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 : تقديم 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمد هلل رّب العالميف ، والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف محمد الصادؽ األميف ، 
 .وعمى أىؿ بيتو الطيبيف الطاىريف 

يعتمد الفقيو في عممّية استنباط الحكـ الشرعي عمى مجموعة مف القواعد المميدة أو مجموعة 
 وقد بحث األصوليوف تمؾ القواعد بما ال – عمى الخالؼ المعروؼ –مف العناصر المشتركة 

 .مزيد عميو وأضاؼ آخروف بعض المسالؾ المنقحة والمؤسسة التي تخدـ الحكـ الشرعي 

الذي تناولو عمماء األصوؿ وشيده السّيد " حؽ الطاعة"ومف بيف تمؾ المسالؾ ىو مسمؾ 
 .محمد باقر الصدر في بحوثو ودروسو 

وىو مسمؾ جديد في التعامؿ األصولي ، لو أركانو ومقّوماتو الخاصة التي تميزه عف مسمؾ 
ومف ىنا ، فقد وقع االختيار عمى بحثو لما . المشيور ، مضافًا لتمؾ الثمرات المترتبة عميو 
 .لو مف الجّدة وعدـ الدراسة كبقية الموضوعات 

وقد انتظـ البحث عف ذلؾ بمقّدمة ، وفصميف وخاتمة ، فالمقّدمة بّينت األطر العامة لمبحث 
، وتناوؿ الفص األوؿ مفيـو حؽ الطاعة وأركانو والثمرات المترتبة عميو ، وأوضح الفصؿ 

ثـ الخاتمة التي توصؿ ليا البحث . الثاني الموقؼ العممي والعممي مف مسمؾ حؽ الطاعة 
 .وأفرزتيا معايير البحث العممي ، وأخيرًا خاتمة بأىـ المصادر والمراجع المعتمدة 

مع اإللتفات إلى أف ىنالؾ جوانب كثيرة لـ يتعّرض ليا الباحث عف ىذا المسمؾ ، بأمؿ أف 
 – التي بيف يديؾ –يكوف التوفيؽ حميفنا في بيانيا في دراسة أخرى ؛ إذ إف ىذه الدراسة 

 .حمقة مف سمسمة تبحث في المسالؾ األصولية العالية 
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وكّمي أمؿ أف تكوف ىذه الدراسة بادرة خير لألخوة واالخوات الباحثيف لمتأمؿ في تمامّية 
 .ومانعّية المطالب المذكورة ىاديًا إياىـ كممات الصدؽ بالدعاء 

وفي الختاـ أسأؿ اهلل تعالى أف يجعمو عممًا نافعًا وعماًل مقبواًل ، وأف يوفقني إلتماـ ىذه 
 .السمسمة األصولية بمزيد مف التوفيؽ والتسديد ؛ فإنو العالـ بخفايا العباد 

 

 

 

                                                                     الباحث

                                                              فارس فضيؿ عطيوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 الفصل األّول

مسمك حّق الطاعة في مفيومو ومرتكزاتو والثمرات 
 المترتبة عميو

 

 التعريف بمسمك حّق الطاعة:المبحث األّول 

 المرتكزات العممّية لمسمك حّق الطاعة: المبحث الثاني 

 الثمرات المترّتبة عمى مسمك حّق الطاعة: المبحث الثالث 
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 المبحث األّول 

 "حّؽ الطاعة"التعريؼ بمسمؾ 
        

 مفيوم حّق الطاعة: أّواًل  

 "حّق الطاعة"التأصيل والتأسيس لمفيوم : ثانيًا 

 مقتضيات حّق الطاعة ومالكاتو: ثالثًا 
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 :لمتعريؼ بمسمؾ حّؽ الطاعة يتنّوع البحث فيو كاآلتي 

 مفيوم حّق الّطاعة: أّواًل 

فيالحظ عميو أنو مصطمح رابطي قد ربط بيف " حؽ الطاعة"إذا ما أردنا بياف مصطمح 
العبد الذي : المولى الذي لو عمى العبيد مطمؽ الطاعة واالحتراـ ، والثاني : طرفيف ، األوؿ 

 .عميو حسف الطاعة واالنقياد 

ال فمف دوف أحدىما ال معنى لوجود مثؿ ىذا  ومف خالؿ ىذيف الطرفيف نشأة فكرة الحّؽ وا 
 .الحؽ كما ىو واضح 

 :وعميو فالمصطمح مرّكب بمفظو وبمعناه ، ولبيانو مفصاًل يقاؿ 

 في المغة" حّق الطاعة"ـ مفيوم 1

 أـ مفيوم الحق 

 وجاء . ()ووجب ثبت ِإذا يحؽّ  الّشيء حؽّ  ، مصدر وىو ، الباطؿ خالؼ الّمغة في الحؽ
 وجب األمر حؽّ  ومعنى . ()الثّابت والموجود والممؾ الماؿ عمى يطمؽ الحؽّ  أفّ  القاموس في

إنكاره  يسوغ ال اّلذي الثّابت بأّنو  : ))( ىػ 852: ت  )وعّرفو ابف حجر  ، شؾّ  بال ووقع
 . وعميو فال يخرج عف كونو ما ثبت لمغير ()((

 ب ـ مفيوم الطاعة

 يدؾ طوع وأنا ، طاعة واالسـ ، لو انقاد : أي إطاعة أطاعو : يقاؿ والموافقة ، ىي االنقياد
 ِإال يكوف ال الجواب أفّ  كما ، أمر عف إال الّطاعة تكوف وال : الفيوميّ   قاؿ . لؾ منقاد أي: 

                                                           

  .(حقؽ  ) مادة 1460 / 4: الصحاح ، الجوىري :  ينظر ()
  .(الحؽ  ) مصدر 221 / 3: القاموس المحيط ، الفيروزآبادي :  ينظر ()
  .389 / 13:  فتح الباري ، ابف حجر ()
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  ِخ َف   َف َف ْت َف َف   َف َف َف َف ُه   َف ِخ  ِخ   َف ْت َف   َف ْت ُه ُه   َف ُه   َف َف َّو َف ْت  :  ومنو قولو تعالى  .()فأطاع أمره : يقاؿ ، قوؿ عف

    ْت َف  ِخ ِخ  َف 
().   

 في االصطالح" حّق الطاعة"ـ مفيوم 2

مف المصطمحات التي ُيشار إلى معانييا بتعبيرات " حؽ الطاعة"بداية ُيشار إلى أف مصطمح 
، " حؽ المولوية والعبودية" "حؽ المولوية"و" حؽ المولى"و" حؽ طاعة المولى"كثيرة مف قبيؿ 

ومف جية أخرى فإف استعمالو مف قبؿ الفقياء وغيرىـ لـ يكف فيو خصوصية زائدة عف 
المعنى المغوي العاـ المفيـو منو ؛ ولذلؾ نجدىـ يستعممونو وال يختمفوف في داللتو سعة 

 .وضيقًا ، بؿ يؤخذ معناه المراد بالتسميـ واإلذعاف 

الذي  ( ىػ 1400: ت  )ولـ يناقش في ىذا المعنى المتداوؿ حتى السيد محمد باقر الصدر 
 (قده  )بؿ اكتفى  (قبح العقاب  )اعتمده كمسمؾ جديد في بعض براىينو في مقابؿ مسمؾ 

 . ودائرة تطبيقو سعة وضيقًا ()بمناقشة مقتضيات ىذا الحؽ

وقد ُيعتذر بكوف ىذا المصطمح مف المصطمحات الواضحة التي ال يختمؼ فييا اثناف ، فال 
 .ينبغي وقوع النزاع في مثميا 

ّف العقؿ يدرؾ منّجزية إ: ومع ذلؾ فقد ذكر المحقؽ البحراني في معجمو في بياف معناه 
التكميؼ المنكشؼ بأّي مرتبة مف مراتب االنكشاؼ ، أي سواء كاف بمرتبة القطع أو الظف أو 

  .()حتى االحتماؿ

 
                                                           

 المصباح المنير:  ينظر ()
  .30/  المائدة ()
:  ـ 1975:  ، ت 2 النجؼ األشرؼ ، ط –المعالـ الجديدة لألصوؿ ، محمد باقر الصدر ، مطبعة النعماف :  ينظر ()

177.  
  .38:  ـ 2011:  ، ت 1 بيروت ، ط –المعجـ األصولي ، محمد صنقور عمي ، مؤسسة التاريخ العربي :  ينظر ()
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 :ينبغي اإلشارة إلى عّدة نقاط وكما يأتي -  المّدعى –ومع ىذا الوضوح 

 مفيـو الطاعة مف المفاىيـ المشّككة التي ليا مراتب مختمفة وليست مف المفاىيـ :األولى 
 ، فالصياـ بأقسامو الثالثة إطاعة لكف ()((ألف المولوية مقولة التشكيؾ  )) ؛ ()المتواطئة

 .ال ، مع كوف كؿ واحدة منيا إطاعة : ىؿ ىي متساوية مف حيثيا ؟ طبعًا 

 مفيـو الطاعة مف المفاىيـ الموضوعة لخصوص الصحيح أو موضوعة لألعـ مف :الثانية 
ذلؾ ؟ الظاىر إنيا موضوعة لألعّمي والذي يشيد عمى ذلؾ ىو االستعماؿ كما جاء في 

  .(عمييـ السالـ  )بعض كممات أىؿ البيت 

لي عميؾ حؽ الطاعة ، فمعناه وجود الحؽ في مرتبة سابقة ومف ثـ :  عندما يقاؿ :الثالثة 
ال فما معنى الطاعة بدوف لزوميا ؟   .تترتب الطاعة بمحاظو ، وا 

 . حؽ الطاعة كما يطمؽ بمحاظ المولى الحقيقي كذلؾ يطمؽ بمحاظ المولى العرفي :الرابعة 

 ـ أقسام المولوية وحّق الطاعة 3

 :قّسـ السّيد الشييد حؽ الطاعة عمى ثالثة أقساـ ، وىي 

 حد عمى واقعي امر ىو والَّذي واعتبار جعؿ بال الثابتة الذاتّية  المولوية:القسم األّول 
 ، خالقيتو بمالؾ الثابتة لنا مالكيتو بحكـ تعالى بالمَّو مخصوصة وىذه ، الواقع لوح واقعيات

 بيا يخرجوا أف الحكماء حاوؿ الَّذي المنعـ شكر مسألة عف الّنظر بقطع مطمب ندركو وىذا
 وثبوتو شيء والخالقية المالكية بمالؾ الحؽ ثبوت فاف ، طاعتو ولزـو سبحانو اهلل مولوية
 إرادتو اف فكما ، التكوينية اهلل سيادة حذو حذوه ىذا بؿ. آخر شيء المنعـ شكر بمالؾ

 مف النحو وىذا . المخموقيف عمى عقال نافذة التشريعية إرادتو كذلؾ الكوف في نافذة التكوينية

                                                           

 . سيأتي في الفصؿ الثاني بعض النقوضات الخادشة بصحة ذلؾ ()
  .72 / 3:  بحوث في عمـ األصوؿ ، تقرير بحث السيد الصدر لمسيد الشاىرودي ()
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 ثبوت فرع الجعؿ نفوذ ألف ، جعمية تكوف أف ويستحيؿ ذاتية إال تكوف ال أشرنا كما المولوية
 فاقد ألف أيضا الجعمية تثبت ال ذاتية مولوية ىناؾ تكف لـ فمو السابقة المرتبة في المولوية
 . يعطيو ال الشيء

 لمنبي المجعولة المولوية في كما ، الحقيقي المولى قبؿ مف المجعولة المولوية :القسم الثاني 
 . محالة ال جعميا مقدار والضيؽ السعة في تتبع وىذه ، الولي أو

 في كما ، أنفسيـ عمى بالتوافؽ أنفسيـ العقالء قبؿ مف المجعولة المولوية :القسم الثالث 
 . العقالئي واالتفاؽ الجعؿ مقدار تتبع أيضا وىذه االجتماعية والسمطات الموالي
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 "حّق الطاعة"التأصيل والتأسيس لمفيوم : ثانيًا 

 :ينتظـ البحث تاليًا بما يمي " حؽ الطاعة"لبياف التأصيؿ والتأسيس المعرفي لمصطمح 

 "حق الطاعة"ـ التأصيل لمفيوم 1

إذا ما أردنا التأصيؿ ليذا المصطمح فبياف ذلؾ ُيمزمنا بالتتبع االستعمالي مف قبؿ الفقياء 
واالصولييف ليذا المصطمح ، وما يراد منو آخذيف بنظر االعتبار كوف تعبيراتيـ مف حيث 

 :عباراتنا شتى وحسنؾ واحد ، وبيانو كما يأتي : المفظ مختمفة لكف المعنى واحد وكما يقاؿ 

 طاعة المولى: المفظ األّول 

 :استعمؿ ىذا المفظ مجموعة مف العمماء وكما يأتي 

 وىو - االرتداد كاف لما ألنو: )) حيث قاؿ  ( ىػ 726: ت  ) استعممو العالمة الحمي أ ـ
 الذي - اإلباؽ فكذا النكاح لفسخ موجبا - عمى المكمؼ الواجبة تعالى اهلل طاعة عف الخروج

 ()((النكاح  لفسخ موجباً  يكوف أف يجب - العبد عمى المولى الواجبة طاعة عف خروج ىو
 .في قباؿ المولى العرفي الذي يثبت لو عمى ممموكيو الطاعة " حؽ المولى"فإنو قد استعمؿ 

 الشرعي االرتداد أف ُنّسمـ وال: )) إذ أورد ما نّصو  ( ىػ 826: ت  )المقداد السيوري ب ـ 
 مع بؿ مطمقاً  الخالؽ مخالفة وال بؿ ، الخالؽ طاعة مخالفة بؿ المولى طاعة مخالفة ىو

" المولى"وكأنو ُيفّرؽ بيف  . ()((فال  بالخطيئة واالعتراؼ المخالفة مع أما ، المخالفة اعتقاد
؛ فمخالفة المولى والخروج عميو مف دوف إنكار خالقيتو لو ال توجب االرتداد ، " الخالؽ"وبيف 

 .بؿ إف االرتداد يتحقؽ بمخالفة طاعة الخالؽ مع االعتقاد بذلؾ 

                                                           

  .291 / 7:  مختمؼ الشيعة ، العالمة الحمي ()
  .105 / 3:  التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، المقداد السيوري ()
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حيث ورد في حاشية  ( ىػ 965: ت  ) زيف الديف العاممي المعروؼ بالشييد الثاني جـ ـ
 طاعة عف الخروج مف ذنباً  أعظـ اهلل طاعة عف الخروج أف مع )): كتاب الممعة ما يمي 

 عف يستغني ال فإنو المولى بخالؼ . لو العبد طاعة عف غني ذكره اهلل جؿ بأف : المولى
 وُيالحظ ىنا بأف المراد مف طاعة المولى ىي طاعة المولى العرفي دوف ()((لو  العبد طاعة

 .الحقيقي وىو اهلل تعالى 

 الّزوج إذف يشترط: )) فقد أورد في اليداية قولو  ( ىػ 1104: ت  ) الحر العاممي د ـ
الّزوج  بيت مف المرأة خروج جواز عدـ مف يأتي ولما المكروه الّصـو في مرّ  لما والمولى

وىو واضح في إفادة المولى العرفي مف  . ()((وخدمتو  المولى طاعة ووجوب ، إذف بغير
 .التعبير الوارد 

 ألمر امتثااًل  المعّيف الفعؿ إلى القصد أي: )) قائاًل  ( ىػ 1231: ت  ) الميرزا القّمي ىـ ـ
 . ()((... النية  معنى ىو وىذا ، عرفاً  طاعتو بقصد إال تحصؿ ال المولى طاعة فإفّ  ، المَّو

 .حيث استعمؿ طاعة المولى في حؽ اهلل تعالى وىو المولى الحقيقي 

 طاعة أفّ  مع: )) في المصباح حيث قاؿ  ( ىػ 1322: ت  ) آغا رضا اليمداني و ـ
 متشاغال داـ ما فيو ، منو يصدر الذي الكالـ بمجموع تتحّقؽ إّنما الفرض في المولى
 . فانو يريد بو المولى العرفي دوف الحقيقي ()(( باالمتثاؿ مشغوؿ بالكالـ

 بالشرع معتقديف يكونوا لـ الكفار فاف: )) إذ قاؿ  ( ىػ 1337: ت  ) السيد كاظـ اليزدي ز ـ
  . ()((شرعًا  المولى طاعة عميو يجب أو شرعا التصرفات عمى ال يقدر العبد اف ليـ ليؽ

                                                           

  .337 / 6: السيد محمد كالنتر :  الروضة البيية في شرح الممعة الدمشقية ، زيف الديف العاممي ، تح ()
  .299 / 4:  ىداية األمة إلى أحكاـ األئمة ، محمد الحر العاممي ()
  .237 / 5:  غنائـ األياـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ ، الميرزا القمي ()
  .50 / 3:  مصباح الفقييو ، آغا رضا اليمداني ()
  .129 / 1:  حاشية المكاسب ، السيد كاظـ اليزدي ()
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 .وىو واضح في إرادة المولى الحقيقي دوف العرفي 

 األمر أف إثبات: )) ... قولو في شرح العروة  ( ىػ 1413: ت  ) السيد الخوئي ح ـ
سبحانو  المولى طاعة وجوب مف العقؿ بو استقؿ ما إلى إرشاداً  وليس مولوي أمر باإلطاعة
)) ...() .  

