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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
()ٔ15
()1
طائفة رابعة حاكمة على الطائفة الثالثة
كما يدل على عدم وجود طائفة (اثلثة) من الرواايت دالة على االستحخباب ،رواايت أخترح حاكمتة عليهتا( )2تفيتد ان الواليتة متن
قبل اجلائر حرام وال خترج منه إال صورة الضرورة واليت تكون واجبة ٍ
حينئذ ال حمالة( ،)3أو تفيد ما يشًتك مع تلك يف الثمرة.
وسنقحصر على روايحني أوالمها حجة لدح ادلكاس والثايية حجة لدح اجلواهر.
رواية حتف العقول
الرواية األوىل :رواية حتف العقتول (( َوأ ََّما َو ْجهُ ا ْْلََر ِام ِم َنَ الْ ِوَاليَ ِنة وَ ِوَاليَنةُ الْ َنو ِاْل ا ْئَنائِ ِر َو ِوَاليَنةُ ُوَاللِ ِنه ال َّنرئِ ِ
ْه ِمنَْن ُت ْم َوأَلْنبَنا ِ الْ َنو ِاْل
ٍ ِ
ِ
وَ َم َْ ُدونَهُ ِم َْ ُوَال ِة الْ ُوَال ِة إِ َىل أَ ْد ََن ُه ْم ََبَبً ِم َْ أَبْن َو ِ
نُ َم َع ُت ْنم ِ ِِ َت ِنة الْ ِوَاليَ ِنة ََلُ ْنم
اب الْ ِوَاليَة َعلَى َم َْ ُه َو َوال َعلَ ْْهَ ،وال َْع َم ُل ََلُ ْم َوالْ َك ْس ُ
ْل ِمَ وِعلِ ِه أَو َكثِ ٍي؛ ِألَ َّن ُك َّل َش ٍ
ِ
يء ِمَ ِج َت ِة الْمعونَِة م ْع ِ
نك
صَْةٌ َكبِ َيةٌ ِم َنَ الْ َكبَنائِ ِر؛ َو َذلِ َ
ب َم َْ وَن َع َل َذلِ َ
َح َر ٌام َو ُُمَ َّرٌم ُم َع َّذ ٌ
ْ
ك َعلَى قَل ٍ ْ ْ ْ
َُ َ
نُ وقَن ْتننل ْاألَنْبِْن ِ
َن ِِف ِوَالين ِنة الْننو ِاْل ا ْئننائِ ِر ُدروَ ا ْْل ن ِِّّ ُكلِّن ِنه وإِحْنناء الْب ِ
اطن ِنل ُكلِّن ِنه وإِ ْتننار ال لْن ِنم وا ْئ نوِر والْ َفسن ِ
أ َّ
ناء
ناد َوإِبْطَن َ
َ ُ َ َ
َ َْ َ َ
نال الْ ُكتُن ِ َ َ َ
َ َ َ
َ َ
َ َْ َ َ
ناج َِ ولَنب ِنَيل نَ َِّة َِّ
ِ ِ
َ و َهن َْم الْم ِ
ِِ
ورِة
ار َو َشن َنرائِ ِع ِه ،وَلِن َذلِ َ
سن َ ْ َ ُ
نُ َم َع ُتن ْنم إَِّال ِِ َتننة ال َّن ُنر َ
نل َم َع ُتن ْنم َوَم ُعننونَنتُن ُت ْم َوالْ َك ْس ُ
َوال ُْم ْنْمَ َ َ َ َ َ
ك َح َنرٌم ال َْع َمن ُ
ِ
ورِة إِ َىل َّ
الَِم َوال َْم ْْنتَ ِة))( )4فان هذا اللسان آب عن الحخصيص ابستحخباب الواليتة ألجتل القيتام نشتملون ادلتملمنني ادلستحخبة،
َّر َ
نَ ِي ال ُ
كمتا هتتو رتتاهر يف حصتتر الواليتتة يف ا رمتتة يف وتتو الضتترورة والواجبتتة لتتدح الضتترورة فتتان متتادة الضتترورة تقحضتتي لتتك ،فحتتدنر أتتترح ان
