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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)

()347
ِ ِ ()1
سلَّطُو َن َعلَى أ َْم َواله ْم
نسبة أدلة الوالية إلى الن َ
َّاس ُم َ

وتحقيق ذلك يف ضمن مطالب:

األول :ان أدلة الوالية متعددة وهي خمتلفة لساناً:
ِ ِِ
ِ
ين ِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم.)2(
فمنها :قوله تعاىل :النَّب ُّي أ َْولَى بال ُْم ْؤمن َ
()3
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْعض
ات بَ ْع ُ
ومنها :قوله تعاىلَ  :وال ُْم ْؤِمنُو َن َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ومنها :قولهه  :فَِ نيي ََ ْ َج َعلْتُ عُ َعلَ ْي ُ ْم َحا ِم ا )4(واألوسه دال علهى واليهة عمهوم امله منني واألخه

دال على والية احلاكم الشرعي (إن مل نقل انه يف باب القضاء).
كما ان أدلة السلطنة خمتلفة:
سلَّطُو َن َعلَى أ َْم َوالِ ِه ْم.
فمنها :قوله  :الن َ
َّاس ُم َ
ومنها :آية األولوية السهابقة اااها دالهة علهى ان الهم واليهة علهى أنفسههم ،لكهن النه  أوىل ،وهنها أدلهة
غ مههها ،اههال بههد لتش ه ي النسههبة مههن مالحظههة كههل دليههل مههن الطائفههة األوىل مههئ كههل دليههل دليههل مههن الطائفههة
ِ
سلَّطُو َن وعلى األااضل دراسة حال سائر األدلة.
الثانية ،ونكتفي ههنا ببحث نسبة َ حا ما على الن َ
َّاس ُم َ
ح ومة (ح م الفقيع) أو ح ومة (دليل نفوذ ح مع)؟
الث اني :انههه تههارة يبحههث عههن حكومههة حكههم الفقيههه علههى قاعههدة السههلطنة ،وأخههر يبحههث عههن حكومههة دليههل
( )1ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،دار سيد الشهداء  - قم1441 ،هه ،ج 1ص.222
( )2سورة األحزاب :آية .6
( )3سورة التوبة :آية .11
( )4ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،عدد األجزاء ،8 :دار الكتب اإلسالمية – طهران ،ج 1ص.61
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نفوذ حكم الفقيه عليهها ،وققيهه ههيا يرجهئ إىل ققيهه حهال القاعهدة العامهة يف احلكومهة وقهد أ هرنا إليهها إ هارة
سابقاً ونعيد بيااا ههنا بنحو آخر يف ضمن املطلب الثالث:
المحتمالت الثالث للح ومة

الثالث :ان احملتمالت يف حكومة دليل على آخر هي ثالثة:
حكومة دليله على دليله ،أو حكومة متعلقه ومضمونه وهو احلكم اليي تضمنه علهى دليلهه ،وحكومهة دليهل
دليلههه علههى دليلههه ،هههيا مههن حيههث الههدليل احلههاكم وأمهها مههن حيههث الههدليل احملكههوم االصههور ثالثههة كههيلك ،ونقتصههر
اآلن على بيان حال الدليل احلاكم اه:
ان ي ون الحا م هو ال ليل نفسع

()1
ض َرَر
أوال :ان يكون احلاكم هو الدليل نفسه وذلك كهَ وَما َج َع َل َعلَْي ُ ْم فِي ال يي ِن ِم ْن َح َر  وَ ال َ
و َال ِ
ض َر َار فِ ي ِْ
اْ ْم َال  )2(اههان هههيا الههدليل بنفسههه حههاكم علههى وجههوب الصههوم وغه اانههه نههالر إليههه دلولههه
َ

اللفظي( )3من غ حاجة إىل التسكئ على أعتاب دليل الدليل كدليل حجية الظواهر مثالً.
ان ي ون الحا م هو دليل ال ليل

