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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
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مشككية األحكام تدفع إشكال استحالة مولوية أمر اإلطاعة
وبوجههخ  :ههر :فاااا ةافااة ا اااثاال( المالحتااة حللااأوم جصاايا احلا،ااا أو اغومااات اململااني ،لااأوم الل ويااة ،و ر ا
عقااوبونيت ناادفج بوغااه غااا ج إضااافة إس ااا ااى وساايكي وهااو القااول ئيااثثية األحثااام االقو ااائية اان وغااوب
وحر ااة والالإقو ااائية اان اسااواباب وةراهااة ،و لااا لبداهااة اا الوغااوب اامال لااو ةاااا اان احلقااائك الويااثيثية فاااا
األ ر املولوي اليرعي بعد احلثم العقلي ال يلأم ناه جصايا احلا،اا ألالاه ال ينياك ناه الفا الوغاوب الاحي حثام
به العقا وأوغد به ،با االه يوغد ر بة أعلى وأاد ،ةما ال يوغد مله ليلأم اغومات اململني ،ةما ال لاأم الل وياة بعاد
فرض ةوا حثم اليارت ؤحترا يف ر باة أعلاى وأااد فوثاوا باعميواه أااد ،وال يلاأم عادا العقوباة علاى األ ار الواحاد
إ العقوبة على األ،ا وزيااهتا على املر بة.
ومما يوضح لا ةله اا عامل االعوبار ال يأياد علاى عاامل العاني باا قاد قياا باالاه يقاا عناهحل1ت ،واحملاا ير المالحتاة ال
لااأم يف عااامل العااني والوثااوين فثيااب بعااامل االعوبااار أال اارا اا احلرةااة حقيقااة يااثثة ،و عهاا ال يلااأم اان وغااوا
حمرك ٍ
حتاا جصيا احلا،ا وال اغومات اململني با احملرك الماين يأيدها سرعة واالدفاعا فلي عمله ل اوا وال مجعاا ململاني
حلحرةونيت على وارك واحد وال جصيال للاا،ا ألا احلا،ا ارغة أاىن ،فهحا على فرض كحتري الفاعاا المااين يف
زي ااااة الي اادة ،وأ ااا عل ااى ف اارض اغوماعهم ااا حلأي احملرة اااات عل ااى الفا ا احلرة ااة بعينه ااا فق ااد س اابك حص ااول الثس اار
واالالثسااار واا جمموعهمااا س ايثوا حينئا ٍاح العلااة الوا ااة ةثافااة اوارا اوارا علوااني ااا وني علااى ساابيا الباادل ،علااى
علول واحد.
البرهان على مشككية الوجوب والحرمة
وأمهها الربهاااا علااى يااثثية الوغااوب واحلر ااة واخويهمااا فهااو يااثثية ةافااة باايهمااا ،و يااثثية عاليلهم اا
وآحتارمها :وحثم العقالء واليرت بمبو( الدرغا( هلما.
مشككية المبادئ

أما األول ،فألا ن باايهماا املصالاة واملفسادة ،بنااء علاى بعياة األحثاام ملصاا و فاساد يف املوعلقاا( ،وال
حل1ت يف احملاال( ،ال.
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اا اا املفاسد بع ها أعظم ن بعض ةجرح أ،بعه أو قطعها أو قطج ياد أو قولاه ،واملصاا بع اها أعظام ان
بعض ةإعطائه ارمها أو سيارة أو نأال و عليمه سكلة أو ةوابا ،أو سكلة ها يية أو حيوية.
وة ااحلا ص ااا األحث ااام و فاس اادها إ ال ريا ا يف اا فس اادة الأال ااا أعظ اام اان فس اادة النظ اار واا فس اادة
عااي الناس ،وةحلا صلاة الصالة أعظم ن صالاة
الثحب على اهلل والرسول  أعظم ن الثحب على ّ
غريها.
ةم ا ااا اا ا اان باايهم ا ا اا :حلالبع ا ااشت وال ا ا ااا يف اال ا ااه عل ا ااى ارغ ا ااا( ،فاال ا ااه يف الوي ا ا اريعيا(حل1ت والوثويني ا ااا(
بالواسااطةحل2ت ،ةالواريااا املباااار يف الوثوينيااا( ،ااج بداهااة اا الواريااا قااد يثااوا ضااعيفا وقااد يثااوا اااديدا أو
سريعا وبطيئا.
و اان باايهم اا حلالااداعيت للبعااش والأغاار وهااو يوااكرغح بااني ضااعيب وقااوي ،فااإ ا ةاااا ااعيااه قويااا سااارت باااأل ر
والنهي وإال متها و ماقا.
مشككية اآلثار

