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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
()ٔ27
إشكال على الطائفة الثالثة الدالة على استحباب الوالية
وقد يورد على اجلواهر وادلكاسب يف قوذلما بوجوود اائفوة ثل وة اون الوروالت دالوة علوى اسووالباب الواليوة اون قبو اجلوائر إاا ا و اري واً
للوود ع عوون أوليوواص هللا وإوووالح أاووور ادلسوولمني وشووبههما ،ابن األغ وراا ادلووة ورة يف هووةئ الطائفووة اوون الووروالت ااووا ان ي ووال اب ووا واجبووة أو
اسوالبة؟ على األول :الالزم ان تكون الوالية واجبة ال اسوالبة ،وعلى ال اين :ا ه ال يع ا الب احملرم إىل اسوالب ألج وقوعه ا داة
لفع ادلسوالبات .توضياله:
إذ االغراض فيها اما مستحبة واما واجبة
ان األغراا اليت رتب يف رواية دمحم بن إمساعي بن بزيع ،على الوالية ان قب اجلائر هي مخسة وهوي بونا الروايوة الويت اسوودل وا ال وي
على اسوالباب هةا النوع ان الواللت ( :عن رجال الك ّ ي يف ترمجة دمحم بن إمساعي بن بزيع عن أيب احلسن الرضا (عليوه السوالم (( :قوال:
اّلل وم أُاوور ادلسولمني ،إلويهم الأو
اّلل بوه النهوان وا ّكون لوه يف الوبالد ليود ع وم عون أوليائوه ،ويصول ّ
إ ّن ّّلل تعاىل يف أبواب الظلمة َاون َو ّوور ّ
اّلل روعة ادلوؤانني يف دار الظلموة ( 1و وةا ظائرهوا اون الوروالت الويت
الضرر ،وإليهم ارجع اوي احلاجة ان شيعونا ،و م يؤان ّ
ادلؤانني ان ّ
اعونهووا ال ووي دليو االسوووالباب وخصووا ووا أدلووة حراووة الواليووة إا قووال( :وانهووا :اووا يكووون اسوووالبة ،وهووي واليووة اوون إ ي صوود بدخولووه ّإال
اإلحسان إىل ادلؤانني (. 2
وعلى االستحباب ال يعقل انقالب الوالية احملرمة ،هبا ،إىل مستحبة
وهةئ األغراا (ليد ع ...إن قي اب ا اسوالبةَ ،وَرَد على الك ا ه ال يع ان ين لب احلرام إىل جائز (اباح أو اسووالب جملورد وقوعوه
ا داة لفع ادلسوالب أو ادلسوالبات ،واحلرام هو الوالية ان قب اجلائر وادلسوالب هو هةئ األهداف اخلمسة على ال ول اب ا اسوالبة ،وال
ور يف الووك بووني ال ووول حبراووة الواليووة النفسووية أو ال ووول حبراوهووا الطري يووة ووان اووا هووو حورام لكو ووه ا داووة حورام يب ووى حرااواً وإن وقووع ا داووة
دلسوالب أيضاً.
وعلى الوجوب فالوالية واجبة ألهنا مقدمة الواجب
وإن قي اب ا واجبة ورد ان ا داوة الواجوب واجبوة وواا وقعو الواليوة اري واً ذلوةئ الواجبوات اخلمو ،أو بعضوها ،وجبو وال وجوه للالكوم
ابسوالبا ا ٍ
حينئة.
اجلواب عن اإلشكال
ولكن هةا اإلشكال غري وارد ابدلرة؛ لفرا ان الوالية حرام فسي (على اا بىن عليه اجلواهر وادلكاسب وواا وقعو ا داوة لواجوب وان
تساوت اصلالوه اع افسودة الواليوة أبيالو (إابحوة اقوضوائية ئشوئة اون توزاحم ادلال وني وتسواويهما ،ا ابو اإلابحوة الالاقوضوائية الناشوئة اون
عدم وجود االك الوجوب وال احلراة وإن رج أحد الطر ني رجالائً ابلغاً اع ادلنوع اون الن وير حراو أو وجبو  ،وإن رجو رجالوائً قلويالً
اسوالب أو ره .
