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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(444) 
 َوَلِوي والثانوي كالهما إما شخصي أو نوعيالمناقشة: ال

ً من احلكم الَولَوِوي واحلكوم الثوانوي قود يكوون ً صوياً مصوباه الوو    يودورولكن   يرد على الفرق الثالث بني احلكم الَوَلِوي والثانوي ان كالا
احليثيوة تيييديوة، وقود يكوون نوعيواً مصوباه النوو   وال واسطة يف العورو  و حينئٍذ احلكم مدار وجود املالك يف الو   وجوداً وعدماً وتكون الواسطة 

 وتكون الواسطة واسطة يف الثبوت ال العرو  واحليثية تعليلية ال تيييدية.مداره يدور 
 . إذا  يدها سيط عن الييمومة ماً على هذا الطفل ليدرته أو كفاءته الَوَلِوي الو صي: كنصب زيد قي  

 من باب سنا اليانون، كما سبق مثاله.يف الوؤون العامة  والنوعي: كحكمه
 الو صي يف الصوم. (ال ضرركو)والثانوي الو صي:  

نعووم ال  ،لكنووه يووومله احلكووم ماووا  انووه وإن ي يقحيووق املووالك يف ًوو   علووى ايميوو ،النوووعي، املوجووب للحظوور  (ال ضوورركووو)والثووانوي النوووعي:  
 .(1) قأمل معطلةً  مة  ا بواليقه وإال  العدول مباًرة كي ال تبيى مصلحة ملزِ كالفييه  عدول املؤمنني إن قلن  حيكم به إال الويل واليةً 

 قد يكون مستند الَوَلِوي المنصب، عكس الثانوي
جملوورد انووه ويل لووه إىل مصوولحة أو مفسوودة عامووة، وقوود يكووون  إىل مصوولحة أو مفسوودة ً صووية أو يكووون مسووقنداً ان احلكووم الَولَووِوي قوود ومنهااا: 

سوودة  هووو كمالوور الوودار لووه ان يقصوورش  يهووا كمووا يووواء بفووارق ان تصوور ه الووذ موووروم بعوودم املفسوودة إال إذا ع وودا إسوورا اً أو املنصووب ًوورم عوودم املف
 علوى عودم االًوةام  هوو  ،تبذيراً أما تصرش حاكم الوور  ومطلوق الوويل  مووروم بعودم املفسودة وقود نووةم املصولحة وقود ال نووةم علوى الورأيني

 ًق ثالث.
 انوي  هو من النوعني األولني  يط على القوسعة كما سبق دون الثالث.أما احلكم الث

 الحكم الَوَلِوي جزئي والثانوي كلي، والمناقشة
اااَل ِ " ووان الثووانوي كووو ؛مووا قيوول موون ان احلكووم الولوووي جزئووي امووا الثووانوي  كلوويومنهااا:  ي وِ لَووالوَ وأمووا كلووي   وهووو (2)"اَل َضااَرَر َواَل ِضااَراَر ِاااي اامِ م

 جزئي. وهو مثالً  اهلالل أو طالق هذه الزوجةحكمه ب 
اِلم  َو احرَاَرََ َعانم أَبِاي َجعمَ ار  "وقود يكوون كلياوا كموا يف  ،لكنه الذ تام إذ الَولَوِوي قود يكوون جزئيواً كموا سوبق اِد بماِن محسم  )عليا  الساال (َعانم محَحمد
ِليدِة َقاَل نَاَهى َهم ِل لحححوِ  المححمحِر اْلم ِلَهاا ِااي  )صلى اهلل علي  وآل (َر حولح اللدِ   أَنادهحَما َ َأاَلهح َعنم َأكم َ  َخيمبَاَر َوِإندَما نَاَهى َعنم َأكم ِلَها يَاوم َها َوَعنم َأكم َعنام

اة بالزكو )عليوه السوالم(وكموا يف حكوم ااموام علوي  (3)"َذِلَك المَوقمِت ِْلَنادَها َكانَاتم َحمحولَاَة الندااِو َوِإندَماا المَحاَرا ح َماا َحاردَ  اللدا ح َعازد َوَجالد ِااي الم حارمآنِ 
 وليسو  اهنوا أحكوام كليوة  ،بواخلم  يف إحودا السونني مورتني )عليوه السوالم(وعلوى الوذاذين دينواراً وحكوم ااموام ايوواد على اخليول العقواق دينوارين 

 جزئية.
 الحكم الَوَلِوي إجرائي عكس الثانوي، والمناقشة

                                                           

ة النوعية. و يه: انوه مسوقندها ولوي   وا، ومنهوا: انوه مو  توو ي  املكلول لليورر النووعي  انوه ال حيقواي إىل إعموال واليوة وحكوم مون يهات: منها: انه عاد للوالي (1)
 أحٍد. وكالمها مورد نياش وحبث وأخذ ورد مةوك ملظانه.