ُيستعمؿ ويراد منو المولى الحقيقي تارة ، وتارة أخرى يراد " طاعة المولى"والنتيجة إف لفظ 
 .منو المولى العرفي 

 حق المولوية: المفظ الثاني 

مف األلفاظ التي استعمميا العمماء والتي يريدوف بيا ذلؾ المعنى المتفؽ عميو سكوتًا ىو لفظ 
 :، وممف استعممو ما يمي " حؽ المولوية"

 يعمـ لـ إذ: )) ... إذ ذكر في الفوائد ما نّصو  ( ىػ 1380: ت  ) السيد عمي البيبياني أ ـ
 رقبتو بثمف وفاء التركة عدـ مع قيرا عميو االنعتاؽ مواله عمى يستحؽ العبد اف الروايات مف

رادتو لممولى العرفي مّما ال شؾ فيو  . ()((برقبتو  المتعمؽ المولوية حؽ يزاحـ حتى  .وا 

 العبد يحب وكذا: )) حيث ذكر في تفسيره  ( ىػ 1402: ت  ) العالمة الطباطبائي ب ـ
 حؽ المخدومية لو ومخدوما المولوية حؽ لو مولى ليكوف لمخدومو يتولو ربما والخادـ مواله
 تشؾ لـ عمى اختالفيـ والمتولييف العشاؽ قصص قرأت أو والحب التعمؽ موارد تأممت ولو
 .فقصد المولى العرفي واضح في كالمو  . ()((ذكرناه  ما صدؽ في

ذ )): وأورد العالمة الطباطبائي في مقاـ آخر قائاًل   ىو وكاف ، الممؾ حقيقة تعالى لو كاف وا 
 ال ثبوتا المولوية معنى لو يثبت الذي المولى الحؽ فيو واالرجاع والتدبير بااليجاد المتصرؼ

                                                           

  .407 / 5:  شرح العروة الوثقى ، تقرير بحث الخوئي لمغروي ()
  .129 / 1:  الفوائد العمية ، السيد عمي البيبياني ()
  .158 / 3:  تفسير الميزاف ، العالمة الطباطبائي ()
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 يقبؿ ال ثبوتا وصفاتو بذاتو تعالى لثبوتو الحسنى اهلل أسماء مف  والحؽ .البتة بوجو لو زواؿ
أراد وبشكؿ واضح المولى الحقيقي  (قده  )فإنو  . ()((واالنتقاؿ  التغير ويمتنع عف الزواؿ

 .مف ىذا التعبير 

 بؿ: )) ... حيث جاء تقرير بحثو  ( ىػ 1361: ت  ) آغا ضياء الديف العراقي ج ـ
 مف قبمو المجعوؿ المولوية حؽ لمقتضي مخالفتو إلى راجع ىو إنما المقاـ في العصياف
إال  شيء في العبد تصرؼ جواز عدـ ىو المولوية مقتضي إف جية مف ، لسيده سبحانو
 لتكاليفو كالصالة كعصيانو سبحانو راجعا حينئذ العصياف ىذا مثؿ يكوف فال ، ورضاه بإذنو

فحؽ  . ()((المعاممة  فساد ويوجب العقوبة استحقاؽ يوجب حتى ، ونحوىما والصـو
 .المولوية حؽ مجعوؿ مف قبؿ اهلل تعالى لممولى العرفي عمى عبيده 

 ال أّنو : فاعمـ ذلؾ عرفت إذا: )) قولو في التقرير  ( ىػ 1383: ت  ) السيد البروجردي د ـ
 ، والسيادة المولوّية حؽّ  لو الذي المنعـ مف المولى صدر إذا الطمب صرؼ أفّ  في إشكاؿ
 أو ، باإلشارة أو ، بالّمفظ - التحّقؽ أنحاء مف نحو بأيّ  ، لو العبودّية الذي العبد إلى متوّجياً 
فالظاىر إف المولى المنعـ الذي  . ()((إطاعتو  العبد عمى يجب - غير ذلؾ أو ، الكتابة

ف كاف التعبير ال يأبى غيره   .يستحؽ السيدة ىو كناية عف المولى الحقيقي وا 

 حق المولوية والعبودية: المفظ الثالث 

ُيشار إلى ذلؾ الحؽ المترتب عمى العبد تجاه مواله بحؽ المولوية والعبودّية ، وقد استعمؿ 
 :ىذا المفظ بعض العمماء وكما يمي 

 

                                                           

  .132 / 7:  تفسير الميزاف ، العالمة الطباطبائي ()
  .462 / 2:  نياية األفكار ، تقرير بحث الشيخ العراقي لمبروجردي ()
  .50:  لمحات األصوؿ ، تقرير بحث السيد البروجردي لمسيد الخميني ()
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 تقـ ولـ المولى مف بعث صدر فإذا: )) حيث قاؿ  ( ىػ 1355: ت  ) الشيخ النائيني أـ
 بحكـ فيجب المولى إطاعة عميو محالة ينطبؽ فال لزومية غير المصمحة كوف عمى قرينة
 فالتعبير كما ينطبؽ عمى المولى الحقيقي فيو ()... (( والعبودية المولوية لحؽ قضاء العقؿ

 .ال يأبي المولى العرفي 

 يستقؿ بمزـو العقؿ فإف: )) ذكر في أصولو ما يمي  ( ىػ 1383: ت  ) الشيخ المظفر ب ـ
 فبمجرد ، والعبودية لحؽ المولوية قضاء ، زجره عف واالنزجار المولى بعث عف االنبعاث

 ويأذف تركو في يرخص ما لـ واالنبعاث مف الطاعة لمعبد البد أنو العقؿ يجد المولى بعث
 . والتعبير ال يأبى كال المولوييف ()((مخالفتو  في

 حّق المولى: المفظ الرابع 

ىذا المفظ ىو مف أكثر األلفاظ استعمااًل عند الفقياء واالصولييف ويراد منو تارة حؽ المولى 
 :العرفي وتارة المولى الحقيقي وثالثة مطمؽ مف الناحيتيف ، وكما يأتي 

 () والمحقؽ الحمي()فقد استعممو بيذا المضموف الشيخ الطوسي:  إرادة المولى العرفي أـ
 والشيخ () والوحيد البيبياني() والشييد الثاني() والمحقؽ الكركي() والشييد األّوؿ()والعاّلمة

  .()جعفر الكبير
                                                           

  .95 / 1:  أجود التقريرات ، بحث النائيني لمخوئي ()
  .109 / 1:  ىػ  1425:  ، ت 12 قـ ، ط –اسماعيمياف :  أصوؿ الفقو ، محمد رضا المظفر ، الناشر ()
  .180 / 3:  الخالؼ ()
  .605 / 3:  شرائع اإلسالـ ()
  .461 / 2:  تحرير األحكاـ ()
  .128 / 3:  الدروس الشرعّية ()
  .390 / 2:  جامع المقاصد ()
  .145 / 5:  الروضة البيّية ()
  .292 / 1:  مصابيح الظالـ ()
  .431 / 4:  كشؼ الغطاء ()
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  .() والشيخ الفياض()الشيخ االصفياني-  أيضًا –وممف ذكره 

 والسيد محمد سعيد ()استعممو الشيخ محمد حسيف االصفياني:  إرادة المولى الحقيقي ب ـ
  .()الحكيـ

 والشيخ ()إذ استعممو في ىذه الصورة الشيخ عمي اإليرواني: إرادة مطمؽ المولى جـ ـ 
  .()العراقي

 حق الطاعة: المفظ الخامس 

مف خالؿ المتابعة لوحظ إف أوؿ مف ذكر ىذا المصطمح ىو الشيخ عمي بف محمد الميثي 
 ، ومف  حينما أورد كالمًا ألمير المؤمنيف ()(المتوفى في القرف السادس  )الواسطي 

 ، ومف بعدىـ ()في شرحو لنيج البالغة ( ىػ 679: ت  )بعده ذكره ابف ميثـ البحراني 
 ، ومف بعده حبيب اهلل ()في بحاره في ثالثة موارد ( ىػ 1111: ت  )الشيخ المجمسي 

: ت  ) ، ومف ثـ الشيخ محمد ميدي الحائري ()في منياجو ( ىػ 1324: ت  )الخوئي 

                                                           

  .375 / 1:  ش 1374:  ، ت 1 قـ ، ط –أمير :  نياية الدراية في شرح الكفاية ، الشيخ االصفياني ، المطبعة ()
  .163 / 3:  المباحث االصولية ()
  .449:  وسيمة الوصوؿ إلى حقائؽ األصوؿ ()
  .24 / 1:  المحكـ في اصوؿ الفقو ()
  .159 / 1:  نياية النياية ()
  .225 / 1:  المقاالت ()
  .420: عيوف الحكـ والمواعظ ، عمي بف محمد الواسطي :  ينظر ()
  .391 / 4: شرح نيج البالغة ، ابف ميثـ البحراني :  ينظر ()
  .9 / 36 – 188 ، 81 / 34: بحار األنوار :  ينظر ()
  .126 / 5: منياج البراعة في شرح نيج البالغة ، حبيب اهلل الياشمي الخوئي :  ينظر ()
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في  ( ىػ 1400: ت  ) ، ومف بعده الشيخ محمد جواد مغنية ()في شجرتو ( ىػ 1369
  .()ظاللو

أو ما ُيشاكمو مف التعبيرات التي ليست وليدة العصور " حؽ الطاعة"ومّما تقّدـ يظير بأف 
المتأخرة ، بؿ ىي حصيمة جيود وتوظيؼ العمماء السابقيف ليا ، بيد إف السيد محمد باقر 

 .لممولى " حؽ الطاعة"الصدر أعطاىا بعدًا توظيفّيًا جديدًا مع اإلتفاؽ عمى ثبوت 

 مقتضات حّق الطاعة ومالكاتو: ثالثًا 

 :عمى العبد ، ومالكاتو العممّية ينتظـ البحث فيو كما يمي " حؽ الطاعة"ليباف ما يقتضيو 

 ـ مقتضى حّق الطاعة1

لعّمو مف غير المعقوؿ وقوع الكالـ في طاعة المولى عّز وجّؿ ؛ كونيا مف المسممات 
البدييّيات ، ولكف البحث يقع فعاًل في مدى اقتضائّية ىذا الحؽ ؛ إذ إف الكبرى ال خالؼ 

 .فييا فالبحث الكبروي ال نقاش فيو ، بؿ الكالـ في مقتضى تمؾ الكبرى 

إف مالؾ :  إف التعبير بمقتضى حؽ الطاعة يكشؼ بدوره عف أمريف ، أو فقؿ :بيان ذلك 
 : مقتضى ىذا الحؽ ينحّؿ عمى عنصريف عمى نحو القضّية الحقيقّية ، وىما 

حؽ المولى القاضي بوجود المولى عّز وجؿ بمرتبة سابقة ، والذي يكشؼ بدوره عف أـ 
 .ممكيتو لمرقبة الخارجّية 

 فإذا ما ثُبت الحؽ لممولى كونو مالؾ الرقبة ، فإف مقتضى ذلؾ الطاعة واالنقياد وذلؾ ب ـ
 .ىو معنى كوف اإلنساف عبدًا 

                                                           

  .38 / 1: شجرة طوبى ، محمد ميدي الحائري :  ينظر ()
  .53 / 4: في ظالؿ نيج البالغة ، محمد جواد مغنية :  ينظر ()
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 :وىذا كّمو ال خالؼ فيو ، بؿ الخالؼ كّمو في حدود ىذا الحؽ ، واألقواؿ في ذلؾ ثالثة 

 ()خاصة القطع في حاالت ثبوتيا: األّول 

 حّؽ الطاعة يتحّدد بالتكاليؼ المقطوعة ، بمعنى كّؿ قطع يكشؼ عف إف: ومعنى ذلؾ  
التكميؼ المولوي فيو ينقح موضوع حّؽ الطاعة دوف اعتبار نوع خاص مف القطع ، فالقطع 

سواء نشأ عف مقدمات عقالئّية أو غير عقالئّية وسواء كاف منشؤه الكتاب والسّنة أو كاف 
 ، ()وىذا القوؿ تبناه أكثر االصولييف.  منشؤه المدركات العقمّية فإّنو منّجز لمتكميؼ

فاإلقتضائية ثابتة في القطوع خاصة دوف غيرىا ، بؿ إرادة غيرىا بحاجة دليؿ اقتضائي 
 .يوجب ذلؾ 

  ()حاالت القطع بعض في ثبوتيا: الثاني 

ليس كّؿ قطع بالتكميؼ ينّقح موضوع حّؽ الطاعة واّنما الذي ينّقح موضوع إنو : بيانو 
حّؽ الطاعة لممولى جّؿ وعال ىو بعض القطوعات دوف بعض ، وىذا مثؿ التفصيؿ الذي 
ذىب إليو بعض األعالـ بيف القطع الذي ينشأ عف مبّررات عقالئّية والقطع الذي ينشأ عف 

وكالتفصيؿ .  فاألّوؿ يثبت بو حّؽ الطاعة دوف الثاني"قطع القطاع"مبّررات غير عقالئّية 
 القطع الناشئ عف غير الكتاب والسّنة ال يثبت بو أف بعض االخبارّييف مف إليوالذي ذىب 

 فبناء عمى . ()التكميؼ ، فميس لممولى حّؽ الطاعة فيما ينكشؼ بواسطة المدركات العقمّية
ىذا التوجيو فدائرة حؽ الطاعة تتضايؽ دوف القطع لتشمؿ ما كاف قطعًا ناشئًا عف مبررات 

 .عقالئية دوف غيرىا 

                                                           

 / 1 : 1406:  ، ت 2 بيروت ، ط –دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر ، دار الكتاب المبناني :  ينظر ()
156.  

  .36 / 2: المعجـ األصولي ، محمد صنقور البحراني :  ينظر ()
  .156 / 1: دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر :  ينظر ()
  .36 / 2: المعجـ األصولي ، محمد صنقور البحراني :  ينظر ()
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  ()ثبوتيا مطمقاً : الثالث 

ّف مطمؽ االنكشاؼ منّقح لموضوع حّؽ الطاعة سواء كانت مرتبتو ىي القطع والذي ومعناه إ
ىو أعمى مراتب االنكشاؼ أو كانت مرتبتو الظف أو االحتماؿ ، وىذا ىو مبنى السّيد 

.  ()الصدر
ومف خالؿ تمؾ األقواؿ الثالثة ُيالحظ أنيا تختمؼ في مقتضى حدود طاعة المولى فبعضيا 

 .يضّيؽ مف مقتضيات ذلؾ الحؽ ، وبعضيا يّوسع وبعضيا يقتصر عمى ما تعارؼ عميو 
 ـ مالك حّق الطاعة2

غير خفي كوف الكبرى الُمْثبتة لحؽ المولى بالطاعة واالنقياد لو ال يمكف الخدشة بيا ، بيد 
 :إف المقتضي ليذا الحؽ ما ىو ؟ وفي مقاـ الجواب يذكر أمريف 

 أعالـ مف جممة واختاره المتكمِّميف بيف المشيور المنعـ وىو شكر  وجوب:األمر األّول 
وىو  . ()(( المنعـ شكر وجوب بمناط وعقميّ  )) : سّره قّدس الحكيـ السّيد ، قاؿ األصولّييف

 عمى هلل الطاعة حؽ إف )):  السيّد محّمد باقر الحكيـ إذ قاؿ – أيضًا –ما صّرح بو 
لزاـ   .()((والمحسف  المنعـ شكر باب مف ىو إنما اهلل تجاه بواجباتو اإلنساف اإلنساف وا 

 لّما : وحاصمو ، عموماً  الفالسفة اختاره الذي المالؾ والمالكية وىو  الخالقية:األمر الثاني 
ُىَو  ِإالّ  ِإلوَ  ال َشْيء ُكؿِّ  خاِلؽُ  َربُّبُكـْ  اهللُ  ذِلُكـُ    :تعالى قاؿ كما الخالؽ ىو اهلل كاف

() ، 
ذا  عف تختمؼ وجودية تكوينّية حقيقية ممكية ىذه أفّ  إالّ  ، أيضاً  المالؾ فيو كذلؾ كاف وا 

  .()جوىرىا في االعتبارية األخرى الممكيات

                                                           

  .156 / 1: دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر :  ينظر ()
  .36 / 2: المعجـ األصولي ، محمد صنقور البحراني :  ينظر ()
  .16 / 1:  مستمسؾ العروة الوثقى ، محسف الحكيـ ()
  .320:  ىػ 1420:  ، ت 1 قـ ، ط –شريعت :  تفسير سورة الحمد ، محمد باقر الحكيـ ، المطبعة ()
  .62/  غافر ()
  .135/ القطع :  ينظر ()
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 المبحث الثاني

 المرتكزات العممّية لمسمؾ حّؽ الطاعة
 مدركات العقل العممي : أّواًل 

 الوجدان: ثانيًا 

 المولوية الذاتية: ثالثًا 
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 توطئة

 :قبؿ الدخوؿ في صميـ البحث ُيشار إلى عّدة نقاط كالتالي 

 النقطة األولى 

لـ يستطع البرىاف عميو ؛ بناء عمى " حؽ الطاعة"ما تبناه السّيد باقر الصدر في مسمكو 
 .كونو مسمكًا وجدانّيًا والوجداف غير مبرىف 

 ىذا في نؤمف ونحف )): حيث قاؿ  (قده  )ويمكف أف نمتمس ىذا المعنى مف خالؿ ما ذكره 
 بؿ المقطوعة بالتكاليؼ ال تختص وتعالى سبحانو هلل الثابتة الذاتية المولوية باف المسمؾ
 غير وىي العممي العقؿ مدركات مف وىذا ، ولو احتماال الواصمة التكاليؼ مطمؽ تشمؿ
 مبرىف غير العممي لمعقؿ أولي مدرؾ والخالؽ لممنعـ الطاعة أصؿ حؽ أف فكما مبرىنة

 العقؿ االشتغاؿ بحكـ أصالة ىي األولية العممية فالقاعدة وعميو ، وضيقا سعة كذلؾ حدوده
  .()((الترخيص  يثبت لـ ما

 :ومف خالؿ ىذه العبارة ُيشار إلى عّدة أمور 

 كوف مسمؾ حؽ الطاعة يقتضي اإلتياف بكّؿ ما ىو محتمؿ فضاًل عّما يقطع :األمر األّول 
 .بو العبد ما لـ يرد ترخيص في الترؾ 

 حؽ الطاعة بالمعنى المتقّدـ ىو ما يدركو العقؿ العممي ، أي مّما ينبغي أف :األمر الثاني 
 .يعمؿ 

 . مدركات العقؿ العممي غير مبرىنة فال يمكف إقامة البرىاف عمييا :األمر الثالث 

 

                                                           

  .28 / 3:  دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر ()
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 . بما إف حؽ الطاعة مدرؾ لمعقؿ العممي فحدودىا غير مبرىنة سعة وضيقًا :األمر الرابع 

 بما إف حدود الطاعة غير مبرىنة ففي مقاـ اإلمتثاؿ ينبغي لمعبد اتياف بكّؿ :األمر الخامس 
 .ما ىو محتمؿ التكميؼ ، فاألصؿ اشتغاؿ ذمة العبد 

 فإف األصؿ العممي لممكمؼ ىو االشتغاؿ بجميع التكاليؼ المقطوعة والمحتممة :والخالصة 
 .ما لـ يرد ترخيص في حقو 

 النقطة الثانية

لما كانت دائرة حؽ الطاعة غير محددة سعة وضيقًا فالتكاليؼ المحتممة والمشكوكة الداخمة 
 المولوّية بثبوت يحكـ العممي العقؿ إفّ  )) : (قده  )فييا ُيشترط اىتماـ الموالى بيا ، قاؿ 

 التكميؼ بيذا المولى اىتماـ احتماؿ بشرط المشكوكة التكاليؼ في تعالى لمَّو الطاعة وحؽّ 
 كونو احتماؿ مع احتمالو التكميؼ تنّجز في فيكفي ، الشؾ حاؿ في بفواتو يرضى ال حد إلى
  .()((الشؾ  عند بفواتو يرضى ال حد إلى المولى عند ميّما وجوده فرض عمى

