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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
(211) 

 مشككية األحكام تدفع إشكال استحالة مولوية أمر اإلطاعة
فااااا ةافاااة ا ااااثاال) المالحتاااة حللاااأوم جصااايا احلا،اااا أو اغوماااات اململاااني، لاااأوم الل وياااة، و ر ااا  بوجهههخ : هههر: و 

عقااوبونيت  ناادفج بوغااه غااا ج إضااافة إس  ااا   ااى وساايكي وهااو القااول ئيااثثية األحثااام االقو ااائية  اان وغااوب 
لااو ةاااا  اان احلقااائك الويااثيثية فاااا وحر ااة والالإقو ااائية  اان اسااواباب وةراهااة، و لااا لبداهااة اا الوغااوب  اامال  
الفا  الوغاوب الاحي حثام  ينياك  ناهاأل ر املولوي اليرعي بعد احلثم العقلي ال يلأم  ناه جصايا احلا،اا ألالاه ال 

د  مله ليلأم اغومات اململني، ةما ال  لاأم الل وياة بعاد وغ  أعلى وأاد، ةما ال ي  بة  د ر وغ  ي  االه غد به، با و وأ  به العقا 
وال يلاأم  عادا العقوباة علاى األ ار الواحاد  فوثاوا باعميواه أااد، اليارت  ؤحترا  يف  ر باة أعلاى وأااد فرض ةوا حثم

 .إ  العقوبة على األ،ا وزيااهتا على املر بة
، واحملاا ير المالحتاة ال ت1حليقاا عناهقاد قياا باالاه ومما يوضح  لا ةله اا عامل االعوبار ال يأياد علاى عاامل العاني باا 

ال يلااأم  اان وغااوا  او عهاا يااثثة، حقيقااة أال  اارا اا احلرةااة  يااب بعااامل االعوبااار  لااأم يف عااامل العااني والوثااوين فث
حمرك حتاٍا جصيا احلا،ا وال اغومات اململني با احملرك الماين يأيدها سرعة واالدفاعا  فلي  عمله ل اوا  وال مجعاا  ململاني 

على فرض  كحتري الفاعاا المااين يف حلحرةونيت على  وارك واحد وال جصيال  للاا،ا ألا احلا،ا ارغة أاىن، فهحا 
فقااااد سااابك حصااااول الثساااار بعينهاااا الياااادة، وأ اااا علااااى فااارض اغوماعهمااااا حلأي احملرةااااات علااااى الفااا  احلرةااااة زياااااة 

وا حينئاااٍح العلاااة الوا ااة ةثافاااة  ااوارا  اااوارا علواااني  ااا وني علاااى ساابيا البااادل، علاااى ثيسااا جمموعهماااا او واالالثسااار 
  علول واحد.

 وجوب والحرمةية الالبرهان على مشكك
 اماااهالربهاااا علااى  يااثثية الوغااوب واحلر ااة واخويهمااا فهااو  يااثثية ةافااة  باايهمااا، و يااثثية  عاليل وأمهها

 .اموحثم العقالء واليرت بمبو) الدرغا) هل :امهوآحتار 
 مشككية المبادئ

املوعلقاا)، وال فألا  ن  باايهماا املصالاة واملفسادة، بنااء علاى  بعياة األحثاام ملصاا  و فاساد يف أما األول، 
                                                           

 احملاال)، ال.يف  ت1حل
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واملصاا  بع اها أعظام  ان  ،ولاهاا اا املفاسد بع ها أعظم  ن بعض ةجرح أ،بعه أو قطعها أو قطج ياد  أو ق
 أو  سكلة ها يية أو حيوية. ةوابا ،بعض ةإعطائه ارمها  أو سيارة أو  نأال  و عليمه  سكلة أو  

