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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(650) 

 الملخص
حليفللم سفسلله وقللد  يفللون يف سلللوأ  ريصلله، وأن املصللل ة قللد ؤدى وقللد  يفللون يف املللااملصللل ة قللد  يفللون يف  أن  سببب  

  يفون قائمة بامليفلَّف وقد  يفون قائمة بامليفلِّف، وقد مضى بيان األربعة األول وبصي األخري فنصول:
 المصلحة في الحكم ألمر راجع إلى الحاكم أو خليفته

امليفلِّف واحللاكم سفسله أو بوسلائي فيضله، املصل ة، وكذا حال املفسدة، الباعثة على إسشاء احليفم قد  يفون قائمة ب
ق أو مل  ووودهلا ليفنهلا ال  يفلون هلي املنشلم لل يفلم بلمل ييفلون املنشلم لل يفلم ملتعلَّ مصل ة يف اهناأ من غري أن  يفون 

 هو املصل ة الصائمة باحلاكم أو خليفته، و دل على ذلك العديد من اآليات والروايات والعصمل أيضاً:
 ِي اْلُقْرَبى  ِإَّلا اْلَمَوداَة ف 
( 32)سللورة الشللورى: اآليللة  قُببَّل َّلا َأْسببكَُلُكْم َيَلْيببِه َأْجببراا ِإَّلا اْلَمببَوداَة ِفببي اْلُقْربَببى  اآليللات فمنهللا قوللله  عللا :  أمببا

إذا قلنلللا بمسللله متصلللمل بنلللاء عللللى أن )األولللر( أعلللم ملللن األولللر امللللاد   أمببباسلللواء أقلنلللا بلللمن االسلللتثناء متصلللمل أم منفصلللمل، 
ولرسلالته،  أو أن له إ القني أخص وأعم فاألعم شاممل دون األخص، فإن املودة يف الصرىب  يفون أوراً له  واملعنو 

وهللي كو للا أوللراً لللهة وبعبللارة أخللرى: ليفو للا حصللاً مللن  للله  عائللدةعلينللا ملصللل ة  فصللد أووبللي واليللة أهللمل بيتلله 
 ةناليفذلك هو منشم احليفم بوووب واليتهم ع حصوقه 

ق تعلَّلمصل ة لنا سواء الصلرب إ  اهلل  علا  أم الثلواب وا نلة أم غلري ذللكل فاملصلل ة يف امل واليتهم  يف َّل يقال:
 سفسه!

منشلم الوولوب حسلا رلاهر اآليلة وغريهلا للية املصلل ة يف امللؤدى، وإن  بتلي دون  يفن  ذلك وإن صح ل إذ يقال:
فلر  علدم وولود مصلل ة لنلا فيهلا، فلان كو لا أولراً وأولراً لرسلالته، بعبلارة أخلرى: للو  شك بمل كوسه حصلاً للرسلول 

 لرسالته وحصاً من حصوقه كاٍف يف إجياهباة
ه منفصلللمل بلللدعوى أن األولللر خلللاي بلللاألور اللللدسيو  كإعطائللله ملللااًل وشلللبهه، ال املعنلللو  كاح امللله مسلللبإذا قلنلللا  وأمبببا

 بشهادة الروايات اليفثرية: ، وذلكو يفرمي ذريتهةة إخل، فيفذلك، أ  أن وووب املودة يف الصرىب هو ألوله 
بببا رََجبببَع َرُسبببوُل اللابببِه : قلللال: ومنهلللا ملللا ورد علللن ادملللام الصلللاد   ََِل َيَلْيبببِه  ... فَبَلما َِ ََبببب بببِة الْبببَوَدا ِا ِمبببْن َح

َرئِيَُّل  َِِل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن لَبْم  َبْفَعبَّْل َفمبفَبَقاَل:  َجببْ َْ ََ ِرسبالََتُه َواللابُه يَبْعِصبُمَك يا أَيبَُّها الراُسوُل بَبلِّْغ ما ُأ ا بَبلاْغب
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يَبا  فَبَناَدى النااَس فَاْجَتَمُعوا َوَأَمَر ِبَسُمَراٍت فَبُقما َشوُْكُهنا ثُما قَاَل  ِمَن النااِس ِإنا اللاَه َّل يَبْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِينَ 
َُ َمبْوََّلُل فَبَعِلبُي َمبْوََّلُل اللاُهبما َواِل أَيبَُّها النااُس َمْن َولِيُُّكْم َوَأْوَلى ِبُكبْم ِمبْن أَ  َْبُفِسبُكْم فَبَقباُلوا اللابُه َوَرُسبولُُه فَبَقباَل َمبْن ُكْنب