 :ويالحظ عمى العبارة السابقة ما يمي 

 كوف حكـ العقؿ بمنجزية التكاليؼ المشكوكة ىو اىتماـ المولى بيا اىتمامًا ال يرضى ـ1
 .بفواتيا في حالة الشّؾ فضاًل عف الظف أو القطع بيا 

 . ما داـ الشّؾ موجودًا بالتكميؼ فاإلحتماؿ يكوف منجزًا لو ـ2

نتيجة اإلتياف بالتكاليؼ المحتممة فضاًل  ) النتيجة التي خُمص إلييا السيد الصدر أعني ـ3
: احتماؿ التكميؼ ، والثاني : ترتكز في أصميا عمى احتماليف ، األوؿ  (عف المقطوعة 
 .اىتماـ المولى 
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 .منشأ اىتماـ المولى عّز وجّؿ بيذا االحتماؿ  (قده  ) لـ ُيبّيف ـ4

 النقطة الثالثة

 )سعة وضيقًا بيد العقؿ العممي ، وليس ثّمة مف يحددىا غيره ، قاؿ " حّؽ الطاعة"إف حدود 
 العقؿ بيد وضيقو وسعتو ، العممي العقؿ مدركات مف يكوف المولوّية حؽ إفّ  : )) (قده 

 لممولى تعارؼ التي الطريقة عمى عممو طبؽ إذا أّف العبد يدرؾ العممي والعقؿ . العممي
  .()((المولى  بحؽّ  ذلؾ في مقّصرا يكف لـ الطريقة بتمؾ أغراضو إيصاؿ

 :  ما يأتي – مضافًا لما تقّدـ –وُيالحظ 

كوف العقؿ العممي يحكـ بصحة عمؿ العبد تجاه المولى إذا جاء بو وفؽ الطريقة التي ـ 1
 . تعارؼ لممولى العمؿ بيا 

إف السّيد الشييد لـ يذكر الضابطة في معرفة طريقة المولى التي تعارؼ عممو بيا ، حتى ـ 2
 . بصحة العمؿ المأتي بو أو ال – مف خالليا –يحكـ العقؿ العممي 

ذا كانت الضابطة لمعرفة طريقة المولى ىي ما يظير لمعبد مف مقاصد كالـ المولى ، ـ3  وا 
 سمَّمنا لو )) : (قده  )فإف مثؿ ذلؾ ال يصمح أف يكوف حاكمًا عمى صحة العمؿ ، ولذا قاؿ 

 لمعبد تظير التي بمقاصده يعمؿ أف العبد عمى المولى حؽ مف أفّ  أدرؾ العممي العقؿ أفّ 
 الحكـ فيذا ، ذلؾ عف المولى يردع لـ ما مثال الثقة خبر مف أو ، المولى كالـ ظاىر مف
 حكما ليس إذ ليا مخّصصا أو األصوؿ أدلَّة عمى حاكما يكوف أف يصمح ال العقؿ قبؿ مف

  . () (( الشارع قبؿ مف مجعوال
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وعميو ، فكيؼ يعرؼ العبد إف ىذا التكميؼ المشكوؾ أو المحتمؿ مّما ييتـ بو المولى ويريده 
 ! .؟ وبالتالي فدائرة حؽ الطاعة تشممو كما تشمؿ التكاليؼ المقطوعة ؟ 

 لـ يرتِض السيد الشييد كوف قواعد المغة ىي الضابطة لمعرفة طريقة المولى ، بؿ ظيور ـ4
: كالـ المولى بما ىو ظيور يكوف موضوعًا لحؽ الطاعة وىو المطموب لمعقؿ العممي ، قاؿ 

 والمطموب ، المولوّية لحؽّ  موضوع لكالمو ظيور ىو بما المولى كالـ ظيور نفس إفّ  ))
  .()(( المولى كالـ بظيور العمؿ ىو العممي العقؿ دائرة في بالذات

إف الظيور يكوف موضوعًا لحؽ الطاعة بأي مستوى كاف ؛ إذ إنو مفيـو : ومعنى ذلؾ 
مشكِّؾ ولو مستويات ، وبالتالي فسواء كّنا نقطع بالتكميؼ مف خالؿ ظيوره أو نحتمؿ 

التكميؼ مف خالؿ ظيوره أو نظف بو مف خالؿ الظيور فيو موضوع لحؽ الطاعة ويجب 
 )) : (قده  )ولذا قاؿ ! اإلتياف بو ، وطبيعي ال يمكف إقامة البرىاف عمى ذلؾ النو بدييي 

 يقتضي بنفسو المولوّية حؽّ  أفّ  دعوى إلى مرجعيا إذ عمييا البرىنة يمكف ال الحجّية وىذه
 العممي العقؿ مدركات مف وضيقيا دائرتو وسعة المولوّية وحؽّ  . المولى كالـ بظواىر العمؿ

 لمظيور الذاتّية الحجّية دعوى عيدة فتبقى العممي العقؿ مدركات عمى البرىنة يمكف وال ،
  .()(( مّدعييا عمى

 :وفي ضوء تمؾ المقّدمات التي ذكرىا ينبغي دراسة ىذا المسمؾ ، وكما يأتي 
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 مدركات العقل العممي: أّواًل 

عمى كونو مف مدركات العقؿ العممي ، ومف " حؽ الطاعة"استند السيد الشييد في مسمكو 
الواضح إف ىذه المدركات قضايا وجدانية ال يمكف إقامة البرىاف عمييا ، كونيا ليست مف 
قبيؿ األمور الفنية التي تقبؿ النقاش ؛ ألف مدركات العقؿ العممي وجدانية وبما إف الوجداف 

 :وبياف ذلؾ يستدعي تصويره كما يأتي . ال برىاف عميو فالمدركات غير مبرىنة 

 ـ المراد من العقل العممي1

اختمفت النظريات المفّسرة لمعقؿ العممي عمى أقواؿ متعددة بعد اإلتفاؽ عمى كوف المراد منو 
عند المتكمميف ىو الحسف والقبح ، والمعّبر عنو بالخير والشر عند الفالسفة ، والمعّبر عنو 

  .()بالفضيمة والرذيمة في اصطالح عمماء األخالؽ

 :وُيشار إلى أف األساس في تقسيـ العقؿ إلى نظري وعممي أحد أمور ثالثة 

 كوف األساس في ىذا التقسيـ إنما ىو المدركات ؛ فما يرتبط بالنظر يسّمى :األمر األول 
عقاًل نظريًا ، وما يقتضي العمؿ يسّمى عقاًل عمميًا وقد تبنى ىذا اإلتجاه جممة مف الفالسة 
واألصولييف كالفارابي والمحقؽ السبزواري والشيخ االصفياني والشيخ المظفر والسّيد الصدر 

 .وغيرىـ 

 وىو ما يظير مف الشيخ الرئيس وصدر المتألييف الشيرازي مف أف سبب ىذا :األمر الثاني 
 عممية أـ نظرية فيو ما – ىذه الكميات –التقسيـ كوف القّوة التي ُتدرؾ الكميات سواء كانت 

 .ُيسّمى بالعقؿ النظري ، وأما القّوة التي تدرؾ الجزئيات فيي ما ُتسّمى بالعقؿ العممي 
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 ىو ما يرى كوف القّوة العممية ىي قّوة عّمالة ترتبط بتصريؼ األمور وال يوجد :األمر الثالث 
فييا أي إدراؾ ، أما القّوة النظرية ىي القوة المدركة سواء كاف اإلدراؾ نظريًا أـ عمميًا ، كمّيًا 

 ، ()أو جزئّيًا وىذا الرأي يظير مف قطب الديف الرازي والشيخ النراقي في جامع السعادات
 .وفي ضوء ىذه المالكات يختمؼ تعريؼ العقؿ العممي 

 تعريف السّيد الصدر

ولّما تقّدـ مف أف السيد الصدر التـز بكوف األساس في التقسيـ ىو المدركات ال غير اتجو 
إدراؾ األمور الواقعّية التي تقتضي بذاتيا جريًا عممّيًا : إلى تعريؼ العقؿ العممي بما يأتي 

يختمؼ صياغّيًا عف باقي التعريفات المذكورة ضمف ىذا اإلتجاه  (قده  )وتعريفو  . ()معيناً 
 .اإلدراكي 

 ـ ارتباط العقل العممي بالتشريع2

بعد معرفة المراد مف العقؿ العممي ومالكو في صيرورتو كذلؾ ، ينبغي التعّرؼ عمى مدى 
ىؿ ما يقع في طريؽ العقؿ العممي : ارتباط بالتشريع ، وفي ىذا المجاؿ يمكف أف يقاؿ 

دراكو يكوف مرتبطًا بالتشريع وبالتالي كينونة حكمًا شرعيًا وفقو ؟ قوالف في المسألة   :وا 

 المالزمة بين حكم العقل وحكم الّشرع :القول األّول 

ذىب جممة مف األصولييف إلى أف كؿ ما حكـ بو العقؿ حكـ بو الشرع استنادًا بكوف الشارع 
: ويمكف توضيحو بالقياس التالي . أحد العقالء بؿ ىو سيدىـ ، وبالتالي فيو يحكـ بحكميـ 

العدؿ : العدؿ يحسف فعمو عقاًل وكّؿ ما يحسف فعمو عقاًل يحسف فعمو شرعًا ، والنتيجة 
  .()يحسف فعمو شرعاً 
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 استحالة المالزمة بين حكم العقل وحكم الّشرع: القول الثاني 

 بما ورد عف اإلماـ عمي بف ()أنكر اإلخباريوف قاعدة التالـز المتقّدمة واستدلوا عمى بطالنيا
  .()((إف ديف اهلل ال يصاب بالعقوؿ الناقصة  )) : الحسيف 

 رأي السّيد الصدر

الذي يظير مف السيد الصدر عدـ كفاية ذلؾ ما لـ ينضـ إليو مقّدمة أخرى مف العقؿ 
ال لـ يمكف ومف ىنا عّمؽ بعض تالمذتو مستعينًا بكممات أستاذه بما نّصو   )): النظري وا 

ف فإّنيا العممي العقؿ مدركات وأّما  إلى تحتاج ال التي العقمية المستقاّلت مف جميعاً  كانت وا 
 عقميّ  حكـ إلييا ينضـّ  لـ ما شرعيّ  حكـ إلثبات" تكفي ال أّنيا إالّ  ، إلييا شرعية مقّدمة ضـّ 

 بحاجة فإّنو ، مثالً  الكذب بقبح العقؿ كحكـ العبد فعؿ عمى منطبقاً  حكماً  كاف سواء نظريّ 
 بفعؿ متعّمقاً  كاف أو ، الّشرع وحكـ العقؿ حكـ بيف بالمالزمة النظري العقؿ حكـ ضـّ  إلى

 حكمو بضـّ  إالّ  شرعيّ  حكـ منو يستنبط ال فإّنو ، مثالً  العاجز تكميؼ بقبح كحكمو المولى
  .()((" المولى مف القبيح صدور باستحالة النظري

وبذلؾ اتضح أنو ال مالزمة بيف الحكـ العقمي العممي  )): في موضع آخر  (قده  )وقاؿ 
وحكـ الشارع عمى طبقو ، وال بينو وبيف عدـ حكـ الشارع عمى طبقو ، فكال االتجاىيف غير 

وبالتالي فإف السيد الصدر ينفي القاعدة المذكورة طردًا وعكسًا فال يمكف اإللتزاـ  . ()((تاـ 
 .بيا 
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 ـ الحسن والتقبيح الواقعيين3

اختمفت آراء الفالسفة واألصولييف في طبيعة الحكـ المنشأ مف الحسف والقبح والذيف ىما 
 :مرجع حكـ العقؿ العممي عمى قوليف 

 إذ ذىب األوائؿ مف الحكماء إلى كوف الحكـ في مسائؿ ىذا الباب مف :القول األّول 
 .اليقينّيات أو القضايا اليقينية التي ىي مف مبادئ القياس 

ىو ما ذىب إليو الشيخ الرئيس مف كوف ىذا الحكـ في مسألة التحسيف : القول الثاني 
  .()والتقبيح مف القضايا المشيورة واآلراء المحمودة والتأديبات الصالحّية

 كوف الحكـ المنشأ مف القضايا اليقينّية ال :والثمرة التي تترتب عمى ىذين القولين ىي 
يحتاج إلى أكثر مف تصّور طرفي القضية ، أما في القضايا المشيورة فميس لمحكـ المنشأ 

 .بيا واقع سوى تطابؽ آراء العقالء عمى ذلؾ 

 فممعبد التوّجو إليو ما لـ يردع – ضمف مدركاتو – إذا حكـ العقؿ حكمًا عمميًا :والنتيجة 
المولى عنو أو يثبت الترخيص بناء عمى كوف المسألة يقينّية ، وال يحكـ العقؿ بالتوّجو 
 .واالنبعاث إذا كاف اعتبار القضية مشيوري ؛ إذ ال وجود لمقضية وراء تطابؽ العقالء 

 الخالف األصولي في المسألة

 :إذا تتبعنا المسألة أصولّيًا نالحظ وجود مدرستيف تفّسر ظاىرة الحسف والقبح وكما يأتي 
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 مدرسة االعتبار والمواضعة

ويترأس ىذه المدرسة األصولية الشيخ محمد حسيف االصفياني صاحب نياية الدراية ، 
وتابعو عمى ذلؾ تمميذاه الشيخ محمد رضا المظفر في أصولو والسيد محمد حسيف 

كوف اعتبار : وخالصة ىذه المدرسة . الطباطبائي صاحب الميزاف في كتابو االعتبار 
 .العقالء وتطابؽ آرائيـ ىو وراء قضية التحسيف والتقبيح وليس ليا واقع خمؼ ذلؾ 

 المدرسة العقمّية

ذىب مشيور فقياء اإلمامّية مف زماف الشيخ البيائي إلى يومنا ىذا إلى واقعّية التحسيف 
إف الحسف : والتقبيح ماعدا المدرسة اإلخبارية والمدرسة االعتبارية ، وخالصة ىذه المدرسة 

والقبح مف القضايا الواقعية والتي ال تحتاج إلى تطابؽ العقالء عمييا بؿ ىي بنفسيا كافية 
 .إلثبات وجودىا 

 رأي السّيد الصدر

: ذىب السيد الشييد إلى واقعّية التحسيف والتقبيح ، وأشكؿ عمى مدرسة االعتبار بوجييف 
 الوجداف اما . وجدانا وتجربة خاطئ التفسير وىذا )): وجدانًا وتجربة ؛ وىذا مورد كالمو 

 وأما ، الممكف كإمكاف جاعؿ أي عف جعؿ النظر بقطع ثابت الظمـ قبح باف قاض فيو
 تكوف فقد والمفاسد لممصالح والقبح الحسف عدـ تبعية خارجيا الممحوظ فالف التجربة

 انساف فقتؿ قبحو عمى العقالء يتفؽ ىذا ومع فيو المفسدة أكثر مف القبيح في المصمحة
 زاوية لوحظ مف إذا الموت مف انسانيف إنقاذ بو يتـ قمبو مف مخصوص دواء ألجؿ استخراج

 ىذا أف في أحد ال يشؾ ىذا ومع ، المفسدة مف أكبر فالمصمحة ، فقط والمفاسد المصالح
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 ليما بؿ بحتة بصورة والمفاسد تابعيف لممصالح ليسا اذف والقبح فالحسف ، عقال وقبيح ظمـ
.  ()(( أحيانا معيا وتختمؼ األحياف مف كثير والمفاسد في المصالح مع تمتقي واقعية

وعميو فيو يرى واقعّية الحسف والقبح ، وبالتالي كفاية إدراؾ النفس ليذا الواقع في التوّجو 
أنو ال  (قده  )وقد تقّدـ منو . لفعؿ معّيف أو تركو بدوف حاجة إلى تطابؽ آراء العقالء 

 .مالزمة بيف حكـ العقؿ والّشرع طردًا وعكسًا 

ف : والنتيجة  إف ما يدركو العقؿ العممي ال مالزمة لجرياف الشارع في حكمو عمى حكمو وا 
 .كانت الواقعية تثبت ذلؾ 

 ـ إدراك العقل العممي لحّق الطاعة4

إذا ما أردنا اثبات إدراكّية العقؿ العممي لحّؽ الطاعة ، فذلؾ يتوقؼ عمى بياف القياس التالي 
 :، وكما يأتي 

 . كوف الحكـ العقمي يدرؾ األمور الواقعّية التي تقتضي بذاتيا جريًا عممّيًا معينًا أـ

 . واألمور الذاتية الواقعّية ما ىي إال حّؽ المولى عمى العبد ب ـ

 .  كوف العقؿ العممي يدرؾ حؽ طاعة المولى عمى العبد :والنتيجة 

بيد إف النتيجة المذكورة التي توّصؿ إلييا السيد الصدر معارضة بما تبّناه مف أنو ال مالزمة 
بيف حكـ العقؿ العممي وحكـ الّشارع ، وبالتالي فإف ىذه النتيجة تكشؼ عف عّدة أمور 

 .تكتنؼ ىذا المسمؾ نرجئيا إلى وقت آخر 

 

 

                                                           

  .306 / 3:  دروس في عمـ األصوؿ ()
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 الوجدان: ثانيًا 

عمى مسمكو بالوجداف ، وبالتالي ال يمكف البرىنة عميو ؛ فالنقاش الفني ال  (قده  )استدّؿ 
 :يطالو ، وقد ذكر ذلؾ مرارًا وىذه بعض كمماتو 

 دائما األولى المولوية إف ثـ )): ذكر في معرض حديثو بعدما قّسـ المولوية ما نّصو ـ 1
 المولى مولوية وثبوت وجداني القاطع لدى القطع ثبوت ألف الوجدانية صغراىا القطع يحقؽ

  .()((المولوية  ىذه حدود مف المتيقف القدر ألنو أيضا بدييي القطع موارد في الحقيقي

 الفّنّية ال ، الوجدانّية األحكاـ مف إالَّ  ليس العممي العقؿ حكـ ألفّ  ))- :  أيضًا – وذكر ـ2
  .()((الّنقاش  تقبؿ التي

وعميو ، فقد استند في تثبيت ىذه المسمؾ مف خالؿ الوجداف ، وطبيعي فإف الوجداف يختمؼ 
 بينيما المالزمة )): مف شخٍص إلى آخر ، فذكر في بياف المالزمة بيف حكـ العقؿ والّشرع 

ثباتا نفيا   .()((الفّني  النقاش تقبؿ وال ، آخر يدركيا وال واحد يدركيا وجداني أمر وا 

