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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(912) 
 اجلواهر: أدلة استحباب الوالية شاهد مجع

)وميكنن وويينو عندم الوينوب رضعنارد  نا  ل علنى وينوب اال نر ابدلعنرو  و نا واىر  سبق قول صاحب اجل
 ل علننى حر ننة الواليننة عننن اجلننائر رنننا  علننى حر ضهننا يف وا ننا، والنسننبة عمننوم  ننن ويننو  ي منن  رينهمننا ابلض ينن  

ر نننةم وأ نننا ادلقضضننني لل نننوا  ر عنننا لقيننند ادلنننن   نننن النننيد  نننن أ لنننة الوينننوب، وقيننند ادلنننن   نننن الفعننن   نننن أ لنننة احل
االسضحباب  يسضفا  حينئذ  ن ظهور اليغيب  يو يف خرب دمحم رن امساعي  وغ ه الذي ىو ايضا شناىد لل من  
خصوصنا رعند االعضضنا  رفضنوش ادل،نهور، ورنذلع يروفن  اشنكال عندم  عقولينة اجلنوا  ابدلعنم االخن  يف  قد ننة 

سننننلم  يمننننا ف يعننننارد  يننننو  قضضننننى الويننننوب الوايننننب ضننننرورة اروفنننناع الويننننوب للمعارضننننة إو عنننندم ادلعقوليننننة  
 م(1)انضهى(

 الشيخ: كال، بل النسبة تنقلب
وقد أشك  عليو ال،يخ أبرر  إشكاالت، وقد  ضى وكنر النالث  نهنا  ن   ناق،نا ا ورقني ااشنكال الرارن ، 

ولنع يف إو يقول ال،يخ  )مّث  لي  االسنضحباب أخنّ  ال زلالنة  نن أ لّنة الضحنرص،  ض ّصن  رنو،  نال ينظنر رعند 
 أ لّة الضحرص، ر  ال رّد رعد ولع  ن  الحظة النسبة رينو و رني أ لّة ويوب األ ر ابدلعرو م

و نن ادلعلنوم ادلقنّرر يف غن   قنام أّن  لين  اسنضحباب ال،نني  النذي قند يكنون  قد نة لواينب ال ي عنارد أ لّننة 
 لين  االسنضحباب  سنوب لبينان  ويوب ولع الوايب،  نال وينو جلعلنو شناىداى علنى اخلنروج عنن  قضضناىا  ألنّ 

حكم ال،ي  يف نفسو،    قط  النظنر عنن ادللما نات العرضنية، كصن وروو  قد نة لواينب أو  نه وراى رنو دلنن  نب 
 إطاعضو، أو  نذوراى وشبهوم

وأّ ا  ن رو   إرا ة اجلوا  ابدلعم األعم  األحسن يف ووييو كالم  ن عرّب ابجلوا     الضمكن  ن األ ر ابدلع
 ابالسننضحباب،  ظنناىره إرا ة االسننضحباب العينني الننذي ال ينننايف الويننوب الكفننائي، ألينن  األ ننر ابدلعننرو  عننرّب 
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 م(1)الوايب كفاية(
 انقالب النسبة بني األدلة الثالثة وعدمه

وووضيحو  انو لو ويدت أ لة الالالة كان رني األول والثنا   نهنا عمنوم  نن وينو وكنان الثالنط أخن   طلقناى 
الحننب رننني ادلضحّصنن   ننن مجنن  األول  نن  والحننب رننني األول والثالننط أوالى مث و ننان النسننبة  ننب ان  ، ننن األول

وىو ادلسمى ابنقالب النسبة، وليس  ن الصحيح  الحظة األ لة الثالالة يف عرد واحند   ،الثالط  نسوابى للثا 
 كما صنعو صاحب اجلواىرم

اننو وقن  اخلنال  رنني األعنالم  يمنا لنو وقن  الضعنارد رنني   وووضيح الكربش أوالى مث رينان انطباقهنا علنى ادلقنام
 ؟أكثننر  ننن  ليلننني وانننو ىنن   ننب ان والحننب الظهننورات األوليننة ذلننا مجيعنناى أو والحننب الظهننورات الثانويننة ادلسننضقرة

الحننب االنننني نمبعننم ان  ؟(2)رعبننارة أخننرش  ىنن  والحننب الظهننورات يف عننرد واحنند أو يف طننول رعضننها الننبع 
 نناوا كاننل النسننبة رنني  ليلننني  ،الحننب النسنبة رننني الندلي  ادلعنا ث  نن  الثالنطنعنا  الضعننارد رينهنا مث ن نهنا أوالى و 

منن  رننني األول والثالننط مث العمننوم  ننن ويننو وكننان النندلي  الثالننط أخنن   طلقنناى  ننن األول  بنننا  علننى الطوليننة    
ىل العمنوم إول والثنا   نن العمنوم  نن وينو    الدلي  الثا   قد ونقلب النسبة رني األ (3)الحب احلاص   نهماي  