َْ َحَسَكُة النبَِّفاِق ِفي قُبُلوِب اْلَقْوِم َوقَاُلوا َما أََْبَِ  ا َل اللاُه َجبَّلا ِذْكبَمْن َواََّلُل َوَياِد َمْن َياَداُل َثََلَث َمرااٍت فَبَوقَبَع ََ ُرُل َهب
َصاُر فَبَقاُلوا يَا َرُسبوَل اللابِه ِإنا اللابَه َيَلى ُمَحماٍد َقطُّ َوَما يُرِيُد ِإَّلا َأْن يَبْرَفَع ِبَضْبِع اْبِن َيمِِّه فَبَلماا َقِدَم اْلَمِديَنَة أَ َبْتُه اأْلََْ 

ُِولِبكَ  نَبا َوَشبرافَبَنا بِبَك َوبِنُب ََ َيبُدواََا َوقَبْد يَْك ِيببَك  َجبَّلا ِذْكبُرُل قَبْد َأْحَسبَن ِإلَيبْ ََبِديَقَنا وََكباب نَبا فَبَقبْد فَببراَل اللابُه  بَبببْيَن َهْهَراََبيبْ
ََ ثُبلُببَإ َأْمَوالِنَببا َحتاببى ِإَذا قَببدِ  َُ بِببَك اْلَعببُدوُّ فَبُنِحبببُّ َأْن  َْكُخبب ببَم َْ ببُد َمببا  ُبْعِفببيِهْم فَبَي ِِ ببَة ُوفُببودف فَببََل َ  َم َيَلْيببَك َوفْببُد َمكا

 َيَلْيِهْم َشْيئاا وََكاَن يَبْنَتِظُر َما يَْك ِيِه ِمْن رَبِِّه  َما  ُبْعِفيِهْم فَبَلْم يَبُردا َرُسوُل اللاِه َوَجْدَت 
َرئِيبببَُّل  ََِل َجببْ َل َولَبببْم يَبْقبَبببَّْل َأْمبببَواَلُهْم فَبَقبببا  قُبببَّْل َّل َأْسبببئَبُلُكْم َيَلْيبببِه َأْجبببراا ِإَّلا اْلَمبببَوداَة ِفبببي اْلُقْرببببىَوقَببباَل  فَبنَبببب

ِه َوَيْحمِ  ا َيَلى ُمَحماٍد َوَما يُرِيُد ِإَّلا َأْن يَبْرَفَع ِبَضْبِع اْبِن َيمِّ ََ ََِل اللاُه َه نَبا َأْهبََّل بَبْيتِبِه يَبُقبوُل َأْمبِ  اْلُمَناِفُقوَن َما أََْب ََّل َيَليبْ
َُ َمْوََّلُل فَبَعِلُي َمْوََّلُل َواْليَبْوَم  ََِل َيَلْيبِه ييَبُة اْلُخُمبِ    َأْجراا ِإَّلا اْلَمَوداَة ِفي اْلُقْربى ُقَّْل َّل َأْسئَبُلُكْم َيَلْيهِ َمْن ُكْن ثُما ََب

 (1)...يَبُهْم َأْمَوالََنا َوفَبْيئَبَنافَبَقاُلوا يُرِيُد َأْن يُبْعفِ 
 ورو : أن املشلركني قلالوا فيملا بيلنهم:ويف ا وامل :  ،انما يصرب منه م  بسي وبي العيون: عن الرضا ما عن  ومنها:

 فنزلي هذه اآلية و ميت أخبار ُأخر يف هذه اآلية عن قريا إن شاء اهللة (3)لأورا يتعا اه ما علىأ رون حممدا يسمل 
 ِهَي َوالّلِه َفريَضةف ِمبَن اللّبِه َيلَبى الِعبباِد ِلُمَحمابٍد أسه سئمل عن هذه اآليةل فصال:  ويف احملاسن: عن الباقر 