وأما الثاني حل عاليلهما أو آحتارمهات ،فألا ن عاليلهما حلاالالبعاثت والداعي عليه ،فقد ينبعاش بقاوة وقاد ينبعاش
بابءء وقاد يثاوا ااعياه قويااا فيواادا اقباال ويقاارت األهاوال وقاد يثاوا ضاعيفا فااال ينبعاش إال إ ا ةااا أساها اان
الودحرج على املنخفض ن الوالل.
ةما اا ن آحتارمها اليت ربهن يثثية الوغوب واحلر ة ،ادة العقوبة وضعفها واوا ها أو قصر ادهتا ،واادة
املموبة وةمرهتا أو قلّوها ،فاإا ان الباديهي اا عقاباا( األعماال و موباهتاا أولفاة أااد االخاوالا فاكين هداياة الثاافر
َج َع ْلههتْ ْم اسههةايَةَ الْحهها
ال ااال وإالقااا املااؤ ن اان باراحتن األالااحال اان ةاان الفناااء و،ا بعااض املاااءت قااال عاااس :أ َ
ا ا
ا
ا
اا
جاهه َد فههي َس ا
هبيِ اللاه اهخ َ يَ ْسهتَه ْوو َن اع ْه َد اللا اهخ َواللاههخْ َ
:م َهن بااللاههخ َوالْيَه ْهوم ْاآل ه ار َو َ
ْحهر اام ََ َمه ْهن َ
هارَ ال َْم ْسههدد ال َ
َوعم َ
ا
ا
مينحل3ت.
يَه ْهدي الْ َة ْوَم الظاال َ
مشككية الطلب
وأمهها الثالههث :فلبداهااة اا وغااوب الصااالة آةاد وأاااد اان وغااوب ةمااري اان الواغبااا( األخاارا وأا حر ااة الأالااا
واخلماار أاااد اان حر ااة ةمااري اان احملر ااا( ،وبداهااة وغااوا ةبااائر و،ا ائر ،وبداهااة اا الصااالة عمااوا الاادين وغريهااا

ةصا.
حل1ت
ِّ
حل2ت ةاافج احلجر.
حل3ت سورة الووبة :اآلية .11
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الحك ،واا األرةاا أاد وغوبا ن األغأاء األخرا ولحا بطلت الصالة با خالل هبا سهوا اوهنا.
وببيان  :ر :الوغوب علول للطل األةيد أو هو هو ،وهو ارغا(.

بوجخ  :ر :ا جياب عبارة عن طل الييء ج املناج عان ضاد  ،و ان الباديهي اا الطلا علاى ارغاا( واملناج
عن ضد ةحلا؛ أال را الفار اقلاي باني طلا الظاا ا العاااي للمااء حلإ ا طلباه هاو بنفساه أو إ ا أ ار باهت وباني
طل امليرا على املو( ن العطش له وأال را الفر الب ّاني باني املماالعاة ان سارقة اار وباني املماالعاة ان سارقة
ارهم له حيواغه أو ال حيواغه فهحا بعض اقواب عن احملا ير المالحتة األوس اليت ةار( ةلاوازم ملولوياة أ ار ا طاعاة
واال ومال.

الدواب عن لزوم الدور أو التسلسِ

وأم هها التسلس ههِ أو ال ههدور ،امل اادعى ةوهنم اا الز ااني لث ااوا أ اار ا طاع ااة ولوي ااا ،الظ ارا إس اا األ اار ب ا اَ وأَقا ه اهم
هول َوأْولاهي ْاأل َْمه ار امه ْ ْك ْمحل2ت فلاو
صالَحل1ت حيش االه ولوي احواج إس أ ر آخار ب اأَطيعْهوا اللاهخَ َوأَطيعْهوا ال ار ْس َ
ال ا
ةاا أ ر أَطيعْوا الفسه ولويا لأم اا حيوااج إس أ ار آخار بااحلأطيعوا أ اري أطيعاواتحل3ت أو حلأطيعاوا أطيعاوات وهثاحا
فيلااأم الوسلسااا ،أو يلااأم الاادور لااو ر ا وغااوب إطاعااة أ اار أَطيعْههوا ...علااى لولااه لنفسااه إ يووقااب حينئا ٍاح
الييء على الفسه إ قول ملا ا جي اا أطيج قوله أَطيعْوا ...فيجااب ألالاه قاال :أَطيعْهوا فيعلاا وغاوب
ا طاعة بنفسه.

معلول ا
مةام المولوية
أ -وجوب األمرين الدزئي والكلي،
ْ
صالَ لي لوغوا أ ر أَطيعْوا اللاخَ ...فاالاه حال لاو مل يوغاد
والدواب أوًَ :اا وغوب إطاعة أَقا ام ال ا
صال َ وفارت علاى ةوالاه ،ااارا ان
صال َ و لا ألا وغوب إطاعة أَقا ام ال ا
لوغ إطاعة أ ر املوس باأَقا ام ال ا
املوس احلقيقي حلالحي له حك املولوية الحا ياة باا حاك االساواقا الاحاي الساابقني ر باة علاى حاك ااثر املانعم وحاك
الطاعااة ةمااا فصاالنا يف وااش سااابكت وةااحلا احلااال متا ااا يف أ اار أَطيعْههوا اللاههخَ ...فاالااه جي ا إطاعوااه ال ألالااه
ياامول لنفسااه أو لوعلااك أ اار آخاار بااه ليلااأم الاادور أو الوسلسااا بااا ألالااه ،اااار اان املااوس ،فوزاهنمااا واحااد حيااش اا
الك لأوم إطاعة أي أ ر حلغأئيا ةاا ةاكقم الصاالة أو ةلياا ةاكطعأ يف أوا اريت هاو ،ادور ان املاوس ئاا هاو اوس
عمال قام ولويوه ةما فصلنا الثالم عن هحا ال ابء يف ةواب حلاألوا ر املولوية وا رااايةت.
حل1ت سورة هوا :اآلية .111
حل2ت سورة النساء :اآلية .91

