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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
(213) 

 حكم العقلبلزوم الدور أو التسلسل في النقض 
كرروأ أوامررر ال رراري مولويررة يف املسررلةالو العةليررة ويف مرن   بلررموم الرردور أو اللسلسرر ، يرر  علررى إهلرر ا م كمااا

؛ إذ إأ   حاكماً كذلك، حذو الةذة بالةرذةكوأ العة  مناللسلس  بلموم الدور أو  النةضأمر اإلطاعة خاصة، 
لررموم إطاعلرره يف هررذا األمررر أو  هُسرر ل عمررن و ررالعةرر  إذا قررال  أطررع ال ررري: أو قررالم  أطعررب (يمررا أح ررم برره:، 

كراأ ملوقفراً   لرمم اللسلسر ، وإأ كراأ ل رموله لنفسره؟ (إأ كاأ ألمر آخر منه صرا ر بإطاعرة هرذين األمررين ذاك
جترردي بعينرره يفررر  يف  ،علررى سفسرره، (را ررع مررا أهلرر لوي علررى مولويررة ح ررم ال ررري، اررا سةلنرراي يف الرردر  السرراب 

 .، واجلواب اجلوابمولوية ح م العة 
 مدرك ال حاكملعقل ا

ك ولرريح حاكمرراً، علررى مبررا مجررع مررن ا ةةررني، (ررال يصرر  الةررول علررى هررذا در  العةرر  ُمررإأ : (2)الوجااا النااا ي
(ررإذا كرراأ العةرر  هررو املرردرك كرراأ  وعليررهم اب اإلطاعررة واالمللررال،املبررا برر أ احلرراكم باالسررلةالل هررو العةرر  يف برر

 على هذا املبا. ال ري هو احلاكم، واحلاص  أأ األمر مةلوب عليه 
 والعقل حجتان هو اهلل تعالى والنبي الحاكم 

العة  وسريطاأ وحتلراأ مع   عنه بال ري، املعَّب ، ب أ احلاكم هو اهلل تعاىل، والنيباحل   الوجا النالث: 
ااا    :ُحج تَااااي نِ  الن اااا ِ  َعلَاااى ِلل ااااِ  ِإن  وقرررد ور  يف احلرررديي ال رررري م  ااا   وَ  ظَااااِهَر    ُحج   الظ ااااِهَر ُ  فََأم اااا ،بَاِطنَااا    ُحج 

َ  ِبَياءُ وَ  فَالرُُّسلُ  َِئم  ُ وَ  األ  (يردور األمرر برني أأ ي روأ كالررا مرهلرداً، أو كالررا  : 2فَاال ُعُقولُ  ال َباِطنَا ُ  َأم اوَ  ، األ 
 حاكماً، أو العة  مرهلد وال ري حاكم، أو الع ح.

الرررراص  صررراحل اللعليةرررة، إذ مرررا ام  ا ةررر  ال يصرررل  ر اً ملبرررا ، إضرررا(ة إىل كوسررره  الفررراً ملبنرررايواألول: 
عرّب  إىل امل لر عرن الواقرع إذا وصر   الذمرةكالرا مرهلداً (و ل البحي عن هل أ موىل املوايل وأسه أمر بلفريغ 

لبحرري عررن األ لررة، ال (يتررل ا ،مرروىل املرروايل اذا صررنعمررطريرر  خررا  أو مطلةرراً، (ينلةرر  البحرري إىل الوقرروي وأسرره 
                                                           

 للال هو العة ،  وأ ال ري.و وي مناق لنا للمحة  اخلراساين يف  عواي اأ احلاكم يف باب تفريغ الذمة باالممن  :1 
 .11  1طهراأم جال لل اإلسالمية ر اإلسالم ال ليب، ال ايف،  ار ثةة  :2 
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 .(ليح لل ري ح م مولو  احلاكم باالسلةالل هو العة ك ص  عام ألأ   سفي الوقوي مباً 
مرا إ، و  ر  يةللممرا إ مهو ما اخرتسراي وأوضرحنا ماميلره وعردم ورو  هلريا مرن اإلهلر االو عليرهوالنا ي: 

علرى معلرول واحرد (ي روأ هموعهمرا العلرة،  علرى سربي  البردل لورو را على أمر واحد ورو  العللني اللراملني
ولو منضماً إىل العة ، و ل أأ سسلنطةه وأسه هر  أخرذ طريةراً خاصراً  وعلى أ  (إذا كاأ ال ري هو احلاكم

بعرررد اأ د يفرررد (يررره  اللرررة علرررى املنرررع  ، وال ي فررري أأ ال يفرررد يف العةررر   اللرررة علرررى ذلررركأو ال إىل أح امررره
 .واالسلحالة الذاتية أو الوقوعية

 مطلوب صاحل احلاهلية ب  هو مدعاي.الداللة على أقوى يف والنالث: 
(ةررداأ الرردلي  علررى أأ ال ررري هررر  مرهلررد والعةرر  حرراكم، أسرره مررا سررب  مررن يررر  عليرره إضررا(ة إىل والراباا : 