 (2))(4)في أهَِّل بَيِتهِ 
ببٍد نص الروايللة بلل فالواليللة و شللهد بلله الروايللة األو  حيلل   فببي أهببَِّل بَيتِببهِ  َفريَضببةف ِمببَن اللّببِه َيلَببى الِعببباِد ِلُمَحما

نَبا  ل  أمواهلم ولزاء دحسلاسه إلليهم إذ قلالوا:  ارادوا أن يعطوه  يَبا َرُسبوَل اللابِه ِإنا اللابَه َجبَّلا ِذْكبُرُل قَبْد َأْحَسبَن ِإلَيبْ
ب َوَشرافَبَنا بِبكَ  ِِ ََ َيبُدواََا َوقَبْد يَْك ِيبَك ُوفُبودف فَبََل َ  ََبِديَقَنا وََكباب نَبا فَبَقبْد فَببراَل اللابُه  ُِولِبَك بَببْيَن َهْهَراََبيبْ ُد َمبا  ُبْعِفبيِهْم َوبِنُب

ََ ثُبلُببَإ َأْمَوالِنَببا َُ بِببَك اْلَعببُدوُّ فَبُنِحبببُّ َأْن  َْكُخبب ببَم َْ َرئِيببَُّل   فَبَي ََِل َجببْ َّل َأْسببئَبُلُكْم َيَلْيببِه َأْجببراا ِإَّلا  قُببَّلْ َوقَبباَل  فَبنَببب
 ةَوَلْم يَبْقَبَّْل َأْمَواَلُهمْ   اْلَمَوداَة ِفي اْلُقْربى
 يلى اهلل ثواب وَّل كان من أهَّل اإليمان (5)ما كان له

                                                           

 ة392-392ي 1 صة ادسالم اليفليين، اليفايف، دار اليفتا ادسالمية ل  هران، ج (1)
 ة382ي 2الشيخ الطربسي،  فسري ووام  ا ام ، مؤسسة النشر ادسالمي التابعة  ماعة املدرسني بصم املشرفة، ج (3)
 ة144ي 1سالمية ل قم: جأبو وعفر الربقي، احملاسن، دار اليفتا اد (2)
 ة381ي 2 فسري الصايف: ج (4)
 ملن مل يعرف والية ويل اهللة (2)
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الروايلات، فهلي كثلرية ومنهلا صل ي ة  رارة علن عللي بلن إبلراهيم علن أبيله وعلن عبلد اهلل بلن الصللي مجيعلاً، علن وأما 
يف حللدي   ويللمل يف ادمامللة وأحللوال ادمللام  دة بللن عيسللى، عللن حريللز بللن عبللد اهلل، عللن  رارة، عللن أ  وعفللر محللا

ِميِع َماِلِه َو َحجا َجِميَع َدْهرِِل َو َلْم يبَ قال:  َِ َلُه َو َ َصداَق ِب ََاَم ََبَهارَُل َو قَاَم لَيبْ ْْ َوََّليََة َوِليِّ اللابِه َأَما َلْو َأنا رَُجَلا  ْعِر
يَمببانِ فَبيُبَوالِيَببُه َو َ ُكببوَن َجِميببُع َأْيَمالِببِه ِبَدََّللَتِببِه ِإلَْيببِه َمببا َكبباَن لَببُه َيلَببى اللاببِه   اضللمو ومب (1)ثَبببَوابف َو ََّل َكبباَن ِمببْن َأْهببَِّل اإْلِ

 ةروايات كثرية
وأن السلبا  ووه األساس دجياهبلا، كملا سلبق، هلو كلون ذللك حصلاً هللم وال ،واوبة علينا واليتهم  أن  والشاهد 

دارها وكللذا ادنللان  للا الثللواب مللوالظلاهر ان دوران  يف التشلري  هللو رعايللة حللاهلم وحصهللم، وإن كلان فيلله مصللل ة لنللا أيضللاً 
 ةعلى أن ذلك ألولهم ال ملصل ة يف املتعلق يشهد

