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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(341) 
 سبة األحكام الولوية لألحكام األولية الثانويةالتحقيق في ن

احلااال يف بسااابة األحلاااام الولويااة ليحلاااام األولياااة والخابوياااة، واةااا المعصاااي  أو احللو اااة أو ا مااا  وتحقيقققق 
 : طالبيف ضمن  وذلك  موقف على حتقيق احلال يف احللم الولوي ،العريف أو غريها

 أقسام الحكم
حلاام أوو واقعااي وحلاام وااابوي وحلاام واقعااي وااابوي وحلاام  اااهري وحلاام  ان األحلااام قنقساام إىاألول: 

 :يو  ل  و  
 الحكم األولي الواقعي والثانوي

 .(1)واحللم األوو الواقعي:  ا جعل على املوضوع والعنوان مبا هو هو
واحلار  الضارورة واإلرارا  و واحللم الخابوي:  ا جعل على املوضاوع مباا هاو  قياد بعناوان عاار  علياه راالضاطرار 

 والعسر وخمملف جهات األهم الواردة على املهم.
علااى املوضااوع مبااا هااو هااو وال احللاام الظاااهري فلاام لعاال  ،وا هاال واحللاام الظاااهري:  ااا رااان  وضااوعه ال ااك

بل ابه إذا جهال حلماه فاباه يف  رقباة الظااهر حملاوم باال االة أو االحمياات أو االسمصا اب أو  ،مبا هو  قيد بأ ر
  واردها. المعيري حسب

 الحكم الواقعي الثانوي
فاان عاالا العاا ي  ان غاري إباهاد باعال واقعاا  ورا ا واإل ضااال اإللااام  يتموارد قاعادواحللم الواقعي الخابوي: ر

إذا ران يف عهر املواقعة أو ران فاقدا  لسائر ال روت، للن ال رع حلم بص مه ورقاب علياه آواار الصا ة الواقعياة 
فلاايح حلمااا   اهريااا  إذ لاايح  وضااوعه وال  رفااه ال ااك باال ابنااا بعلاام بفقااد  ال اارائ  وابااه إذ للغااري أن يماوجهااا، 

لايح واقعياا   وقبني  نه زوجمه وبوقا  للنه    ذلكف  يف حق  ن دان مب هبهم واقعا  با باعل واقعا  قبعا  ل لك، للنه
                                                           

 أي    روبه جا عا  لل روت فا)مبا هو هو(  قابل احليخية المقييدية يف احللم الخابوي وليح  قابل ال روت أو عدم املواب . (1)
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 .اقعي وابويال روت فهو و املالك و إال واجد  وليا  إذ هو فاقد ملالره وليح األو  أو  
واحلاصاال: ابااه حلاام لعااول علااى العنااوان مبااا هااو  نسااوب إى أباااه خاصااني وهاام  اان دان مباا هبهم وراا ا  اان 

 وبظري  المقية يف ا ملة. ،دان ببعض األديان وهم أهل اللماب
 الحكم الَوَلِوي

روالياااة احلاااارم   ،(1): وهاااو الصاااادر  ااان املاااوى مباااا لاااه  ااان  نصاااب الوالياااة، ب اااروعها وباااروعهواحللااام الاااوالئي
ال ااارعي علاااى عاااالا املممنااا  عااان عالقهاااا إضااارارا   اااا، ب اااروعه، ور لااام األب يف دائااارة الغبطاااة علاااى أوالد  غاااري 

 .(2)البالغني
علااااح  (4)ولوجااااود  ااااالك لااااه يف الواقاااا  (3)ا  إذ لاااايح  وضااااوعه ال ااااك بااال وال  رفااااهياااامااااا   اهر لوهاااو لاااايح ح

 وا ا ابه حلم وابوي أو ال فسيأيت. ،قعريفهليا  رما اقضح  ن الظاهري، رما ليح حلما  أو  
 أقسام الحكم الَوَلِوي

 .فابه إ ا على األبفح وإ ا على األبياال أو األ وال :احللم الوالئي على أقسام: الثاني
 .روالية األب على قربية أوالد  ووالية احلارم على السفيه واجملنون  :واألول