أعظاااام  اااان  فساااادة النظاااار واا  فساااادة وةااااحلا  صااااا  األحثااااام و فاساااادها إ  ال رياااا  يف اا  فساااادة الأالااااا 
 صالاة  أعظم  نأعظم  ن الثحب على عااّي الناس، وةحلا  صلاة الصالة  الثحب على اهلل والرسول 

 غريها.
والوثوينيااااااا)  ت1حلا)ييااااااريع: حلالبعااااااشت وال اااااااا يف االااااااه علااااااى ارغااااااا)، فاالااااااه يف الواماااااايهةمااااااا اا  اااااان  باا

الوارياااا قاااد يثاااوا ضاااعيفا  وقاااد يثاااوا ااااديدا  أو اا بداهاااة  يف الوثوينياااا)،  اااجاملبااااار ةالوارياااا   ،ت2حلبالواساااطة
 سريعا  وبطيئا .
حلالااداعيت للبعااش والأغاار وهاااو يوااكرغح بااني ضااعيب وقااوي، فاااإ ا ةاااا ااعيااه قويااا  سااارت بااااأل ر  اماايهو اان  باا

 .والنهي وإال متها و ماقا
 مشككية اآلثار

فقد ينبعاش بقاوة وقاد ينبعاش  ،االالبعاثت والداعي عليهحل امهت، فألا  ن  عاليلامهأو آحتار  امهحل عاليل وأما الثاني
بابءء وقاد يثاوا ااعياه قويااا  فيواادا اقباال ويقاارت األهااوال وقاد يثاوا ضاعيفا  فااال ينبعاش إال إ ا ةااا أساها  اان 

 الودحرج على املنخفض  ن الوالل.
ها أو قصر  ادهتا، واادة اليت  ربهن  يثثية الوغوب واحلر ة، ادة العقوبة وضعفها واوا  امهةما اا  ن آحتار 

أو ق ّلوها، فاإا  ان الباديهي اا عقاباا) األعماال و موباهتاا أولفاة أااد االخاوالا فاكين هداياة الثاافر وةمرهتا املموبة 
ههةايََة اْلحهها   و،اا  بعااض املاااءت قااال  عاااس: ةاان  الفناااء األالااحال  اان   بااراحتنال ااال وإالقااا  املااؤ ن  اان  َأَجَعْلههْتْم سا

ههرا َوجاَههَد فههيَوعامهاَرََ اْلمَ  َمههْن :َمهَن بااللاههخا َواْليَههْوما اآْل ا دا اْلَحهراما ََ ِا اللاههخا َ َيْسهتَهْووَن عاْ ههَد اللاهخا َواللاههْخ َ   ْسههدا َسهبي
 .ت3حليَهْهداي اْلَةْوَم الظاالامينَ 

 مشككية الطلب
وأا حر ااة الأالااا األخاارا د وأاااد  اان وغااوب ةمااري  اان الواغبااا) ةااآفلبداهااة اا وغااوب الصااالة  وأمهها الثالههث:

واخلماار أاااد  اان حر ااة ةمااري  اان احملر ااا)، وبداهااة وغااوا ةبااائر و،اا ائر، وبداهااة اا الصااالة عمااوا الاادين وغريهااا 

                                                           

 ةصاِّ. ت1حل
 ةاافج احلجر. ت2حل
 .11سورة الووبة: اآلية  ت3حل
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 .ولحا بطلت الصالة با خالل هبا سهوا  اوهنا واا األرةاا أاد وغوبا   ن األغأاء األخرا ،حك  ال
 رغا).، وهو اأو هو هو ل  األةيدللطالوغوب  علول  وببيان : ر:
ا جياب عبارة عن طل  الييء  ج املناج عان ضاد ، و ان الباديهي اا الطلا  علاى ارغاا) واملناج  بوجخ : ر:

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 
 املماالعاة  ان سارقة اار  وباني املماالعاة  ان سارقة  را الفر  البانّي باني الأطل  امليرا على املو)  ن العطش له  و 

فهحا بعض اقواب عن احملا ير المالحتة األوس اليت  ةار) ةلاوازم ملولوياة أ ار ا طاعاة  ارهم له حيواغه أو ال حيواغه 
 واال ومال.

