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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()146
سبق( :الوجو الثاين :ان يقال :ابن حترمي الفقهاء لتلك األومكور أو ضعاكها ،يعكو ى إد احكده وركوة أرضعكة أخكره علكى سكبي البكدل:
والوروة هي -1 :ان ذلك ومكن ابب وبكوت ومنصكق القيمووميكة علكى ادلكنومنني ،للفقهكاء -2 ،أو انكه ومكن ابب وبكوت النياضكة للفقهكاء عكن
اإلومام عليه السالم -3 ،أو انه ومن ابب الوكالة عنهم عليهم السالم  -4أو انه ال ومن هذا الباب وال ومن ذاك وال الوكالة ضك ومكن ابب
الوظيفة الشرعية أي ومن ابب التكليف وادلسنولية.
ويكفي اآلن االلتفات إمجاالً إد الفرق االرتكازي ضني األرضعة :القكيّم أو ذي ادلنصكق والنائكق والوكيك وادلكلكف أو ادلسكنول ،وهكو
اهنا اعتبارات عرفية وشرعية ومتغايرة عرفاً وشرعاً يف امجملة ،ولعله تأ ي الكالم عن فوارقها تفصيالً.
وفرق الراضع عن الثالوة األود انه حكم تكليفي ،واوما الثالوة فحكم وضعي)(.)1
وجوه الفرق بني الوكالة والنيابة
والفرق ضني الوكالة والنياضة ومن وروة :األول :اهنا اعتبارات سلتلفة عرفاً ،كما سبق.
كق ك ك ومنهمككا ذل ك وإن كككان ابدلككىلل ينتهككي إد اآلخككر
ٍالثككا  :انككه قككد يقككال :ان النياضككة تنلي ك للفاع ك  ،والوكالككة تنلي ك للفع ك  ،أي ان ومصك ّ
ِ
ِ
ِ
ضورككه أو يثمككر ومككن رهتككه ،توضككيحه :ان النائككق يُنكولل ومنللككة ادلنككوب عنككه فك نّكه هككو هككو ،اومككا الوكيك فيُنكولل فعلُكه ومنللككة فعلكه ،فكك ّن فعلَكه فعلُكه،
ضعض ابن ادلنوب عنه لو أغمكي عليكه ال تبطك نياابتكه ،اومكا ادلوّكك لكو أغمكي عليكه فتبطك وكاالتكه – ضنظكرة – إذ ادلغمكى
ولعله ألر ذل ّفرق ٌ
عليه فعلُه ال اعتبار ضه ،والوكي قكد ن ّكلل فعلكه ومنللكة فعلكه ،اومكا النائكق عكن الشك ف نفسكه فانكه ال تبطك نياضتكه إذ نُكّلل ومنللتكه والكوعي واإلغمكاء
ليسا قيداً للفاع ض للفع خاصة .فت وم .
الثالك ::وقيك  :ان العمك الصكا ىر عككن الوكيك ينسككق للموكك فيقككول :ضعككه  ىاري ومكع ان وكيلككه ابعككه ،وال ينسكق للمنكوب عنككه فككجذا حك
عنه انئبه ال يقال انه – أي ادلنوب عنه – ح ّ .
الراضع :وان الوكالة ال تقب التربع إذ ال تورد وكالة تربعية ،اوما النياضة فقسمان تربعية وتعيينية أو استناضية.
واألخريان كاخلاومس ،ومن اآلاثر الكاشفة عن االختالف الذا ي.
ول وليس ضوكي .
اخلاومس :ان النياضة قد تكون ضال وكالة ،كالنائق عن غرية يف الصالة ض كاألب فانه ّ
السا ىس :ان القيموومة ابإلضافة إد ومن هو  ىونه ،والنياضة ابإلضافة إد ومن هو فوقه.
الفرق بني العناوين األربعة
وميكككن توضككيف الفككرق ضككني العنككاوين األرضعككة (ادلنصككق ،النياضككة ،الوكالككة ،الوظيفككة) ض كرئيس امجمهوريككة أو الككوزير أو الشككر ي ،فككان ال كرئيس أو
الككوزير أو الشككر ي ومككثالً لككه اعتبككار ومعك ّكني سحسككق ومنصككبه ،ولككه راتككق شككهري وسلصصككات سحسككبه ،وعليككه ومسككنوليات سحسككبه ،اومككا لككو اسككتناب
الرئيس أو الكوزير أو الشكر ي ش صكاً يف أ ىاء ضعكض وظائفكه أو كلهكا ،فلكيس لكه ذلك ادلنصكق واالعتبكار ضك هكو انئكق عكن صكاحق ادلنصكق،
فال له ذل االعتبار ،وال له الراتق نفسه وادل صصات نفسها إال لو قررت سحكم ومستق آخر.
تنبي ههو :الوالي ككة حقيق ككة ت ش كككيكية ذات ومرات ككق ،وك ككذا النياض ككة ،وذلم ككا إ الق ككان أع ككم وأخ ككف ف ككاألعم ومقس ككم للمنص ككق والنياض ككة والوكال ككة،
واألخف قسيم ،وضذل يندفع ضعض وما قد يور ى على وما ذكر.