أو الوصااي علااى  الوقااف إعااار الغبطااة رمااا ساابق وواليااة الااوو علااى والخااا : رواليااة األب علااى أ ااوال أوالد  يف
 .ل ح  أو فا   ه  ف  س  الوصية أو احلارم على أ وال احملجور عليه ل  

ابه ينقسم بمقسيم آخر إى الوالية يف بأن أو بع  خاص ره ا الطفل أو ه ا الوقاف، أو علاى باأن  كما
، ويناادر  الناااه إذا قلنااا بواليااة الفقيااه العا ااة  اادودها علااى عمااومحلمااه عااام ر لاام احلااارم ال اارعي بااا الل أو 

 .فيما سبق والية احلارم والقاضي على إجراال احلدود والمعايرات وببهها
 .(5)وله ققسيمات أخرى ال يهمنا المعرض  ا اآلن

 مشتركات الحكم الَوَلِوي مع الحكم الثانوي
وأن للليهماا  ،أن رليهماا حلام واقعاي ولايح  اهرياا  ان احللام الولاوي ي امك  ا  احللام الخاابوي يف : الثالث

                                                           

 بروت الوالية وبروت صدور احللم  ن املوى. (1)
 عدم املفسدة، على الرأيني.أو يف دائرة  (2)
 إال يف ا ملة، فمدبر. (3)
 قائما  بالوو، ولعله يأيت بيابه.روبه أو   (4)
 وسيأيت احدها حسب  ا ادعا  البعض  ن ابه رابف أو ولوي، على بطالبه. (5)

(341) 
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 اااااحم ملصااال ة وجاااوب الصاااوم،   اااخال   واةماااا  نااادرجان يف بااااب الماااااحم  ااا  العنااااوين األولياااة: إذ الضااارر ، الراااا  
م دغلباه ويمقاو  علاى الطاالا للناه  اااحم أقاوى ي ااحم ملالك والياة الاا  زوجة املضار   او الك حلم احلارم بطال

، بال هاو إ اا  نجاا أو حللم الظاهري فال  الك وبوقيا  له ل ا ال يعد  اامحاا  لل لام الاواقعي وال الخاابويعليه، أ ا ا
 . ع ر

 من الثانوي ا  دعوى ان الَوَلِوي أخص مطلق
 ، ن احللم الخابوي، إذ ليح حلم احلارم ال رعي بال  االك   ا  ي أخ   طلقو  ل  ابه قيل بان احللم الو  : الرابع

خباااالك حلمهاااا الاااواقعي  قبعاااا  لااا لك ظ العنااااوين الخابوياااة الطارئاااة علاااى املوضاااوعات فاااي لم عليهاااابااال اباااه يالحااا
النَّققاَ  َمَسققلَّطَوَن َعلَقق  ر لمااه علااى املالااك ببياا  دار  ملصاال ة عريااق املساالمني أو حلمااه علااى خااالك   ،األوو

 فاحللم الولوي خمص  لل لم األوو وليح حارما . وعليه:ريبة على بيال  عني ألجل حمدد، ضبال (1)َأْمَواِلِهمْ 
للاااان الصاااا يح ان النساااابة هااااي  اااان وجااااه أو هااااي المباااااين وذلااااك لوجااااود فااااوارا رخاااارية بااااني احللمااااني: الولااااوي 

 والظاهري رما سيأيت.
 فوارق الحكم الَوَلِوي عن الحكم الثانوي

 الفوارا بني احللم الولوي والخابوي رخرية:: الخامس
 والثانوي إخبار الَوَلوي إنشاء

 إخبار.  ، ال ال ارع،ان احللم الولوي إب اال واحللم الخابوي  ن الفقيهومنها: 
 ان احللم األوو والخابوي رليهما  ن إب االات ال اارع للنهماا  ان إخباارات الفقياه فاان الفقياه خما    قوضي ه:

ت إخباار عان حاده، واحلاصال: اباه وليح ُ ن أ إذ ليح بيد  الم اري  بال هاو  سامنب  لل لام ال ارعي واالسامنبا
 ال   قام  ولويمه.عم  عن بظر ال ارع األقده ال ابه مبا هو  وى يوجبها  ُ  خم ر  (جتب جلسة االسماحة)بقوله  خال  

أ اااا احللااام الولاااوي فهاااو إب ااااال  ااان الفقياااه لااا ا ينفااا  حاااو علاااى ساااائر الفقهااااال )إال إذا علماااوا خطاااأ  أو خطاااأ 
  سمند (.