 الدواب عن لزوم الدور أو التسلسِ
َوَأقاهههما الز اااني لثاااوا أ ااار ا طاعاااة  ولوياااا ، الظااارا  إس اا األ ااار باااا اماااهناملااادعى ةو وأمههها التسلسهههِ أو الهههدور، 

هْ ْكمْ حيش االه  ولوي احواج إس أ ر آخار باا ت1حلالصاالََ  فلاو   ت2حلَأطيْعهوا اللاهَخ َوَأطيْعهوا الراْسهوَل َوْأولاهي اأْلَْمهرا ما
وهثاحا  أو حلأطيعاوا أطيعاوات ت3حلأطيعاوات  ولويا  لأم اا حيوااج إس أ ار آخار بااحلأطيعوا أ اريالفسه  َأطيْعواةاا أ ر 

علااى لولاااه لنفسااه إ  يووقااب حينئاااٍح  ...َأطيْعهههواوغاااوب إطاعااة أ اار   ر اا فيلااأم الوسلسااا، أو يلااأم الااادور لااو 
فيعلاا وغاوب  َأطيْعهوا  فيجااب ألالاه قاال: َأطيْعوا...الييء على الفسه إ   قول ملا ا جي  اا أطيج قوله 

 ا طاعة بنفسه.
 المولوية مةاما معلوْل ألمرين الدزئي والكلي، وجوب ا -أ

:ًَ فاالاه حال لاو مل يوغاد  َأطيْعوا اللاَخ...لي  لوغوا أ ر  َأقاما الصاالََ اا وغوب إطاعة  والدواب أو
 ان  وفارت علاى ةوالاه ،ااارا   َأقاما الصاالََ وغوب إطاعة  و لا ألا َأقاما الصاالََ لوغ  إطاعة أ ر املوس با

حلقيقي حلالحي له حك املولوية الحا ياة باا حاك االساواقا  الاحاي الساابقني ر باة علاى حاك ااثر املانعم وحاك املوس ا
فاالاااه جيااا  إطاعواااه ال ألالاااه  َأطيْعهههوا اللاهههَخ...يف أ ااار  متا اااا   الطاعاااة ةماااا فصااالنا  يف واااش ساااابكت وةاااحلا احلاااال

ألالااه ،اااار  اان املااوس، فو زاهنمااا واحااد حيااش اا  ياامول لنفسااه أو لوعلااك أ اار آخاار بااه ليلااأم الاادور أو الوسلسااا بااا 
 الك لأوم إطاعة أي أ ر حلغأئيا  ةاا ةاكقم الصاالة أو ةلياا  ةاكطعأ يف أوا اريت هاو ،ادور   ان املاوس ئاا هاو  اوس 

 حلاألوا ر املولوية وا رااايةت. ةواب   عمال   قام  ولويوه ةما فصلنا الثالم عن هحا ال ابء يف
                                                           

 .111سورة هوا: اآلية  ت1حل
 .91سورة النساء: اآلية  ت2حل
 .َأطيْعوا اللاَخ...  مال   أي أطيعوا أ ري السابك املوغه لثم وهو ت3حل
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 ة ل فسخ ب حو الةضية الحةيةيةشمول أمر اإلطاع -ب
إمناا ،اَدَر وال يلاأم الادور ألالاه ، ت1حل،ا ريا هااا ا لنفساه ألالاه  ان  َأطيْعهوا...سّلمنا، لثن القول أ ار  ثانياً:

للاه، وال يلاأم فقاد أوغ  ةلي إطاعواه، وقولاه هاحا  صادا  لاه  َأطيْعوا...بناو الق ية احلقيقية أي االه بقوله 
 وااكخر بلااااو وغااوا  اخلااارغي لثنااه  ت3حلاملوااكخراا  :هاااو ن ،عااام اقومِّ  اا :هااابوغااو   ن لوصاااياه ت2حلاملوااكخر قاادم 