ويف ضعض وما ذكر ومناقشات ،ليس هذا وموضع األخذ والر ى فيها إذ القصد اإلدلاع فقط.
الثمرة :يف حترمي بيع األسلحة أو بناء السينما
()2
الثمرة :ان حترمي الفقيه للسينما ادلفسكدة أو لشكراء االسكلحة وضيعهكا والهكا أو للدراسكة يف ضعكض امجاومعكات أو السكفر لكبعض الكدول قكد
يككون ومسككتنداً إد اسككتنبا ه ومككن األ ىلكة( )3ان للفقيككه (القيموومككة) علككى ادلكنومنني وان اإلومكام عليككه السككالم قككد نصكبه قيّمكاً ،وقككد يكككون السككتنبا ه
ومنهككا ومرتبككة أ ىي وهككي النياضككة( )4عككن اإلومككام ،وقككد يكككون السككتنبا ه ومنهككا ومرتبككة أ ىي وهككي الوكالككة ،وقككد يكككون لعككدم متاوميككة ظهككور  ىاللككة األ ىلككة
( )1الدرس (.)405
( )2إسرائي ومثالً.

( )3كاآلية والروايتني الساضقتني ،وغريمها كثري.
ومقسم.
( )4ابدلعىن األخف ،وإال فاهنا ابدلعىن األعم ٌ
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ادلقاومككة علككى واليككة الفقيككه أو واليككة عككدول ادل كنومنني ،لديككه علككى أي ومككن ادلعككا السككاضقة ،ض ك اسككتظهر ومنهككا الوظيفككة فقككط فيكككون حترمي كه لتل ك
أي ومكن الوركوة األرضكع السكاضقة ،ككان ضيكع
األومور ومن ابب الوظيفة الشرعية عليه  ىرءاً للمفاسد واحملرومات واالضكرار البالغكة عكن اعتمكع ،فكجذا ّّ
ّ
تل السينما ادلفسدة (غالبيكاً أو احتمكاالً عقالئيكاً) وشكراؤها أو ضيكع التكذاكر للطالكق ليسكافر إد تلك امجاومعكة ِ
(ادلفسكدة لكه) أو شكبه ذلك ومكن
(البا ك عرف كاً) فيشككمله قولككه تعككاد( :ال أَتْ ُكلُهوا أأو هوالأ ُكْ بهي ههنأ ُكْ ِطل ِ
ْباط ه ِ )( )1فتكككون فاسككدة ،لكككن ذل ك ومبككل علككى القككول ابن النهككي يف
ْ ْ أْ ْ
ادلعاوملة ٍ
ومقتض للفسا ى ،ض قد يقال يف الثالوة األَُول ،ضعدم اضتنائه عليه وانه يصف القكول ابلفسكا ى حكل علكى ادلبكىن اآلخكر ضكدعوه ان ادلكلكف
()2
زلجور عن التصرف يف أوموالكه (كالسكينما) ومكا ىام القكيّم عليكه غكري شل ٍ
كض لكه أو فقك ان سكلطنته علكى أوموالكه ومقيكدة أو زلكدو ىة دكذا احلك ّد فمكا
راوزة فال سلطة له عليه .فت وم
 -3أوثال بيع السالح والسينما املفسدة ،ون املنكر
الوجههو الثاله  :ان يقككال :ابن تل ك ادلككذكورات ومككن (ادلنكككر) عرف كاً ،ولككذا حورومهككا الفقيككه إذ احلكككم ريضككع للموضككوع ،فككجذا تغككريت عككن كوهنككا
روزها الفقيه ،وإمنا اختالف الفتوه لذل .
ومنكراً كما لو حتوله السينما إد ومركل هداية أو صارت ومركل ترفيه ابدلباحات فقطّ ،
وومنه يتا ف ان فتوه الفقيه ليسه صانعة للواقع ،ض هي ومبنيكة عليكه وعلكى نوعكه ،ضك علكى هكذا فكان األومكر غكري خكا ابلفقيكه وال تكا
إد فتوه؛ فانه إذا صدق عليه( )3انه ومنكر مشلته أ ىلة النهي عن ادلنكر وأ ىلة وروب  ىفعكه – ضنكاء علكى القكول ضكه كمكا وماكى تفصكيله – وغكري
ذل ك  ،فككجذا كككان ومنهي كاً عنككه كانككه ادلعاوملككة عليككه اب لككة إذا قلنككا ابن النهككي عككن ادلعاوملككة ومقك ٍ
كتض للفسككا ى اومككا إذا قلنككا ابلعككدم أو قلنككا ابقتاككائه
انصق النهي على نفس ادلعاوملة  ىون ادلتّحد ومعها أو ادلنطبق عليها فال ،فتدضر.
