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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(

(545) 
 كم الفقيه حتى إذا علم خطأه، بانه صانع للواقعتعليل نفوذ ح

بللاا الفهيللله يللارة يهصلللد جللن حومللله ينصيللإ الواقللل  وا يصللال إليللله وال السلللاب  التفصللي   الللبع علللل  كمااا 
 م خطأه أو خطأ جستنده.ل  غرض آخر له، كما يف احلوم باهلالل، لذلك ال ينفذ حومه لو ع  

حلولم، كتوحيلد كلملة املسللمني  ومله جل الإ أو كسجيلاد يسلع  ويارة يهصد إجياد الواق  وصنعه عرب إنشلا  ا
جعني للبضائ  حيث ال وجود له وإمنا الفهيه  ومه يوجده، فينفد حومه هنا حىت إذا عللم خطلأ جسلتنده إذ 
الفهيه حينئٍذ ليس حاكيلاإ علن الواقل  ليولوا الهطل  مطلأه جانعلاإ علن نفلوذ حومله بل  هلو جوجلد لواقل  جديلد 

 .فيصب إيباعه
 المناقشات

 إذ يرد عليه: ؛لون هذا التفصي  باط 
 التزاحم وباب الوالية أواًل: انه خلط بين باب

 علن كلواوالوالم إمنا هلو  ،باب الواليةوبني باب التإاحم أو وجود جالك جعني فهط، بني انه خلط أواًل: 
لتلللإاحم واألهلللم أيلللة ال جلللن بلللاب الوال ،نفلللوذ حولللم الفهيللله إذا عللللم خطلللأه أو خطلللأ جسلللتنده يف كلللال الهسلللمني

 واملهم. يوضيحه: 
اا احلاكم الشلرعي للو أصلدر حوملاإ با هلاد جل الإ جسلتنداإ إ  قلرا ة خاطئلة للواقل    :اا حاص  كالجه هو

 وعلللمفأصللدر حومللاإ با هللاد، املباغلل  اهلصللوم  بيّلل  نيللةإليلله واطمللأا اللا بللاا العللدو ا للاور  رفعلل كتهللارير 
لتهارير خاطئة قطعاإ أو كاذبة عمداإ فاا خمالفة الفهيه اآلخلر أو املهللد ال يصلذ إذ ا الفهيه اآلخر أو املهلد باا
انوسلار ا ليا ا سللالجي وهإأتله أجللام  –فرضللاإ  –إذ يللإم جنله  –حسلب جلا قاللله  –يف جتويإهلا ضلرر أعظللم 

فيصلب  لم جل الإ األعدا  مما يسبب قت  جليوا جسلم ج الإ أجا االلتإام  ومه فيستوجب شهادة جائلة أللم جسل
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 .االجت ال له
االلتإام بعدم نفوذ حوم الفهيه حينئلٍذ،  هإضافة إ  انه أخص جن املدعى إذ قد يووا العوس فعليوفيه: 

 ؛اا السبب يف وجوب االلتإام  ومه حينئٍذ هو وجود املإاحم األهم واملفسدة األعظلم بل ك ا هلاد ال واليتله
فاسللل  قطعلللي أو كلللافر أو ناصللل    حلللاكم   ة حلللىت للللو أصلللدر احلولللم  وللللذلك جيلللب ا هلللاد يف ج للل  هلللذه الصلللور 

املخالفلة انوسلار ا ليا  بهتلال العلدو إذا لإجل  جلنوه  يعه  الهول بواليته؟ فوجوب االلتلإام  ،كصدام ج الإ 
ا هللو للمللإاحم منللسف قتلل  األقلل  األقل  جلل الإ، لللو  ّ  ولللإم جلن املوافهللة واالجت للالا سلالجي وقتلل  األضللعائ حينئللٍذ 

 .وجن باب دف  األفسد بالفاسد ألهما
 ثالثة أنواع لحكم الفقيه وأحكامها

وقللد  ،م بللاألهموقللد يوللوا مللالك جرجللو  جللإاح   ،اا حوللم الفهيلله قللد يوللوا بللال جللالك أصللالإ  والتحقياا 
 .يووا االك أهم

 .وقتاهلم با هاد فحومبووا فئة جسلمة جساملة فئة باغية  الفهيه كما لو قط   :فاألول
وكانل  جفسلدة الهتلال جعله أعظلم لو فرض اا العدو كاا مملن يصلذ جهلادهم  (1)كامل ال الساب   :والثاني