 ، تعالى وجوده ألصؿ كإدراكو العقؿ يدركو ثابت واقعي أمر فمولوّيتو )) : (قده  ) وذكر ـ3
  .()((ضيقيا  أو المولوّية ىذه سعة عمى البرىنة يمكف وال

 بأنو قضّية شخصّية وليست عاّمة ، وبالتالي – بشكؿ عاـ –ويمكف المالحظة عمى الوجداف 
 ! .فيؿ يمكف التمّسؾ بالقضّية الشخصّية كتبرير لحكـ عاـ ؟

 

 
                                                           

  .29 / 4:  بحوث في عمـ األصوؿ ، تقرير بحث الصدر لمياشمي ()
  .202 / 1:  مباحث األصوؿ ، تقرير بحث السّيد الصدر لمسيد كاظـ الحائري ()
 . المصدر نفسو ()
  .427 / 4: ف .  ـ ()
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 المولوّية الذاتّية: ثالثًا 

مف المستندات العممّية لمسمؾ حّؽ الطاعة ىو التفريؽ بيف مولوّية اهلل تعالى ومولوية العبيد ، 
 .التفريؽ بيف المولوية الحقيقة والمولوية االعتبارّية : وبتعبير آخر 

 في مقاـ التطبيؽ –والسبب في طرح ىذه القضّية ىو إف المشيور مف األصولييف 
 )عمى مولوية العبيد  (المولوية الحقيقة  ) قاسوا مولوّية الحّؽ تبارؾ وتعالى –واالستعماؿ 

، وبالتالي كانت النتيجة اختصاص التكميؼ في ما يقطع العبد بو ،  (المولوية االعتبارية 
وأما محتمالت التكميؼ فال تكوف منجّزة في حؽ العبد وال يحؽ لممولى عّز وجؿ مؤاخذتو 

األصؿ في محتمالت : أو يقاؿ  (قبح العقاب بال بياف  )عمى عدـ االتياف وىذا ما ُيسّمى بػ 
 .التكميؼ البراءة 

 العقاب ال أساس ليا ؛ ألفّ  ))اعترض السيد الصدر عمى ىذه القاعدة واعتبرىا ومن ىنا 
 ؛ كوف ابتنائيا عمى التسوية  ()((قبيحا  الحؽّ  عمى العقاب وليس ، حّقو عمى عقابا يكوف

 .الحقيقية واالعتبارية : بيف المولويتيف 

 :وىذه بعض كمماتو التي أشارت لذلك 

 المولوّيات كتمؾ ( تعالى ) لمَّو الثابتة الذاتّية المولوّية أفّ  ىؿ ترى فيا )) : (قده  ) قولو ـ1
 تمؾ في البراءة ثبوت ومجّرد ؟ ال أو المقطوعة باألحكاـ تختص العرؼ لدى المجعولة
  .()((بذلؾ  الذاتّية المولوّية قياس يوجب ال المجعولة المولويات

 أفّ  تخّيموا لّما أّنيـ ىي المقاـ في األكابر اشتباه نكتة أفّ  الظفّ  أكبر وفي )):  قولو ـ2
 العرفّية المولويات باب في وجدانيـ تغمَّب التشكيؾ يقبؿ ال محّدد واحد شيء المولوّية

                                                           

  .63 / 3:  مباحث األصوؿ ، تقرير بحث السّيد الصدر لمسيد كاظـ الحائري ()
  .73 / 3:  المصدر نفسو ()
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 نظرىـ في األمر التباس ذلؾ وأوجب ، الحقيقّية المولوّية باب في وجدانيـ عمى المجعولة
  .()((الشريؼ 

 إلى الرجوع يجب وعدميا العقمّية البراءة صّحة تشخيص مقاـ ففي إذف )) : (قده  ) قولو ـ3
 نرجع العقالء قبؿ مف المجعولة المولوّيات وفي . وضيقيا المولوّية سعة لنرى المولوّية مدرؾ
 جعوليـ بحسب العقالء وأفّ  ، المشكوكة التكاليؼ دائرة في ثابت غير أّنو ونرى الجعؿ إلى

 قاعدة ىذه إفّ  : قولنا معنى وىذا . الواصمة بالتكاليؼ المولوّية يخّصوف وارتكازاتيـ
  .()((عقالئّية

عمى قاعدة قبح العقاب بال بياف كونيا تجعؿ المولى  (قد  )ومف ىنا فقد شدد النكير 
الحقيقي كالمولى العرفي مف حيث حدود الطاعة ، وىذا أمر مرفوض ، وعمى ىذا األمر 

 وتعالى سبحانو الحؽّ  مولوية قياس إفّ  : ُيقاؿ أف والحؽّ  )): سانده بعض طمبتو ؛ إذ قاؿ 
 ، واحداً  فييما المولوية مالؾ يكوف أف يقتضي العقالئية المجتمعات في الثابتة المولوية عمى
 فييما المالؾ أفّ  ثبت إذا أّما ، فارؽ بال قياساً  األخرى عمى إحداىما قياس يكوف ذاؾ وعند

 يجوز فيما األمثاؿ حكـ قاعدة حينئذ تجري وال صحيحاً  المذكور القياس يكوف فال مختمؼ
  .()((واحد  يجوز ال وما

وعميو فالتمّسؾ بمدلوؿ المولوية الذاتية ىو أحد األركاف التي أدت إلى سقوط مسمؾ قبح 
 . العقاب بال بياف في نظر السّيد الصدر 

 

 

                                                           

  .73 / 3:  مباحث األصوؿ ، تقرير بحث السّيد الصدر لمسيد كاظـ الحائري ()
  .427 / 4:  المصدر نفسو ()
  .147:  القطع ، تقرير بحث كماؿ الحيدري لمشيخ الجياشي ()
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 المبحث الثالث

 الثمرات المترتبة عمى مسمك حّق الطاعة

 

 كون المولوية ركن حجّية القطع : أّواًل 

 االحتياط العقمي : ثانيًا 
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وأىـ مرتكزاتو العممية ينبغي معرفة أىـ الفوائد التي " حّؽ الطاعة"بعد اإلطالع عمى مفيـو 
ال فمف دوف ذلؾ ال تبقى فائدة عقالئّية لمبحث فيو كما أراد لو  تترّتب عمى ىذا المسمؾ وا 

 :وأىـ الثمرات ىي . صاحب المسمؾ 

 كون المولوية ركن حجّية القطع : أّواًل 

استفاد السيد الصدر مف مسمكو ىذا كوف المولوية ىي الركف األساسي في حجّية القطع وقد 
تقّدـ سابقًا التعّرض لمفيـو المولوّية وأقساميا ، وبقي اآلف التعّرض لمفيـو الحجّية وما 

 :يتعّمؽ بيا ، ولبياف ذلؾ ينبغي تحريره بما يأتي 

 ـ مفيوم الحجّية وأنواعيا1

 أ ـ مفيوم الحجّية

عمى ألسنة األصولييف بشكؿ كثير ومختمؼ ، وقبؿ بيانو ينبغي " الحجّية"تردد مصطمح 
 :التثبت لمفيومو المغوي ؛ إذ ىو األساس في ما انبثؽ عنو مف معاٍف مختمفة ليا 

 الحّجة في المغة 

 يحتج بو عمى الغير وذلؾ بأف يكوف بو الظفر عمى الغير أفالحجة لغة كؿ شيء يصمح 
 وقطع عذره بإسكاتوإما  (أحدىما  ): عند الخصومة معو والظفر عمى الغير عمى نحويف 

بطالو ما (واآلخر )  ، وا  انما  : األزىريوقاؿ  () بأف يمجئو عمى عذر صاحب الحجةوا 
 ألف القصد ليا والييا وكذلؾ معنى المحجة أي محجة () ُتَحج أي تقصدألنياسميت حجة 

 . الطريؽ وىي المقصد والمسمؾ

                                                           

  .13 / 3: أصوؿ الفقو ، محمد رضا المظفر :  ينظر ()
 بيروت ، بال ط –تاج العروس وجواىر القاموس ، محب الّديف محمد مرتضى الواسطي الزبيدي ، دار الفكر :  ينظر ()

  .316 / 3:  ىػ 1414: ، ت 
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 فممو الحجة البالغة : قولو تعالى :  ، منيا ()ظاىر آيات عديدة (الحّجة  )وىذا المعنى لػ 

 لئال يكوف لمناس عمى اهلل حجة بعد الّرسؿ :  وقولو تعالى ()

 ألـ تَر :  ، وقولو ()
إلى الذي حاّج إبراىيـ في رّبو 

().  

والضالة التي ينشدىا العقالء مف وراء قصدىـ إلى الحجة الشرعّية عادة ىو التماس المعذرّية 
أو المنجزّية وىما مف المواـز العقمّية التي ال تنفؾ عف مفيـو الحّجة بحاؿ كما أف مف لوازميا 

  .()صحة نسبة مدلوؿ ما يحتّج بو إلى مف يحتّج عميو بعد فرض إلتزامو بو

وفي ضوء ذلؾ ُيالحظ كوف الحّجة ممزمة لمغير بالفعؿ أو الترؾ شريطة كونو مّما يعتقد بيا 
 .ويصّدقيا 

 الحجة في االصطالح

المراد مف الحّجّية األصولّية ىو األدّلة االجتيادّية المعتبرة شرعًا والتي تكوف طريقًا الثبات 
متعمقاتيا ، وال يكوف بينيا وبيف متعمقاتيا أي واسطة واقعّية بمعنى أف دور األدلة االجتيادّية 

المعتبرة شرعًا يتمحّض في الكشؼ دوف أف يكوف بينيا وبيف متعمقاتيا عالقة التالـز أو 
العمّية مثاًل ، فدليمّية البّينة عمى خمرّية ىذا السائؿ ال تعّبر عف عالقة واقعّية بيف البينة وبيف 

  .()خمرية ىذا السائؿ

مختمؼ في االستعماؿ " الحجّية"وىذا يكشؼ بدوره عف كوف المصطمح األصولي لمفظة 
 .والمراد عند مف استعممو 

                                                           

  .35:  ىػ 1432:  ، ت 1 بيروت ، ط –، مرتضى الشيرازي ، مؤسسة التقى الثقافّية " معانييا ومصاديقيا" الحجة ()
  .149/  األنعاـ ()
  .165/  النساء ()
  .258/  البقرة ()
:  ىػ 1428:  ، ت 1 قـ ، ط –ذوي القربى : األصوؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ، الناشر :  ينظر ()

22. 
  .12 / 2: المعجـ األصولي ، محمد صنقور البحراني :  ينظر ()
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 :ويمكف تتبع معاني الحّجة عند األصولييف بما يأتي 

 الكاشفّية: المعنى األّول 

فالحّجة ما تكوف كاشفًا عف الواقع كشفًا تاّمًا كالقطع ، أو كاشفًا كشفًا ناقصًا مع وجود متمـ 
 لما: )) كما في تقريرات بحثو  ( ىػ 1355: ت  )لكاشفيتيا وىو ما اختاره الشيخ النائيني 

اتجو  ، و()((حكميا  في ما أو االثبات في الوسطية إال الحجية معنى ليس أنو مف عرفت
 ىي : الحجية أف مف: )) إلى المعنى ذاتو إذ قاؿ  ( ىػ 1361: ت  )المحقؽ االصفياني 

 ، واضح - حقيقة تنجزه إثبات في الوساطة أو ، الواقعي عنواناً  الحكـ إثبات في الوساطة
المكمؼ  بو أيقف أو ، العادؿ بو أخبر التي الصالة غير وجوب – حاؿ اي عمى - ألنيا
 ىو ما عمى بناءً  الحجية ومعنى )): السيد الخوئي حيث قاؿ -  أيضًا –وقد اختاره  ()((

 عمماً  بعمـ ليس ما جعؿ أعني اإلثبات في والوسطية الكاشفية ىو ، الطريقية مف الصحيح
 والمعذرية المنجزية ال تعبداً  الواقع إحراز ىو إنما شرعاً  المجعوؿ أف ذلؾ ونتيجة ، تعبداً 
وقد تبنى ىذا  . ()((ذكرناه  الَّذي بالمعنى الحجية عمى المترتبة العقمية األحكاـ مف ألنيما

  .()في تحريراتو ( ىػ 1398: ت  )المعنى السيد مصطفى الخميني 

 

 

 

                                                           

  .86 / 2:  ش 1369:  ، ت 2أىؿ البيت ، ط :  أجود التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخوئي ، المطبعة ()
 قـ ، ط –أمير : ميدي أحدي أمير كالئي ، المطبعة :  نياية الدراية في شرح الكفاية ، محمد حسيف االصفياني ، تح ()
  .17 / 3:  ش 1374:  ، ت 1
 ، 2مؤسسة احيار آثار اإلماـ الخوئي ، ط :  التقميد ، تقرير بحث الخوئي لمغروي ، طبع ونشر – شرح العروة الوثقى ()

  .99 / 1:  ىػ 1426: ت 
  .24 / 6:  ىػ 1418:  ، ت 1مؤسسة العروج ، ط : تحريرات في االصوؿ ، مصطفى الخميني ، المطبعة :  ينظر ()
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 االنكشاف : المعنى الثاني 

والفرؽ . أنو عيف االنكشاؼ لمواقع : وىو كوف الحجّية تعني االنكشاؼ ، فالقطع حّجة أي 
الحّجة : إف األّوؿ أداة يتوّصؿ بيا لكشؼ الواقع ، والثاني : بيف ىذا المعنى وما تقّدمو ىو 

 .فيو عيف الواقع المنكشؼ 

 المنجزّية والمعذرّية: المعنى الثالث 

بمعنى كوف الحّجة منجزة الستحقاؽ العقاب لدى اإلصابة ومعّذرة لدى الخطأ ، وقد اختاره 
 الواقع عند تنجيز ىي الحجية جعؿ )): الشيخ العراقي كما في تقريرات بحثو إذ جاء فييا 

  .()((عدميا  عند بو االعتذار وصحة المصادفة

 فيما لمعذر قاطعا كاف ما ىي إّنما بؿ )):  مف المجدد الشيرازي إذ ذكر – أيضًا –ويظير 
 عميو المؤاخذة تعالى لمَّو ليس طبقو عمى العبد عمؿ لو ما وىو تعالى المَّو وبيف العبد بيف
 لو بو يعمؿ لـ ولو ، تعالى مبغوضيتو وارتكاب الواقع لمخالفة بو العمؿ استمزاـ تقدير عمى

وماؿ إليو  . ()((اإللزامّي  الحكـ تضّمنو مع ، لمواقع مصادفتو تقدير عمى عميو المؤاخذة
 الشيء كوف ىو الحجية معنى فاف: )) في رسائمو فذكر  (ىػ 1410: ت  )السيد الخميني 

 . ()((... لمعقوبة  مستحقا يكوف عميو قيامو مع المكمؼ خالفو لو بحيث لمواقع منجزا
المنجزّية  )والمجموع مف  ... )): والحجّية بيذا المعنى ىو ما ذىب إليو السّيد الصدر بقولو 

  .()((ىو ما نقصده بالحجّية ( المعذرّية ) و  (

 
                                                           

 / 3:  ىػ 1405: مؤسسة النشر اإلسالمي ، بال ط ، ت :  نياية األفكار ، تقرير بحث العراقي لمغروي ، طبع ونشر ()
70.  
:  ىػ 1414:  ، ت 1 قـ ، ط –ستارة :  تقريرات المجدد الشيرازي ، تقرير بحت المجدد الشيرازي لمروزدري ، المطبعة ()
3 / 247.  
  .71 / 1 : 1385: اسماعيمياف ، بال ط ، ت :  الرسائؿ ، السيد الخميني ، المطبعة ()
  .45 / 3:  دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر ()
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 ما يجب الحركة عمى طبقو: المعنى الرابع 

 .فالحجّية عمى ىذا تعني لزـو االمتثاؿ ، والحركة عمى طبؽ مقتضاىا 

 الطرق واالمارات: المعنى الخامس 

فالحجة ىي األدلة الشرعّية مف الطرؽ واإلمارات التي تقع وسطًا الثبات متعمقاتيا بحسب 
  .()الجعؿ الشرعي مف دوف أف يكوف بينيا وبيف متعمقاتيا عمقة ثبوتّية بوجو مف الوجوه

 المحّرك التكويني: المعنى السادس 

أي الدافعّية والمحركّية الذاتية التكوينّية وقد أطمقت عمى القطع وسائر الحجج ؛ لكونيا ذات 
محركّية تكوينّية نحو المطموب ، فالقطع حجة أي أف لو دافعّية ذاتّية لمقاطع نحو الحركة 

 .المنسجمة مع قطعو 

 المنشأ والمقياس: المعنى السابع 

أي كونيا منشأ وعمؿ ومقياس كوف ىذا مّما يصّح االحتجاج بو ، وعدـ كوف ذاؾ مّما يحتج 
 العبيد عالقات في انو بيا التي يقصد والتعذير التنجيز بمعنى وال يخفى أف الحجية. بو 

 المبحوث الحجية ىي وىذه ؟ ال أـ االمتثاؿ مقاـ في ومعذراً  منجزاً  القطع يكوف ىؿ بالموالي
  .()األصوؿ في عنيا

 الوسط في القياس: المعنى الثامن 

وىذا المعنى معنى منطقي لمحّجة ؛ إذ تكوف الحّجة عبارة عف الوسط الذيف يربط بيف 
في فرائده  ( ىػ 1281: ت  )قضيتيف ، وقد تبنى ىذا المعنى الشيخ مرتضى األنصاري 

                                                           

: الشيخ آغا ضياء الديف العراقي ، طبع ونشر : فوائد األصوؿ ، تقريريات المحقؽ النائيني لمكاظمي ، تع :  ينظر ()
  .7 / 3:  ىػ 1424:  ، ت 8 قـ ، ط –مؤسسة النشر اإلسالمي 

  .27 / 4:  بحوث في عمـ األصوؿ ، تقرير بحث السيد الصدر لمسيد الشاىرودي ()
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 ، لألصغر األكبر ثبوت عمى بو يحتج الذي الوسط : عف عبارة الحجة ألف )): ذاكرًا 
 أو ، حجة الظف : فقولنا ، العالـ حدوث كالتغير إلثبات ، لو بثبوتو لمقطع واسطة ويصير
 أحكاـ إلثبات أوساطا األمور ىذه كوف بو يراد ، حجة فتوى المفتي أو ، حجة البينة

  .عنو االجتناب يجب الخمرية مظنوف وكؿ ، الخمرية مظنوف ىذا : ، فيقاؿ متعمقاتيا
 وكؿ ، محرما عمى كونو البينة قامت أو ، بتحريمو المفتي أفتى مما الفعؿ ىذا : قولنا وكذلؾ

