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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
(454) 

 اجلواىر: التعارض، املكاسب: التزاحم
ب اجلاااواهر  هاااب إا البعاااار  راااني أاللاااة حرلاااة الوالياااة لااان قبااا  اجلاااائر وأاللاااة األلااار ان صااااح وصففف وة ال:فففول:

ابدلعارو،، يف لاااالة االابماااخ، بينام رينهمااا والااا االسابدباب بيساابفاال لاان الليا  خااارج وهااو خا  دمحم راان إ اعياا  
بال، أناااواخ اجلاااائرة ألهااام لنهماااا وهاااو  بلااا  ابخااالوغااامو، ولاااان الاااه  اراينااااو هاااو البااارتاحم رينهماااا وان ال ااااي  

الاااوال)ت موهااام هاااي الرااااة ااااورو والرااااة الشااارعية الااال ةندهاااا الشااانة للواااائر ربولياااة لااان قبلاااه أو الرااااة   ويباااه 
ول اد  هاب الشااي  يف  ،ونااوخ األلار ابدلعارو، والنهااي عان ادلناار ووتناه وأهيبااه لان اهاة أخاار  لان اهاة   (لسالطانه

لبعاار  لاان هاللاه هلاه  ااهر يف اناه يار  البارتاحم إضاابة إا اناه صارح ادلااسب إا البرتاحم وإن عا   يف البداياة اب
 وسيأيت هالله. –ره أخماً 

 الستحباب م:دمة الواجب الصور اخلمس
ين هاللهماااا علاااى وال راااد لااااي يب ااا  عماااض ادلساااألة ولوضاااو الن اااا  راااني الشاااي  واجلاااواهر لااان  هياااد ل دلاااة ر ااا

 رع ها وهي:
الشاايا الشاايا يف احلااام لااان غاام)ً، أ  ان  اااون ل دلااة الوااااب واابااة  ان ل ب ااى ال اعاادة ان  ببااو ل دلااة

مع اًل، أو ع اًل وشرعاً( ول دلة ادلسبدب لسبدبة وهاها.. ولان ه  يع ا  ان  ااون ل دلاة الواااب لسابدبة 
 لثاًل؟ اجلواب  لك ممان يف صور مخس اثنيها هو لا اخبارو اجلواهر ورارعها لا اخبارو ادلااسب:

 غرييً  ذااتً واجبة   مستحبة   م:دمة  
ان ي ااو ادلساابدب الااهايت ل دلااة للوااااب همااا لااو صااارت صااالة اللياا  ل دلااة لوصاالة  ن ااا  الصففورة اىلو : 

بلهااا علااى اساابدبافا النفسااي موافااا والااا  ،نفسااياً  اً غاام)ً ولساابدب اً عماارو لاان ال باا  أو لاان الافاار باجااا  اااون وااباا
علااى    ادل دلاااة والع اااب إ ااا هااا الثااواب ان أو والع اااب دض عليااه الثااواب واوفااا الياام  بنااال، لاان انااه يسااب

 ب ط.
لوااب ابلفع  عاس صوريت اجلواهر وادلااساب اال يباني حيا  لل دلة  ي وههو الصورة هي ادلسبدب اله  و 
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 لوااب اللوالئي مأ  اله  هان وااباً لوال ادلعار  وادلرتاحم(.ل ل دلةً  ي وان ادلسبدب 
 لوالئي واجب  بدليل خارجي، ل   ستحبة  م م:دمة  

 –حساب لباا اجلاواهر  –ان ي و شيا ل دلة لوااب  عار  لو وااب آخار بينام رينهماا الصورة الثانية: 
وإن هااان أحاادها علااى ساابي  الباادل وااباااً مأو اجلااالو  ،بباااون ل دلااة هاا  لنهمااا دااا هااي ل دلااة لااه خاصااة لباحااةً 

بهها هو الوااب اللوالئي على لا اصطلدنا عليه أ  لاوال  –لة لن اللي  آخر وااباً( لان يسبفاال اسبدباب ادل د
 ادلعارضة لاان وااباً.
أ  اعبماال لاا رارم  (ن  لكل  أولو مموهي  هان، ب د  هر لك الواه يف قول ادلصن  وغمو:  :قال يف اجلواهر

 .الوالية لن اجلائر (وقدر على األلر ابدلعرو، والنهي عن ادلنار اسبدبتم
هوناه رصاورة   :وااه عادم الوااوب ولعا   مقاال:  ث   (للم دلاة ؛ل ب ى  لاك واوفاا حين اه  ملان يف ادلسالك أن 

لان احلاام رعادم  ادلناو باال أقا    بإ ا مل يبلغ حد   ،وعموم النهي عن الدخول لعهم و سويد االسم يف اليواجم ،النائب
 .(1م(وال  فى لا يف هها البوايه ،الواوب

ااا ويف الوالياااة لااان  لاااا  عباااه آنفااااً  :ي يف سااارائرو، وواهاااهعااان أحاااد البعبااام ابلوااااوب إال عااان احلل ااا كقلااات: مل ر 
 .العاالل
علاى  لاا الل      ه  عاار  ن اإ :-علاى حرلاة الوالياة يف نفساها  ولو دعونة هالم األصاداب رناااً  -إال أن ي ال  هم  الل  

