهم إال أن يرمس  بإطالق اللالم وأن اسلطون على أاواهلم -3
اجلهواب  لهوالويلهتم عليهه إشهلال املعارضهة  ،للنهه احرمهال ثالهل علهى أي ضدهدير ول هبه ا فديههوللهن اهن البعيهد أن يده ،اأّرعة لل واذ الرلليفهي

 .يف حبل النسبة اليت
 السلطنة ىلى التقلبات إجمالا  -د

 الدول ال ا ي بعينه للن بدون  عوى اإلطالق مللرلق الرفاصيل واحلي ياو. -4
 السلطنة ىلى الناقلة إجمالا  -هح 

 والسلن ان غري الناقلة وال يأمل أحوال وضفاصيل الناقلة. األوللن اآ االخرصاص بالرصرفاو الناقلة فال يأمل ا ل صاة الدول ال ا ي ل -5
 .واراجعة والأيخ قد  هر إىل عدم الأمول للرفاصيل وأاا الأمول ل ري الناقلة ليلون ان الرابآ أو عداه ليلون ان اخلااس، فبااجة إىل ض بت
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، وال والاهه عهن حلههم ال يهرى الأهمول ل حلهام )والطهرف الخهر اله ي يناقأهه العدهد النضهيد ههنها( لظهاهر أن الأهيخوعلهى أي ضدهدير فا
   عليه إشلال الرعار .ر  فال ي   ،اإلسداأ والندل، يف املدام

 ر ىن التصرفات المشروىةجه نفي الحَ  -ز
عهن وهل ضصهرف اأهرو ، أي وهل أاهر اأهرو  يف حهد نفسهه ويف  افهاّ  النهاس اسهلطون ههو نفهي احل هر اا  هر إليه الخوند اهن أن -6

ارضبة سهابدة علهى ارضبهة حهديل السهلطنة، فانهه ال سهلطة ألحهد، اهن أب أو ذون أو حلواهة أو حهاوم شهر ، عليه  فله  الرصهرف يف أاواله  
ا، أن افهها  ملوضههو  أو غريهههيناسههباو احللههم وا ون حاجههة السههرئ ان اههن أحههد ولههيس ألحههد سههلطة انعهه  عنههه، فلكنههه )قههدس سههر ( ارضههكى، 

 ابرههداأا  –)نفههي احل ههر( ولههيس إ ابيههاا ابرههداأا ومهها ههو ابههىن األقههوال السههابدة أي أنههه يفيههد نفههي واليههة ال ههري وال يفيههد  وهههو حهديل السههلطنة سههلي
 نفو  الرصرفاو. فركال – (1)اطابدةا 

ضلليفهاا  – اأ، إ  افا   حينئه   ههو دهر  أنهه إ ا ثبهت جهواذ وعليه: فال ميلن االسردالل حبديل السلطنة على جواذ وال على صاة اإلسد
 ان أ لره فال أحد اسلل علي  ينع  انه. -بل ووضعاا 

 وعليه أيضاا: ال يرعار  افا   على افا  أ لة ا رااو.
 النسبة بين حديث السلطنة وادلة المحرمات

   الرالية:إن النسبة بني حديل السلطنة وأ لة ا رااو هي إحدى الوجو ثم 
 موضوىاهما مختلفان فال تعارض -ا

اههن أن حهديل السهلطنة انصهرف عهن احللهم الرلليفهي اسههرنا اا إىل أن اوضهوعاما ترلفهني فهال ضضها  ال ضنهايف وال ضعهار  بينهمها  األول: 
 خر فال ضعار .رااو حمموهلا احلراة، فكحدما أجني عن الا  حرمياجلواذ أو احلراة، بل أن اصّبه غري  ورواياو 

بعههد الفههرا  عههن وونههه جههائتاا يدههآ  أي، مث بعههد  لهه  واإلباحههة وبعبههارة أخههرى: جههواذ الرصههرفاو يلخهه  اههن  ليههل آخههر ولههو اههن أصههالة اجلههواذ
 :اللالم عن

 .به وخّصهوهو اا قاله الخوند  –له الوالية   وونه اسلطاا عليه أم غري   -أ
 د الناس اسلطون وليهما اعاا.وعن وون ضصرفاضه صاياة ناف ة أم ال فيفي -ب
 هو امللرار. (2)وه ا

 ادلة المحرمات حاكمة -ب
علههى فههر  عههدم قبههول املبههىن األول و عههوى لههول النههاس اسههلطون بإطالقههها  النَّححاَس ُمَسححلَّطُونَ أن أ لههة ا راههاو حاومههة علههى الثححاني: 

حُم الهِخن ِيحِر َوَمحا ُاِهحلَّ ِللَيهحِر اللَّح ِ حُ ألحلام األاوال و اللرها على اجلهواذ الرلليفهي أيضهاا إال أن ا هل  ُم َوَلحه ْه َىلَحيهُكمه الهَميهتَحُة َوالحدَّ بِح ِ  رَِّمح
(3) 

. وللباههل صههلة وإيضهها  خههرن انههه ههه ا. فركاههلقههد اطلدههاا لهه  الرصههرف فيههه ممهها جههاذ حههاوم عليههه ألنههه نههاظر لههه فلكهنهها ضدههول وههل شههيأ ةللههه 
 ىلى محمد وآل  الطاهرين صلى اهللو     .وضرمة بإ ن اهلل ضعاىل

ُ َما  :قال اإلاام الصا ق  ُ َما َويَحَتَصدََّق َىنحه َنُع الرَُّجَل ِمنهُكمه َانه يَحبَحرَّ َواِلَديهِ  َحيحَّيهِن َوَميِّتَحيهِن ُيَصلَِّي َىنحه ُ َما َوَيُصوَم َما يَمه َوَيُحجَّ َىنحه
ُ َما، فَحَيُكوَن الَِّذي َصَنَع َلُ َما َوَلُ  ِمثه    ُل َذِلَك فَحَي ِيَدُه اللَُّ  َى َّ َوَجلَّ بِِبرِِّه َوِصَلِتِ  َخيهراا َكِثيراا َىنحه
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 أي: بل هو التواه. (1)
 امل وور يف )بعبارة أخرى( اآ الأمول ل ارين اعاا. (2)
 .3سورة املائدة: آية  (3)
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