حل3ت أي أطيعوا أ ري السابك املوغه لثم وهو مال أَطيعْوا اللاخَ....
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ب -شمول أمر اإلطاعة ل فسخ ب حو الةضية الحةيةية

ثانياً :سلّمنا ،لثن القول أ ار أَطيعْهوا ...ااا ا لنفساه ألالاه ان ،ا ريا هحل1ت ،وال يلاأم الادور ألالاه إمناا َ ،اد َر
بناو الق ية احلقيقية أي االه بقوله أَطيعْوا ...أوغ ةلي إطاعواه ،وقولاه هاحا صادا لاه فقاد للاه ،وال يلاأم
حل2ت
ومم اقعااا ،و نهااا :اا املوااكخرحل3ت وااكخر بلااااو وغااوا اخلااارغي لثنااه
قاادم املوااكخر لوصاااياه بوغااو نهااا :ا ِّ
وقدم بوغوا الحهأ لدا اآل ر ،فلم يوقدم الييء على الفسه وال وعلك األ ر عليه ،لثوهنما أ رين فودبر.

ارب والوق اوات :حلوأ ااا إاااثال عاادم إ ثاااا أ اار ولااوي يف باااب ا طاعااة ألا
وقااد ةرالااا يف حلفقااه الوعاااوا علااى الا ّ

الطاعة وكخرة عن األ ر فثيب ؤخح وعلقا له فقد ةرالا يف بعض املباحش األ،ولية أاله غري ام وقلنا أوًَ :االاه
ميث اان ئ ااومم اقع ااا ةم ااا ة اار احملق ااك الن ااائيأ  ةم ااا ه ااو ة ااحلا إ قول ااه ع اااس :أَطيعْه ههوا اللاه ههخَ َوأَطيعْه ههوا
صههالَحل9ت وثاني هاً :الفينااا الصاااة اان األساااس باعوبااار أا علااول األ اار
ال ار ْسه َ
هولحل1ت أ اار آخاار غااري أ اار أَقاه اهم ال ا
خارغااا ةقصااد اال ومااال ال ااالج اان أخااح يف املوضااوت هنااا فإالااه وااكخر عاان األ اار خارغااا ال صااورا فللمااوس أا
يقول حل،ا بقصد اال ومالت مال ااام اسوا ر يف هنه حني إ،دار هاحا األ ار ،والوغاداا أةارب اااهد وةاحلا
احلال يف املوكخر عنه ر بة ةاأَطيعْواتحل6ت.

واحلا،ا اا وغوا أ ر أَطيعْوا ...وقادم يف الاحهن علاى وغاوا اخلاارغي ،فصاح لآل ار أا يوصاور ةساائر

املص اااايك ويوص ااور الثل ااي الي ااا ا ل ااه ي ااك ر ب ا اأَطيعْ ههوا ...فالطل ا حلأو األ اارت اخل ااارغي املوول ااد اان أطيع اوا
حلامللفوظااة واملنيااكةت وااكخر عنااهحل7ت لثناه سااابك هنااا عليااه فااك ثن اا يوعلااك بااه .فواادبر ،لثاان هااحا ةلااه ال جياادي إال
بعد إعااة لا ةله إس اا وغه الأا يوه ،دور ن املوس ئا هو وس.

وصلى اهلل على محمد و:لخ الطاهرين
ا
ض ااء امن أَ ْعلَى َدرج ا
ات الْيَ اةي ان حلجب العقول :ص272ت.
قال ا ام زين العابدين  :الر َ
ََ
ضا با َم ْك ْروه الْ َة َ ْ
ويسر الحظة الص الدرس على املوقج الوايلm-alshirazi.com :
ّ

حل1ت ألا حلأوا ريت يف حلأطيعوا أوا ريت عام فييما هحا األ ر الفسه.
حل2ت حلأطيعوات وكخر ،فيثوا وقد ا ألاله ،ار وعلَّقا لنفسه ،واملوعلَّك ،وقدم.
حل3ت وهو هحا األ ر الفسه حلأطيعوا أوا ريت إ كخر وغوب إطاعوه عن ،دور بعث غري الصاار قبله.
حل1ت سورة النساء :اآلية .91
حل9ت سورة هوا :اآلية .111
حل6ت فقه الوعاوا على الرب والوقوا ا ووث فقهية أ،ولية حول آية الوعاوا ،اار العلوم للطباعة والنير ا بريو( :ص.217-216
حل7ت أو هو عينه ،فودبر.
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