 ربعااً  ؛وااه، بيوماو رينهماا ابلبنيام ادل ب اى للواواتعلى حرلاة الوالياة لان اجلاائر ولاو لان  األلر ابدلعرو، ولا الل  
 .ا الل على احلرلةلن الفع  مم  لن ال ك مم ا الل  على الواوب، وادلنو ل يد ادلنو 
الاه  هاو أي اا شااهد  ،لن  هور ال غياب بياه يف خا  دمحم ران إ اعيا  وغامو ا االسبدباب بيسبفاال حين ه  وأل  

 .  ادلشهوررعد االعب اال رفبو  اجلمو، خصوصاً 
ضاااارورة ار فاااااخ الواااااوب  ؛يف ل دلااااة الوااااااب ة اجلااااوات ابدلعااااا األخااااة  إشاااااال عاااادم لع ولي اااا ورااااهلك ير فااااو حين ااااه  
 بهها هو الواوب اللوالئي اله  أشران إليه. (2م(م بيما مل يعار  بيه ل ب ى الواوبة لسل  للمعارضة، إ  عدم ادلع ولي  

 بابما أرجعو لالستح و  ض  عار   لواجب   م:دمة  
وهي ان ي و شيا ل دلة لواااب يبعاار  الليلاه لاو الليا   آخار بيوماو رينهماا  ما  األول : (3)الصورة الثالثة

                                                           

 مربصر، يف صدر العبارة(. 131-131ص 3لسالك األبهام: البوارة/ بيما يابسب ره ج (1م
 .164ص 22ج رموت، –الشي  دمحم حسن النوفي اجلواهر ، اواهر الاالم، الار إحياا ال اث العريب  (2م
 مما ن يفه لو األوا واخلالسة. (3م
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و لاك هماا لاو ورال اغبسا  للومعاة وورال ال ك  را ك غسا  اجلمعاة باإن ال ك  ناة يف اجلاوات  ،على االسابدباب
ن مال ك  ر ك( ينسوم لاو ها  لان اسابدباره ا والسر   ،واغبس   اهر يف الواوب بمبو اليد عنه إا االسبدباب

نعاام هااها  ،وهااو الواااوبوحمل ااه البعااار   وإابحبااه وإ ااا يبعااار  لااو واورااه وال واااه لربااو اليااد عاان أهثاار لاان لصااب  
ر يات األقاو  ابدلعارضاة  ت ادلر باة على لشااية األحاام وان الواوب لر بة أقو  لن االسبدباب باإ ا ار فعالبين
علاااى هاااون الوااااوب واالسااابدباب ح ي يباااني لببااااينبني باناااه رعاااد رباااو الوااااوب ابدلعارضاااة ال والاااا ، األضاااع  ادلر باااة

 .إال اللي  خاراي لثبت لالسبدباب
 (4)آخر أضعف منو واجب   و  زاح    لواجب   م:دمة  

لان اخخار ر ليا  أ   أهامان ي و شيا ل دلة لوااب يبرتاحم لو وااب آخر وياون أحادها الصورة الرابعة: 
ال ردراة ا لرتام بانه ياون وااباً لوالئياً ولسبدباً بعلياً بباون ل دلباه لسابدبة بماثاًل: لاو  ارتاحم إن اا  ولادين ألم 

إبن ا  األه  مأو األصير( أهثر محي  الار األلر رينهما( بان ل ادلات إن اا و  ااون إضاابة إا   فرحوهانت األم 
 والواااوب الياام  للوااالو( لساابدبة ألجااا  اادخ  الساارور يف قلااب األم أهثاار. ،شنصاااً  هاااواوفااا الياام  مأو اوات 

 لن هها ال بي . قد  سرووادل ام رنظر الشي  
مويف الشرائو: ولو ألن لن  لاك أ  اعبمااال لاا رارم وقادر علاى األلار ابدلعارو، والنهاي عان  :قال يف ادلااسب

 ادلنار اسبدبت.
ولعاا   واااه عاادم الواااوب هونااه رصااورة النائااب عاان : مل ب ااى  لااك واوفااا قااال يف ادلسااالك: رعااد أن اعاا ، أن  

 .(الظامل وعموم النهي عن الدخول لعهم و سويد االسم يف اليواجم، بإ ا مل يبلغ حد  ادلنو بال أق   لن عدم الواوب
بلاغ لاا  هارو وال  فى لا يف  اهرو لن ال ع  هما اع ، ره غم واحاد ألن  األلار ابدلعارو، واااب، باإ ا مل ي

 لن هونه رصورة النائب إا آخر لا  هرو حد  ادلنو، بال لانو لن الواوب ادل د لي للوااب.
ااا  واااب إعاالا هلمااة الباذاا  و  ويااة شااوهبه بااإ ا عارضااها قبااي   وةاان  وايهااه كن  نفااس الواليااة قبااي  حماار م؛ ألج 

قاا   قبداااً لاان اخخاار بللمال اا  بعلهااا  صااياًل آخاار وهااو  اارك األلاار ابدلعاارو، والنهااي عاان ادلنااار، ولاايس أحاادها أ
 .و رهها البعاً دلفسدة  سويد االسم يف اليواجم ادلواب  عالا هلمبهم وقو ة شوهبهم ،دلصلدة األلر ابدلعرو،

ً  يعاا  أحاادها أقاا   قبداااً ليصاام  نعاام، ةااان احلااام ابساابدباب اخبيااار أحاادها دلصاالدة مل يبلااغ حااد  ا لاارتام حاا
 وااباً.