خررالا الةاعررردة، إذ مرررا ام قرررد عهرررر أأ اهلل تعررراىل هررو احلررراكم وأأ الرسرررول والعةررر  وسررريطاأ أو حتلررراأ أو 
صيرا ة مرع اكم، ألسه مام العة  احل أأ ي وأ هو  مةلضى الةاعدة لو  ار األمر بينهماوكيالأ عنه، (إأ 

كمالره ومامره، مضرا(اً إليره كوسره مروحًى   الوحي والنبوة والرسالة، ( ير  ي روأ العةر  حاكمراً  وسره وهرو 
نُ وَ  إليه وكوسه أيضاً وسيط الفيض اإل ي مبعا لِ  َأَمان   َ ح  َر ضِ  أِلَه  الِ  َأَمان   النُُّجومَ  َأن   َكَما األ   الس اَماءِ  أِلَه 

نُ وَ  ِسكُ  بَِنا ال ِذينَ  َ ح  َر ضِ  َعَلى تَاَق َ  َأن   الس ماءَ   الل اُ  يُم  ِسكُ  بَِناوَ   بِِإذ  ِاِ  ِإال   األ  َر ضَ  يُم  ِلَهاا َتِميادَ  َأن   األ   بَِأه 
َم ُ  تُان َشرُ وَ  ال َغي ثَ  يُاناَزِّلُ  بَِناوَ  ُرجُ وَ  الر ح  َر ضِ  بَارََكاتُ  َتخ  َر ضِ  ِفي َما اَل  َلو  وَ  األ  ِلَها َلَساَخت   ِمن ا األ   .: 1بَِأه 

 عقلوال دليل على مولوي  ال على مولويتا األدل  
ِإ  َما َولِيُُّكُم الل ُا َوَرُسولُُا َوال ِذيَن آَمُنوا كلرية، ومنها قوله تعاىل   األ لة على مولويله آخر: وبوجا 

تُاوَن الز َكااَ  َوُهام  رَاِكُعاونَ   ْ عراهر  لعر بر  وأمرا العةر  (رال  لير  علرى مولويلره  :2 ال ِذيَن يُِقيُموَن الص اَاَ  َويُا
الَ  الل اُ  َخَلقَ  َلم ا(الحظ ملاًل ما ور  يف احلديي  ،ال غريكوسه مرهلداً األ لة   َبالَ  َأق ِبال   لَااُ  قَاالَ  ال َعق   ثُام   ،َفَأقا 

َسنَ  َخل قا   َخَلق تُ  َما َجَاِليوَ  ِعز ِتيوَ  :فَاَقالَ  ،َفَأد بَارَ  َأد ِبر   َلاُ  َقالَ   ِإي ااكَ وَ  ،أَ ا َهاى ِإي ااكَ وَ  آُمارُ  ِإي اكَ  ،ِمن كَ  َأح 
(لئن كاأ ال منا  من الةول مبولوية أحدرا كاأ الالصم ذلك ال ع سه كما ذهرل  : 3ُأَعاِقبُ  ِإي اكَ وَ  أُثِيبُ 
 .إليه

                                                           

 .202  1ج مقم ار ال لل اإلسالمية ر  ،النعمة مامو  الدين كمالوق،  الصدال يخ  :1 
 .55اآلية املائدةم سورة  :2 
 .21  1، ال ايف،  ار ال لل اإلسالمية ر طهراأم جاإلسالم ال ليبثةة  :3 
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وكيلرني لر ر  واحرد يف بيرع هرذي  :1 والعة  بالنسبة إىل موىل املوايل، ي ربهاأ م إأ النيب وبوجا آخر
لر ر  واحرد يف وقر  واحرد  واحردة ة، (إهنما إذا باعا هذي الدار  (عرةً لر   يف تمويفه من امرأالدار ملاًل، أو 
بعنرراك هررذي الرردار مبليرروأ، أو قررال كرر  منهمررا ملمامنرراً مررع اآلخررر  م كمررا لررو قرراال واخلصوصررياو بررنفح الةيمررة

بعلك الدار مبليوأ: (إما أأ ال يةرع البيرع أصراًل، وهرو خرالا الو رداأ لبداهرة أأ ضرم اللراين لر ول ال يضرر 
ك أو الع رررح وهررو ترررر ي  برررال بةصررد اإلس ررراا وال غررري، وكرررذا ضررم األول لللررراين، وإمررا أأ يةرررع هررذا  وأ ذا

املطلرروب  هررو (هررذا  ،(ي وسرراأ هموعرراً العلررة اللامررة ،مررر  ، وإمررا أأ يةررع البيررع مسررلنداً كمعلررول إليهمررا مجيعرراً 
عرردم ال ر  اخلررامح وهرو   يف حبرري ترداخ  األسررباب، وذلرك بعرد الفرررا  عرن كمرا (صرلناي سررابةاً وكمرا (ص ر

ل صرر  واللرراين السرربل للمرتبررة  م رر  ية البيررع يف ملرر  هررذي الصررورة وإال ألم ررن أأ ي رروأ أحرردرا السرربل
أو وأمرا مرع عدمره (لرو كراأ ارت راص  ،إهل ال (يرهال  هذا  ذا وذاك لذاك، وذلك مع قصد ك  منهما األهلد ،

(ي وأ اجملمروي معلرواًل مجيعاً عرا اسصرا ك  منهما حبسبه وإال (ي وأ ك  منهما مؤثراً يف األص  والدر ة 
 للمتموي، (ل م  وتدبر.