وإمنووا ال ديكوون ان يكووون ا داووة احلورام إال حرااواً إاا ووان اباحواً يف حوود ااتووه ،والفوورا ان الواليووة زلراووة فسواً (بو األاوور ووةلك حوول لووو
ا زلراة اري اً ا ا إاا وقع ا داة لواجب رج عليها قليالً اسووالب إا اجومعو افسوداا النفسوية أو ادل دايوة اوع اصولالة ايهوا،
ورجال اصلالة ايها عليها قليالً.
عم ينبغي عدم إاال ال ول ابالسوالباب ب الوفصي ما ا رئئ ا ه ا وضى ابب الوزاحم ما صلنائ ساب اً.
األدلة على وجوب االغراض اخلمسة يف رواية بن بزيع
( 1ال ي ارتضى اال صاري ،ط  /تراث ال ي األعظم ،ج 2ص.77-76
( 2ادلصدر فسه :ص.76
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مث ال خيفى ان تلك األغراا اخلمسة واجبة اطل اً( 1على احلوا م وادلسوؤول وغري وا اون عااوة النواس ،علوى ادل ووار ،مث إن سولّمنا ا وا أو
بعضها أو بعر أ وواع بعضوها اسووالبة علوى عااوة النواس ،موا لوو قيو او الً ابن د وع الضورر عون ادلوؤانني اسووالب( 2ولوي ،واجبواً ،ا وه قود
ي ال ٍ
حينئة ابن هةئ وإن را اسوالبا ا على عااة الناس ا ا واجبة على احلكام وادلسؤولني خاوة والك لألدلة الروائية الك رية الدالة على
الك مما حيواج إىل ع د حبث اسو عنها.
األدلة على وجوب اإلحسان على الناس وعلى الوالة خاصة
ولكوون يكفووي ان ووري إىل ا ووه اسووودل ا و السوويد الوالوود قوودس سوورئ علووى وجوووب اإلحسووان اطل واً ب ولووه تعوواىل( :إِ َّن َّ
اَّللَ ََي ُْمر ُرر ِلل َْعر ْرد ِل
(4
سان ( 3إا وقع اإلحسان اوعل اً دلوادة األاور ،وقولوه تعواىل( :وأ ِ
اإل ْح ِ
َو ِْ
َح َس َرن َّ
اَّللُ إِلَْير َ وامنوا إ و بوجووب اإلحسوان اطل واً
َحس ْرن ََمرا أ ْ
َ ْ
لإلمجاع على العدم واالرتكاز ال طعي وشبه الك ،يب ى وجوبه يف اجلملة بال إشكال.
ما يكفي االسودالل على ان اا يسوالب على عااة الناس هو واجب على احلكام – يما ان ارتبطاً ب ؤون احلكم وقضال النواس –
أبحاديث رية:
ِ
ِِ
ْ ْرع ِف ِه ْم َو ُر َّولِر َ
راروا َر ِعيَّرتَر َ لِ َ
انها :اا ورد يف رسالة احل و ان قوله عليه السالمَ (( :وأ ََّمرا َحر ر َرعيَّتر َ ِلل رسر ْلطَان فَرتَ ْن لَر ْعلَ َرم أَنَّر ُه ْرم َ
صُ
اك َ ِمرن الْ ُق َّروةِ
ِِ
ِ ِ
الرِح ِيم ولَرغْ ِفر ََلُم ج ْهلَ ُهم وَال لُرع ِ
ِ
اجلَ ُه ْم ِللْ ُع ُقوبَِة َولَ ْش ُك َر َّ
ب أَ ْن لَر ْعد َل في ِه ْم َولَ ُكو َن ََلُ ْم ََال َْوالد َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل َعلَرى َمرا َ َ
فَريَج ُ
َعلَْي ِه ْم (. 5
ْف هبِِ ْم َوَال لَ ُكرونَ َّن
الر ْْحَةَ لِ َّ
وانها :ا ااع مما جاص يف عهدئ دلالك االشرت ،وله عليه السالمَ (( :وأَ ْش ِع ْر َرلْبَ َ َّ
لر ِعيَّ ِة َوال َْم َحبَّةَ ََلُ ْم َواللرط َ
ِ
ص ْنر َف ِ
ضا ِرايً لَر ْغتَنِم أَ َْلَ ُهم فَِإنَّر ُهم ِ