العلام  أورثلقولاه إال إذا حينئا   ال حجياة  فاباه الفقياه عان ا االل راان رغاري   ان عا اة النااه وعليه: فلو أخا 
 .با ف   دون ال رعني وأبباههماأو االعمئنان أو ابضم إليه باهد عادل آخر، أ ا لو حلم به 

 بيد الفقيه والثانوي موكل للمكلف الَوَلوي
                                                           

 .222ص 1ها،  1445قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عواو الآللئ، دار سيد ال هداال  (1)
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 اإل اام، إ إى الفقياه علاى حساب القاول بادرجات واليماه، فان احللم الولاوي  سامند إى) ا سبق  ن ومنها: 
واملاراد  ان ) سامند  ،واملاراد  ان ) ورال للمللاف( ان ق عيصاه  ورال إلياه (1)أ ا احللم الخابوي فمور الر للمللاف(

 ( ان إب اال   سمند إليه أي ابه هو الاُمن أ له.فالفقيه إى اإل ام
 ه تعليليةحيثيت لثانوي حيثيته تقييدية والَوَلويا

علاح احللام  ،إ ان احللام الخاابوي يسامند إى حيخياة ققييدياة يف املمعللاق رالضارر للصاوم ا سبق  ن )ومنها: 
الولوي فابه قائم مبا للموى  ن  قام السيادة واملولوياة غاياة األ ار ان  اا يف املمعلاق  ان ا هاات الا  يالحظهاا هاي 

 .(2)ققييدية(حيخية قعليلية الصدار  احللم الوالئي ال 
وقوضاي ه: ان احليخياة المقييدياة هاي  ااا دار احللام  ادارها وجاودا  وعاد ا  وراباا   ان الواساطة يف العاروض وا ااا 

راب   ن الواسطة يف الخبوت، وي هد لا لك ان احللام الولاوي بل  المعليلية فال يدور احللم  دارها وجودا  وعد ا  
 امله  الراه فهاو باوعي علااح الضارر الا ي هاو بعصاي و الرااه يف ال اأن العاام  لاام وبافا  حاو علااى  ان ال ي

 .ضرر ال ع   ن عد ه ال النوع
ناا  وبعبااارة أخاارى: حلمااه الولااوي يف ال ااأن العااام  اان باااب ساان  القااابون فينفااد علااى فاقااد املااالك أيضااا  ولاا ا  ُ 

 ن بواصب إرهابيني خي ى  خال   يا  ا ا   لل رائ  حظر المجول قوق   الفقيهُ  ض  ر   خال   ن المجوال يف ال وارع إذا فا  
وان رااان  قطوعااا  بابااه   اان المجااوال فااان اللاال  ناا  أو اغمياااالت أو هوهااا،أن يااداوا املدينااة أو يقو ااوا بمفجااريات 

الخاابوي احللم راعلى ال اع  بفساه هاو   يف ال أن اخلاص أي  ا ران نهم، بعم احللم الولوي ال عصي  ليح
 وللب ث صلة بإذن اهلل قعاى. (3)ع  بفسه. فمأ لاملالك يف ال  حتققيدور  دار 

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
 

نْقَيا َذَهَب َخْوَف اْْلِخَرِة ِمْن قَقْلِبهِ  :قال اإل ام اللا م  َوَما َأوِتَي َعْبٌد ِعْلما  فَاْزَداَد  ،َمْن َأَحبَّ الدُّ
نْقَيا َحّبا  ِإالَّ اْزَداَد ِمَن اللَِّه بقَ    ْعدا  َواْزَداَد اللََّه َعَلْيِه َغَضبا  ِللدُّ

 . :333حتف العقول عن آل الرسول 

                                                           

 (.242ره )الد (1)
 املصدر. (2)
 سيأيت وجهه بإذن اهلل قعاى. (3)
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