 جن جفسدة يركه )وخمالفة الفهيه احلاكم( أي كان  جفسدة العم   وم الفهيه أعظم جن جفسدة خمالفته.
ب االلتلإام يلرك االلتلإام  ومله جفسلدة أعظلم فانله جيليف لو قط  بوجوب جهاد عدو وكاا  كما  :والثالث

وللذا للو أصلدر هلذا احلولم )جلن النلو   ؛حىت على الفهيه اآلخر، ال لوالية األول ب  للتلإاحم كملا سلب حينئٍذ 
 لوجب العم  واالنهياد. ،ال الث( جائر أو كافر

 (2)ثانياً: النقض بالهالل والحل بان الوحدة على الباطل باطل
)الللذي عللّده جللن  ( فلللو حوللم بللاهلالل(3) جللن كالجللهالللنه  بللاا اهلللالل كللذلك )أي كالشلل  ال للايثانياااً: 

بلله لتوحيللد كلمللة املسلللمني وجللب علللى الفهيلله اآلخللر الهللاط  مطللأه أو خطللأ جسللتنده االلتللإام  الهسللم األول(
 بوجهني: على انه لو التإم به أجيب ،حفظاإ للوحدة، ج  انه ال يلتإم به

                                                           

 العدو الذي قط  بتبييته نيه اهلصوم. (1)
 .كما سيأيت  احدى املالكات فهط اا الوحدةإضافة إ   (2)
 احلوم الو ل و ي الصان  للواق . (3)

(545) 



 (885ه)9418شعبان  91الثالثاء  ........................................... )االصول: مباحث التعارض(

3 

 

بلل  هللي جرجوحللة، أرأيلل  لللو اا النللا  ال عهللالإ و بللاا الوحللدة علللى الباطلل  ال رجحللاا شللرعاإ هلللا  :األول
أو هتلللك علللرض جوجنللة أو سلللرقة جلللال حمللل م فهللل  وحلللد م يهللللب الباطللل   اللللدم احتللدوا عللللى سلللفك دم حمهلللوا

 .حهاإ؟
فيصلللب لللللدى يإامهلللا جلللل  جالكلللات أخللللرى كالعدالللللة  (1)سلللللمنا لولللن الوحللللدة إحلللدى املالكللللات :الثااااني

بللاب التللإاحم واألهللم واملهللم، ممللا يعللم حللىت احلللاكم ا للائر بلل   إ ر األجلل فعللادوا أللاا وغ هللا جالحظللة األهللم 
 الوافر، فلم يون جن باب الوالية يف شي .

 ثالثاً: أدلة والية الفقيه ال تشمل صورة العلم بخطأه
لللو قطلل  ملللا واليتلله حللىت  قاصللرة عللن الداللللة علللى  للولا أدلللة واليللة الفهيلله، علللى فللرض  اجيتهللا، إ: ثالثاااً 

فللاا الهطللل  حصيتلله ذاييللة وأدللللة الواليللة  نيللة، بللل  حللىت لللو كانللل  قطعيللة فلللاا  النللا  أو الفهيلله اآلخلللر مطللأه
 الهاط  باخلالئ ال يعه  يوليفه مالئ قطعه، فتأج .

 هللابلل  علللى خالف ،بللال دليلل  ىدعللوى جوضللوعية حوملله يف الصللورة ال انيللة وكونلله صللانعاإ للواقلل  دعللو  مث اا
أال يللرى اا الفهيلله لللو حوللم بهتلل  جللوجن حمهللوا الللدم كسلللماا جلل الإ جتو للاإ انلله كللافر  ؛ملتشللرعةالعهلل  وجريوللإ ا

كلافراإ م اا به الوحدة ا سالجية وقط  الفهيه اآلخلر بانله خمطلا واا هلذا الرجل  جلن األوليلا  ولليس  حريب ويوهّ 
فهلل  جيللوت اجت للال أجللره وقتلل   جلل الإ  ويشللتد اخلللالئ بللني املسلللمني ينهللار دعللائم الوحللدةسللوئ حربيللاإ واا بهتللله 

 يتحهللل للللو فلللرض اا بهتلللله كانللل  بللل  حلللىت ذللللك اللللوى بلللدعوى جوضلللوعية حولللم الفهيللله وانللله صلللان  للواقللل ؟ 
وللليس  جنهمللا، األهللم فلل ّجذيف بللاب التللإاحم بللني قتلل  املللوجن والوحللدة  –كمللا سللب    –دخ  فانلله يللالوحللدة 