للفسا ى إذ ّ
الفرق بني وا علْ ون العق أو الشارع كراىة وقوعو وطلقاً ،وعدوو
ولكككن هككذا البحكك :ومبككل علككى سحكك :آخككر أكثككر عمق كاً قككق الررككوع إد ومظانككه لتحقيقككه حالككه وهككو :ان ادلعككروف ،وكككذا ادلنكككر ،علككى
قسمني:
األول :ومككا علككم ومككن الشككرع أو العق ك (لكونككه ومككن ادلسككتقالت العقليككة) إرا ىة وقوعككه أو كراهككة وقوعككه يف اخلككار ومطلق كاً ابن مل يقيّ كد كونككه
ومعروفاً أو ومنكراً ضكون ادلتصدي له ش صاً خاصاً أو إبذنه.
الثككا  :ومككا مل يعلككم ذل ك ابن احتم ك إان تككه إبذن اإلومككام عليككه السككالم أو الككول اخلككا وعلككى ذل ك فككال قككوز للفقيككه أو لعمككوم ادل كنومنني التصككدي
للمنع.
وقككد يقككال :ابن ادلفاسككد االرتماعيككة األخالقيككة ،أي احملك ّكرم ومنهككا ،ومككن قبي ك األول إذ علككم ومككن الشككارع كراهككة وقككوع ال كلان ومككثالً يف اخلككار ،
لذل فجذا أرا ى ش ف أتسيس ومبغكى يف ادلدينكة ركاز للفقيكه ضك لكك أحكد ،ومنعكه لككن ومقتاكى ذلك التفصكي إذ ادلفاسكد نوعكان( .)4وحتققكه
يف زلله ،ويكفي هنا ان ننق ضعض كالم الشيخ يف ادلكاسق ،قال( :ولع ّ ورهكه :أ ّن رل ّكر ى ككون هكذة األُومكور ومكن ادلعكروف ال ينكايف اشك ا ها
ضوركو ى اإلومككام أو انئبككه ،كمككا يف قطككع الك ّدعاوي وإقاومككة احلككدو ى ،وكمككا يف التجككارة ككال الصككغري الككذي لككه أب ورك ّد .فككج ّن كوهنككا ومككن ادلعككروف ال
ينايف وكوله إد ش ف خا ّ .
نعكم ،لكو فُكرمل ادلعكروف علكى وركه يسكتق ّ العقك سحسكنه ومطلقكاً ،كحفك اليتكيم ومكن اذلكالك الكذي يعلكم ررحانكه علكى ومفسكدة التصك ّكرف يف
الاكرورة ،أو فكرمل علكى وركه يفهكم ومكن  ىليلكه ركواز تصك ّديه لكك ّ أح ٍكد ّإال أنّكه خكر ومكا لكو
صف ادلباشرة قكدار ينكدفع ضكه ّ
ومال الغري ضغري إذنهّ ،
ُمتُ ِّككن ومككن احلكاكم حيكك  :ىلّكه األ ىلّككة علكى ورككوب إرركاع األُومككور إليكه ،وهككذا كتجهيكل ادليّككه ،و ّإال فمج ّكر ى كككون التص ّكرف ومعروفكاً ال يككنهض يف
 ىل علكى عكدم واليككة أحكد علكى ومكال أحككد أو نفسكه ،وذلكذا ال يلكلم عقككد الفاكول علكى ادلعقكو ى لككه ج ّكر ى كونكه ومعروفكاً وومصككلحة ،وال
تقييكد ومكا ّ
يفهم ومكن أ ىلّكة ادلعكروف واليكة للفاكول علكى ادلعقكو ى عليكه؛ أل ّن ادلعكروف هكو التصكّرف يف ادلكال أو الكنفس علكى الوركه ادلك ذون فيكه ومكن ادلالك ،
أو العق  ،أو الشارع ،ومن غري رهة نفس أ ىلّة ادلعروف.
()5
نف عقلي أو عموم شرعي أو خصو ٍ يف ومور ى رلئي ،فافهم) .
تصرف غري احلاكم تا إد ٍّ
وابمجملة ّ
وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ك تأه ْزِىيداً ِألأ ْى ِ
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم (( :أوأال يأ ُكونأ َّن ال ُْم ْح ِس ُن أوال ُْم ِسيءُ ِع ْن أد أك ِِبأْن ِزلأ ٍة أس أو ٍاء ،فأِإ َّن ِيف ذألِ أ
( )1سورة النساء :آية .22
( )2ح ّد الفسا ى ،أو ح ّد حترمي الفقيه.
( )3على هذا البيع والشراء.
( )4فمن النوع األول :القت واللان ،وومن النوع الثا النظر ،وست  ي أومثلة ومن الشيخ قدس سرة يف ادلنت.
( )5الشيخ ومرتاى االنصاري ،كتاب ادلكاسق ،نشر آروموس (امساعيليان) – قم.32-33 2 :
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اْل ْحس ِ
اْل ْح ِ
اء ِة أعلأى ِْ
ان أوتأ ْد ِريباً ِألأ ْى ِ ِْ
اء ِة)) (حتف العقول:
اْل أس أ
اْل أس أ
سان ِيف ِْ أ
ِْ أ
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