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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) 
 الفقيه صانع للواقع، ال محصَّل لهادعوى ان حكم 

هد لهه ال كا ه  عنهه، هذاا  كلهه إضها ة إا اد وعهون اد ال سهم المهاح مهن حقهم الف يهه اها و للواقهو وم واش
 .، كما سيتضحإد أريد هبا التأثري التقويين يف الواقو اخلارجل وال واه ع الئي هلا وعون ال حمص  

 ما ال واقع لهالجواب عن شبهة ان تسعير الفقيه تسعير ل
وقد مّمل له بتسعري الف يه للبضائو وحتديده سعراً خاااً على البضائو بدعون اد السعر ال ح ي ة خارايهة 

بالتسهعري، بالهل  إمنها يواهد الف يهه واقعيهةً و له بل الف يه أواد سعراً حمدواً، ولقهن وعهون اد السهعر ال واقعيهة لهه 
وكالمههها لههه واقههو، امهها السههعر التقههويين  ههاملراو بههه االعتبههار  أل ههه مههن ي إذ املههراو بالسههعر امهها التقههويين أو الت ههريع

 ،مهو عوامهل أخهرن هام هية الطله  مهها الله اد اهدواد األسهعاراألمور االعتباريهة  هاد مهن الواضهح اد العهر  و 
دو تعههدوا األعههرايف  تتعهه حمههدواً أو حمصههوراً بههني حههدين، ولههوالعههريف يف كههل بلههد يعتهها لقههل بضههاعة سههعراً  وادّ 

أو مطل هاً لهه ذله  يف إلهار عهدم افا هايف  ماله   وحيه  ا ههادو البائو سهعراً لبضهاعته  وقداألسعار بتبعها 
 اد للمال  اد ادو أيهة قيمهة لبضهاعته  هان وإد كا ها ع هراا أضهعايف )ال هب ا ال رط أيضاً على رأ   أ 

، إذا أكرههم ولو بهككراه أاهوائي حهرم ا ه منه  آلخرين على ال رانل ه  مقرش  قيمتها الواقعية  اهنا ملقه ماوام غرير 
 ال وليل على حرمة تسعريه بضاعته بن و مبهال   يهه مهاوام النها  غهري مضهطرين لل هران منههأما إذا مل يقرههم  

 ما املا و من ذله  إذا كهاد يف السهوري غهريه يبيهو بسهعر أقهل وكهاد لتنهاول النها    ومل يرتت  عليه حم ور آخر،
أكهل املهال بهه أكهاًل ارتهأن و  الاوائي اعتاه بعض األعالم كالسيد الوالهد كهافكراه ال يصهي حمرمهاً  عم افكراه ا

الب اقيههل أو العطههارين أو السههّواري علههى  التجههار أو امل ههاولني أو العمههال أو وذلهه  بههاد يتفهه  كا ههة للمههال بالبالههل
آخهر  ههم وإد اقهدموا بهكراويم حينٍه   إذ ال يقهود للنها  حينٍه   خيهار  بأكمر من حدها الطبيعهي  ر و األسعار

وكهاد ذله  بتسهبي  عمهد  مهن التجهار أو  على ال ران أو االستٍجار إال ا ه حي  مل يقهن للنها  خيهار آخهر
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اله   ا هرتلا  باحلمهل ال هائو مل يقن مهن ليبهة الهنف كاد من افكراه االاوائي و   العمال أو السواري وغريهم
 .((1)مااُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم ِإالَّ ِبِطيباِة نذاْفٍس ِمْنهُ  الا ياِحل   احللية به يف الرواية:

ه ا إد أريد الواقو التقويين االعتبار ، وإد أريد الواقو الت هريعي  مهن الواضهح اد احلقهم األو  ههو ا هوا  
وأد للمالهه  اد يسههعضر بضههاعته حسههبما يههرن )ب يههد عههدم افا ههايف أو ال هبهه ا ال يههد كمهها سههب ( إذ ذلهه  هههو 

م عليههه البيههو بلههري ال يمههة الهه  حههدوها ، والف يههه بتسههعريه اههرض م تضههى النهها  مسههلطود  للسههعر إذاً واقههو ت ههريعي
 . 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:
بهههأ  معههه   سهههر   ا هههه بهههنف  ذلههه  املعههه  لعهههول ومصهههنو  باعتبهههار النههها  لف يهههه اجملعهههول حبقهههم ااد الواقهههو 

ويهراو بهه  لهه اهنعاً للواقهو أيضهاً  الف يهه للسهعر اهنعاً للواقهو كهاد حتديهد موالعريف وأهل السوري  كد كهاد حتديهده
 وإال مل يقن  ين منها انعاً للواقو. تليري ذل  الواقو
، يف عههامل االعتبهههار أمههراً ر وغهههريه اهها عاً للواقههو ا ههه ين هههأ بههاحلقم بقهههود حقههم الف يههه يف السههع  عههم قههد يههراو
 .ه كا فاً قسيماً للصا و للواقواد كل حقم إ  ائي ك ل  ومنه ال سم األول ال   عدّ ولقنه يرو عليه: 
ه قصهد ين أ أمراً يف عامل االعتبار بال مالك واقعي أ  ا ه ين أ تقليفاً واقعياً على األمة أل  ا هوإد أريد به 