 .وبيذا يكوف معنى الحّجة ما يريده المناطقة في أقيستيـ  . ()((حراـ  فيو كذلؾ كاف ما

 ب ـ أقسام الحجّية

 :تنقسـ الحّجّية عمى قسميف 

 الحجة الذاتّية: األّول 

 العقمية المواـز ألنيا مف ( القطع ) بخصوص وتختص جاعؿ جعؿ إلى تحتاج ال التي ىي
 إال ىو ليس ( القطع ) أف إذا عممنا المالزمة ىذه وتتضح . عنو تخمفيا يستحيؿ التي لو

 .الذاتية  مف لوازمو وطريقيتو لو وطريقا لمواقع كشفا

 الحّجة المجعولة: الثاني 

 عقؿ أو شارع يسندىا مف مف إلى تحتاج بؿ االحتجاج مقاـ في بنفسيا تنيض ال التي وىي
 فيما أي غير احرازية أو احرازية واألصوؿ اإلمارات مف العمـ عدا فيما تتعمؽ إنما ، وىي
 لعدـ لو تثبت لـ أو ، ما حدود إال في الواقع عف تكشؼ ال التي الناقصة الطريقية لو ثبتت
وىذا ىو مجمؿ الكالـ في معنى الحّجة األصولّية وأقساميا ؛ إذ البحث في  . ()عنو كشفو

 .مبادئيا وعوارضيا وأساس التقسيـ فييا مّما يطوؿ البحث فيو 

                                                           

  .29 / 1:  ىػ 1419:  ، ت 1 قـ ، ط –باقري : ، مرتضى األنصاري ، المطبعة  (الرسائؿ  ) فرائد األصوؿ ()
  .28 – 25: األصوؿ العاّمة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ :  ينظر ()
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 ـ مفيوم القطع وحجّيتو2

ـّ السّيد الصدر بمبحث القطع كونو يدخؿ في العديد مف الموارد األصولّية ، وألنو أحد  أىت
، وألجؿ بيانو يتنّوع البحث  (قده  )الموارد التي يجري فييا مسمؾ حّؽ الطاعة الذي تبناه 

 :تاليًا كما يأتي 

 أ ـ مفيوم القطع

المراد مف القطع ىو االنكشاؼ التاـ والرؤية الواضحة ، والتي ال يشوبيا أدنى شّؾ ميما 
 : ، وىذا المعنى يالحظ في كممات األصولييف أمثاؿ ()تضائؿ

 أمر أنو فرضنا لو بؿ ، والنورية االنكشاؼ عيف القطع حقيقتو إف )) :الشيخ االصفياني 
 الغير ولوازمو الشيء بيف والجعؿ ، المفارقة الغير لواـز مف ، فيو والمرآتية النورية الزمو

  .()((أيضا محاؿ  المفارقة

 ال غطش محضة نورية حقيقة أنو أل ، الواقع انكشاؼ حقيقتو القطع إف )) :الشيخ المظفر 
 أنو ال ، االنكشاؼ فذاتو نفس ، لغيره نور لذاتو نور فالعمـ . يرافقيا لمخطأ احتماؿ وال فييا
  .()((االنكشاؼ  لو شيء

 وما الواقع بو يرى ما ال الواقع ورؤية االنكشاؼ ىو حقيقتو القطع إفّ  )) :السّيد الخوئي 
 .ومنو يتضح كوف القطع عيف االنكشاؼ والواقع  . ()((إليو  [ بو ] ينظر

 

                                                           

  .387 – 386 / 2: المعجـ األصولي ، محمد صنقور البحراني :  ينظر ()
  .32 / 2:  نياية الدراية في شرح الكفاية ، محمد حسيف االصفياني ()
  .25 / 3:  أصوؿ الفقو ، محمد رضا المظفر ()
 3:  ىػ 1418:  ، ت 1 قـ ، ط –ستاره :  اليداية في األصوؿ ، تقرير بحث الخوئي لمشيخ حسف الصافي ، المطبعة ()
 /8.  
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 ب ـ حجّية القطع

الكاشفّية والمحركّية والحجّية ، : قبؿ بياف حجّية القطع ُيشار إلى أف لمقطع ثالث خصائص 
ولـ يقع البحث في الخاصّية األولى كونيا تمثؿ القطع عينو ، والثانّية تمّثؿ األثر التكويني 

إليو ، أما الخاصّية الثالثة فيي ما وقع البحث فييا ، وىذا المقدار ما أشار إليو السّيد 
 ليذه نتيجةً  أيضاً  ولو ، الخارج عف بذاتو كاشفية لمقطع )): الصدر في حمقاتو قائاًل 

 ولمقطع . بالقطع لو انكشؼ إذا لمقاطع الشخصي الغرض يوافؽ ما نحو محّركية الكاشفية
 ؛ ( التشريعية ) الحّجية وىي ثالثة خصوصية ، المذكورتيف والمحّركية الكاشفية إلى إضافة
 بوجوب العقؿ لحكـ موضوعاً  يجعمو أي ، التكميؼ ذلؾ ينّجز بالتكميؼ القطع أفّ  بمعنى
 نحو عمى لممكّمؼ معّذر التكميؼ بعدـ القطع وكذلؾ ، مخالفتو عمى العقاب وصّحة امتثالو

 والثانية األولى  والخصوصية .المخالفة عمى معاقبتو صّحت لما قطعو في مخطئاً  كاف لو
ّنما - مرّ  كما - األصولي بغرض بمفردىما تفياف وال فييما بحث يقع ولـ بدييّيتاف  الذي وا 

 منّجزيتو أي - القطع حّجية وىي الثالثة الخصوصية وأّما...  الثالثة الخصوصيةُ  بذلؾ يفي
  .()... (( السابقتيف الخصوصّيتيف في مستبطف غير ثالث شيءٌ  فيي - ومعّذريتو لمتكميؼ

 :ومف ىنا فقد وقع الخالؼ في حجّية القطع عمى ثالثة آراء 

 الحجّية الزم ذاتي: األّول 

تبنى ىذا الرأي مجموعة مف األصولييف أمثاؿ الشيخ محمد كاظـ الخراساني في كفايتو إذ 
 جزماً  طبقو عمى ولزـو الحركة ، عقالً  القطع وفؽ عمى العمؿ وجوب في شبية ال)): ذكر 

 ، مخالفتو عمى والعقاب الذـّ  باستحقاؽ أصاب فيما الفعمي التكميؼ لتنّجز موجباً  وكونو ،
  .()((الـز ، وصريح الوجداف بو شاىد وحاكـ  ذلؾ في وتأثيره ، قصوراً  أخطأ فيما وعذراً 

                                                           

  .35 / 2:  دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر ()
  .258:  ىػ  1409:  ، ت 1 قـ ، ط –مير :  كفاية األصوؿ ، محمد كاظـ الخراساني ، المطبعة ()
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 ، الثالث القوؿ ىو الصحيح اف ذكرناه بما فظير )): ووافقو عمى ذلؾ السيد الخوئي قائاًل 
 ويدرؾ مخالفتو وقبح بو العمؿ حسف يدرؾ العقؿ اف العقمية لوازمو القطع مف حجية اف وىو

كاف  ولو بقطعو العامؿ عقاب صحة وعدـ ، لقطعو المخالؼ عبده المولي صحة عقاب
دراؾ ، لمواقع مخالفا  الحجية ، لتكوف العقالء مف بناء أو جاعؿ بجعؿ يكوف ال ذلؾ العقؿ وا 

 ىو كما ، األزلية األمور الواقعية مف بؿ ، المشيورة القضايا مف أو المجعولة األمور مف
  .()((العقمية  االستمزامات جميع في الحاؿ

وما دامت حجّيتو الـز ذاتي وتكويني لمقطع فال يمكف سمبيا عنو ، فإذا أراد المولى سمبيا 
 .عنو سمب القطع سمبًا ؛ لعدـ التفكيؾ بيف الذاتي وذاتياتو 

 الحجّية ثابتة ببناء العقالء: الثاني 

وقد تبنى ىذا الرأي الشيخ األصفياني وتمميذاه الشيخ المظفر والعاّلمة محمد حسيف 
 القيرية اآلثار مف ليس العقاب استحقاؽ أفّ  ليعمـ لكف )): الطباطبائي ، ذكر في نيايتو 

 سيأتي لما ؛ لمعقالء الجعمية المواـز مف بؿ ، قطعاً  المعمـو التكميؼ لمخالفة الذاتية والمواـز
 وقضّيتو ، البرىاف اقتضاه مّما ليس العقاب باستحقاؽ العقؿ حكـ أفّ  اهلل شاء إف قريب عّما
 تطابقت التي المشيورة القضايا في داخمة بؿ ، البرىانية الضرورية القضايا في داخمة غير
 ، عميو ظمـٌ  وىو لحرمتو ىتؾ المولى أمر ومخالفة ، مصالحيا لعمـو العقالء آراء عمييا
 العقوبة استحقاؽ في القطع  فدخؿ .العقالء عند والعقاب الذـّ  يوجب مّما أي قبيح والظمـ
 قيريّ  ذاتيّ  ال عقالئيّ  جعميّ  ، الشرطية بنحو الظمـ عنواف تحت الداخمة المخالفة عمى

فميس وراء تباني العقالء لحجّية القطع واقع  . ()((القيرية  واآلثار األسباب الواقعية كسائر
 .سوى تبانييـ عميو 

                                                           

   .17 / 2:  ىػ 1417:  ، ت 5 قـ ، ط –العممّية :  مصباح األصوؿ ، تقرير بحث الخوئي لمبيسودي ، المطبعة ()
  .35 / 2:  نياية الدراية ، محمد حسيف االصفياني ()
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 الحجّية ثابتة بحكم العقل: الثالث 

ويتراءى ىذا الرأي مف كممات المحقؽ الشيخ الخراساني في حاشيتو عمى الفرائد ؛ إذ جاء 
 عمى معّمؽ غير العقؿ مف تنجيزيّ  حكـٌ  القطع في االتّباع وجوب وبالجممة ... )): فييا 
 مف كممات المحقؽ األصفياني في شرح – أيضًا –ويظير ىذا الرأي  . ()((أصاًل  شيء

 العقؿ إذعاف إالّ  ليس عقالً  العمؿ بوجوب المراد أفّ  عميؾ يذىب ال )): النياية إذ جاء فييا 
 أو مف العقؿ وتحريكاً  بعثا ىناؾ أف القطع ال بو تعّمؽ ما مخالفة عمى العقاب باستحقاؽ
ف ، بو تعمؽ ما نحو العقالء  - أيامو أداـ اهلل – ()العاّلمة أستاذنا تعميقة ظاىر ىو كاف وا 
  .() ((()الرسالة عمى

ىذا ىو ممّخص اآلراء في حجّية القطع بيد إف السّيد الصدر كاف لو رأي خاص في المسألة 
 .نأتي عمى بيانو في النقطة اآلتية 

 ـ المولوّية ركن حجّية القطع3

استفاد السّيد الصدر مف مسمكو كوف المولوّية ركف حجّية القطع ، وبذلؾ خالؼ اآلراء 
 :المذكورة في ىذا المجاؿ ، وتوضيحو بما يأتي 

 أ ـ ثبوت حّق الطاعة هلل تعالى

لما كاف القطع يعني التنجيز والتعذير بالمعنى المتقّدـ ، فالقطع إذًا ىو خاص بتكميؼ 
المولى ال تكميؼ أي آمر آخر ؛ ألف غير المولى إذا أمر ال يكوف تكميفو منّجزًا عمى 

 .المأمور ولو قطع بو 
                                                           

:  ، ت 1مؤسسة الثقافة واإلرشاد ، ط :  درر الفوائد في الحاشية عمى الفرائد ، محمد كاظـ الخراساني ، طبع ونشر ()
  .26:  ىػ 1410

 . المقصود أستاذه الشيخ محمد كاظـ الخراساني صاحب الكفاية ()
 .درر الفوائد في الحاشية عمى الفرائد الستاذه الخراساني :  الرسالة ىي ()
  .31 / 2:  نياية الدراية في شرح الكفاية ، محمد حسيف االصفياني ()
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ولكي يكوف المولى منجزًا في تكميفو ومعذرًا يجب أف يكوف لو حّؽ اإلطاعة ؛ إذ إنيا مف 
 .شؤونو المستنبطة 

وما داـ ىذا المولى لو حؽ الطاعة ضمف تكاليفو ، فيؿ ىذا الحّؽ مختص بما قطع المكّمؼ 
! كما ىو مؤدى قاعدة قبح العقاب بال بياف أو يعـّ حتى التكاليؼ المحتممة والمشكوكة ؟ 

اختار السيد الشييد االتجاه الثاني بناء عمى أف المولى لو حؽ الطاعة في كّؿ ما ينكشؼ 
 .لممكّمؼ ولو بالنسبة االحتمالّية فضاًل عّما يقطع بو ما لـ يرّخص المولى نفسو بتركو 

  ب ـ حجّية القطع بطريق المولوّية

بناء عمى ما تقّدـ مف كوف حؽ الطاعة ثابتة لممولى الحقيقي ، وىي تشمؿ التكاليؼ 
المحتممة ، فحجّية القطع تابعة لمولوّية المولى وليس كما أدعي في اآلراء الثالثة ، وقد 

 :بنقاط ثالثة  (قده  )خمص السّيد الصدر إلى ىذه النتيجة مف خالؿ ما لخصو 

 . الطاعة حؽ دائرة بالقطع لسعة المنجزية تختص وال منجز لمتكميؼ انكشاؼ  كؿ:األّولى 

 في قبؿ المولى مف جاد ترخيص صدور بعدـ مشروطة المنجزية ىذه كوف : الثانية
. المخالفة

 ومستحيؿ . غير القطعي االنكشاؼ موارد في معقوؿ الترخيص ىذا مثؿ صدور :الثالثة 
 عنو المنجزية سمب يعقؿ ال إف القطع : يقاؿ ىنا ومف ، القطعي االنكشاؼ موارد في

 ولعدـ ، ومنجزيتو القطع لحجية الصحيح التصور ىو ىذا .المنجزات مف غيره بخالؼ
 .  ()عنو المنجزية ىذه إمكاف سمب

فما خمص إليو السّيد الصدر مف كوف المولوّية ركف حجّية القطع ىو مف الثمرات المترتبة 
 .عمى مسمكو المذكور 

                                                           

  .47 / 2: دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر :  ينظر ()
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 االحتياط العقمي : ثانيًا 

مف الثمرات المترتّبة عمى مسمؾ حّؽ الطاعة ىو اقتضاء االحتياط في الشبيات البدوّية 
خالفًا لمسمؾ قبح العقاب بال بياف المقتضي ألصؿ البراءة ، وبياف ىذه الثمرة يستدعي تنويع 

 :البحث بما يأتي 

 ـ مفيوم االحتياط وأقسامو1

 أ ـ مفيوم االحتياط

 :قبؿ بياف تعريؼ اإلحتياط باالصطالح نعّرفو بحسب المغة وفي استعماؿ الفقياء 

 االحتياط في المغة: األّول 

 ،  والحوط ىو الشيء يطيؼ بالشيء "حوط"افتعاؿ مف إحتاط ، وأصؿ اشتقاقو مف الثالثي 
 ويطمؽ .، يقاؿ حاطو يحوطو حوطًا وحياطو وحيطة بمعنى واحد ؛ واسـ الفاعؿ منو حائط 

وعمى البستاف مف النخيؿ ونحوه مجازًا ؛ إذا كاف ، عمى الجدار حقيقة ؛ ألنو يحوط ما فيو 
االحراز ، : ويستعمؿ في المغة عمى معاني متعدّدة ، منيا  . عميو جدار ويجمع عمى حوائط

واالحداؽ ، وااللتفاؼ والدوراف وبمعنى الحفظ والتحفظ والصيانة والحذر مف الوقوع في 
 .وبالتالي فيو المحافظة والحذر  . ()الميالؾ

 االحتياط عند الفقياء: الثاني 

 :ويريدوف بو اآلتي " االحتياط"يتداوؿ الفقياء مصطمح 

 

 
                                                           

  .355 / 2:  ، القاموس المحيط 297 / 7: لساف العرب :  ينظر ()
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 لألمف عقمية الموجب أو شرعية الوظيفة بأداء العمـ : )) ( ىػ 1390: ت  )السّيد الحكيـ 
  .()((الشكر ينافي ما حصوؿ مف أو ، العقاب مف

 التيقف مثال ألجؿ بالفعؿ اإلتياف ىو : )) ( ىػ 1414: ت  )اني گلبايگالسيد محّمد رضا اؿ
وغيرىا مف الكممات التي تُبّيف  . ()((واالستحباب  الوجوب احتمالي كال عمى الذمة بفراغ

 .معنى االحتياط االسمي وليس عمى نحو الحّد 

 االحتياط عند األصوليين: الثالث 

 بؿ – بحسب اطالعي المحدود –لـ يتعّرض األصوليوف إلى تعريؼ االحتياط بشكؿ عاـ 
كانوا يذكروف تعريؼ االحتياط الشرعي والعقمي عند التعّرض ليما ، ومف خالليما استفاد 

ىو الحكـ بمزـو اإلتياف بجميع محتمالت  )): بعض الباحثيف تعريفًا عامًا لالحتياط قائاًل 
 عند الشّؾ بو والعجز عف تحصيمو باألدلة المعتبرة ، – مع اإلمكاف –التكميؼ فعاًل أو تركًا 

  .()((أو عف تحصيؿ معرفة الموقؼ العممي بأحد األصوؿ المقّررة 

 ب ـ أقسام االحتياط

 االحتياط الشرعي: األّول 

 والعجز ، بيا الشؾ اجتنابيا عند أو التكاليؼ محتمالت بجميع اإلتياف بمزـو الشارع حكـ
  .()اجتنابيا جميعا أو بيا اإلتياف إمكاف مع واقعيا تحصيؿ عف

 

                                                           

  .6 / 1:  ىػ 1404: مكتب آية اهلل المرعشي ، بال ط ، ت :  مستمسؾ العروة ، محسف الحكيـ ، طبع ونشر ()
  .354 / 1:  ىػ 1401:  قـ ، بال ط ، ت –الخياـ :  ، المطبعة انيگلبايگاؿ كتاب القضاء ، محمد رضا الموسوي ()
 / 2:  ـ 2002:  ، ت 1 لبناف ، ط – مفتاح الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ ، أحمد كاظـ البيادلي ، دار المؤرخ العربي ()

293.  
  .495: األصوؿ العامة لمفقو المقارف :  ينظر ()
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 االحتياط العقمي: الثاني 

 قيد ذكر مف  والغرض .ممكنا كاف إذا المنجز التكميؼ عيدة عف الخروج بمزـو العقؿ حكـ
 بيف االمر دوراف صور بعض كما في ، بالتكميؼ العمـ صور بعض إخراج اإلمكاف