َن ُكن َّ ٍ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
نك َعلَننى قَلِْن ٍنل ِمن ْنَ وِ ْعلِن ِنه أ َْو َكثِن ٍي ِأل َّ
نيةٌ ِمن َنَ الْ َكبَننائِ ِر)) قانتتل
نل َذلِن َ
قولتته (( ُم َعن َّنذ ٌ
نل َشننيء من ْنَ ج َتننة ال َْم ُعونَننة َم ْعصننَْةٌ َكبن َ
ب َمن ْنَ وَن َعن َ
َن ِِف ِوَالي ِة الْو ِاْل ا ْئنائِ ِر ُدروَ ا ْْلن ِِّّ ُكلِّ ِنه وإِحْناء الْب ِ
ك أ َّ
اط ِنل
للحخصيص؟ سلّمنا لكن الحعليل اآليت ال يقبل الحخصيص قطعاً (( َو َذلِ َ
َ ُ َ َ
َ َْ َ َ
َ َ
ِ ِ
ناج َِ ولَنب ِنَيل نَ َِّة َِّ
ُكلِّ ِه وإِ ْتار ال ل ِْم وا ْئنوِر والْ َفس ِ
َ و َهن َْم الْم ِ
ِِ
نال الْ ُكتُ ِ
ار َو َش َنرائِ ِع ِه)) وهتل
ناد َوإِبْطَ َ
س َْ َ ُ
َ ََ
نل ْاألَنْبَْناء َوال ُْم ْنْمَ َ َ َ َ َ
َ َْ َ َ
نُ َوقَن ْت َ
يعقل اسحخباب الوالية من قبل اجلائر ،مع ان فيها ُد ُووس احلق كله وإحياء الباطل كله وقحل األيبياء وادلملمنني وهدم ادلساجد..؟
والوالية دائرة بَ الوجوب واْلرمة
يعتتم متتن ادلحعقتتل استتحثناء الضتترورة كمتتا هتتو ص تريج يتتل الروايتتة فحج ت حينئت ٍتذ ،ومتتن البتتديهي ان ادلستتحخ نذاتتته أو لكويتته طريق تاً
دلسحخ ليس من الضرورة أنداً.
واحلاصل ان أمر الوالية من قبل اجلتائر ،حست ادلستحفاد عرفتاً متن هتذا الروايتة دائتر نتني احلرمتة والوجتوب وال يعقتل كوةتا مستحخبة
ٍ
حينئذ أنداً ألةا إما من ادلسحثٌت منه فخرام قطعاً أو من ادلسحثٌت فواجبة قطعاً.
ونعبتتارة أختترحه هتتذا الروايتتة ،كالروايتتة اآلتيتتة ،حاكمتتة علتتى الطائفتتة الثالثتتة متتن التترواايت التتيت استتحفيد منهتتا االستتحخباب ،وقتتد ستتبق
ابةتتا رتتاهرة يف الوجتتوب وهنحمتتل اةتتا هملتتة أو رتتاهرة يف األعتتم أو رتتاهرة يف االستتحخباب ،امتتا الرانتتع فتتان روايتتة حتتتف العقتتول حاكمتتة
على اخلرب ادلدعى ايه راهر يف االسحخباب إ ال يبقى معها هال له ألةا يص وهتو رتاهر نتل هتي ارترة ،وامتا الثالتا فصتارفة لته إ
أحد فرديه وهو الواج واما الثاين فرافعة إلمجاله معيّنة إلرادة الفرد الواج منه.
ومتتالك احلكومتتة محخقتتق يف ادلقتتام س تواء ءإعحتترباا الشتتارحية( ،إ اةمتتا لتتو اقتتًتا لوجتتد العتترح هتترح هتتذا لتتذاك وختصيصتته لتته ال
( )1حس ادلكاس واجلواهر هي كذلك.