كلاا كلذلك كملا   أو جلن املسلتعمر ا لائر الولافر جلن احللاكمذلك ذلك خاصاإ  وم الفهيه ب  حىت لو صدر 
على اا قت  املوجن جفسديه أعظم جن جصلحة الوحلدة يف حلد ذا لا )جل  قطل  النظلر علن طريهيتهلا مللا  ،سب 

كما لو سّبب اخللالئ واالخلتالئ قتل  األللوئ وكلاا الا حفظهلم، ويوقلم ذللك فرضلاإ   قد يرجذ على الهت 
ااَزاَّْْه َجَهاان ْم َخال ااداً ( قللال يعللا : كلللو سلللمنا صللحة ذللل –علللى قتلل  جللوجن  َُ ناااً ْمتَاَعَمااداً َف م  تْاالي ْمني َوَمااني يَاقي

َب الل ْه َعَلييه  َوَلَعَنْه َوَأَعد  َلْه َعَذابًا َعظ يماً  التخصليص بالوحلدة ملا هلي  علنواللساا مما يلأ   (2)ف يَها َوَغض 
 هي.

                                                           

 بحوث.فصلنا الوالم عن ذلك يف بع  ال (1)
 .33سورة النسا : آية  (2)

(545) 
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ال يللدل علللى أك للر جللن واليتلله علللى جهلديلله ال علللى  يتهللافللرض  اجواحلاصلل : اا أدلللة واليللة الفهيلله علللى 
، وواليته على جهلديه أيضاإ ال يشم  صلورة علمهلم مطلأه فلاا (1)جهلدي سائر املراج  وال على سائر املراج 
 نه  وال عه . دهال يساع العلم حصيته ذايية وحديث املوضوعية وهم  

فرضلاإ بللالفهرا  وباقتصلاد البلللد  بامللل ل ا يسللع ه جضلرللو سللّعر الفهيله فانلله للو علللم املوللم ا احلللالوكلذلك 
اا يوسر أجره وجيربه على يغي ه، اللهم إال لو للإم اهللرو وامللرو فانله جلالك عليه وجب عليه اا ال يعتين به ب  

غل  خلاب بالفهيله اللوى بل  علام حلىت لفسلا   وهلو اانيلاإ جإاحم أقوى وكما سب  فانه أوالإ أخص جلن امللدعى 
 إضافة إ  اا حوم الفهيه لو لإم جنه اهلرو واملرو لإم عصيانه. احلوام.

 رابعاً: الحكم ألكثرية الفقهاء ال للفقيه الحاكم
لون جهتضى الهاعدة هو اا الرأي حينئٍذ ألك رية شورى الفهها  ال للفهيه احلاكم أو غل ه : سلمنا: رابعاً 

نَاْهمي َوَأميْرْهمي ْشورَ وذلك ألدلة الشورى كهوله يعا :  ووهنا حاكمة على أدلة التهليلد وعللى أدللة ل (2)ى بَاياي
 فراجل  (3)احلوم يف الشووا العاجة، كما فصلنا وجه احلووجة يف كتاب )شورى الفهها  والهيادات ا سالجية(

 بسذا اهلل يعا . وللبحث يتمة
ى األدللللة األوليلللة فهللل  أدللللة واليلللة الفهيللله حاكملللة عللللوغللل ه وسللليأيت البحلللث علللن انللله عللللى هلللذا التفصلللي  

 فهذه احتماالت مخسة. ؟وال انوية أو هي واردة أو خمصصة أو نهول بالتخريج أو بالتخصص
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
نايَيا َوفَاق َهْه ف ي الَدين  َوَبص َرْه  :قال اإلمام الصادق  إ َذا َأرَاَد الل ْه ب َعبيٍد َخييراً َزه َدْه ف ي الدُّ
َرة  عْ  خ  نايَيا َواْلي َر الدُّ   ْيوبَاَها، َوَمني ْأوت يَاْهن  فَاَقدي ْأوت َي َخياي

 .131ب 2والوايف: 

                                                           

 فصلنا ذلك يف كتاب )شورى الفهها  والهيادات ا سالجية( فراج . (1)
 .33سورة الشورى: آية  (2)
)يف جلخللص النسللبة بللني أدلللة الشللورى  432-473هللل ب1433، 4ط  –)شللورى الفههللا  والهيللادات ا سللالجية( جوسسللة الللبال   (3)

 )االستدالل بربهاا الدوراا وال ديد(. 77-47ب واحلووجة وأدلة التهليد( وراج 

(545) 