  .()بحاؿ بينيما الجمع يمكف ال مما ، المحذوريف

احتياطًا  )وغير خفي بأف ىذا التقسيـ بمحاظ الُمدِرؾ لالحتياط ، فإف كاف الشارع ُسّمي 
ف كاف الُمدِرؾ ىو العقؿ ُسّمي  (شرعّيًا   ( .احتياطًا عقميًا ) وا 

 ـ مفيوم الشبية البدوّية وأقساميا2

 :وبياف ذلؾ يستدعي بياف أمور 

 مفيوم الشبية البدوّية: األّول 

ويراد منيا ما يكوف أحد أطرافيا غير لزومي كدوراف األمر بيف الوجوب وعدـ الوجوب ، أو 
دوراف األمر بيف الحرمة وعدـ الحرمة ، أو دوراف األمر بيف الوجوب والحرمة واالباحة أو 

االستحباب أو الكراىة ، أو دوراف األمر بيف النجاسة والطيارة ، فالضابطة في الشبية 
  .()البدوية ىو إف أحد أطرافيا لو كاف ىو المتعّيف واقعًا لما كاف منّجزاً 

في الغالب عمى المشتبو الذي لـ يقارف عممًا تطمؽ الشبية البدوية إف : وذكر المشكيني 
وتالحظ ىذه الشبية تارة في الشبيات الوجوبية وأخرى في التحريمية وثالثة .  اجماليًا بتكميؼ

   .في األقؿ واألكثر

 

 

                                                           

  .521: األصوؿ العامة لمفقو المقارف :  ينظر ()
  .194 – 193 / 2: المعجـ األصولي ، محمد صنقور البحراني :  ينظر ()



48 
 

 أقسام الشبية البدوّية: الثاني 

وجوبية وتحريمية والدوراف بيف األقؿ واألكثر : تبّيف أف الشبية البدوية تكوف في جيات ثالث 
 :، وكؿ منيا إما يكوف بالحكـ أو الموضوع فاألقساـ ستة 

لحاظيا في الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في أف الدعاء عند رؤية اليالؿ :  األوؿالقسـ 
  . واجب أـ ال

لحاظيا في الوجوبية الموضوعية كما إذا شككنا في أف ىذا عالـ أـ ال بعد :  الثانيالقسـ
.   العمـ بوجوب اكراـ كؿ عالـ

لحاظيا في التحريمية الحكمية كالشؾ في حرمة شرب العصير شرعا :  الثالثالقسـ 
.  وعدميا

.   ع خمر أـ الئلحاظيا في التحريمية الموضوعية كالشؾ في أف ىذا الما:  الرابعالقسـ 

لحاظيا في الحكمية في األقؿ واألكثر كما إذ شؾ في أف السورة واجبة في :  الخامسالقسـ 
.   الصالة أـ ال أو شؾ في أف غير آية السجدة مف سور العزايـ حراـ عمى الجنب أـ ال

لحاظيا في الموضوعية في األقؿ واألكثر كما إذا شؾ في أف الستر الواجب  : السادسالقسـ 
  .()حاؿ الصالة حاصؿ أـ ال

 حكم الشبية البدوّية: الثالث 

 أصالة البراءة فييا مطمقا وذىب عدة إجراءاألقواؿ في الشبية البدوية مختمفة فالمشيور عمى 
إلى البراءة في الوجوبية منيا واالحتياط في التحريمية وعدة أخرى إلى البراءة فييا مطمقا نقاًل 

واالحتياط في الموضوعية عقاًل وعدة ثالثة إلى االحتياط في األقؿ واألكثر والبراءة في 
  .()غيرىما إلى غير ذلؾ

                                                           

  .144:  ىػ 1413:  ، ت 5اليادي ، ط : اصطالحات األصوؿ ، عمي المشكيني ، المطبعة :  ينظر ()
  .145: المصدر نفسو :  ينظر ()
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وطبيعي فمسمؾ قبح العقاب بال بياف اتجو إلى الحكـ بالبراءة بناء عمى تنّجز التكميؼ في ما 
 .قطع بو المكّمؼ دوف غيره 

 ـ استفادة االحتياط بمسمك حّق الطاعة3

مف الثمرات المترتّبة عمى مسمؾ حّؽ الطاعة ىو استفادة االحتياط العقمي في موارد الشبية 
 :البدوّية ، وىذه النتيجة التي خُمص إلييا ىذا المسمؾ ناتجة عف المقّدمتيف التاليتيف 

 تشمؿ بؿ المقطوعة بالتكاليؼ وتعالى سبحانو هلل الثابتة الذاتية المولوية أ ػ عدـ اختصاص
 .ولو احتمااًل  الواصمة التكاليؼ مطمؽ

 أصؿ حؽ أف فكما مبرىنة ، غير وىي العممي العقؿ مدركات ب ػ كوف الحكـ المتقّدـ مف
 .وضيقًا  سعةً  كذلؾ حدوده مبرىف غير العممي لمعقؿ أولي مدرؾ والخالؽ لممنعـ الطاعة

، وما دامت ذمتو مشغولة فالبّد -  بحكـ المولوية الذاتية –فينتج عنيما اشتغاؿ ذّمة المكّمؼ 
 .مف إفراغيا باالحتياط ما لـ يثبت الترخيص بالترؾ مف قبؿ المولى نفسو 
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 الفصل الثاني

 االتجاىات الفكرّية حول مسمكّية حق الطاعة
 

 "تفكيك مسمك حّق الطاعة"الرفض المطمق : المبحث األّول 
 الموافقة النسبّية لمسمك حّق الطاعة: المبحث الثاني 
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 المبحث األّول

 "تفكيك مسمك حّق الطاعة"الرفض المطمق 
 

 االنتقاد بمحاظ الوجدان: المطمب األّول 

 االنتقاد بمحاظ المفيوم التشكيكي: المطمب الثاني 

 االنتقاد بمحاظ االنسجام الداخمي: المطمب الثالث 
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الرفض المطمؽ ، : تبايف الموقؼ األصولي مف مسمكّية حؽ الطاعة عمى أربعة أوجو 
 :وسيأتي توضيح ذلؾ مفّصاًل . والقبوؿ المطمؽ ، والقبوؿ النسبي والتوّقؼ 

 "تفكيك مسمك حّق الطاعة"الرفض المطمق : المبحث األول 

رفضًا قاطعًا مف قبؿ بعض الباحثيف الذيف أثاروا عميو عدد مف " حّؽ الطاعة"واجو مسمؾ 
 :االنتقادات الحاّدة ، التي تنتيي نتيجتيا برفضو وعدـ التسميـ بو ، وبيانيا كما يأتي 

 االنتقاد بمحاظ الوجدان: المطمب األّول 

 عمى الوجداف في – أيضًا –استند العديد مف األصولييف في أبحاثيـ األصولّية بؿ الفقيّية 
. ، وكذلؾ االنتقاد عمى ىذا المسمؾ  (حّؽ الطاعة  )ما نحف فيو : موارد كثيرة ، منيا 

يدعو إلى التأمؿ في  (صاحب المسمؾ والُمنَتِقد : أعني  )والتمّسؾ بو مف قبؿ طرفي البحث 
دلياًل صالحًا لالحتجاج ، ومف ثـّ تطبيقو عمى الطرفيف لمعرفة  (الوجداف  )مدى كينونة 

 :المورد المالئـ لتطبيقو ، فيقاؿ 

 مفيوم الوجدان: أّواًل 

الوجداف مصدر الفعؿ وجد ، والوجد الحزف والموجدة الحزف ، والوجداف ىو اصابة : ـ لغة 1
 .فالوجداف ىو اإلدراؾ  . ()الشيء

 إذا ، فمثال . خارجية بدوف واسطة العمـ وىو ، الباطنة وقواىا النفس  ىو: ـ اصطالحًا 2
 اليالؿ رأى بأنو آخر شخص لو أخبره لكف ، وجداني عمـ فيذا ، شواؿ ىالؿ الشخص رأى
 . ()وجدانياً  عمما ىذا يكف عممو لـ ، شواؿ أياـ أوؿ وىو ، عيد غدا أف أو

                                                           

 2دار اليجرة ، ط : ميدي المخزومي ، ابراىيـ السامرائي ، الناشر : العيف ، الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ، تح :  ينظر ()
  .169 / 6:  ىػ 1410: ، ت 

  .1816: المصطمحات ، إعداد مركز المعجـ الفقيي ، بال ط ،  بال ت :  ينظر ()
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 بشي تعمؽ إذا العمـ الوجداني إلى أف-  في الحقيقة –والفرؽ بيف المثاليف السابقيف راجع 
 ذاتية والشرعية ؛ ألف مثبتيتو والعادية لوازمو العقمية وجميع فإنو ُيثبت ذلؾ الشيء نفسو

 - . مثاًل – كما في العمـ الحاصؿ باإلمارة ()لمجعؿ قابمة ليست

 حجّية الوجدان: ثانيًا 

لـ يتعّرض الفقياء واألصوليوف لحجّية العمـ الوجداني ؛ كونو يمّثؿ الحالة المعرفّية األعمى 
في مقاـ التفرقة بيف مراتب حصوؿ العمـ ، فالعمـ بنجاسة ىذا اإلناء عف طريؽ الوجداف 

ومف ىنا ُيالحظ كوف - .  مثاًل –أقوى مف العمـ بنجاسة اإلناء نفسو عف طريؽ اإلمارة 
 عف عبارة ؛ ألنو-  مثاًل –الفقياء يبتدئوف بالعمـ الوجداني في مبحث طرؽ ثبوت النجاسة 

 مف والحجية ذاتية طريقيتو إف وبما ، أحكامو جميع عميو ترّتب ُوِجد فإذا الواقع انكشاؼ
فحجّية الوجداف ثابتة  .  ()وضعاً  وال رفعاً  التشريع طائمة تحت تقع ال فيي ، العقمية لوازميا

 .وال كالـ لألصولييف فييا 

 أثر حجّية الوجدان: ثالثًا 

 عمى بعض –بعد معرفة كوف حجّية الوجداف ذاتّية ، فيو مف ىذه الناحية كحجّية القطع 
حجّية القطع ذاتّية ، وىذا المقدار ال كالـ فيو ، بؿ الكالـ يقع فعاًل :  عندما يقاؿ –المباني 

في كوف ىذه الحجّية ىؿ ىي كذلؾ عمى صاحب الوجداف وعمى غيره أو ىي مقتصرة عمى 
 صاحب الوجداف نفسو فقط ؟ 

أولئؾ -  أيضًا –ىؿ دائرة حجّية الوجداف تشمؿ األفراد الواجديف فقط أو تعـّ : وبتعبير آخر 
 األفراد الذيف ُنِقؿ إلييـ الوجداف ؟

                                                           

  .480 / 2: منتيى األصوؿ ، حسف البجنوردي ، بال ط ، بال ت :  ينظر ()
 1382:  ، ت 1النجؼ ، ط : دليؿ العروة الوثقى ، تقرير بحث الشيخ حسيف الحّمي لحسيف سعيد ، المطبعة :  ينظر ()

  .5 / 2: ىػ 
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مف الطبيعي كوف دائرة الوجداف ال تكوف حّجة إال في خصوص األفراد الذيف حصؿ ليـ 
ال فغير ذلؾ ال يسّمى عممًا وجدانيًا بؿ ىو عمـ آخر   .الوجداف وا 

 بمحاظ الوجدان" حّق الطاعة"نقد مسمك : رابعًا 

 متمسكًا بفكرة –في بحثو المنشور -  مسمؾ حؽ الطاعة ()انتقد األستاذ صادؽ الريجاني
 :الوجداف ، وتوضيحو يتوقؼ عمى التالي 

قبح العقاب " ػ كوف السّيد الصدر لـ يستطع البرىاف عمى مسمكو ، انتقؿ لمرد عمى مسمؾ 1
 ولـ ، تدرؾ لـ أّنيا مع السميـ العقؿ بديييات مف القاعدة ىذه تكوف كيؼ )): قائاًل " بال بياف

  .()((... المَّو  رحمو الوحيد األستاذ أّياـ إلى العقالء العمماء مف أحد قبؿ مف تذكر

مّما يمنع " قبح العقاب بال بياف" ػ كوف ما تمّسؾ بو األصحاب مّمف ذىب إلى مسمؾ 2
  .()العقؿ السميـ مف إدراؾ حؽ الطاعة

ومف خالؿ ىذيف األمريف وجو األستاذ صادؽ الريجاني إشكاؿ السيد الصدر نفسو عمى 
 الشييد اّدعاه ما حوؿ إثارتو يمكف بعينو االستفياـ وىذا )): مسمكو ؛ إذ ذكر في ذلؾ 

 والبدىّية ، الوجدانية األمور مف «الطاعة حؽّ  »كوف تقدير عمى فإّنو سره ؛ قدس الصدر
 رحمو الوحيد أياـ مف األصولييف مف بو معتدٌّد  عددٌ  «بياف بال العقاب قبح» إلى  ذىب فمماذا
 حؽّ  »بياف إلى اهلل رحمو الوحيد قبؿ أحدٌ  يتصدّ  لـ أّنو ذلؾ إلى أضؼ ىذا ؟ يومنا إلى اهلل

  .()((سره  قدس الصدر الشييد بّينو الذي بالنحو «الطاعة

                                                           

 . أستاذ في الحوزة العممية في مدينة قـ المقدسة ()
  .69 / 3:  بحوث في عمـ األصوؿ ، تقرير بحث السيد الصدر لمسيد الشاىرودي ()
لألستاذ عمي " مطارحة عممية حوؿ نظرية حؽ الطاعة"، بحث بعنواف  (عمييـ السالـ  )مجمة فقو أىؿ البيت :  ينظر ()

  .234 : 34دائرة معارؼ الفقو اإلسالمي ، العدد : أكبر الحائري ، الناشر 
لألستاذ صادؽ الريجاني ، " قراءة نقدّية لنظرية حؽ الطاعة"، بحث بعنواف  (عمييـ السالـ  ) مجمة فقو أىؿ البيت ()

  .217 : 34: العدد 
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وعميو فكما استدّؿ السّيد الصدر عمى مسمكو بالوجداف كذلؾ ُيستدّؿ عمى رّده بالوجداف نفسو 
؛ إذ إف ما يجده اإلنساف في نفسو ىو التكميؼ بما يقطع وصولو أما ما يشّؾ فيو أو يحتممو 

 .فيو بحاجة إلى وسائط اثباتّية 

ف كاف وجييًا مف قبؿ األستاذ الريجاني بيد إنو ال ينسجـ مع عالـ الثبوت  وىذا الطرح وا 
 .الذي ىو حدود بحث السّيد الصدر ، بؿ ىو منسجـ بحدود عالـ اإلثبات 

 االنتقاد بمحاظ المفيوم التشكيكي: المطمب الثاني 

اعتمد السّيد الصدر في تأسيس مسمكو عمى التفريؽ بيف طاعة اهلل تعالى وطاعة غيره ؛ إذ 
الطاعة إما ذاتّية أو مجعولة وذلؾ بناء عمى كوف مفيـو الطاعة مف المفاىيـ المشّككة والتي 

 حؽّ  إفّ  )): ليا مراتب مختمفة كما ىو مؤدى التشكيؾ وقد أشار إلى ذلؾ في موارد منيا 
 عميو الحسيف دـ إراقة فعقاب ، وضعفو المولى غرض لشّدة تبعا ويضعؼ يشتدّ  المولوّية
  .()((... ذّمي  كافر دـ إراقة لعقاب مساوياً  يكوف ال والسالـ الصالة

بتوجيو نقد عممي لرّد  (معاصر  )وعمى ىذا األساس تقّدـ الشيخ محمد ميدي اآلصفي 
 :المسمؾ المذكور مف خالؿ طرح فكرة التشكيؾ مف األساس وبيانو كاآلتي 

 المفيوم المشّكك والمتواطئ : أّواًل 

لبياف االنتقاد ينبغي بداية التعريؼ بالمصطمحات التي ىي جوىر الرّد في المسألة ، ومف ثـّ 
 :بياف الرد ، فيقاؿ 

 تساوت الذي الكمي ىو : المنطقييف ، وعند التوافؽ وىو التواطؤ مف :ـ مفيوم المتواطئ 1
 ال بأف السوية عمى أفراده عمى صدقو يكوف أي : عمييا صدقو في معدومة أو موجودة أفراده
 . اآلخر البعض إلى بالنسبة أزيد أو أشد أو أقدـ أو أولى بعضيا عمى يكوف

                                                           

  .484 / 4:  مباحث األصوؿ ، تقرير بحث السّيد الصدر لمسيد كاظـ الحائري ()
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 ، السوية عمى والخارجية الذىنية أفراده عمى صدقو يكوف الذي الكمي ىو : أخرى وبعبارة
 فييا يتفاوت وال ، والناطقية الحيوانية وىو ، فييا الكمي فإف ، أفراده إلى بالنسبة كاإلنساف

وعميو فالمتواطئ ما كانت نسبة صدقو لجميع أفراده متساوية وغير  . ()نقص وال بزيادة
 .مختمفة 

وتطبيقو  والوجود والعدد البياض مفيـو باإلمكاف توضيحو مف خالؿ  : ـ مفيوم المشّكك 2
 أو الكثرة أو باالشتداد عمييا المفيـو في صدؽ األفراد بيف تفاوتاً  ؛ إذ يالحظ أفراده عمى

 ، بياض منيما وكؿ القرطاس بياض مف بياضاً  أشد بياض الثمج فنرى ، التقدـ أو األولوية
،  المخموؽ وجود مف أولى الخالؽ ووجود ، عدد منيما وكؿ المائة عدد أكثر مف األلؼ وعدد
  .()وجود وكؿ منيما ، آخر بشيء ال وجوده بنفس المعموؿ وجود عمى متقدـ العمة ووجود

ضوء ذلؾ يكوف  وعميو ، فنسبة صدؽ المفيـو التشكيكي تختمؼ مف فرد إلى آخر ، وفي
المالؾ في تشخيص المفيـو المتواطئ عف المفيـو المشّكؾ ىو نسبة الصدؽ في المفيـو ، 
ف كانت مختمفة فيو المشّكؾ وىذا ىو المعنى المتداوؿ  فإف كانت متساوية فيو المتواطئ وا 

 .في َسْوِؽ كالـ الباحثيف والدارسيف 

 نقض المالك المتقّدم

اتضح كوف المالؾ في تعييف المفيـو المشكؾ والمتواطئ ىو نسبة صدؽ المفيـو عمى أفراده 
ال فيو المشّكؾ   .؛ فإف كانت متساوية فالمفيـو متواطئ وا 