 الكبرى بالصغرىخلط 
خلررط ح ررم الصررمرى حب ررم ال ررّبى، (ررإأ اسررلةالل (يمررا يبرردو لنررا مررن  إأ مررا ذكررريالوجااا الراباا : 

أال تررررى أأ كرررّبى و ررروب العبرررا ة مرررلاًل مسرررلمة وهررري مرررن  ؛العةررر  برررال ّبى ال يسرررللمم اسرررلةالله بالصرررمرى
مرا ام و روب   أ صروم الوصرال عبرا ةوالةرول براملسلةالو العةلية، ول ن أين ذلك من تنةي  حال الصمرى 

لنةرري  حررال ل، برر  أأ اللمسررك بررال ّبى كررذلك  مخسررة ركعرراو عبررا ةاأ أو  العبررا ة مررن املسررلةالو العةليررة؟
ومرن البرديهياو أأ احل رم ال يل فر  موضروعه وأأ اللمسرك  ،لصمرى ارا يسرمى مبمالطرة ال رّبى والصرمرىا

 بالعام يف ال بهة املصداقية أل(را ي خط .
 في باب اإلطاع  وصغرى طريقي  الظن المطلق كبريان 

 هناك كّبياأم وفي المقام:
 امللال أمر املوىل.واإلطاعة و الذمة  غم و وب تفرياألولى
العةليرة وررا مرا قررري ال فايرة وأثبلره وررا ارا  م إأ امللال الواقع مّبئ للذمة، وكالرا من املسرلةالوالنا ي 

                                                           

 الحظ أسه هر  ت بيه لللةريل إىل الذهن. :1 
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 ال هلك (يه.
مفررر  للذمررة وأسرره برره اصرر  امللررال الواقررع، وأيررن إثبرراو ال ّبيررني مطلةرراً أأ الظررن  :هاايو  صااغرىوهناااك 

إىل الواقررع مو برراً وكوهنمررا مررن املسررلةالو العةليررة مررن إثبرراو كرروأ  الظررن: وهررو صررمرى مررن صررمرياو الطرررق 
 للفريغ الذمة؟

 تصرف في الصغريات دون الكبريينالشارع و 
ال رراري يف الصررمرى، سررلباً تررارة  ا  تصررر  ا، مررهوعرردم تصرررا ال رراري (ي ال ّبيررنيإسنررا يفررد مررع مسررلمية  باال

يبة املسلم بالع ح اعلّب غ  و (ةد اعلّب الةيا ، وهو من الطرق املدعاة، غري مفر  للذمة،  ،وإيفاباً تارة أخرى
 طريةاً لإلحراص أصاًل. :1 يبةطريةاً للح م بطهارته مع أأ العةالا ال يفدوأ هر  الم  

مرع أسره ال هلررك يف إسره مرا أكلرر تصررا ال راري يف الصررمرياو، صرمرياو الطررق واألمراراو، والحاصال: 
 .من  وأ تصرا (يهما  مماً  ح مه بلينك ال ّبيني حلماً 

ال ّبيررني  و(يرره أواًلم إأ  ميةيف عرراهر كالمرره اسلةرر  مررن مسررل   أسرره  ذلررك يالحررظ عليرره وعلررى 
احلاكم على االسلةالل يف باب تفريغ الذمة باإلطاعرة واالمللرال إ را هرو العةر  ولريح لل راري يف هرذا البراب 
ح م مولو  يلبعه ح م العة  ولو ح م يف هذا الباب كاأ يلبع ح مه إرهلا اً إليره، وقرد عر(ر  اسرلةالله 

علرى صرمرى الظرن  وإأ  مرايةرة أو تعبرداً مرؤمجن  ممراً: إىل تطبيةهب وأ الواقع مبا هو مفر  وأأ الةطع به حة
اقع أيضراً مؤمجنراً املؤمجن يف حال االسسدا  هو الظن مبا كراأ الةطرع بره مؤمجنراً حرال االسفلراو، (ي روأ الظرن برالو 

 .:2 :حال االسسدا 
يرة الظرن بةرول وسي يت مميد إيضاو و (ع وهرم وبرهنرة الفررق برني الةطرع والظرن وعردم صرحة اسرلنلاج حت

 مطل  على االسسدا  بإذأ اهلل تعاىل (اسلظر.
 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين

 
َم ِ  َم َ  الدُّ ا َيا ِمنَ  بِالدُّونِ  َرِضيَ  ال َعاِقلَ  ِإن  م  ال اعماإلمام قال   ِمنَ  بِالدُّونِ  يَار ضَ  َلم   وَ  ال ِحك 

َم ِ   :382 م حت  العةول   ِتَجارَتُاُهم   رَِبَحت   َفِلَذِلكَ  الدُّ ا َيا َم َ  ال ِحك 
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