ادلطلق، وا ا على العرضية  ال يصح ولع ر  يلمم  الحظضها مجيعاى يف عرد واحد  يبقنى العنام األول  ن  العنام 
الثا  على حسب نسبضو السارقة وىي اهنمنا  نن وينو  يضعارضنان يف  نا ة االيضمناع، وسنيال وينو القنولني غنداى 

 إبون هللا وعاىلم
 اكاسب ب ى عل  انقالب النسبة واجلواهر ب ى عل  عدمااامل

 ننان ظنناىر اجلننواىر انننو رننم علننى عنندم انقننالب النسننبة ألنننو الحننب نسننبة  لينن    وا ننا وطبيننق ولننع علننى ادلقننام
حر ة الوالية  ن قب  اجلائر     لين  األ نر ابدلعنرو  واعضربمنا  ضعارضنني ابلعمنوم  نن وينو،  ضعارضنني يف  نا ة 

وخّ  رينهما ويعن   لين  اسنضحباب الوالينة  نن قبن  اجلنائر )إو كنان لند   كررنة ادلن  ن أو قضنا   يننو  االيضماع،
 أو غ  ولع كما يف الرواايت( شاىد مج  رني الدليلني مما يعي انو رأش الضعارد رينهما واعضربما مبا ما مام

 ليننن  حر نننة الوالينننة )وىنننو العنننام   هشنننك  علينننو ال،نننيخ ابن الصنننحيح انقنننالب النسنننبة واننننو  نننب ان يالحنننب
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 ي صن   لين  حر نة الوالينة رنو مث رعند ختصيصنو رنو  (يف صورة     الكررة وشبهها)األول(     لي  اسضحباهبا 
 مال قب  ختصيصو رو كما صنعو اجلواىر ،والحب نسبضو     لي  ويوب األ ر ابدلعرو 

لواليننننة  ننننن قبنننن  اجلننننائر رعنننند مجعهننننا  نننن   لينننن  وإوا قمنننننا رننننذلع سننننن د ان ادلعا لننننة سننننضكون كنننناآلل  أ لننننة ا
وفينند اسننضحباب ىننذا النننوع  ننن األ ننر ابدلعننرو  )أي األ ننر ابدلعننرو  وشننبهو ابدلعننرو   ألينن  األ ننراسننضحباهبا 

هننذا  ننن   ، هننذا ىننو ادللحننوف اآلن  قننظ وال نالحننب رعنند ىننذا اجلمنن  أ لننة حر ننة الواليننة ادلضوقننع علننى الواليننة(
الحنب اننو كينع نان حينئنذ   ي نب   لنة األ نر ابدلعنرو  وندل علنى ويورنو  طلقناى  ان أ  و ن يهة أخرش ،يهة

ينننن   ضمنننن  احلكننننم رويننننوب ال،نننني   نننن  احلكننننم ابسننننضحبارو  هينننناب رننننن)و ن ادلعلننننوم ادلقننننّرر يف غنننن   قننننام أّن  ل
اسضحباب ال،ي  الذي قد يكون  قد ة لوايب ال ي عارد أ لّة ويوب ولع الوايب،  ال وينو جلعلنو شناىداى 

  ألّن  لين  االسنضحباب  سنوب لبينان حكنم ال،ني  يف نفسنو،  ن  قطن  النظنر عنن (1)على اخلروج عن  قضضاىا
 ، أو  نذوراى وشبهو(مادللما ات العرضية، كص وروو  قد ة لوايب أو  ه وراى رو دلن  ب إطاعضو

 قد يور  على ال،يخ رعدة إشكاالت، ير  رعضها على صاحب اجلواىر أيضاىمأقول: 
 : الباب ابب التزاحم ال التعارضمعاً  لماكاسب واجلواهرلمناقشة 

كالما علنى اننو ابب رم  وقد أ ا ااشكال ادل،يد الورو   هو  ان الباب ابب الضماحم وليس ابب الضعارد 
وىننو غنن  صننحيحمم ووضننيحو  ان النقنناد رينهمننا ينندور يف انقننالب النسننبة وعد ننو وان األ لننة والحننب  ،الضعننارد

 الثانوية، وىذا كلو  بي على وعارد األ لةمأو  يف عرد اآلخر أو يف طوذلا وان ادلالد الظهورات األولية
رننني األ لننة الثالالننة يف  رحلننة اهنننا  ننن ابب الضننماحم إو ال وكنناوب  سننارقاى لكننن احلننق يف ادلقننام، وكمننا حققننناه 

