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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)
()046

محصل لها
دعوى ان حكم الفقيه صانع للواقع ،ال َّ

هذاا كلهه إضها ة إا اد وعهون اد ال سهم المهاح مهن حقهم الف يهه اها و للواقهو وم ش
واهد لهه ال كا ه عنهه،
وعون ال حمصل وال واه ع الئي هلا إد أريد هبا التأثري التقويين يف الواقو اخلارج ،كما سيتضح.
الجواب عن شبهة ان تسعير الفقيه تسعير لما ال واقع له

وقد ممّل له بتسعري الف يه للبضائو وحتديده سعراً خاااً على البضائو بدعون اد السعر ال ح ي ة خارايهة

له بل الف يه أواد سعراً حمدواً ،ولقهن وعهون اد السهعر ال واقعيهة لهه وإمنها يواهد الف يهه واقعيهةً بالتسهعري ،بالهل
إذ املهراو بالسههعر امهها التقههويين أو الت هريعي وكالمههها لههه واقههو ،امهها السههعر التقههويين ههاملراو بههه االعتبههار أل ههه مههن
األمور االعتباريهة هاد مهن الواضهح اد العهر والطله مهها الله اد اهدواد األسهعار مهو عوامهل أخهرن هام هية،
وا ّد العههريف يف كههل بلههد يعتهها لقههل بضههاعة سههعراً حمههدواً أو حمصههوراً بههني حههدين ،ولههو تعههدوا األع هرايف تتعهدو
األسعار بتبعها وقد ادو البائو سهعراً لبضهاعته وحيه ا هه ماله لهه ذله يف إلهار عهدم افا هايف أو مطل هاً
أ ال هب ا ال رط أيضاً على رأ ( اد للمال اد ادو أيهة قيمهة لبضهاعته هان وإد كا ها ع هراا أضهعايف
غري مق شره لآلخرين على ال ران منه ا ه إذا أكرههم ولو بهككراه أاهوائي حهرم،
قيمتها الواقعية اهنا ملقه ماوام ر
أما إذا مل يقرههم ال وليل على حرمة تسعريه بضاعته بن و مبهال يهه مهاوام النها غهري مضهطرين لل هران منهه
ومل يرتت عليه حم ور آخر ،ما املا و من ذله إذا كهاد يف السهوري غهريه يبيهو بسهعر أقهل وكهاد لتنهاول النها
عم افكراه االاوائي اعتاه بعض األعالم كالسيد الوالهد كهافكراه ال يصهي حمرمهاً وارتهأن أكهل املهال بهه أكهالً
للمههال بالبالههل وذله بههاد يتفه كا ههة التجههار أو امل ههاولني أو العمههال أو الب اقيههل أو العطههارين أو السه ّهواري علههى
ر و األسعار بأكمر من حدها الطبيعهي إذ ال يقهود للنها حينٍه خيهار آخهر ههم وإد اقهدموا بهكراويم حينٍه
على ال ران أو االستٍجار إال ا ه حي مل يقهن للنها خيهار آخهر وكهاد ذله بتسهبي عمهد مهن التجهار أو
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العمال أو السواري وغريهم كاد من افكراه االاوائي ومل يقن مهن ليبهة الهنف باحلمهل ال هائو اله
ال ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍم إَِّال بِ ِطيبا ِة ناذ ْف ٍ
س ِم ْنهُ.))1(
احللية به يف الرواية  :اال يا ِحل ام ُ

ا هرتلا

ه ا إد أريد الواقو التقويين االعتبار  ،وإد أريد الواقو الت هريعي مهن الواضهح اد احلقهم األو ههو ا هوا
وأد للماله اد يسه ضعر بضههاعته حسههبما يههرن (ب يههد عههدم افا ههايف أو ال هبه ا ال يههد كمهها سههب ) إذ ذله هههو

م تضههى النهها مسههلطود للسههعر إذاً واقههو ت هريعي ،والف يههه بتسههعريه اهضرم عليههه البيههو بلههري ال يمههة اله حههدوها
واقو حقمه األو هو ا وا والت رمي واخل على ه ا الواقو.
واحلاال :اد قوله اد السعر ال واقو له بل واقعه ين أ حبقم الف يه يرو عليه:

اد الواقههو اجملعههول حبقههم الف يههه بههأ مع ه سههر ا ههه بههنف ذل ه املع ه لعههول ومصههنو باعتبههار النهها
والعريف وأهل السوري كد كهاد حتديهدهم للسهعر اهنعاً للواقهو كهاد حتديهد الف يهه لهه اهنعاً للواقهو أيضهاً ويهراو بهه
تليري ذل الواقو وإال مل يقن ين منها انعاً للواقو.
عههم قههد ي هراو بقههود حقههم الف يههه يف السههعر وغههريه اهها عاً للواقههو ا ههه ين ههأ بههاحلقم أم هراً يف عههامل االعتبههار،
ولقنه يرو عليه :اد كل حقم إ ائي ك ل ومنه ال سم األول ال ع ّده كا فاً قسيماً للصا و للواقو.
وإد أريد به ا ه ين أ أمراً يف عامل االعتبار بال مالك واقعي أ ا ه ين أ تقليفاً واقعياً على األمة أل ه قصهد
ذل وأل ه و  ،فيه اد امل ضر هو اهلل تعاا ه وقهد هو إا رسهوله بعضهه يمها سهي بهه(سنة النهي )

