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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
)١٥١(  

  من موارد خلط التعارض بالتزاحم
الفقهاء جيد العديد من املوارد اليت رجع فيها الفقهاء إىل مرجحات باب التعارض أو عملوا سبق: (ان املتتبع لكلمات 

فيها بقواعده مع ان املسألة من باب التزاحم والالزم الرجوع فيها إىل مرجحاته وقواعده دون التعـارض، أو العكـس،   
  .)١(وسنقتصر ههنا على ذكر مثالني أحدمها من املكاسب واآلخر من اجلواهر)

  .وقد سبق النقاش مع ما ذكره يف املكاسب
  تدافع أدلة حرمة الوالية من اجلائر مع وجوب النهي عن املنكر

واما اجلواهر فانه أدرج مسألة تدافع أدلة حرمة الوالية من قبل اجلائر مع أدلة وجوب األمر باملعروف والنـهي عـن   
  يب.املنكر، يف باب التعارض مع اا من باب التزاحم دون ر

ويتضح ذلك بعد عرض أصل املسألة ووجوه اجلمع اليت ذكرها يف اجلواهر بني طوائف الروايات، ولنبدأ بالنصوص أوالً 
واما اخلامس فهو التزاحم الذي  التعارض الذي ذكره صاحب اجلواهروهو رابعها مث مث أنواع اجلمع اليت التزم ا الفقهاء 

  :نراه
  ة من قبل اجلائرمن الروايات املانعة عن الوالي

قـال:   اإلمام الصادق  ما ورد عنمن قبلهم:  لدخول يف سلك السالطني أو تويل أمرٍعن افمن الروايات املانعة 
ٍابِعس لْدو انيوي دف هماس دوس ن٢(م( ًزِيرانخ ةاميالْق موي اللَّه هرشح)٣(.  

كُنت بِالْكُوفَة فَقَدم أَبو عبد  :قَالَ أَخبرنِي مولًى لعلي بنِ الْحسينِ سن: قال داود بن زريب يف الصحيح أو احلو
 اللَّه هتيةَ فَأَتريالْح، لَه فَقُلْت: اكدف لْتعج،   ـذـضِ هعي بلَ فخلَاِء فَأَدؤه ضعب أَو يلع نب داود تكَلَّم لَو ه

اتلَ :فَقَالَ ،الْوِلَايأَفْعل تا كُنم.  
واللَّه َآلتينه ولَأُعطينـه   ،ما أَحسبه منعنِي إِلَّا مخافَةَ أَنْ أَظْلم أَو أَجور :فَانصرفْت إِلَى منزِلي فَتفَكَّرت فَقُلْت :قَالَ

مالْأَيو اقتالْعو الطَّلَاقلَندلَأَعو ورلَا أَجداً وأَح ملَّظَةَ أَلَّا أَظْلغانَ الْم.  
فَظَننت أَنك إِنما منعتنِي وكَرِهت ذَلك مخافَـةَ أَنْ   ،إِني فَكَّرت في إِبائك علَي ،جعلْت فداك :فَأَتيته فَقُلْت :قَالَ
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مأَظْل أَو ورأَج،  هلَيع ترج داً أَوأَح تإِنْ ظَلَم لَيعو لَيع ري حل لُوكمكُلَّ مو قي طَالل أَةرإِنَّ كُلَّ املْودأَع إِنْ لَمو.  
  )١(تناولُ السماِء أَيسر علَيك من ذَلك :فَرفَع رأْسه إِلَى السماِء فَقَالَ ،فَأَعدت علَيه الْأَيمانَ :قَالَ ؟كَيف قُلْت :قَالَ

عن أَعمالهِم؟ فَقَالَ لي يا أَبا محمد، لَا ولَا مدةَ قَلَمٍ؛  سأَلْت أَبا جعفَرٍ وقال أبو بصري يف احلسن كالصحيح: 
  )٢(أَصابوا من دينِه مثْلَه، أَو قَالَ: حتى يصيبوا من دينِه مثْلَهإِنَّ أَحدهم لَا يصيب من دنياهم شيئاً إِلَّا 

... وأَما وجه الْحرامِ من الْوِلَاية: فَوِلَايةُ الْوالي الْجائرِ، ووِلَايةُ  :الصادق اإلمام ما يف خرب حتف العقول عن و
 علَيه، والْعملُ عِ الْوالي فَمن دونه من ولَاة الْولَاة إِلَى أَدناهم باباً من أَبوابِ الْوِلَاية علَى من هو والٍالرئيسِ منهم وأَتبا

 كلَ ذَلفَع نم ذَّبعم ،مرحمو امرح ملَه ةالْوِلَاي ةبِجِه مهعم بالْكَسو ملَهيأَنَّ كُلَّ شريٍ؛ لكَث أَو هلعف نيلٍ ملَى قَلٍء  ع
حق كُلِّه وإِحياَء الْباطلِ كُلِّـه  من جِهة الْمعونة معصيةٌ كَبِريةٌ من الْكَبائرِ، وذَلك أَنَّ في وِلَاية الْوالي الْجائرِ دروس الْ