( )2أي على داللحها (ادلدعاة) على االسحخباب.
( )3إضافة إ ايه ليس فعل ادلسحخ من الضرورة ،فال تصخج مقدمية الوالية لإلحسان ادلسحخ  ،اسحخباهبا.
( )4احلسن نن هعبة احلراين ،حتف العقول ،مملسسة النشر اإلسالمي – قم1444 ،هت ،ص.332
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لالخصتية إ قتتد تكتون النستتبة متن وجتته ،نتل أليتته هتارح) أو اعحتتربا كتتون اللستان لستتان ادلستادلة فتتان روايتة حتتتف العقتول لستتاةا لستتان
ادلستتادلة متتع التترواايت ادلتتدعى إفادتتتا االستتحخباب ال ادلصتتادمة ،أو كتتون هتتذا مهيمن تاً علتتى لتتك عرف تاً ،فراجتتع متتا فصتتلناا يف كحتتاب
(احلكومة والورود) حول لك وأتمل يف ايطباقه على ادلقام.
َصابُوا ِم َْ ِديَِ ِه ِمثْنلَهُ)
رواية (إَِّال أ َ
نال
ْت أ َََب َج ْع َف ٍر علْنه السنالم َع ْنَ أَ ْع َمناَلِِ ْم وَن َق َ
الرواية الثانْة :وهي كما يف اجلواهر (قال ه أنو نصو يف احلسن كالصتخيج (( َ أَل ُ
ِ
صُْ ِمَ دنْنْناهم َشنًْاً إَِّال أَصنابوا ِمنَ ِديَِ ِنه ِمثْنلَنه أَو ح َّني ي ِ ِ
ٍ
صنْبُوا م ْنَ ِديَِ ِنه مثْنلَنهُ
َح ََ ُك ْم َال يُ ِ ُ ْ ُ َ ُ ْ ْ
َُ ْ
ُ ْ َ ُ
ِْلََ :ي أ َََب ُُمَ َّمَ َال َوَال َم ََّ ًة بَِقلَ ٍم إِ َّن أ َ
()2( )1
ال َْو ْهم)) )
فان العموم يف كالم اإلمام قوي وهو تشخيص للواقتع اخلتارجي علتى اتو االستح راذ ،وإ ا كتان لتك كتذلك أي ان كتل داختل يف
والية اجلائر يصاب من دينه فايه ال يعقل جتويز الوالية إال لفعل واج وال يعقل جتويزها لفعل مستحخ كمتا ال يعقتل كوةتا مستحخبة
ٍ
حينئذ حىت لو وقعت طريقاً لواج  ،نتل هتي امتا حمرمتة أو واجبتة فاةتا تكتون واجبتة إ ا حاحتم جهتة حرمحهتا (ومفستدته) جهتة وجتوب
ٍ
حينئذ وال معٌت السحخباهبا.
األمر ابدلعروح ومصلخحه ابن كان أهم فحج
اللهم إال ان جياب ابةا ،تكون كالحقية ،منقسمة إ األحكام اخلمسة ،وكما سبق أيضاً ،وفيهه
أوالًه ان الطرفني – الشيخ واجلواهر – ننيا فعالً على ان الباب ابب الحعارض وعليه يدور األمر نني الوجوب واحلرمة.
