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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيةني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ55) 

 روف املتوقف على الوالية، وعدمهسواء على استقالل العقل بوجوب األمر ابملع :مناقشة الشيخ
امرا  قردس سرر استقالل العقل بوجوب األمر ابملعروف، يقّيد دليل حترر  الواليرةف اراجعره، وف:رين: ان ال ري   -2) :سةق تتمة:

ان يقول ابن العقل مستقل بوجوب األمر ابملعرروف والنهري عرن املنمرر مطلقراً أي حرر يف مرورد اجتماعره مرع الواليرة عرن ا رائر )ابن  
 كافت جسراً وطريقاً هلماف أو ال يقول بذلك بل يرى حممه خاصاً بغري مورد االجتماع.

 ما سةق من إشمال التربيزي وبياانتنا األخرى له. :ورد عليه ،اان رأى األول
جوب األمر و باال حمم للعقل يف مورد االجتماع، امين يقول مبرجعية العقل وحممه  ،افه، بناء عليه :ورد عليه ،وإن رأى الثاين

 ابملعروف يف مورد االجتماع بعد تعارض األدلة النقلية والتوقن ايها؟
 على رواايت حرمة الوالية ،أربع مرّجحات لرواايت وجوب األمر ابملعروف

)فعم قد يقال ان املرّجحات يف املقام مفقودة )وإن غفل عن ذكر ذلك ا واهرف لمن ايه ان الظاهر وجودها  :سةق: تتمة أخرى
رواايت األمررر ابملعررروف متررواترة، وهرري أكثررر عرردداً وأقرروى سررنداً مررن رواايت حرمررة الواليررة لل ررائر. ات مررل وللةحرر  صررلة  ذن هللا  إذ

 .ف1)تعاىلف
  :ومزيد التوضيح والتقوية ان رواايت األمر ابملعروف هي

 .وهذ  ابلع راتابملئات  اان تلكأكثر عدداً من رواايت املنع عن الوالية من قةل ا ائر  :أوالً 
 اثفياً: أصح سنداً لمثرة الصحاح ايها.و 

صررةة يف وجوبره امرا رواايت النهري عرن واليرة ا رائر اغايرة  ،واثلثاً: أقوى داللة؛ ألن رواايت األمر ابملعروف بل واآلايت مرن قةرل  
ولرئن بر   ف2)ف: )بناء على حرمة الوالية يف ففسرهااألمر اهنا ظاهرة يف حرمتها الذاتية ولذا جند افه حر ا واهر مل يةت ومل جيزم بل قال

وإن  ،والرواايت غري صرةة يف احلرمة الذاتية بل ملستظهر ان يقول ابن التحر  غريي مقدمي ،اهنا خالايةيف عليه اان املس لة ال شك 
اهري فريف يف الوجروب ااألرجحيرة لررواايت  واما أدلة األمر ابملعروف ،لمن المالم يف اهنا ظاهرة وليست فصاً  استظهران احلرمة الذاتية

 األمر ابملعروف اال تصل النوبة للتخيري بينهما )الوالية أو األمر ابملعروفف الذي صار إليه ا واهر.
ية إمنا ب  ا واهر التعارض على كون الوالية حمرمة ذااتً ألفه على حرمتها الغريية اافه ال تعارض يف مفروض املس لة بني الوال تنبيه:

يف حد ذاهتا )مع قطع النظر عن اعل احلرامف وبني األمر ابملعروف لوجوب األمر حينئٍذ بال شك مادامت الواليرة غرري حمرمرة ففسراً ومل 
 مقدمة لؤلمر ابملعروف صرااً. وقعتمقدمة للحرام بل  تقع

 مطابقة للمتاب عمس رواايت النهي عن الوالية. : هيرابعاً و 
 وعدم انطباقه على من اختذ الوالية جسراً للهداية (َوال تَ رَْكُنوا)معىن 

ُكُم النَّارُ )بل هي مطابقة له لقوله تعاىل  ال يقال:  .ف3)فَوال تَ رَْكُنوا ِإىَل الَّذيَن ظََلُموا فَ َتَمسَّ
                                                           

 ف.154الدرس ) ف1)
 .164ص 22بريوت، ج –ال ي  دمحم حسن الن في ا واهري، جواهر المالم، دار إحياء الرتاث العريب  ف2)
 .113سورة هود: آية  ف3)
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 كال، ألن مورد االجتماع ليس م مواًل لآلية موضوعاً أي افه من السالةة ابفتفاء املوضوع ال احملمول.  إذ يقال:
توضرريحه: ان )الركررونف ا سررر ابمليررل للظررامل وال شررك افرره ال يصرردة علررى مررن ترروىل واليررة مررن قةلرره وا ررذها جسررراً لؤلمررر ابملعررروف 