                                                           

 قلياًل. (1م
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وختصاية الليلااه رياام هااهو  ابب عاادم ااار)ن الليا  قااب  الواليااة اصا : أن  اااوات الفعاا  والا ك هنااا لاايس لانو احل
راا  لاان ابب لرتابااة قبدهااا ر ااب   اارك األلاار ابدلعاارو،، بللمال اا  لالحظااة هاا   لنهمااا والعماا  د ب اااو،  ،الصااورة

 .(1مه: لعموم النهي.. إخل(نظم  رتاحم احل  ني يف غم هها ادل ام. هها لا أشار إليه الشهيد ر ول
اا  وااب...( ومباإ ا  وهالله هله  اهر يف انه را األلر على البرتاحم بالحظ قولاه منفاس الوالياة قباي  حمار م؛ ألج 

مبللمال   بعلهاا  صاياًل دلصالدة  :عارضها قبي  آخر...( وموليس أحدها أق   قبداً لن اخخر( وأصرح لنه قوله
مرا  لان ابب لرتاباة  :عاً دلفسدة  سويد االسم...( وقوله منعم...( وأصرح لن الاا  قولاهاأللر ابدلعرو، و رهها الب

قبدها ر ب   رك األلر ابدلعرو،، بللمال   لالحظاة ها   لنهماا والعما  د ب ااو، نظام  ارتاحم احل  اني يف غام هاها 
يعاا  رلفااظ ربماا  الااواهني هااأن ي ااول ادل ااام( با  اا  ان  عباامو يف البدايااة رااامبإ ا عارضااها( لساااحمة وهااان األوا ان 

 مبإ ا الابعها( بان ادلدابعة لبد  ة يف ادلعارضة ويف ادلرتابة أي اً.
 أخرى، أضعف قليالً  ها م:دمة  ت  زاح   م:دمة  

وقااد ياااون الباارتاحم رااني نفااس ادل اادلبني دااا  راهمااا عاان الواااوب الياام  البعييااين لااان لااو الصففورة اخلامسففة: 
خارايااة لااان ال إا الراااة  بلااغ حااد  ا لاارتام بانااه ياااون لساابدباً، وقااد ةثاا  لااه دااا لااو  اارتاحم  أراديااة أحااداها جلهااة

ال فرت  ن ا  أحدها لو وضو السلم  ن ا و لان وضو السلم هان يرتاحم و ائفه ادلدرسية بأحد األلارين لان وضاو 
 ه ااائرت را  ةاان ان يااون لسابدباً باناالسلم وال فارت واااب علاى سابي  البادل لاان ال فارت ألناه ال يارتاحم ألاراً آخار 

 لاروهاً. ببأل حين ه  عاس وضو السلم اله  ياون 
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
نف ي ا ط ال ب ة  مم :عليه السالم الاا مقال ا لام  ر ة  ىل  نفَّه م  ع ل م وا أ نَّ الدُّ خ  نف ي ا و ر غ ب وا ِف  اْل  ء  ز ى د وا ِف  الدُّ إ نَّ ال ع : ال 

ه ا ر ز ق  م ط ل   ِف   م نف  تف و  نف ي ا ح َّتَّ ي س  ر ة  ط ل بف ت و  الدُّ خ  ر ة  ط ال ب ة  و م ط ل وب ة ، ف م ن  ط ل ب  اْل  خ  نف ي ا وب ة  و اْل  و ، و م ن  ط ل ب  الدُّ
ر ت و   د  ع ل ي و  د نف ي اه  و آخ  ر ة  فف ي أ ت يو  ال م و ت  فف يف   س  خ  ى ش ام  ، ط ل بف ت و  اْل  ن  أ ر اد  ال غ َن  ب ال  م ال  و ر اح ة  ال : ل ب  م ن  م   :ي 

م ة  ِف  الد  ين   ل و  ف م ن  ع : ل  ق ن ع  ِب  ا ي ك   يو   ،اْل  س د  و السَّال  أ ل ت و  ِب  ن  ي ك م  ل  ع :  فف ل يف ت ض رَّع  إ    اَّللَّ  ع زَّ و ج لَّ ِف  م س 
تف غ   ر ك  ال غ َن  أ ب داً و م ن  ق ن ع  ِب  ا ي ك   يو  اس    (( َن  و م ن  َل   يف : ن ع  ِب  ا ي ك   يو  َل   ي د 
 .(313، ص   الع ولم
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