َهُدوا َمَناِفَع َلُهبمْ يتضمن املناف  اليت ذكرها  عا  بصوله:  هأساحلج ال شك  وبوجه يخر: َْ )سلورة احللج: اآليلة  لَِّي
َِينَ ( وكللذا الصللوم 38 )سللورة البصللرة: اآليللة  ِمببن قَبببْبِلُكْم َلَعلاُكببْم  َبتباُقببونَ  ُكتِببَب َيلَببْيُكُم الصِّببَياُم َكَمببا ُكتِببَب َيلَببى الابب
وأن الفوائللد هللذه  يفوينيللة، وضللعية    للا مللن دون الواليللة، ليفللن اهلل  عللا  ال يصبللمل مللن  (3)َُببوُموا َ ِصببحُّوا( و182

 للا ييفشللف عللن وووهبللا  ،اليللةمللن أهللمل ادنللان، إال بالو  باد يللان هبللاعبيللده هللذه العبللادات وال يثيللبهم عليهللا وال يعتللربهم 
عللدم  ألنوولله لعلدم قبللول أعمالنللا إال هبللا هنللاأ وإال مللا كللان  ؛هللافيلنللا ال ألمللر عائلد لنللا ومصللل ة  ألملر عائللد هلللم 

اسضمام ما فيه مصل ة وإن كاسلي كبلرية إ  ملا فيله املصلل ة امللزملة، وهلو الصلالة والصلوم لفلر  أن إجياهبلا كلان لوولود 
أن يصللال: أن هلذه العبلادات مادامللي  إَّل واد اعلة،اد ابلة علللى االسصيلاد وللزوم بللزوم إجياهبللا  مل  مصلل ة ملزملة هبللا، ال  ل
فيهلال  عللى أن املصلل ة الثبو يلة فيهلا معلصلة عللى الواليلة واسله ملن دو لا ال مصلل ة فذلك  ا يدل  قد اش  ي بالوالية، 

 والية إمنا هي ليفو ا حصاً من حصوقهمة فتممملةان االش اط أعم من ذلك ومن سصيضه وكون املصل ة يف ال وفيه:
ه لألشْر َّل العك العقَّل حاكم بكن األدَى يُعّلَّل وجودُ   ل بكَو

األعلللى أو ووللوده ومطلوبيتلله بيفوسلله واقعللاً يف  ريللق مل فهللو: ان األدأ أو األخللة هللو الللذ  يعل لل وأمببا الوجببه العقلببي
( ال أن األسلام 11)سورة الرمحن: اآلية  َض َوَضَعَها ِلأْلَََامِ اأْلَرْ فان  ،يفة، ال العال  واسه ألوله خلق أو  ُ  األشرف

، ومللن ( ال اسنللا خلصنللا للل ر 39)سللورة البصللرة: اآليللة  َخلَببَ  َلُكببم ماببا ِفببي اأْلَْرِض َجِميعابباوضللعوا ملصللل ة األر  و
حييفلم كملا   ،ةلشليالملصلل ة يف ذلك ال  ،شرللبهلم، أ  ام البشر ملصل ة  عإألومل مثاًل ى بالشاة ض َّ يُ البديهيات اسه 
املصللل ة سللواء بعبللارة أخللرى: الصائللد،   عللود إ قائللده ال العيفللة، ملصللل ة عللن التضلل ية دفاعللاً بووللوب علللى ا نللد  

وقللد  عللود للميفلِّللف أو  ،الةأكاسللي يف املللؤدى أم ال، قللد  عللود للشللمص سفسلله، كمصللل ة البيلل  والشللراء والصللوم والصلل
                                                           

ملللن أبلللواب صلللفات الصاضلللي،  2، ب32-18/32ورواه الربقلللي احملاسلللن علللن أ   اللللا عبلللد اهلل بلللن الصللللي، مثلللله، وسلللائمل الشللليعة: ج (1)
 ة12ح

 ة328ي 1جل قم:  ابن أ  مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداء  (3)
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 ةخلليفته، كالوالية مثالً 
كمسنللا حلل   فائللدة إمللام الزمللان النائللا لنللال  عللنالصلل يح يف املللدى األعمللق أن سسللمل مللن يتضللح أسلله لللية وبللذلك 