ة اللَّه وشـرائعه،  والْجورِ والْفَساد وإِبطَالَ الْكُتبِ وقَتلَ الْأَنبِياِء والْمؤمنِني وهدم الْمساجِد وتبديلَ سن وإِظْهار الظُّلْمِ
ةوررالض ةإِلَّا بِجِه مهعم بالْكَسو مهتونعمو مهعلُ ممالْع مرح كذَلفَل ... ةتيالْممِ وإِلَى الد ةوررالض ريظن)٣(  

  من الروايات الدالة على اجلواز
(مضافاً إىل ظهور مجلة وافرة من النصوص يف اجلـواز؛  ما عبر عنه يف اجلواهر بـ: اجلواز  الروايات الدالة علىومن 

وعنده إِسماعيلُ ابنه، فَقَالَ: ما يمنع ابن أَبِي  ى أَبِي عبد اللَّه عن أَبِي بكْرٍ الْحضرمي قَالَ: دخلْت علَكاحلسن: 
لـم تركْـت    :م قَالَ لـي سماك أَنْ يخرِج شباب الشيعة، فَيكْفُونه ما يكْفيه الناس ويعطيهِم ما يعطي الناس؟! قَالَ ثُ

طَاَءكينِي قَالَ :قَالَ ،علَى دافَةً عخم قُلْت:    ـتيـي بف أَنَّ لَك ملا عأَم كطَائبِع كثَ إِلَيعبأَنْ ي اكمأَبِي س ناب عنا مم
  .)٥()٤(الْمالِ نصيباً

إمساعيل بن بزيع عـن   املروي عن الكشي يف ترمجة حممد بن  و(بل يف مجلة أخرى: احلث والترغيب يف ذلك؛ كاخلرب
أن هللا تعاىل بأبواب الظلمة من نور اهللا به الربهان، ومكّن له يف البالد ليدفع عن أوليائه، ويصلح اهللا  موالنا الرضا 

أرضه،  ، أولئك أمناء اهللا يفأُولئك هم الْمؤمنونَ حقا -إىل أن قال:  -تعاىل به أمور املسلمني؛ ألم صلحاء املؤمنني 
أولئك نور اهللا يف رعيتهم، يوم القيامة يزهر نورهم ألهل السموات كما تزهر الكواكب الزهرية ألهل األرض، أولئك من 

ء منهم القيامة، خلقوا واهللا للجنة وخلقت اجلنة هلم، فهنيئاً هلم، ما على أحدكم أن لو شاء  نورهم نور يوم القيامة، تضي
مباذا جعلين اهللا فداك؟ قال: تكون معهم، فتسرنا بإدخال السرور على املؤمن من شيعتنا، فكن لنال هذا كلّه. قال: قلت: 
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١٥١ 
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(إبـراهيم بـن   أوالً مث انه بعد ذلك بفاصل ذكر روايات أخرى منـها  ... فهذا ما استعرضه اجلواهر )١() منهم يا حممد
فُلَانٌ وفُلَانٌ، فَقَالَ: وعلَيهِم السلَام، قُلْت: يسـأَلُونك  السلَام و : فُلَانٌ يقْرِئُكقُلْت لأَبِي عبد اللَّه : مهاجر، قال

لَهمعتاس :؟ قُلْتا لَهم و ما لَهمفَرٍ، فَقَالَ: وعو جأَب مهسبح :؟ قُلْتما لَهماَء، فَقَالَ: وعالد ما لَهمفَقَالَ: و ،مهسبفَح م
م اخدع عنهم سلْطَانهم، م أَنههم؟ أَلَم أَنههم؟ أَلَم أَنههم؟ هم النار، هم النار، هم النار. قَالَ: ثُم قَالَ: اللَّهو ما لَه؟ أَلَ

  )٢(ا الْكَلَامِ بِثَلَاثَة أَيامٍقَالَ: فَانصرفْت من مكَّةَ فَسأَلْت عنهم فَإِذَا هم قَد أُخرِجوا بعد هذَ
  وجوه اجلمع الثالث األوىل

  مث ذكر اجلواهر وجوه مجع ثالثة:
  (ومن هنا مجع بعض متأخري املتأخرين بينها:  :ما التزمه صاحب احلدائق ومفتاح الكرامة، من الوجه األول:

  .وحنومها لحبمل نصوص املنع على الدخول يف أعماهلم حباً للرئاسة ومجع املا
وحنو ذلك مما فيه خلط بني العمل الصـاحل   الطاعات وقضاء حوائج املؤمنني ومحل غريها على مزج ذلك بفعل بعض

  .وحنوه ... أنّ هذا ذا... والسيء، وهذا الذي ورد فيه: 
بعض املؤمنني، ومحل نصوص الترغيب على الدخول فيه مبجرد ما ذكر من الطاعات وفعل اخلري؛ من تفريج الكربة عن 

  )٣(وإعانة ملهوفهم، وقضاء حوائجهم... وحنو ذلك)
  :اجلواهر أحسن من األول وقال: (واألحسن منه اجلمع حبمل اعتربهما  الوجه الثاين:
  . مات، أو املمزوجة باحلرام واحلاللعلى الوالية على احملر :نصوص املنع