 .224ص 1هو، ي1041قم،  - )عليه السالم(ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الوهداء  (2)
 .201ص 6طهران، ي –، دار الكقب ااسالمية 8ثية ااسالم الكليين، الكايف، عدد األجزاء:  (3)
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 ما قيل من ان احلكم الَوَلِوي إجرائي عك  الثانوي.  ومنها:
وإن كوان يودعو لالمقثوال  والكلوي منوه ،وقد اتيوح  أمثلقوه  وا سوبقاجرائي والذه على قسمني  ان الَوَلِوي السابق  ويقيح بطالنه من ايواب

  ان الييية احليييية كذلر وال تسمى باالجرائية  انقبه.  انه لي  بإجرائي بذاته واالجراء
 الَوَلِوي موضوعي والثانوي محمولي، والمناقشة

 كم الَوَلِوي موضوعي والثانوي حممويل حكمي.ما قيل من ان احلومنها: 
إذ منوه املوضووعي كمثوال اهلوالل والطوالق ومنوه اأموويل كأمثلوة اخلمو  والزكواة والنهوي عون أكول احلمور السوابية وكحكموه  ؛وهو باطول كسووابيه

 بوجوب ايهاد أو حرمة املعاهدة الدولية الكذائية أو ًبه ذلر.
 الحكم الَوَلِوي مؤقت

ولوووو كانوو  املصووولحة واملفسووودة  يووه دائموووة، بنظووور  نعووم الصوووحيح ان ييووال: بوووان احلكوووم الَولَووِوي مؤقووو  عكوو  احلكوووم األويل والييوووايا احلييييووة
يودور الثوانوي ،  هوو علوى هوذا يووارك احلكوم الثوانوي يف انوه مؤقو  إذ لوجب ان حيكم  يه بنحو الييية احليييية ال أن يوكل أمرهوا للفييوه ،الوار 

 ر بياء االضطرار أو احلري أو اليرر أو ًبه ذلر، وكذلر احلكم الَوَلِوي.مدا
ثابقوة، كاليوريبة واحلوودود  اً ومنوه يظهور ان تينوني األحكوام الَوَلِويوة كأحكووام دائموة وإقرارهوا يف الدسوقور أو يف اليوانون األساسووي باعقبارهوا أحكامو

خطوأ  وادب بول حورام  لوزراء أو النواب، يف البلد ااسالمي، من قومية معينوة، ونظوائر ذلور،واًةام ان يكون رئي  ايمهورية أو ا وايواز واينسية
لَاِااَك هحاامم المَكاااِارحونَ )بونيا اوواهر  انوه موون أاهوور مصواديق احلكووم باووذ موا أنووزل اهلل وقود قووال تعوواىل:  كحاامم ِبَمااا أَنااَزَل اللدا ح َاأحوم َوَماانم لَاامم )و (َوَمانم لَاامم َيحم

كحمم ِبَما لَِاَك هحمم الظداِلمحونَ  َيحم لَِاَك هحمم المَ اِ  حونَ )و (أَنَزَل اللد ح َاأحوم كحمم ِبَما أَنَزَل اللد ح َاأحوم  (1) (َوَمنم َلمم َيحم
 وقد  صلنا ذلر يف موض  آخر.

 ت سيم حكم الحاكم إلى حكم كاشف وحكم َوَلِوي
 مث ان بعيهم قسام احلكم الَوَلِوي إىل قسمني: 

 احلكم الَوَلِوي. :والثاني .كم الكاًلاحلاْلول: 
يسووقند إىل ال  انووه ومثاوول للثووام حبكووم الفييووه بايهوواد إذ موون طريووق موون الطوورق، ومثاوول لووحبول حبكووم احلوواكم بوواهلالل  انووه مسووقند إىل كوووفه للواقوو 

 .بل هو منوأ للواق  وصان  له حمض كاًفيقه
لم خطأه أو خطأ مسقنده، أما حكمه الَولَوِوي  انوه ينفوذ حوا إذا علوم خطوأه أو خطوأ و را  على ذلر ان حكم الفييه الكاًل ال ينفذ إذا ع

 ،قووائيمسوقنده كمووا لوو علووم فطوأ الفييووه يف تو يصووه ان الظوروش اووروش جهواد وأن الدولووة الفالنيوة معاديووة رووما بواهل وم لووو ي نبادرهوا بوواهل وم الو 
له بان تسويغ خمالفقه إييوا  يف مفسودة أعظوم إذ لوو جوزانوا خمالفقوه للمكلول إذا ر الفيهاء، وعلا االلقزام، بل حا على سائاالنيياد و   ان على العامي

لزم ضعل جيش ااسالم وانكساره ومفاسده أعظم من مفاسد االمقثال حلكم الفييوه وإن أخطوأ يف توو ي  املوضوو  وأحرزنوا خطوأه لعلم خطأه 
 أو خطأ مسقنده بالعلم.

 ية املزامحة تيقيي االنيياد وإن كان  يه يف حد ذاته املفسدة.احلاصل: ان املصلحة النوعو 
موا  يوه إضوا ة إىل انوه خموالل لأمجوا  أو املووهور ًوهرة عظيموة إذ اطليووا انوه إذا علوم خطوأه أو  وسويأي كاملفرا  عليه،لكن هذا القيسيم باطل  
 الطاهرين وصلى اهلل على محمد وآل    بإذن اهلل تعاىل. ،خطأ مسقنده ي ينفذ حكمه

ِسِ ، َويَارمَضى ِللنداِو َما يَارمَضاهح لِناَ ": )صلى اهلل عليه وآله(قال رسول اهلل  ِسِ ، َعاَلَمةح النداِصِح َاَأرمبَاَعٌة: يَا مِضي بِالمَحقِّ َوياحعمِطي المَحقد ِمنم نَا م  م
 .18: ص)صلى اهلل عليه وآله(حتل العيول عن آل الرسول  "َواَل يَاعمَتِدي َعَلى َأَحد  

                                                           

 .04-01-00سورة املائدة: آية  (1)