يف انفسنننها او  يمنننا وننن  ي إلينننو( وإ نننا ا نننا ذلنننا ادلنننالد ) أبمجعهنننااجلعننن ، وكلهنننا صنننا رة  نننن ادلنننوىل قطعننناى كمنننا اهننننا 
ادل،كلة ن،هت  ن ع م العبد يف  قام اال ضثال عن اجلم  رينها إو ف ميكنو األ ر ابدلعرو  إال ابلضويل  ن قبن  

)واحلاصن   أّن ينوا  رقولنو  ولع  فصالى كما انو أوعنن رنو ال،نيخ أيضناى  يمنا نقلنناه عننو اجلائر، وقد سبق ريان 
الفع  والنيد ىننا لنيس  نن ابب عندم ينراين  لين  قنبح الوالينة وختصني   ليلنو ررن  ىنذه الصنورة، رن   نن ابب 

نظ  ونماحم احلّقنني يف  مامحة قبحها رقبح ورد األ ر ابدلعرو ،  للمكّلع  الحظة كّ   نهما والعم  مبقضضاه، 
 م(2)غ  ىذا ادلقامم ىذا  ا أشار إليو ال،هيد رقولو  لعموم النهيمم إخل(
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أي  اننو ينظنر إىل قنوة  نالد كن   نهنا وضنعفو، ويا عهنا  وعليو  ادلري   رّيحنات ابب الضنماحم ال الضعنارد
 لكونننوى قبننول ىننذا العنناف للواليننة،  الواليننة إن كانننل شننديدة احلر ننة الرضنننا   عننائم حكننم اجلننائر علنن  نندش أميضننو،
ينضمكن عنرب الوالينة  نن رلنر   كمنا لنو كنانادلنكنر عنا ايى   حتص  لل ائر رو ال،رعية، وكانواخلطر مما عظيم ال،هن 

عضبنار ىنذا العناف  نضفن   ابكما لو كان اجلائر غن    ،حر ل، وان عكس األ ر ويبل ،هني ري  عن النظر ال رأة
ش  عنائم حكو نة وال وضقنوّ   عنو اف عنا ايى ينداى ثينط ال ميننح ال،نرعية للحناكم روينو هوكان شهن العنو ا  ويهو 

 هنا  ب عليو الضصندي للوالينة لند   ىنذا ادلنكنر  ،وكان ادلنكر خط اى كقض  ألو  ادل  نني رقبولو الوالية،اجلائر 
 العظيمم

ادلضحنننرد كنننان  سنننضحباى واآلخنننر  ولنننو كنننان ريحنننان أحننندما علنننى اآلخنننر قلنننيالى أي غننن  ابلننن   رينننة ادلنننن   نننن
  كروىاىم

 التزاحم أعم من مقدميت احلرام والواجب
يف  الضنماحم ابب الضماحم أعم  ن وايدية كال ادلضمامحني للمالد و ن وايدية ويهما للمالد ولنذا  نريتنبيه: 
ورنني و  ن  ن كما لو  ار األ ر رني نصنب ىنذا السنلم علنى ىنذا السنطح انقنا  الوايب واحلرام، وولع  قد ات

أو آخنر،  اننو ال شنع يف ان ولنع لنيس  نن وعنارد الندليلني )  ن  ننصب سلم آخر على سنطح آخنر انقناو 
وعنارد  ضنمون  لين  واحند( إو ال وكناوب رينهمنا رن  ىنو  نن الضنماحم لضنعع قندرة العبند عنن اجلمن  رنني   ن

 اال ضثالنيم
ه، وال رننني القننول ابن األ ننر ابدلعننرو  والنهنني عننن وعليننو   ننال  ننرب رننني القننول ابن الواليننة زلننرم نفسنني أو غنن  

ادلنكننر وايننب غنن ي أو نفسنني، ورننذلع ظهننر عنندم احلايننة لضقيينند اجلننواىر الضعننارد مبننا لننو قلنننا ابن الواليننة زلننرم 
 (  ضدرر وأت  م(1)نفسي إو قال )رنا  على حر ضها يف وا ا

 وصل  هللا عل  دمحم وآله الطاهرين
 صل  هللا عليه واله وسلمَجاَء َأْعَراِبٌّ ِإىَل َرُسوِل اَّللِه )))عليهما السالم( قال  اا ام يعفر رن دمحم  عن

ُ َعَلْيِه. فَ َقاَل: يَ   ُُمَمهُد، َأْخِِبِْن ِبَعَمٍل ُيُِبُِِّنَ اَّلله
ُ )َعزه َوَجله(، َواْزَهْد ِف َما ِف أَْيِدي النه  نْ َيا ُيُِبهَك اَّلله   ((  اِس ُيُِبهَك النهاسُ قَاَل: َي َأْعَراِبُّ اْزَهْد ِف الدُّ

 (م148األ ايل للطوسي، ص)
                                                           

 نقلناه عنو يف أول الدرسم (1)