واثيياًه ايه حىت على الحزاحم فان األمر دائر نني الوجوب واحلرمة حست ادلستحفاد عرفتاً متن لستان هتذا الروايتة وستانقحها ،إ كيتف
يكون ما يصي من دين اإليسان مسحخباً؟ نل اما واج  ،لو حوحم ابألهم ،أو حرام إ ا ال ،ولكن ال خيفى الحأمل فيه .فحأمل
ائمع بَ وجوب الشيء وا تحبابه مبين على كفاية لعَد ائتة
ادلقرر يف وتو مقتام أ ّن دليتل استحخباب الشتيء التذي
مث ايه قد يمليد مجع ادلكاس نني الوجوب واالسحخباب نقولهه (ومن ادلعلوم ّ
قتتد يك تتون مقدم تتة لواج ت ال يُعتتارض أدلّتتة وج تتوب ل تتك الواج ت  ،فتتال وج تته جلعل تته ه تتاهداً علتتى اخل تتروج ع تتن مقحض تتاها أل ّن دلي تتل
االستحخباب مستتوذ لبيتان حكتتم الشتتيء يف يفسته ،متتع قطتع النظتتر عتتن ادللزمتات العرضتتية ،كصتوورته مقدمتتة لواجت أو متأموراً نتته دلتتن
جي إطاعحه ،أو منذوراً وهبهه)( )3ابن لك يظو ابب اجحماع األمر والنهتي ،وهتذا ابب اجحمتاع الوجتوب واالستحخباب ،واحلكتم يف
البانني واحتد ،فايته لتو قيتل نمكتان اجحمتاع األمتر والنهتي والوجتوب واحلرمتة استحناداً إ كفايتة تعتدد اجلهتة يف صتخة تعلقهمتا ابلشتيء
صج مثل لك يف ادلقام إ يقال ابن األمر ابدلعتروح متن
الواحد ،وان احليثيحني تقييديحان وان الواسطة واسطة يف العروض ال الثبوتّ ،
حيا اته واج ومن حيا كويه محوقفاً علتى الواليتة مستحخ  ،وإن ق يقتل نكفايتة تعتدد اجلهتة وان األمتر والنهتي إحتا هتو للحخريتك
والزجتتر فكيتتف متترا مريتتداً حتريكتته اتتو الفعتتل ويزجتترا مريتتداً إيقافتته عتتن فعلتته ،نرادتتتني جتتديحني متتع ايتته ال كنتته إال الفعتتل أو التتًتك؟
فاحدمها ل و أو وو متراد جتداً أو هتبه لتك ،فكتذلك ادلقتام إ الوجتوب محفصتل نفصتل ادلنتع متن التًتك واالستحخباب محفصتل نفصتل
جواح الًتك فكيف جيحمعان؟
فادلستألة مبنيتتة علتى ادلبتتٌت العتتام يف ادلستألة األصتوليةه متتن كفايتة تعتتدد اجلهتة ،روتتم كتتون الشتيء واحتتداً ومتتن إمكتان تعلتتق حكمتتني
محضادين ابلشيء الواحد وعدمه .وقد يناقش يف لك مبا سيأيت فأيحظر .وصلى هللا على دمحم وآله الطاهريَ
ِ
ان :التنَّوك ِل علَى َِّ
ار والتَّسلِ ِْم ِألَم ِر َِّ
قال أمو ادلملمنني عليه السالمه (( ِْ
ار َو ِّ
ار َوالتَّن ْف ِو ِ
ىى بَِق َ ِاء
الر َ
اْلميَا ُن َعلَى أ َْربَن َع ِة أ َْرَك ٍ َ َ
ْ
يض إِ َىل َّ َ ْ
َِّ
ُ َو َّ
الش ْت َوةُ)) (حتف العقوله ص.)223
الر ْغبَةُ َو َّ
ارَ ،وأ َْرَكا ُن الْ ُك ْف ِر أ َْربَن َعةٌَّ :
الرْهبَةُ َوالْغَ َ ُ
( )1الشيخ الطوسي ،الحهذي  ،دار الكح اإلسالمية – طهران ،ج 6ص.331
( )2الشيخ دمحم حسن النجفي اجلواهري ،جواهر الكالم ،دار إحياء الًتاث العريب – نووت ،ط ،7/ج 22ص.159
( )3الشيخ مرتضى االيصاري ،كحاب ادلكاس  ،ط  /تراث الشيخ األعظم ،ج 2ص.83