ثاني ا :ان يكههون احلههاكم هههو دليههل الههدليل ال الههدليل ،وذلههك كلدلههة حجيههة خههو الثقههة اههان مفادههها هههو (ال ه
احتمههال ا)ههال() أو ( ههدق الثقههة) – علههى املبنيههني ،قههال السههيد اليههزدي( :الوجههه األول :لتقههدّ األدلههة علههى
األ ول :احلكومة؛ وميكن تقريرها بوجو :
أحدها :ما ذكر احملقه األنصاري (قدس سر ) من أن الدليل االجتهادي الحظة دليل اعتبار نالر إىل
األ ول بنفي احلكم من موضوعاهتا أو بنفيها لينتفي حكمها ،وذلك ألن معىن جعل األمارة حجة أنه ال يعبل
باحتمال خمالفة م دا للواقئ ،ااحلكم املرتتب على االحتمال ال يرتتب عليه بعد وجود األمارة ،قال :ام د
األمارات حبكم الشارع كاملعلوم ال يرتتب عليه األحكام اجملعولة للمجهوالت.
وحا ل مرامهه أن قولهه هدق العهادل يف قهوة قولهه أله احتمهال ا)هال( ،وال يرتتهب علهى االحتمهال مها كهان
( )1سورة احلج :آية .18
( )2ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،دار سيد الشهداء  - قم1441 ،هه ،ج 1ص.224
( )3إذ املراد من (يف الدين) :يف أحكام الدين أو هو امل له.
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يرتتب عليه لو ال هيا ا)و من األمارة العقلية والشرعية)

()1

ض
َ يَ ْنبَ ِِ ي لَ َ
أ أَ ْن تَ ْن ُق َ
اهيا الدليل هو احلاكم على األ ول العملية كاالستصحاب مثالً إذ مفهاد فَ لَ ْي َ
ِ
ين بِ َّ
الَّ ي
أ أَبَ ا )2(ودليهل حجيههة خهو الثقهة يفيهد انهه وإن ههككه يف مضهمونه لكهن نزلهه منزلهة املتههيقن إذ
الْيَق َ

يفيد دق العادل أو ال احتمال ا)ال( اليس إذاً من نقض اليقني بالشك بوكهة حكومهة الهدليل الهدال علهى
حجية خو الثقة.
اما خو الثقة بنفسه اليس حباكم؛ أال تر ان إخبار الثقة به(زيد زوج أو مالك أو قهائم) لهيس بنهالر دلولهه
اللفظي ،بل مطلقاً ،إىل أحد األ ول األربعة كالشك امللخوذ ركناً يف روايهة االستصهحاب ،مهثالً ،نعهم لهه هلنية
النظر ،ولكنه حسب التحقيه ليس مال احلكومة وإال النطبه على قسائمها كامل ص والوارد أيضاً.
ان ي ون الحا م هو الح م نفسع

ثالث ا :ولكههن ال تصههن نسههبة احلكومههة إىل احلكههم بنفسههه ،إذ احلكومههة والههورود والت صههي

وغ ههها هههي مههن

عامل األدلهة ال املهدلوالت ،وبعبهارة أخهر  :ههي مهن مسهتثنيات بهاب تعهارذ األدلهة إذ اعتهوت مهن التعهارذ غه
املسههتقر ،واحلكههم ه ههو مههدلول ال ههدليل ولههيا يبح ههث عههن ح ههال احلكههم نفس ههه يف بههاب الت هزاحم ،وبوجههه يف ب ههاب
اجتماع األمر والنهي .اتلمل
اللهم إال إذا كان احلكم بنفسه دليالً أي إذا تلبس بلبهاس الهدليل اانهه ينهدرج يف احلكومهة وأخواهتها بهيلك ال
ض َرَر
بنفسه ،نظ حكم رائ احلرج املصوغ بقالب دليل هو هَ وَما َج َع َل َعلَْي ُ ْم فِي ال يي ِن ِم ْن َح َر  وَ ال َ
و َال ِ
ض َر َار فِي ِْ
اْ ْم َال 
َ
واحلا ل :ان نفس الضرر مانئ عن وجوب الصوم ولكن ال يصن التعبه عنهه باحلهاكم بهل دليلهه وههو الروايهة
هي احلاكمة ،ويتضن ذلك أكثر بلحاظ حهال امل صه اهان الهدليل ههو امل صه ال احلكهم اهان حرمهة إكهرام
زيد العامل أخ مطلقاً من وجوب إكرام العلمهاء ال انهه خمصه لهه ،واهرق كبه بهني األخه وامل صه  ،وامها
امل ص اهو الدليل الدال على االستثناء كه(ال تكرم زيداً العامل).
لسان ال ليل هو المرجع في ح ومة ح م الفقيع