 – حينئذ –وفي الحقيقة إف ىذا المالؾ غير تاـ بؿ غير صحيح ؛ الشتراؾ المفيـو المشّكؾ 
 .بمفيـو االشتراؾ ، واتحاد مفيـو الصحيح بالمتواطئ وىو غير صحيح 

                                                           

 مصر –معجـ المصطمحات واأللفاظ الفقيّية ، محمود عبد الرحمف عبد المنعـ ، دار الفضيمة لمنشر والتوزيع :  ينظر ()
  .212 / 3: ، بال ط ، بال ت 

 – ش 1382:  ، ت 3شريعت ، ط : دار التفسير ، المطبعة : المنطؽ ، محمد رضا المظفر ، الناشر :  ينظر ()
  .72 / 1:  ىػ 1424
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 )إذا تتبعنا ما ذكره حكماء اإلسالـ أمثاؿ الخواجة نصير الديف الطوسي : ومف جية أخرى 
لوجدنا أنو يذكر مالكًا آخرًا لتعييف المفيـو المشكؾ مف المفيـو المتواطئ ؛  ( ىػ 672: ت 

والواحد مف األلفاظ يدّؿ عمى معناه الواحد  )): فقد ذكر في رسالة تجريد المنطؽ ما نّصو 
 أو ال عمى السواء – كاإلنساف عمى أشخاصو –الموجود في الكثرة عمى السواء بالتواطي 
  . ()((بالتشكيؾ كالموجود عمى الجوىر وقسيمو 

والمالؾ الذي يذكره الخواجة الطوسي مخالؼ تمامًا لما ىو معروؼ مف إف المالؾ في 
مفيومي التشكيؾ والتواطئ ىو نسبة الصدؽ عمى األفراد كما تقّدـ ، وبالتالي فالمالؾ ىو 

داللة المفظ الواحد عمى معناه في أفراده ؛ فإف كانت متساوية في األفراد جميعًا فيو المتواطئ 
ال فيو المشّكؾ   .وا 

 – عمى المالؾ المتقّدـ بعدـ الفرؽ بينو وبيف ما تقّدـ ؛ إذ الصدؽ عمى الجميع وقد ُيشكل
بأف الصدؽ ال يحقؽ الغرض : ويجاب .  ىو يؤدي مؤدى الداللة –بحسب النتيجة 

ف اختمفت تمؾ النسبة  بينما الداللة . المفيومي لممتواطئ ، بؿ المفيـو يصدؽ عمى أفراده وا 
 .عمى المعنى في األفراد ال توجب ذلؾ 

 بأف تقييد نسبة الصدؽ بالتساوي لممتواطيء وبدونيا لممشّكؾ كاٍؼ في – أيضًا –ويعترض 
ف كاف مخصصًا لنسبة الصدؽ عمى المحموؿ : دفع اإلشكاؿ ، ويجاب  بأف القيد المذكور وا 

 .بيد إنو ال فائدة منو بعد كوف ميزاف الصدؽ ال عالقة بالنسبة كيؼ ما كانت 

إف داللة المفظ عمى ما يشمؿ بالتساوي معناه تساوي الداللة كّمًا وكيفًا ، : وأكثر مف ذلؾ 
 .بينما نسبة الصدؽ بالتساوي تعني تساوي الصدؽ كمًا ال كيفًا 

  

                                                           

 ىػ 1408:  ، ت 1، ط  ( لبناف –بيروت  ) تجريد المنطؽ ، محمد بف الحسف المعروؼ بالخواجة ، مؤسسة األعممي ()
  .9:  ـ 1988- 
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 الطاعة مفيوم متواطئ: ثانيًا 

 تقّدـ الشيخ محمد – بحسب المالؾ األّوؿ –بعد معرفة مالؾ المفيـو المتواطئ والمشّكؾ 
عاداًل عنيا إلى تواطئية " الطاعة" لرّد ما ذكره السّيد الصدر مف مشككّية ()ميدي اآلصفي

 :مف خالؿ االستعانة بالنقاط اآلتية " الطاعة"

ػ كوف مصدر الطاعة واحدًا وليس متعددًا كما ذكر السّيد الصدر ، فال يوجد حقاف 1
 .ومصدراف لمطاعة ، بؿ مصدرية الطاعة ومشروعيتيا واحدة 

- إف مصدر الطاعة ىو اهلل تعالى وحده ال غير ، وىو :  ػ ويترّتب عمى النقطة السابقة 2
مف يحّدد مستويات وسعة دائرة بقّية الطاعات كطاعة األنبياء واألوصياء - تبارؾ وتعالى 

 .واآلباء واألزواج 

ػ ػ التقسيـ الذي ذكره السّيد الصدر مف كوف الطاعة ذاتّية ومجعولة ال يعارض وحدة 3
الطاعة ومصدريتيا ؛ ألف معنى كوف طاعة الباري عّز وجؿ ذاتية أي ال تطاليا يد الجعؿ 

 .والوضع وىذا المقدار ال خالؼ فيو 

 تقريب تواطئية الطاعة

إف الطاعة بما تحمؿ مف معنى االنقياد والخضوع والخنوع موجودة : وفي ضوء ما تقّدـ يقاؿ 
بالتساوي في أفرادىا ومصاديقيا ، فمفيـو طاعة اهلل تعالى عينو مفيـو طاعة االنبياء وىو 

 .نفسو مفيـو طاعة األولياء وىكذا 

إف مفيـو الطاعة واحد في عالـ الثبوت وفي نفس األمر والواقع ، لكنيا : وبعبارة أخرى 
 .مختمفة سعة وضيقًا في عالـ االثبات والمادة 

                                                           

 1 قـ ، ط –محمد ميدي اآلصفي ، مجمع الفكر اإلسالمي : الفوائد الحائرّية ، محمد باقر البيبياني ، تقديـ :  ينظر ()
  .74:  ىػ 1415: ، ت 
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وعميو ، فكأف السّيد الصدر في نظره الشريؼ متوجيًا لعالـ االثبات الذي ىو عالـ التشخيص 
مف ذاتية الطاعة واعتباريتيا إنما ىو  (قده  )  إف ما ذكره – أيضًا –وقد يقاؿ . والتعميؿ 

 .بمحاظ عالـ االمكاف 

 الدليل عمى تواطئية مفيوم الطاعة: ثالثًا 

إذا ما أردنا إقامة الدليؿ حوؿ تواطئية الطاعة فميس ببعيد عف أيدينا مف خالؿ القرآف الكريـ 
 :والسنة الشريفة ، وكما يأتي 

 ـ القرآن الكريم1

ورد في القرآف الكريـ مجموعة مف اآليات الكريمة التي توّضح كوف طاعة األنبياء 
واألوصياء ما ىي إال طاعة اهلل تعالى ، وىذا بدوره يكشؼ عف كوف المالؾ والمصدر 

 : لمطاعة واحد وليس متعّدد ، ومف ىذه اآليات 

  .() ِمْنُكـْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا المَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيُّبَيا  َيا :أ ـ قولو تعالى 

 َعَمْيِيـْ  َأْرَسْمَناؾَ  َفَما َتَولَّى َوَمفْ  المَّوَ  َأَطاعَ  َفَقدْ  الرَُّسوؿَ  ُيِطعِ   َمفْ  :ب ـ قولو تعالى 
َحِفيًظاً 

().  

 اْلَباَلغُ  َرُسوِلَنا َعَمى َفِإنََّما َتَولَّْيُتـْ  َفِإفْ  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا المَّوَ  َوَأِطيُعوا :جـ ـ قولو تعالى 
اْلُمِبيفُ 

().  

ف  إلى غير ذلؾ مف اآليات الشريفة التي تشير بوضوح إلى كوف مفيـو الطاعة واحدًا وا 
 .اختمفت سعتيا بحسب المطاع 

                                                           

  .59/  النساء ()
  .80/  النساء ()
  . 12/  التغابف ()
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  ـ السنة الشريفة2

وأما مف طرؼ السنة فيناؾ عدد مف الروايات التي تشير إلى أف طاعة الرسوؿ أو طاعة 
 : أوصياءه ىي طاعة هلل تعالى وكذلؾ معصية أمرىـ معصية هلل تبارؾ وتعالى ، منيا 

 مف ، اهلل أطاع فقد أطاعنا ومف ... )): ما ذكره الشيخ أبو جعفر الصدوؽ في أماليو أ ـ 
  .()((اهلل  عصى فقد عصانا

؛ إذ جاء  (صمى اهلل عميو وآلو) ما أورد الشيخ الصدوؽ في المعاني في حديث طويؿ عف النبيب ـ
 عز اهلل عصى فقد عصاني ومف ، عصاني فقد عميا عصى مف الناس أييا ... )): فيو 
 .()((... اهلل  أطاع فقد أطاعني ومف ، أطاعني فقد عميا أطاع ، ومف وجؿ

أما بعد ، فقد جعؿ الّمو سبحانو لي عميكـ حّقا  )):  قولو ما ورد عف أمير المؤمنيف  جـ ـ
بوالية أمركـ ، و لكـ عمّي مف الحّؽ مثؿ الذي لي عميكـ ، فالحّؽ أوسع األشياء في 

التواصؼ و أضيقيا في التناصؼ ، ال يجري ألحد إاّل جرى عميو ، و ال يجري عميو إال 
ثـ جعؿ ، سبحانو ، مف حقوقو حقوقا افترضيا لبعض الناس عمى بعض ، . جرى لو 

فجعميا تتكافأ في وجوىيا ، و يوجب بعضيا بعضا ، و ال يستوجب بعضيا إال ببعض ، و 
 أعظـ ما افترض سبحانو مف تمؾ الحقوؽ حّؽ الوالي عمى الرعية و حّؽ الرعية عمى الوالي

))().  

إلى غير ذلؾ مف الروايات التي ال حصر ليا التي بّينت بشكؿ واضح بأف طاعة الرسوؿ 
 .وأىؿ بيتو ما ىي إال طاعة هلل تعالى 

                                                           

  .561:  ىػ 1417:  ، ت 1 قـ ، ط – األمالي ، محمد بف عمي بف الحسيف القّمي ، مؤسسة البعثة ()
مؤسسة النشر اإلسالمي : عمي أكبر الغفاري ، طبع ونشر :  معاني األخبار ، محمد بف عمي بف الحسيف القّمي ، تح ()

  .373:  ش 1338: ، بال ط ، ت 
 ، ت 1 قـ ، ط –محمد عبده ، دار الذخائر : الشريؼ الرضي ، تح :  ، جمع  نيج البالغة ، خطب اإلماـ عمي ()
  .198 / 2:  ىػ 1412: 



61 
 

ىو كوف مصدر الطاعة واحدًا وليس متعددًا كما فيمو السّيد الصدر : والخالصة مف ذلؾ 
 .وبالتالي بنى عميو مسمكو المختار 

 االنتقاد بمحاظ االنسجام الداخمي: المطمب الثالث

ذا ما كاف األمر كذلؾ فالبّد " حّؽ الطاعة"يوّجو لمسمؾ  انتقادًا بمحاظ االنسجاـ الداخمي ، وا 
أف تكوف نتيجتو مضطربة تبعًا لعدـ االنسجاـ ، وىذا ما دفع منتقدي ىذا المسمؾ بتصعيد 

 :الخطاب رّدًا عميو ، وبيانو بما يأتي 

 مفيوم عدم االنسجام: أّواًل 

 بحسب رؤية األستاذ –معناه االصطالحي وال المغوي بؿ ُيراد منو " االنسجاـ"ليس المراد مف 
كوف مسمؾ :  ما يأتي –صادؽ الريجاني ؛ إذ ىو صاحب اإليراد عمى مسمؾ السّيد الصدر 

حّؽ الطاعة ُيفضي إلى نحٍو مف التزاحـ والتنافي في مقتضيات أحكاـ العقؿ العممي ، ولّما 
وطبيعي فإف ىذا  . ()كاف ىذا الالـز غير معقوؿ بالفعؿ فإنو ال يمكف اإللتزاـ بيذا المسمؾ

 :المقدار مف الكالـ بحاجة إلى توضيح وبياف 

 ـ بيان عدم االنسجام1

تقّدـ سابقًا أف السّيد الصدر يذىب إلى تفسير العقؿ العممي بما ينبغي فعمو ، وعميو فاستفاد 
 تعّمؽ التكاليؼ المحتممة والمشكوكة فضاًل عف –بعد ضـّ مقّدمة المقتضي والوجداف - 

 .المقطوعة بذّمة المكّمؼ طاعة هلل تعالى وىو مؤدى االحتياط 

 

 

                                                           

لألستاذ صادؽ " قراءة نقدّية لنظرية حؽ الطاعة"، بحث بعنواف  (عمييـ السالـ  )مجمة فقو أىؿ البيت :  ينظر ()
  .217 : 34: الريجاني ، العدد 
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الحكـ -   أيضًا –بيد إف األستاذ الريجاني وفي ضوء مقّدمات السّيد الصدر نفسيا استفاد 
 (وىو التكميؼ باألعـ  )باإلباحة الواقعّية ؛ ألف العقؿ العممي كما يقتضي الحكـ باالحتياط 

  .()كذلؾ يقتضي الحكـ باإلباحة الواقعّية

وبالتالي فالنتيجة التي تترتب عمى مقتضى العقؿ العممي في ضوء مسمؾ حّؽ الطاعة ىي 
 .عدـ االنسجاـ والتناقض كما ىو واضح 

ذا كانت النتيجة كذلؾ فإف ىذا المسمؾ ال يمكف التمّسؾ بو ؛ ألف األحكاـ الشرعّية ال  وا 
ذا كاف التالي باطاًل فالمقّدـ مثمو   .تتنافى في ما بينيا ، والمسمؾ المذكور يوجب ذلؾ ، وا 

  ـ دائرة عدم االنسجام2

إف مقولة عدـ االنسجاـ لمسمؾ حّؽ الطاعة باعتباره ُيفضي إلى التداخؿ والتنافي بيف 
 :األحكاـ الخمسة المعروفة ، تُبقي التساؤؿ عف أمريف 

عف دائرة وعالـ العقؿ العممي ، فيؿ ىو عالـ الجعؿ والمجعوؿ معًا أو إنو يختص : األّوؿ 
 بأحدىما ؟

 ىؿ األحكاـ الخمسة مف مختصات عالـ الثبوت أو عالـ اإلثبات ؟: الثاني 

فإذا كانت دائرة أحدىما تخالؼ األخرى كاف البحث ال جدوى منو ؛ إذ ال يمتقياف جعاًل 
ذا كانا يمتقياف فأيف الدليؿ عمى ذلؾ ؟  ! . ومجعواًل وا 

وعمى أي حاؿ فقد أجاب بعض الباحثيف عف ىذا اإلشكاؿ باعتبار اإللتقاء بيف األحكاـ 
 .الخمسة والعقؿ العممي في عالـ واحد كما يأتي بيانو في النقطة التالية 

 

                                                           

  .218 / 34 : (عمييـ السالـ  )مجمة فقو أىؿ البيت :  ينظر ()
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 دفع اشكالّية عدم االنسجام: ثانيًا 

لمدفاع عف مسمؾ أستاذه السّيد الصدر مف خالؿ  (معاصر  )تقّدـ السّيد عمي أكبر الحائري 
الذي ُيعتبر مف  (إشكاؿ عدـ االنسجاـ  )رّده اإلشكاالت المثارة ، وباألخص اإلشكاؿ المتقّدـ 

أىـ اإلشكاالت حوؿ المسمؾ المذكور في حيف اعتبره الحائري مف اإلشكاالت البّراقة التي 
  .()تزؿ فييا األقداـ عف مدارجيا

 :وقد أجاب عف اإلشكاؿ بجوابيف 

 نقضي: الجواب األّول 

اإلباحة  )بالحكـ الترخيصي  (الوجوب ، الحرمة  )لو سّممنا قياس الحكـ اإللزامي : حاصمو 
قبح العقاب ) فما ىو وجو تقديـ الحكـ الترخيصي عمى الحكـ اإللزامي في مسمؾ  (الواقعّية 
فكما ُقدِّـ الحكـ الترخيصي في مسمؾ قبح العقاب كذلؾ ُقدِّـ اإللزاـ في مسمؾ ! ؟ (بال بياف 

 .حّؽ الطاعة 

 حّمي : الجواب الثاني 

 : وقد بنى السّيد عمي أكبر الحائري جوابو عمى أحد وجييف 

 كوف مالؾ اإلباحة كشأف مالؾ اإللزاـ ، ومعنى ذلؾ أف تكوف ذّمة المكّمؼ مشغولة :األّول 
 .باإلباحة كما لو كانت مشغولة باإللزاـ بال أدنى فرؽ 

نما تقتضي نفي المسؤلّية واإلدانة :الثاني   عدـ تساوي شأنّية مالؾ اإلباحة بمالؾ اإللزاـ وا 
عف عاتؽ المكّمؼ ، فالمصمحة موجودة في عدـ كوف المكّمؼ مسؤواًل أو ممزمًا بالفعؿ أو 

 .الترؾ 

                                                           

  .2235 / 34 : (عمييـ السالـ  )مجمة فقو أىؿ البيت :  ينظر ()
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ف  أما بناء عمى الوجو األّوؿ فنحف ال نسّمـ كوف شأنّية مالؾ اإلباحة مساٍو لمالؾ اإللزاـ وا 
 .كانت مف األحكاـ الخمسة ، وعميو فالخالؼ في مبنائي مف ىذه الجية 

وبناء عمى الثاني فاإلباحة ليس مف موارد حّؽ الطاعة كي يقع التزاحـ والتنافي ، بؿ ىي 
ىذا كّمو ما أجاب بو السيد الحائري رّدًا عمى األستاذ . نفي المسؤلّية عف عاتؽ المكّمؼ 

 .الريجاني 

 اإلعتراض عمى ما أفاده الباحثان: ثالثًا 

 :في ضوء ما قّدماه الباحثاف باإلمكاف تسجيؿ عدد مف النقاط 

ػ لمبحث قيمة عممّية ثبوتية وليست اثباتّية كي يصّح ما أفاده الباحثاف ؛ إذ المولى عّز وجؿ 1
في مورد الجعؿ متشّخص عنده الترخيص مف اإللزاـ ، وأّما في عالـ اإلثبات فالتناقض وعدـ 

 .االنسجاـ إنما ىو بمحاظ المكّمؼ القاصر مع غّض النظر عف أطراؼ النزاع 

 ػ بناء عمى كوف شأنية مالؾ اإلباحة كمالؾ اإللزاـ فيذا ال يوجب التناقض والتنافر بيف 2
ف – حينئذ –األحكاـ ؛ ألف اإلباحة تخمو عف محور اإللزاـ واإلنبعاث ، فال تظير   ثمرة وا 