خ لَ َ ِيف ال ِّدي ِن َوإِ َّما نَ ِظريٌ لَ َ ِيف ْ
رل َويُر ْرتلَى
ط ِم ْنر ُه ُم َّ
اخلَْل ِ يَر ْف ُر ُ
ان إِ َّما أَ ٌ
َعلَْي ِه ْم َسبُعاً َ
الزلَ ُل َولَر ْع ِر ُ
ْ
ْ
ُ
ض ََلُ ُم الْعلَ ُ
ِ
ضرى أَ ْن يرع ِطير َ َّ ِ
ِ ِ
َعلَى أَيْ ِدي ِه ْم ِيف ال َْع ْم ِد َو ْ
صر ْف ِح َِ فَِإنَّر َ فَر ْروَر ُه ْم
صر ْف ِح َ ِمثْ ِرل الَّ ِرُتي ُُِّ ر
رب َولَر ْر َ
اَّللُ م ْرن َع ْفر ِوح َو َ
ُْ َ
اخلَطَِإ فَرتَ ْعط ِه ْم مر ْن َع ْفر ِو َ َو َ
ب َِّ
ِ
ِ
ِِ
َب نَر ْفس َ ِِلَْر ِ
َوَو ِاِل ْاأل َْم ِر َعلَْي َ فَر ْوَ َ َو َّ
اَّلل فَِإنََُّ َال يَ َد لَر َ بِنِ ْق َمتِ ِرَ َوَال
اَّللُ فَر ْو َق َم ْن َوَّال َ َوَد ْ
استَ ْك َفا َ أ َْم َرُه ْم َوابْرتَ َال َ هب ْم َوَال لَر ْنص َ َّ َ
ِغ ََن بِ َ َع ْن َع ْف ِوحِ َوَر ْْحَتِ َِ ( 6مما يسودعي تفصي الك وغريئ إىل حبث اسو .
وقد صلنا يف حبوث ساب ة الكالم عن اعوبار رسالة احل و سنداً دون شك وعن وجه االسودالل ةا ادل طع و ظائرئ ،و ري هنا إشوارة
إىل ا ه لي ،االسودالل ط ابعوبارئ عليه السالم ون الك ح اً؛ ظراً ألن األو يما ثب ا ه حق وجووب االلووزام بوه ،بو وأيضواً لوصورحيه
ِ
الرِح ِيم .
ب أَ ْن لَر ْع ِد َل فِي ِه ْم َولَ ُكو َن ََلُ ْم ََال َْوالِ ِد َّ
عليه السالم ابلوجوب ب وله ((فَريَج ُ
وهبا ( 7أي ثبو واسو رت؟
ال ي ال :الوجوب أييت عمعىن ال بوت وله تعاىل( :فَِإذا َو َجبَ ْ
ت ُجنُ ُ
إا ي ال :األو يف الوجوب هو الوجوب – أي احلكم الوكليفي – ا ه ادلرتكوز يف األاهوان ادلنصورف إليوه اللفو أو ادلوبوادر إىل األاهوان
العر يوة ،واسووعماله يف ال بووت وإن وو إال ا وه قليو جوداً :وون وان رلوازاً ا وه ال يصوار إليوه إال ب رينوة ،وإن وان ح ي وةً وان ا صوراف اللفو
للوجوب الوكليفي ال شك يه أل  ،الةهن بوه ال جملورد ورة االسووعمال ،بو ان أ و ،الوةهن درادة الوجووب الوكليفوي اون (وجوب ال ي وارن
أب سه ابسوعمال الصيغة يف الوجوب اع رة اسوعماذلا يف الندب و درة اسوعمال اادة الوجوب يف ال بوت .ودبر وأتا
وصلى هللا على دمحم والَ الطاهرين
قال أبو عبد هللا عليه السالم(( :اي إِ ْس َحا ُق َخ ِ
ف َّ
ت َوإِ ْن
ت لَر َرى أَنََُّ َال يَر َرا َ فَر َق ْد ََ َف ْر َ
ت َال لَر َراحُ فَِإنََُّ يَر َرا َ  ،فَِإ ْن َُ ْن َ
اَّللَ ََتَنَّ َ لَر َراحُ َوإِ ْن َُ ْن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين َعلَْي َ
ت لَر ْعلَ ُم أَنَُ يَر َرا َ ُُثَّ بَر َرْز َ
َُ ْن َ
ت لََُ لل َْم ْعصيَة فَر َق ْد َج َعلْتََُ م ْن أَ ْه َون النَّاظر َ
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( 1اع دعوى ا صراف (احلاجة و(يصل

إىل الواجب انهما.
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