اافه ال يصدة عليره افره )ركرن للظراملف أال تررى ان يوسرن النرق مل يصردة عليره افره  ،س عمله بظلم أبداً والنهي عن املنمر حم:اً ومل يلة  
وكررذلك أمثررال علرري بررن يقطررني  !كرران جررائزاً أو واجةرراً ملزاهترره ابألهررم  ركوفرره إليررهافرره ركررن للظررامل لمررن  ؟ وال يقررال:ركررن للظررامل موضرروعاً 

مررن ا ررذ ومطلرق لرو ارررض الصرردة لغرًة وعرارراً اهرو منصرررف قطعرراً عرن أمثرراهلم ، مث افرره الركررون للظرامل موالن اشري اافرره ال يصردة علرريه
 ر والنهي دون الوقوع يف أي حمرم.الوالية جسراً للهداية واألم

 ليرر مر ابملعررروف مررع يح:رره ايرره وعرردم خلطرره بظلررمف لرريس م ررمواًل لآليررة قةررل ا ررائروعليرره: ارران مررورد االجتمرراع أي )الواليررة مررن 
اصره وهو م مول آلايت األمر ابملعروف اهي املطابقة للمتراب دون رواايت النهري عرن الواليرة إذ ال تطرابق المتراب الختص موضوعاً 

 ابملنع عن الركون وهذا ليس ركوانً اتدبر جيداً.
 مشول أدلة الرتاجيح فالتخيري للعامني من وجهسةق )مث افه 

 ف1)الثاين: ما صار إليه مجع من الفقهاء )ومنهم من كان ابفيراً علرى العردم مث عردل إليره، كالسريد صرادة الروحراين يف اقره الصرادة
التخيري ت ررمل العررامني مررن وجرره اي ررا الرتجرريح فررا ارران عرردمت اررالتخيري، ولعررل هررذا مةرر  ف مررن ان أدلررة الرتاجرريح اررعليرره السررالم

 ف2)ا واهرف
 عدم مشول أدلة الرتجيح فالتخيري أو التوقف، للعامني من وجه حجة

 لمن املنصور عدم مشول أدلة الرتاجيح االتخيري أو التوقن للعامني من وجه؛ وذلك لوجهني: 
 ه ابملتعارضني، جمازألن وصف العامني من وج

من مدعي  ،م أحدق  مل ي  كما   األول: ان وصن العامني من وجه ابحلديثني املختلفني، جماز ال يصار إليه إال بقرينة وليست موجودة
 وجودها. ، دلياًل علىمشول احلديثني املختلفني للعامني من وجه

قرد وصرن ايره انرربان أو  ف3) فف...َأِو اْْلَ ِديثَاِن اْلُمتَ َعاِرَض اِن فَِبيَيِِّهَم ا ذُخ ذُ  َيَِْت َع ْنُكُم اْخَبَ  َرانِ )) عليره السرالمتوضيحه: ان قوله 
امرررا املتعارضررران يف ا ملرررة أي يف مرررادة االجتمررراع اررران وصرررفهما ابهنمرررا  ،يف املتعارضرررني ابلتةررراين وذلرررك حقيقرررةٌ  ،احلرررديثان ابلتعرررارض

واحلاصررل: ان اصررالة احلقيقررة تقت:رري إرادة  ،مررل وا ررزء وهررو مرن ا ررازعالقررة ال هحمتعارضران مررن وصررن المررل بوصررن ا رزء ومصررحّ 
 ا اتدبر.ما ال بةع:هماملختلفني بمله

 وألن الرواايت انطقة ابالختصاص ابملتباينني
إليره  الثاين: ان الرواايت اليت تفيد التخيري بعد اقد املرّجحات، كما ذها إليه ا واهر، أو اليت تفيد التوقن واإلرجاء، كما ذهرا

املماسا، انطقة ابهنا خاصة ابملتةاينني دون العامني من وجه إلاادهتا الطرح السندي للمرجوح مما ال ميمن االلتزام بره يف العرامني مرن 
 اافتظر. التفقه ايها،عرب  ذن هللا تعاىل  مدعاان وسي ربهنوجه، وذلك يظهر بتصفح الرواايت 

 وصلى هللا على دمحم وذله الطاهرين
َواِم َمْن َكثُ َرْت نَِعُم اَّللَِّ َعَلْيِه َكثُ َرْت َحَواِئُج النَّاِس ِإلَْيِه َفَمْن قَاَم َّلِلَِّ ِفيَها ِبَا َيَُِب ِفيَها عَ )) :عليه السالم مري املؤمننيأقال  رََّضَها ِللدَّ

                                                           

 تعارض ابلعموم من وجه مطلقاف.قال: )اان املختار اخرياً تعني الرجوع إىل االخةار العالجية يف موارد ال 383ص 21اقه الصادة ج ف1)
 ف.154الدرس ) ف2)
 .133ص 4هر، ج1445قم،  – عليه السالمابن ايب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد ال هداء  ف3)
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 ف.541هنج الةالغة، ص) فف َناءِ َواْلبَ َقاِء َوَمْن ََلْ يَ ُقْم ِفيَها ِبَا َيَُِب َعرََّضَها لِلزََّواِل َواْلفَ 