( )1السيد حممد كالم اليزدي ،التعارذ ،النا ر :حماليت ،ص.17
( )2الشيخ الطوسي ،التهييب ،عدد األجزاء ،14 :دار الكتب اإلسالمية – طهران ،ج 1ص.421
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الراب ع :انههه اتضههن بههيلك ان (حكههم الفقيههه) بنفسههه ال ميكههن ان يكههون حاكمهاً علههى مثههل (النههاس مسههلطون)

وال خمصصاً له وال غ مها ،بل األمر مرهتن بلسان الدليل الهو قهال الفقيهه الهويل( :جيهب عليهك طهالق زوجتهك أو

بيئ دار أو دائ الضريبة) مئ ارذ ثبوت املصلحة امللزمة يف ذلك وعلى القول بثبوت الوالية لهه ،كهان خمصصهاً
لدليل السلطنة ،ولو قال (بعض سلطنتكم على أنفسكم أو أموالكم أسلبها عنكم) كان من احلكومة .اتلمل
محتمالت نسبة َ ج َعلْتُعُ َعلَْي ُ ْم َحا ِما إلى َاع ة السلطنة
الخ امَ :ان مثههل النَّبِ ُّي أ َْولَ ى حههاكم علههى دليههل السههلطنة بههدون تلمههل لنالريتههه دلولههه اللفظههي ملكههان
ااعههل التفضههيل الههدال بالوضههئ علههى ثبههوت األ هل للمفضههل عليههه ،أمهها قولههه :فَِ نيي ََ ْ َج َعلْتُ عُ َعلَ ْي ُ ْم َحا ِم ا
اهل هو وارد أو حاكم أو خمص

أو متقدم بالت ريج؟ احتماالت:

 -3الورود ،ومناََّتع
أ( -الههورود) بههان يقههال بههان (جعلتههه حاكمهاً) أزال موضههوع دليههل السههلطنة وهههي السههلطنة (إذ النههاس متعلقههها
والسههلطنة هههي املوضههوع)( )1حقيق هةً لكههن بعنايههة التعبههد؛ لفههرذ ان دليههل حجيههة مثههل روايههة احلاكميههة قههد تعبههدنا
الشارع به.
وايهه :ان مقتضههى القاعههدة التفصههيل بههني مهها لههو كانههه السهلطنة ههرعية أي مكتسههبة مههن الشههارع علههه الهها هها
هو مشرع( ،)2وبني ما لو كانه غ جمعولة للشارع بهان كانهه عقالئيهة أو اطريهة أو عرايهة ،اعلهى األول اهالورود
إذ انههه بقولههه (جعلتههه حاكمهاً) أزال حقيقهةً السههلطنة الههت منحههها للنههاس تشهريعاً ،وعلههى الثهها ااحلكومههة إذ انههه مل
يزالا حقيقة حيث مل يكن اجلاعل الا بل انه نزالا منزلة العدم أو ألنه نالر وإن مل نقهل بالتنزيهل اههو حهاكم إذاً،
وللبحث لة بإذن اهلل تعاىل.
وصلى اهلل على محم وآلع الطاهرين
أ النَّاس اثْ نَ ِ
ب الْ َف ْخ ِر
ان َخ ْو ُ
قال اإلمام علي  :أ َْهلَ َ
ف الْ َف ْق ِر َوطَلَ ُ
َ
قف العقول عن آل الرسول  :ص.211

سلَّطُو َن َعلَى أ َْم َوالِ ِه ْم إىل (سلطنة الناس على أمواالم ممضاة رعاً) اتلمل.
( )1ان ارجعنا الن َ
َّاس ُم َ
( )2وجاعل للحكم الوضعي كالتكليفي.
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