(    هو اهلل تعاا   ه  وقهد  هو  إا رسهوله بعضهه  يمها سهي بهه)سنة النهيذل  وأل ه و ،  فيه اد امل رض 
اد  مههام الت ههريو وإ  ههان يف وأمهها الف يههه  ههال ريهه   ،يف ذلهه  علههى خههاليف   ،يف ههه ه الههدائرة  وإا األئمههة

بهل واليتهه مل تقهن هو مهن اسهوأ أ هوا  التصهوي ، واقعية على األمة بدود مالك هلا لي  له أبداً، بل الحقام األ
 .إال لإليصال إا املصاحل الواقعية،  كذا ضاويا وعا ديا س طا بل مل تقن م مولة ألولة الوالية بالبداهة

وقد سب  ا واب عنه وا ه خل  بني بايب الوالية  ،لالك مزاحم أقون وخل يف باب التزاحم اد له ذل  وإد أريد
 . باخلاليف امليالفة بل وابا عليهمللى اد له ضوابطه  لو اخطأ يف ت ييص األهم كاد للعاع ،والتزاحم

عاً وال ملههرياً لكحقههام وامهها التفريهه  بههني ال سههمني ب صههد الف يههه  هههو مههن اللرائهه  إذ لههي  قصههد الف يههه م ههرّ 
افمهام و ه الت ريو كالني ال رعية وحاال وعواه ه ه تراو إا اد الف يه م ر  يف ال سم الماح وا ه مفو  إلي

 وسيأيت يف الواه اخلام  إكمال ذل . ،ووود إثباته خرط ال تاو بل لعله خمال  لضرورة الف ه

                                                           

 .275ص 10هه، ج1041قم،  - حمم بن احلسن احلر العاملي، وسائل ال يعة، مؤسسة آل البيا  (1)
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 أحكام الشارع ثابتة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فكيف بالفقيه؟ -5
اد من املسلماا اد األحقام ال رعية تابعة ملصاحل ومفاسد يف املتعل اا واد ال هار  األقهد  ال خامساً: 

جيعههل حقمههاً إال لههالك واقعههي مههن مصههل ة أو مفسههدة واد ذلهه  هههو م تضههى عههدل اهلل وحقمتههه،  ههكذا كههاد 
بههال مههالك أو  ال ههول بههاد حقههم الف يههه  ا هه  وإد كههاد  يع ههلمسههتند أحقههام ال ههار  املصههل ة واملفسههدة  قيهه  

هد الواقهو  أو املفسدة كاد على العق  مبنياً على مالك معاك  مضاو للمصل ة  لجرو وعون غريبة ا هه ي واش
 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 
مههن مصههل ة الواقههو أو  اً،تقوينهه ،د الف يههه حبقمههه ال يلههرّي أ ههاا و تابعههة ملصههاحل ومفاسههد يف املتعل  بنفسههها ر  ال هه

 . يٍاً  مفسدته
 الروايات ناطقة برد دعوى صنع الفقيه للواقع بحكمه الوالاِوي -6

ذذناكُ  :اد الروايههاا  ال ههة بكبطهال ههه ا املههدعى، ك ولههه سادسذذاً:  ذذا أاْقِيذذي بذايذْ ذذاِن ِإنَّما ْم بِاْلبذايذِّناذذاِت وااأْلاْيما
ذا قاطاْعذُت  لاذُه بِذِه ِقْطعاذًة ِمذنا وابذاْعُيُكْم أاْلحاُن ِبُحجَِّتِه ِمْن بذاْعٍض فاأاي ماا راُجٍل قاطاْعُت لاُه ِمْن مااِل أاِخيِه شاْيئاً فاِإنَّما

 العلهههمه، وكهههاد الواقهههو وال يلهههريّ املسهههتند إا البينهههة ال هههرعية  ههها ال يصهههنو   هههكذا كهههاد حقهههم النهههي  (1)النَّذذذارِ 
علهههههى لب هههههها، بصهههههريح   د حقهههههم النهههههي إ  لهههههه العمهههههل علهههههى لب هههههها و بقههههه ب البينهههههة أو خطأهههههها ال جيهههههوّ 

النههي علههى لبهه  البينههة واف ههاد،  هههو قطعههة بههاد ههه ا لههي  لههه وإد حقههم بههه  العههاملواد مهها يأخهه ه   كالمههه
األحهوال ال يصهية  قيه  يع هل ت هريو   يضهه يف  وإذا كهاد احلهال كه ل  يف من النار،  قي  حبقهم الف يهه 