وإا األئمههة  يف هه ه الههدائرة ،علههى خههاليف يف ذله  ،وأمهها الف يههه ههال ريه يف اد مههام الت هريو وإ ههان
األحقام الواقعية على األمة بدود مالك هلا لي له أبداً ،بل هو مهن اسهوأ أ هوا التصهوي  ،بهل واليتهه مل تقهن
إال لإليصال إا املصاحل الواقعية ،كذا ضاويا وعا ديا س طا بل مل تقن م مولة ألولة الوالية بالبداهة.
وإد أريد اد له ذل لالك مزاحم أقون وخل يف باب التزاحم ،وقد سب ا واب عنه وا ه خل بني بايب الوالية
والتزاحم ،على اد له ضوابطه لو اخطأ يف ت ييص األهم كاد للعامل باخلاليف امليالفة بل وابا عليه.

وامهها التفريه بههني ال سههمني ب صههد الف يههه هههو مههن اللرائه إذ لههي قصههد الف يههه م ه ّهرعاً وال ملهرياً لكحقههام
ال رعية وحاال وعواه ه ه تراو إا اد الف يه م ر يف ال سم الماح وا ه مفو إليه الت ريو كالني وافمهام

ووود إثباته خرط ال تاو بل لعله خمال لضرورة الف ه ،وسيأيت يف الواه اخلام إكمال ذل .
( )1حمم بن احلسن احلر العاملي ،وسائل ال يعة ،مؤسسة آل البيا  - قم1041 ،هه ،ج 10ص.275
2

(االصول :مباحث التعارض) )046( ............
 ................................األربعاء  02شعبان 3418ه()826

 -5أحكام الشارع ثابتة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فكيف بالفقيه؟

خامساً :اد من املسلماا اد األحقام ال رعية تابعة ملصاحل ومفاسد يف املتعل اا واد ال هار األقهد ال

جيعههل حقم هاً إال لههالك واقعههي مههن مصههل ة أو مفسههدة واد ذل ه هههو م تضههى عههدل اهلل وحقمتههه ،ههكذا كههاد

مسههتند أحقههام ال ههار املصههل ة واملفسههدة قيه يع ههل ال ههول بههاد حقههم الف يههه ا ه وإد كههاد بههال مههالك أو
كاد على العق مبنياً على مالك معاك مضاو للمصل ة أو املفسدة لجرو وعون غريبة ا هه ي ش
واهد الواقهو
ويصنعه وهل للف يه م ام التصريف التقويين يف القود
وبعبارة أخهرن :إذا كهاد احلقهم مبنيهاً علهى قهرانة خالٍهة للواقهو قيه يع هل اد يقهود ا ه اً مهو اد أحقهام

ال هر بنفسههها تابعههة ملصههاحل ومفاسههد يف املتعل ههاا وأد الف يههه حبقمههه ال يله ّهري ،تقوينهاً ،مههن مصههل ة الواقههو أو
مفسدته يٍاً .
الولا ِوي
 -6الروايات ناطقة برد دعوى صنع الفقيه للواقع بحكمه ا
ذات و ْاألايْمذ ِ
ِ
ِ
ِ
ذان
سادسذاً :اد الروايههاا ال ههة بكبطهال هه ا املههدعى ،ك ولههه  :إِنَّ امذذا أاقْيذذي باذ ْي ذذنا ُك ْم بالْباذيِّذناذ ا ا
ال أ ِ
ت لاهُ ِم ْن ام ِ
ْح ُن بِ ُح َّجتِ ِه ِم ْن باذ ْع ٍ
ذت لاذهُ بِ ِذه قِط اْعذةً ِم اذن
اوباذ ْع ُ
اخ ِيه اش ْيئاً فاِإنَّ امذا قاطا ْع ُ
ض فاأاي اما ار ُج ٍل قاطا ْع ُ
ي ُك ْم أال ا
النَّذذا ِر )1(ههكذا كههاد حقههم النههي  املسههتند إا البينههة ال ههرعية هها ال يصههنو الواقههو وال يله ّهريه ،وكههاد العلههم
بق ه ه ب البين ه ههة أو خطأه ه هها ال جي ه ه ّهو ل ه ههه العمه ههل عل ه ههى لب ه ه هها وإد حقه ههم الن ه ههي  عل ه ههى لب ه ه هها ،بص ه هريح
كالمههه  واد مهها يأخه ه العههامل بههاد هه ا لههي لههه وإد حقههم بههه النههي علههى لبه البينههة واف ههاد ،هههو قطعههة
من النار ،قي حبقهم الف يهه وإذا كهاد احلهال كه ل يف األحهوال ال يصهية قيه يع هل ت هريو يضهه يف
ال ؤود العامة األ ّد خطراً واألعم ابتالنً وأثراً
واحلااههل :ا ههه إذا اخطههأا البينههة الواقههو مل يقههن حقههم النههي  علههى عظمتههه وواليتههه التقوينيههة ،اهها عاً
للواقههو املعههاك  ،قي ه يقههود الف يههه حبقمههه املسههتند إا ق هرانة خالٍههة للواقههو اهها عاً للواقههو حبي ه ال ت هو
خمالفته للعامل با ه خمطئ يف ت ييصه للواقو .
وك ل قوله  فاذِإَاا اح اك اذم بِ ُح ْك ِمناذا )5(واألسهان موضهوعة ملسهميايا المبوتيهة هكذا قطهو الف يهه ا خهر،
( )1ث ة افسالم القليين ،القايف ،عدو األازان ،8 :وار القت افسالمية – لهراد ،ج 7ص.010
( )5ث ة افسالم القليين ،القايف ،عدو األازان ،8 :وار القت افسالمية – لهراد ،ج 1ص.77
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بهل حها امل لهد ،بهاد هه ا لهي حبقمههم هال ي همله هه ا احلهدي بهل ولهه لهه وتقليفهه بهه تقليه بالن يضهني
كما قرر يف عدم إمقاد تقلي ال الو خباليف قطعهه مهاوام قالعهاً والفهر يف امل هام اد قطعهه ال يهزول حبقهم
الولر شو .
الف يه ر
الخالصة :الصور الخمس لوالية الفقيه