فهلو كملن يصلول ملا فائلدة ادسسلان مللا  للنلا ملا فائلدة ادملام  :ولسصلوعليه اعتربسا أسفسنا حمور التشري  واليفون واحلياة 
عجللمل اهلل فرولله الشللريف كمللا سصللول مللا فائللدة األر   مللا فائللد نا للله :وليف األر ل ملل  أن الصلل يح، األعمللق، أن سصلل

 بإذن اهلل  عا ة موكول إ  حمله من علم اليفالم املصامو فصيمل اليفالم يف لإلسسانةة 
 المصلحة في )التقية( كمتعل ، وفي الرخصة كحكم

 ة قلد  يفلون يف احليفلم ومن املهم أن منثمل مبثال من األحيفام الواقعية الثاسوية أيضاً عضداً لآلخوسد الصائمل بلمن املصلل
فلللإن )التصيلللة( ووبلللي ملصلللل ة فيهلللا )ا  يف املتعللللق( وهلللي ، كملللا سلللبق ةواللللذ  مث لللمل الصلللوم لللله باألحيفلللام الظاهريللل سفسللله

ع ال ملصلل ة يف امللؤدى بلمل إمنلا شلر   ( بنلاء عللى ا لا رخصلةهاويز جت)احلفاظ على سفة الشمص أو عرضه أو ماله وليفن 
فعللى الصلول  ،خصلةاختلف يف التصيلة ا لا عزنلة أو ر قد يفلَّف سفسهةة  وضي ه: اسه ملصل ة يف احليفم سفسه أو فصمل للم

إن مل يتلربأ ملن ُهلد د بالصتلمل ، وأملا عللى الصلول بم لا رخصلة، وأن ملن  ركهلاعزنة فاملصل ة يف التصية سفسلها وحيلرم  بيفو ا
صتللمل،  أن ال يتصلي ويُ واسله جيلو  لعلم دام رللله السليد ا موملنهبعل  الفصهللاء بله افل   فلله أن ال يفعلمل كمللا أملري امللؤمنني 

يف التصيلة سفسلها، وهلي امللؤدى،  يفلون مصلل ة حفلا اللنفة  أ  الصلول فلإن املصلل ةهذا كما جيو  له أن يتصي، فعلى 
 ةاملصل ة فيه عائدة إ  احليفم سفسه وهو التوسعة على املؤمنفان وأما ال خيص 

املتعلق وهلللي قائملللة بلللاألخلللذ بللله ضلللرر عليللله فالتصيلللة فيهلللا املصلللل ة  واحلاصلللمل: يف ال خللليص  وسلللعة عليللله وإن كلللان يف
 يفلفة فتدبر وللب    تمةةلملوال خيص يف  ركها فيه املصل ة فيه هو 

*  *  * 
هللا املوضلوعية وأن وووهبلا علينلا ليفو لا حصلاً ملن حصلوقهم  مخة روايات  دل على أن والية أهمل البيلي اذكر  -

ا للللد صلللل ة لنلللا وإن كاسلللي مت صصلللة، ونيفلللن االسلللتعاسة عللللى ذللللك بيفتلللاب مسلللائمل األصلللول علينلللا، ال  لللرد أن فيهلللا م
 للسيد حممد باقر احليفيم دام رلهةاألول 

لى اهلل يلى محمد ويله الفاهرين  َو
 

َاَما َأَياَن َيَلى َهْدِم   :قال ادمام اليفارم  اُم، َمْن َسلاَط َثََلثاا َيَلى َثََلٍث، َفَكَك ََ َيْقِلِه: َمْن َأْهَلَم َُوُر يَا ِه
َهَواِت ََبْفسِ  ََ َر ِِه ِب َاَما َأَياَن َهَواُل  َبَفكُّرِِل ِبفُوِل َأَمِلِه، َوَمَحا َطَراِئَف ِحْكَمِتِه ِبُفُضوِل َكََلِمِه، َوَأْطَفَك َُوَر ِيببْ ِه، َفَكَك

 َنُه َوُدَْبَيالُ َيَلى َهْدِم َيْقِلِه، َوَمْن َهَدَم َيْقَلُه َأْفَسَد َيَلْيِه ِدي
 (ة443)حتف العصول: ي
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