  وقدم بوغوا  الحهأ لدا اآل ر، فلم يوقدم الييء على الفسه وال  وعلك األ ر عليه، لثوهنما أ رين فودبر.
باااب ا طاعااة ألا  إاااثال عاادم إ ثاااا أ اار  ولااوي يفحلوأ ااا  :واتوقااد  ةرالااا يف حلفقااه الوعاااوا علااى الاارّب والوقاا

ًَ الطاعة  وكخرة عن األ ر فثيب  ؤخح  وعلقا  له  فقد  ةرالا يف بعض املباحش األ،ولية أاله غري  ام وقلنا  االاه : أو
َأطيْعههههوا اللاههههَخ َوَأطيْعههههوا ةمااااا هااااو ةااااحلا إ  قولااااه  عاااااس:   ميثاااان ئااااومم اقعااااا ةمااااا  ةاااار  احملقااااك النااااائيأ 

الفينااا الصاااة  اان األساااس باعوبااار أا  علااول األ اار  وثانيههاً: ت9حلقاههما الصاههالََ أَ أ اار آخاار غااري أ اار  ت1حلالراْسههولَ 
خارغااا  ةقصااد اال ومااال ال  اااالج  اان أخااح  يف املوضااوت  هنااا  فإالااه  وااكخر عاان األ اار خارغااا  ال  صااورا  فللمااوس أا 

أةارب اااهد وةاحلا والوغاداا   ااام اسوا ر  يف  هنه حني إ،دار هاحا األ ار، يقول حل،ا بقصد اال ومالت  مال  
 .ت6حلتَأطيْعوااحلال يف املوكخر عنه ر بة ةا
 ار أا يوصاور  ةساائر لآل وقادم يف الاحهن علاى وغاوا  اخلاارغي، فصاح  َأطيْعوا...واحلا،ا اا وغوا أ ر 

اخلاااارغي املوولاااد  ااان أطيعاااوا  فالطلااا  حلأو األ ااارت َأطيْعهههوا...صاااور الثلاااي الياااا ا لاااه   ياااك ر باااايوو املصااااايك 
إال ةلااه ال جياادي سااابك  هنااا  عليااه فااك ثن اا يوعلااك بااه. فواادبر، لثاان هااحا   هثناال ت7حلعنااهلفوظااة واملنيااكةت  وااكخر حلامل

 بعد إعااة  لا ةله إس اا وغه الأا يوه ،دور   ن املوس ئا هو  وس.
 وصلى اهلل على محمد و:لخ الطاهرين

 .ت272ص: جب العقولحل  اءا ماْن َأْعَلى َدرََجاتا اْلَيةاينا الر َضا باَمْكْروها اْلَةضَ  :ا  ام زين العابدين قال 

                                                           

 فييما هحا األ ر الفسه. ألا حلأوا ريت يف حلأطيعوا أوا ريت عام ت1حل
 ،  وقدم.،ار  وعلَّقا  لنفسه، واملوعلَّكحلأطيعوات  وكخر، فيثوا  وقد ا  ألاله  ت2حل
 وهو هحا األ ر الفسه حلأطيعوا أوا ريت إ   كخر وغوب إطاعوه عن ،دور  بعث  غري  الصاار قبله. ت3حل
 .91سورة النساء: اآلية  ت1حل
 .111سورة هوا: اآلية  ت9حل
 .217-216ى الرب والوقوا ا ووث فقهية أ،ولية حول آية الوعاوا، اار العلوم للطباعة والنير ا بريو): صفقه الوعاوا عل ت6حل
 أو هو عينه، فودبر. ت7حل

 m-alshirazi.com:  ويّسر  الحظة الص الدرس على املوقج الوايل