فذذتلخ  :أد أولههة واليههة الف يههه أو سههائر األوليههان كههاألب وا ههد وال ههيّم والواههي علههى ههر ااميتههها ويف

حدوو واللتها خااة بأربو اور :ما إذا علم م لده الو هاري أو ننهه أو ه

يهه أو نهن اخلهاليف ،وود مها إذا

علههم ب هاخلاليف ،ي ههو القههالم يف الصههور األربههو األوا وعههن سههبة أولههة واليههة الف يههه أو األب إا ممههل النَّذذا ا
سلَّطُو ان ...ن ول:
ُم ا
سلَّطُو ان اعلاى أ ْام اوالِ ِه ْم
نسبة أدلة الوالية إلى النَّا ا ُم ا
س ذلَّطُو ان اعلاذذى أ ْامذ اذوالِ ِه ْم ،)1(وود حقومههة
الظههاهر اد النسههبة هههي حقومههة (أولههة الواليههة) علههى النَّذذا ا ُم ا
الولرههو ) فسههه ا ههه تههابو للسهها ه كمهها سههيأيت ،الحه قولههه :فاذِإنِّي قاذ ْد اج اعلْتُذذهُ اعلاذ ْذي ُك ْم احا ِم ذاً ا ههه
(احلقههم ر
س ذلَّطُو ان ...إذ اعلههه حاكم هاً علههى اللههري يعههين حقومتههه علههى مهها لرهه
ههانر لدلولههه اللفظههي عر هاً إا النَّذذا ا ُم ا
سلطنة عليهه واحلهاكم علهى فه اللهري أو مالهه حهاكم علهى مها لللهري سهلطنة عليهه ارتقها اً وعر هاً و هرعاً ،سهلمنا
لقن التعري األعم ،حب يف مدلوله اللفظي ،منطب عليه وللب الة.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ِ
عن افمام الصاوري  :أ َّ ِ
وسى بْ ان
وسى بْ ِن ع ْم ارا ان  ،ياا ُم ا
يما أ ْاو احى اللَّهُ اع َّز او اج َّل إِلاى ُم ا
ان ف ا
ِ
ِ
ِ
ُعافِ ِيه لِ اما ُه او
اح َّ
ِع ْم ارا ان اما اخلا ْق ُ
ي ال ُْم ْؤم ِن ،فاِإنِّي إِنَّ اما أابْذتالِ ِيه لِ اما ُه او اخ ْيذ ٌر لاهُ اوأ ا
ت اخلْقاً أ ا
ب إِلا َّي م ْن اع ْبد ا
ِ
صبِ ْر اعلاى بااالئِي
صلُ ُح اعلاْي ِه اع ْب ِدي ،فاذلْيا ْ
اخ ْيذ ٌر لاهُ اوأا ْز ِوي اع ْنهُ اما ُه او اش ٌّر لاهُ ل اما ُه او اخ ْيذ ٌر لاهُ اوأاناا أا ْعلا ُم بِ اما يا ْ
يائِي أا ْ تُبهُ فِي ِّ ِ
اع أ ْام ِري
ض بِاق ا
ين ِع ْن ِدي إَِاا اع ِم ال بِ ِر ا
ضائِي اوأاطا ا
ْ
اولْيا ْش ُك ْر ناذ ْع امائِي اولْياذ ْر ا
الصدِّيق ا
القايف :ج 5ص.75

( )1ابن أيب مجهور االحسائي ،وار سيد ال هدان  - قم1042 ،هه ،ج 1ص.555
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