 واألعم ابتالًن وأثراً  األ ّد خطراً ال ؤود العامة 
علههى عظمتههه وواليتههه التقوينيههة، اهها عاً  واحلااههل: ا ههه إذا اخطههأا البينههة الواقههو مل يقههن حقههم النههي 

و  تههه عاً للواقهههو حبيههه  ال للواقهههو املعهههاك ،  قيههه  يقهههود الف يهههه حبقمهههه املسهههتند إا قهههرانة خالٍهههة للواقهههو اههها
 . خمالفته للعامل با ه خمطئ يف ت ييصه للواقو

َاا حاكاذما ِبُحْكِمناذا وك ل  قوله  ، واألسهان موضهوعة ملسهميايا المبوتيهة  هكذا قطهو الف يهه ا خهر (5)فاذِإ

                                                           

 .010ص 7لهراد، ج –، وار القت  افسالمية 8ث ة افسالم القليين، القايف، عدو األازان:  (1)
 .77ص 1لهراد، ج –، وار القت  افسالمية 8ث ة افسالم القليين، القايف، عدو األازان:  (5)
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  نيبالن يضهلهي  حبقمههم  هال ي همله هه ا احلهدي  بهل  ولهه لهه وتقليفهه بهه تقليه  بهل حها امل لهد، بهاد هه ا 
ر  يف امل هام اد قطعهه ال يهزول حبقهم فهكما قرر يف عدم إمقاد تقلي  ال الو خباليف قطعهه مهاوام قالعهاً وال

 الف يه الورلروش .
 الخالصة: الصور الخمس لوالية الفقيه

علهههى  هههر  ااميتهههها ويف  أو سهههائر األوليهههان كهههاألب وا هههد وال هههّيم والواهههي أد أولهههة واليهههة الف يهههه :فذذذتلخ 
وود مها إذا  ،الو هاري أو ننهه أو  ه   يهه أو نهن اخلهاليف م لده ااة بأربو اور: ما إذا علمو واللتها خحدو 
النَّذذا ا  ي ههو القههالم يف الصههور األربههو األوا وعههن  سههبة أولههة واليههة الف يههه أو األب إا ممههل  ،اخلاليفبههعلههم 

  ن ول: ُمسالَّطُونا...
 طُونا عالاى أاْموااِلِهمْ النَّا ا ُمسالَّ نسبة أدلة الوالية إلى 

ذذذلَّطُونا عالاذذذى أاْمذذذوااِلِهمْ علهههى  (أولهههة الواليهههة)الظهههاهر اد النسهههبة ههههي حقومهههة   وود حقومهههة، (1)النَّذذذا ا ُمسا
 ا ههه  فاذذِإنِّي قاذذْد جاعاْلتُذذُه عالاذذْيُكْم حااِ مذذاً  فسههه  ا ههه تههابو للسهها ه كمهها سههيأيت،  الحهه  قولههه:  (احلقههم الورلرههو )

ذذلَّطُونا...إا اللفظههي عر ههاً   ههانر لدلولههه  ه  لرهه اعلههه حاكمههاً علههى اللههري يعههين حقومتههه علههى مههاإذ  النَّذذا ا ُمسا
ة عليهه ارتقها اً وعر هاً و هرعاً، سهلمنا ناحلهاكم علهى  فه  اللهري أو مالهه حهاكم علهى مها لللهري سهلطسلطنة عليهه و 

 .وللب   الةلقن التعري  األعم، حب يف مدلوله اللفظي، منطب  عليه 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ياا ُموساى ْبنا  ،أانَّ ِفيماا أاْوحاى اللَُّه عازَّ واجالَّ ِإلاى ُموساى ْبِن ِعْمراانا  :عن افمام الصاوري 

ْلقاً أاحابَّ ِإلايَّ ِمْن عاْبِديا  ا  ،اْلُمْؤِمنِ  ِعْمراانا ماا خالاْقُت خا ٌر لاُه واُأعااِفيِه ِلماا ُهوا فاِإنِّي ِإنَّماا أابْذتاِليِه ِلما ُهوا خايذْ
ٌر لاُه واأاناا أاْعلاُم ِبماا ياْصُلُح عالاْيِه عاْبِدي ٌر لاُه واأاْزِوي عاْنُه ماا ُهوا شارٌّ لاُه ِلماا ُهوا خايذْ ِئي  ،خايذْ فذاْلياْصِبْر عالاى باالا

َاا عاِملا ِبِرضااِئي واأاطااعا أاْمِريواْلياْشُكْر نذاْعمااِئي واْليذاْرضا ِبقايااِئي أاْ ُتْبُه ِفي الصِّ  يِقينا ِعْنِدي ِإ   دِّ
 .75ص 5القايف: ج

                                                           

 .555ص 1هه، ج1042قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، وار سيد ال هدان  (1)
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