ز الشارع معاملة اجلائر فيه معاملة العادل، بل ا جوج وحنوه ممكجباية اخلرا ؛على الوالية على املباح :ونصوص اجلواز
علـى   أن املشهور بني األصحاب وجوب معاملته بالنسبة إىل ذلك، فالوالية منه حينئذ -شاء اهللا فيما يأيت  إن –ستسمع 

أمث اجلائر يف  -كاملتناول  -وال تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل  .ل منه وحنو ذلكذلك حنوه كالتناول من يده والتقب
 - يف زمن الغيبة وقصور اليد -ذن من االمام العادل ذلك وأنه غاصب ظامل، وأن الدخول والتناول وحنومها إمنا كان باإل

  ة.للضيق واحلرج يف هذا الزمان وحنوه من أزمنة التقي ورفعاً ،على املؤمنني رأفةً
روف، والنهي عن املنكر، وحفظ أنفس املؤمنني وأمواهلم وأعراضهم، فعلى الدخول لألمر باملع :وأما نصوص الترغيب

  .وإدخال السرور عليهم
باعتبار كونه كاإلعانة هلم والدخول يف زمرم، بل هو شبه تويل املؤمن الكافر،  ؛ال خيلو الثاين منها عن الكراهة ،نعم
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  )١()...خرب ابن مهاجر  ليهإ أومأكما  ،وملا يف القرب إليهم من املخاطرة على الدنيا واآلخرة
(ولعلّ ذلك أوىل من اجلمع مبا أومأ إليه املصنف:  ، قال يف اجلواهر:اجلمع الذي التزمه صاحب الشرائع الوجه الثالث:

  من محل نصوص املنع على عدم األمن من اعتماد احملرم، واجلواز على األمن، واالستحباب على األمر باملعروف مع ذلك.
 شيء من النصوص التصريح باعتبار األمن يف اجلواز، والقواعد ال تقتضيه، ضرورة عدم حرمـة الشـيء   إذ مل جند يف

  باحتمال الوقوع يف احملرم.
اللهم إلّا أن يريد باألمن: ما قلناه من الواليات على املباحات وحنوها مما مل يعتمد فيها فعالً حمرماً وال يكـره عليـه،   

  )٢(قصود، واهللا أعلم)امل  واألمر سهل بعد وضوح
  الوجه الرابع: هي متعارضة فيجمع بينها بالتخيري

على حرمة الوالية يف نفسها  ولو مبعونة كالم األصحاب بناًء -ا أن يقال إلّ (اللهم من: ما ذكره اجلواهر الوجه الرابع:
ولو من وجه، فيجمع بينـهما بـالتخيري   على حرمة الوالية من اجلائر  على األمر باملعروف وما دلّ ما دلّ ضه تعارنإ -

ا االسـتحباب  وأمالترك مما دلّ على الوجوب، واملنع من الفعل مما دلّ على احلرمة. لقيد املنع من  رفعاً ؛املقتضى للجواز
الذي هو أيضا شاهد اجلمـع، خصوصـا بعـد     ،من ظهور الترغيب فيه يف خرب حممد بن إمساعيل وغريه فيستفاد حينئذ

  )٣()د بفتوى املشهوراالعتضا
  هو ما اخترناه وهو: واألقرب يف النظرأقول: 

  الوجه اخلامس: هي متزامحة فيقدم األهم
التزاحم.. فان الوالية عن اجلائر منهي عنها دون ريب، واألمر باملعروف والنهي عن املكر مأمور ما  الوجه اخلامس:

كليهما وعدم كون أي منهما تقية، نعم يف مورد االجتمـاع  دون ريب وال تكاذب بينهما للعلم بصدور كليهما وصدق 
، ال التعارض إذ التعارض يعين ان أحدمها كاذب مع ضيق قدرة العبد عن امتثاهلما حيصل التزاحم لوجود املالك لكل منهما

ة خارجية هي التقيـة)  ال مالك له إال جهنفسه غري صادر وال مالك له باملرة أو صادر جبهة التقية فال مالك له (أي املتعلق 
اما دليال النهي عن التويل عن اجلائر واألمر باملعروف فليسا مبتكاذبني بل كالمها صحيح صادق ويف مورد االجتماع إمنـا  
يعجز املكلف عن امتثاهلما معاً لقصور قدرته عن امتثال األمرين ال اما يف مرحلة اجلعل متكاذبان. وللبحث تتمة بإذن اهللا 

  تظر.تعاىل فان
  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين
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 m-alshirazi.com: تتيسر مالحظة نص الدرس على املوقع التايل
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فْعلْ لَست أُحب أَنْ أَرى الشاب منكُم إِلَّا غَادياً في حالَينِ: إِما عالماً أَو متعلِّماً، فَإِنْ لَم ي: قال اإلمام الصادق 
عيطَ ضطَ، فَإِنْ فَرفَر، مأَث عيإِنْ ،فَإِنْ ضو قداً بِالْحمحثَ معي بالَّذو ارالن كَنس مأَث    

 .)٣٠٣األمايل للطوسي، ص(