 . وقع التنافر ظاىرًا 

 ػ بناء عمى كوف اإلباحة تعني نفي المسؤلّية عف ذّمة المكّمؼ ، فال يعني أف اإلباحة 3
ليست مف موارد حّؽ الطاعة كما أفاده عمي أكبر الحائري ، بؿ ال تظير ثمرة لذلؾ كونيا 

 .تخمو عف اإلنبعاث والزجر 
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 المبحث الثاني

 الموافقة النسبّية لمسمك حّق الطاعة

 

 التشكيك بسببّية حّق الطاعة: المطمب األّول 

شكالية البحث الفمسفي : المطمب الثاني   تبعيض المولوية وا 
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مف االتجيات الفكرّية التي وقفت وقوفًا نسبّيًا لمسمؾ حّؽ الطاعة ىو ما تبناه الشيخ جعفر 
السبحاني وأستاذنا الشيخ باقر اإليرواني في درسو خارج األصوؿ عند تعرضو لمسمؾ السّيد 
الصدر في مبحث القطع وحجيتو ؛ إذ وافقو في بعض وجوه مسمكو وخالفو في وجوه أخرى ، 

 :وىذا ما يستدعي البحث عف ذلؾ مفّصاًل كما يأتي 

 التشكيك بسببّية حّق الطاعة: المطمب األّول 

غير خفي بأف السّيد الصدر قد بنى مسمكو عمى عّدة أمور ، ومف بينيا كوف الخالقّية ىي 
السبب الرئيس لحّؽ طاعة المولى عمى عبادة ، ومنيا تتنجز حجّية القطع ، وعميو فعمى 

بيد إنو يوجد في ىذا المجاؿ عدد مف األقواؿ التي بّينت . العبد أف يتحّرؾ وفؽ ىذه األمور 
 :ثبوت حؽ الطاعة ، وبيانيا وما يترتب عمى ثبوت حّؽ الطاعة يستمـز تفصيمو بما يأتي 

 بيان سببّية حّق الطاعة هلل تعالى: أواًل 

قبؿ الشروع في بياف سببّية حّؽ الطاعة ُيشار إلى مقّدمة كالمّية تنّقح الموضع في جياتو 
إنو وقع الكالـ بيف الفالسفة الحكماء عف سببّية البحث عف وجود اهلل : الثبوتّية ، حاصميا 

 : تبارؾ وتعالى ، وقد أشاروا إلى ذلؾ في نقطتيف 

 دفع الضرر المحتمل: األولى 

فإف اإلنساف العاقؿ الممتفت إلى ما ُأحيط بو مف تكاليؼ يشعر شعورًا روحّيًا يحّفزه إلى 
اإلستجابة ليا وما ذاؾ إال دفعًا لما يحتمؿ كونو سببًا في وقوعو في ضرر المخالفة والنكاية 

 .الكبرى 
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 معرفة وشكر المنعم: الثانية 

ال شّؾ إف اإلنساف غارؽ في حياتو في النعـ ، فيي تحيط بو منذ نعومة أظفاره إلى أخريات 
حياتو وىذا الشيء مما ال يمكف إنكاره ، ومف جانب آخر فإف العقؿ يستقّؿ بمزـو شكر 

  .()المنعـ ، وال يتحقؽ الشكر إال بمعرفتو تعالى

وعميو ، فإذا ما توّجو العبد إلى رّبو وعرؼ بأنو المفيض عميو بكّؿ شيء لـز عميو شكره 
ال كاف ظممًا لممولى تبارؾ وتعالى كما ىي مقالة القائموف بقبح العقاب بال بياف  وطاعتو ، وا 

 اهلل انشاء وسيجيئ مر لما ... )): كما جاء ذلؾ عف محمد حسيف االصفياني إذ قاؿ 
 المولى أمر عف والفحص البحث عدـ مع والترؾ الفعؿ في االقتحاـ أف محمو مف في تعالى

 ، خروج ميمؿ غير بأنو عممو مع عنيما والبحث بالفحص إال عادة يعمما لـ ونييو المذيف
  . ()((... العقاب  بو فيستحؽ المولى عمى ظمـ وىو العبودية ورسـ الرقية زي عف

أو لكونو تعالى لو حؽ الطاعة عمينا واما قضّية الظمـ فيي تكشؼ عف وجود الطاعة بمرتبة 
 والعدؿ ، حّقو الحؽّ  ذي سمب عف عبارة الظَّمـ إفّ  )): سابقة كما أفاده السّيد الشييد بقولو 

 يقاؿ كي حؽّ  الّسابقة المرتبة في يفترض أف بدّ  فال ، عنو سمبو وعدـ إّياه إعطائو عف عبارة
 يكف لـ مولى اآلمر نفترض لـ فمو المولوّية حؽّ  عف عبارة ىنا الحؽّ  وىذا ، ظمـ سمبو إفّ : 

  .()((واضح  ىو كما معّذرا أو منّجزا القطع

: وما تقّدـ ليس ىو جوىر اإلختالؼ ، بؿ الخالؼ في سببّية طاعة المولى فيؿ ىي 
الخالقّية أو الُمْنعمّية أو غير ذلؾ مما أفاده عمماء الكالـ واألصولييف ؟ وىذا يكشؼ أف 

 :المسألة تحّرر ضمف عدد مف اآلراء واألقواؿ وكما يأتي 

                                                           

اإللييات عمى ىدى الكتاب والسنة والعقؿ ، محاضرات الشيخ جعفر السبحاني بقمـ حسف محمد مكي العاممي :  ينظر ()
  .26 – 24 / 1:  ـ 2006-  ىػ 1425:  ، ت 1، دار ىشاـ لمنشر والتوزيع ، ط 

  .378 / 2:  نياية الدراية في شرح الكفاية ، محمد حسيف االصفياني ()
  .221 / 1: مباحث األصوؿ ، تقرير بحث السّيد الصدر لمسيد كاظـ الحائري :  ينظر ()
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 ـ الُمنْعمّية سبب ثبوت حق الطاعة1

المشيور بيف الفالسفة الحكماء وجممة مف األصولييف إف سبب ثبوت طاعة المولى عمى 
 التي مف أبرزىا نعمة الوجود واإلخراج ()العبيد ما ىي إال كونو المنعـ المفيض بالنعـ الكثيرة

لى ذلؾ أشار القرآف الكريـ بقولو  ْنَسافُ  َيْذُكرُ   َأَواَل : مف العدـ وا   َوَلـْ  َقْبؿُ  ِمفْ  َخَمْقَناهُ  َأنَّا اإْلِ
َشْيًئا  َيؾُ 

().  

إف الباري عّز وجؿ لّما كاف : وىذه المسألة مبتنية عمى مقّدمة مطوية في المقاـ ، حاصميا 
المنعـ عمينا بأنواع النعـ فإذا لـ نشكره عمييا لـ نكف أّدينا ما عمينا مف حّؽ تجاىو ، وبالتالي 

 .عدـ إطاعة المولى بما يميؽ بو مف الطاعة واالحتراـ 

: بيذا المالؾ كما جاء ذلؾ في تقريرات بحثو  ( ىػ 1383: ت  )وقد التـز السّيد البروجردي 
 المولوّية حؽّ  لو الذي المنعـ مف المولى صدر إذا الطمب صرؼ أفّ  في إشكاؿ ال إّنو ))

 أو ، بالّمفظ - التحّقؽ أنحاء مف نحو بأيّ  ، لو العبودّية الذي العبد إلى متوّجياً  ، والسيادة
 عند يستحؽّ  خالفو ولو ، إطاعتو العبد عمى يجب - غير ذلؾ أو ، الكتابة أو ، باإلشارة
ومنو يتضح أف المولى  . ()((أصاًل  العذر منو يقبموف وال ، والّمـو والمذّمة العقوبة العقالء

 .تبارؾ وتعالى إنما لو حؽ المولوية والطاعة لكونو الخالؽ المنعـ 

 ـ المالكّية سبب طاعة المولى2

مف المالكات المذكورة لسببّية ثبوت حّؽ الطاعة ىو كوف المولى تبارؾ وتعالى ىو المالؾ 
الحقيقي ، وقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذه القضّية في جممة مف اآليات الكريمة التي تشير 

                                                           

 2، ط  ( لبناف –بيروت  )النافع يـو الحشر في شرح الباب الحادي عشر ، المقداد السيوري ، دار األضواء :  ينظر ()
  .19:  ـ 1996-  ىػ 1417: ، ت 

  .67/  مريـ ()
 قـ ، –مؤسسة آثار اإلماـ الخميني :  لمحات األصوؿ ، تقرير بحث البروجردي لمسيد الخميني ، طبع ونشر وتحقيؽ ()

  .50:  ش 1379-  ىػ 1421:  ، ت 1ط 
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 ِفيِيفَّ  َوَما َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْمؾُ   ِلمَّوِ : بشكؿ واضح إلى ىذا األمر ، فمنيا قولو تعالى 
َقِديٌر  َشْيءٍ  ُكؿِّ  َعَمى َوُىوَ 

 وما داـ تبارؾ وتعالى ىو المالؾ الحقيقي فمف الواجب عمينا ()
 .أف نطيعو بما يميؽ بو كمالٍؾ لنا 

: )) في تفسيره قائاًل  ( ىػ 1402: ت  )وقد تبنى ىذا الرأي محمد حسيف الطباطبائي 
ذ شاء كيفما فييا التصرؼ جواز حقو مف فيكوف الرقبة يممؾ الذي ىو المولى  لو كاف ، وا 
 الذي المولى الحؽ فيو واالرجاع والتدبير بااليجاد المتصرؼ ىو وكاف ، الممؾ حقيقة تعالى
وعميو فمالؾ ثبوت الطاعة ىي  . ()((البتة  بوجو لو زواؿ ال ثبوتا المولوية معنى لو يثبت

 .الخالقية ، باعتباره مالؾ الرقبة الحقيقي 

وىذا المقدار ىو عينو ما تمّسؾ بو السيد الصدر إلثبات طاعة المولى تبارؾ وتعالى فقد 
 تعالى بالمَّو مخصوصة وىذه ... الثابتة الذاتّية المولوية )): جاء في تقرير بحثو ما نّصو 

 شكر مسألة عف الّنظر بقطع مطمب ندركو وىذا ، خالقيتو بمالؾ الثابتة لنا مالكيتو بحكـ
 ثبوت فاف ، طاعتو ولزـو سبحانو اهلل مولوية بيا يخرجوا أف الحكماء حاوؿ الَّذي المنعـ
  .()((آخر  شيء المنعـ شكر بمالؾ وثبوتو شيء والخالقية المالكية بمالؾ الحؽ

 المالكية مف المقصود  ؛ إذ لو كاف()بيد إف تمميذه محمود الياشمي لـ يرتِض ذلؾ
 والقدرة السمطنة المقصود كاف واف البطالف واضح فيو االعتبارية والسمطنة االختصاص

 بقاء عميو ومسمطاً  قادراً  يكف ولـ خالقاً  كاف إذا فيما الطاعة حؽ لو يكوف ال أف يمـز التكوينية
 بد ال فإنيـ الحكماء مقالة إلى رجع الخالقية نفسيا المقصود كاف واف ، حقو بقاء وضوح مع
 .لإلنساف  والخمؽ الوجود لنعمة الواىب بالمنعـ يريدوا واف

                                                           

  .120/  المائدة ()
 / 7:  قـ ، بال ط ، بال ت –مؤسسة النشر اإلسالمي :  تفسير الميزاف ، محمد حسيف الطباطبائي ، طبع ونشر ()

132. 
  .29 / 4:  بحوث في عمـ األصوؿ ، تقرير بحث السيد الصدر لمسيد الشاىرودي ()
 .المصدر نفسو :  ينظر ()
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 ـ احتمال الضرر والعقاب سبب طاعة المولى تبارك وتعالى3

إلى  (معاصر  ) ()روديگ والسّيد مرتضى المف()ذىب بعض األصولييف كالسيد الخوئي
ثبوت حّؽ الطاعة مف خالؿ فكرة دفع الضرر المحتمؿ والعقاب المحتمؿ ؛ لكونيما يترتباف 

 .عمى ترؾ الوجوب الشرعي ومخالفتو ال مف جية ترؾ شكر المنعـ ومالكيتو 

ىذا ىو مجمؿ األقواؿ في مسألة ثبوت حؽ الطاعة هلل تبارؾ وتعالى التي استدّؿ بيا 
الفالسفة الحكماء وبعض األصولييف ، بيد إف استأذنا الشيخ اإليرواني ذىب إلى مسمؾ 

 .يغاير ما ذكره الفالسفة واألصولييف ، وتوضيحو بالنقطة اآلتية 

 ـ ُمْنعمّية المولى ووعده بالعقوبة سبب حّق الطاعة4

 مالكًا لثبوت حّؽ طاعة المولى عمينا مف خالؿ فكرة الجمع بيف ()اختار استأذنا اإليرواني
مالؾ المنعمّية ومالؾ احتماؿ العقوبة عمى المخالفة ؛ ألف جعؿ الخالقّية موجبة لمزـو 

 :اإلطاعة مطمب يمكف التأمؿ فيو لما يأتي 

 . جعؿ المالكّية مالكًا لثبوت حؽ الطاعة فيذا أّوؿ الكالـ أـ

المالكّية في المسألة ليس إدخااًل لشيء جديد ، بؿ ىو عيف الخالقّية التي  ادخاؿ حيثّيةب ـ 
دخاؿ الخالقّية   . ليس بجديد لتولدىا مف المنعمّية – أيضًا –أفادىا السّيد الصدر ، وا 

 .ثبوت حؽ الطاعة بمجرد المالكّية يمـز منو ثبوت حؽ الطاعة لممالؾ الظالـ وىو خمؼ جـ ـ 

والنتيجة ثبوت حؽ الطاعة مف خالؿ الوعد بالعقوبة مف المنعـ الذي يكوف وعده بالعقوبة 
 .نعمة عمى عبيده 

                                                           

 ، بال 1 قـ ، ط –العممّية : جواد القيومي االصفياني ، المطبعة : مصباح الفقاىة ، أبو القاسـ الخوئي ، تح :  ينظر ()
  .282 / 3: ت 
  .30:  ىػ 1380:  قـ ، بال ط ، ت –اإلسالـ : رودي ، المطبعة گالرسائؿ الثالث ، مرتضى الموسوي المف:  ينظر ()
 . ىذا ما قررناه في درسو خارج األصوؿ في حوزة النجؼ األشرؼ عند تعرضو لذلؾ في مبحث القطع ()
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الُمنعمّية والخالقّية ودفع الضرر : والخالصة في سببّية ثبوت حؽ الطاعة وجود أربعة أقواؿ 
 .المحتمؿ والوعد بالعقوبة مف قبؿ المنعـ 

 مقتضى ثبوت حّق الطاعة: ثانيًا 

بعد معرفة ثبوت حّؽ الطاعة هلل تبارؾ وتعالى بأي مالؾ مف المالكات المتقّدمة يتجو البحث 
حوؿ مقتضيات ىذا الحّؽ وما يترّتب عميو كأثر ونتيجة لمثبوت ، وطبيعي بأف مقتضى ثبوتو 

ىي الطاعة واالنقياد ألمر المولى بمقتضى حكـ العقؿ إال إنو وقع الخالؼ فيما يحقؽ 
الطاعة ، ومف جية أخرى ىؿ إف ىذا الحكـ العقمي بالطاعة شأنو شأف بقّية األحكاـ العقمية 

 الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا المَّوَ   َوَأِطيُعوا: عند ورد حكـ مف الشارع المقّدس ؟ كما في قولو تعالى 
اْلُمِبيُف  اْلَباَلغُ  َرُسوِلَنا َعَمى َأنََّما َفاْعَمُموا َتَولَّْيُتـْ  َفِإفْ  َواْحَذُروا

 فإف الطاعة ثابتة هلل تعالى ()
ومنو تتضح إشكالّية البحث . والرسوؿ بحكـ العقؿ ، وعميو فالحكـ ىنا جاء إرشادّيًا ال أكثر 

في حكـ العقؿ القاضي باإلحتياط العقمي كما ىو مؤدى مسمؾ حّؽ الطاعة وىذا ما يستدعي 
 :بيانو بشكؿ أوضح 

 ـ ما تتحقق بو طاعة المولى1

ذىب مشيور األصولييف إلى أف طاعة المولى تبارؾ وتعالى تتحقؽ باتياف ما قطع بو 
المكّمؼ مف تكاليؼ دوف غيرىا مف المحتمالت والمظنونات لقاعدة قبح العقاب بال بياف ؛ إذ 

 .ليس لممولى عقاب العبد ما لـ يصؿ إليو ، ونتيجة لذلؾ ذىبوا لمقوؿ بالبراءة العقمية 

واختار السّيد الصدر وجوب اإلتياف بمحتمالت التكميؼ ومظنوناتو فضاًل عف المقطوعة 
لمسمؾ حّؽ الطاعة الذي اختاره ، وبالتالي القوؿ بوجوب االحتياط العقمي ما لـ يرّخص 

 .المولى بالترؾ 

                                                           

  .92/  المائدة ()
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 ـ ارشادّية حكم الشارع لحكم العقل2

اتفقت كممة األصولييف عمى أنو لو حكـ الشارع المقّدس بشيء معّيف وكاف مقتضى ذلؾ 
 .الحكـ موافقًا لما يحكـ بو العقؿ ، كاف حكـ الشارع حكمًا إرشاديًا ال أكثر 

مف أف الطاعة تتحقؽ بإتياف - فإذا ضممنا المقدمة األولى التي بني عمييا السيد الصدر 
إلى المقدمة الثانية أال وىي إرشادية حكـ الشارع - التكاليؼ المظنونة فضاًل عف المقطوعة 

 لموافقتو حكـ العقؿ ، فما الذي ينتج عف ذلؾ ؟

إف النتيجة التي ُيصار إلييا ىي بقاء ايجاب محتمالت التكميؼ ومظنوناتو ما لـ يرد دليؿ 
فثبوت حّؽ الطاعة لممولى يقتضي االتياف بكؿ ما لو . خاص مف الشارع يرفع ذلؾ الوجوب 

 .مدخمية في صدؽ طاعة المولى تبارؾ وتعالى 

لكف ىذا متوقؼ عمى كوف المالؾ في حّؽ الطاعة ىو الخالقية أو المنعمّية أما بناء عمى 
ف : ومعنى ذلؾ . أفاده شيخنا االيرواني فال يمكف استفادة ذلؾ بتمامو  إف الشيخ اإليرواني وا 

لـ يناقش في معنى الطاعة وكيفّية تحققيا لكنو لـ يرتِض كوف الخالقية والمنعمية سببًا ليا ، 
 .وبالتالي فيو وافؽ السيد الصدر مف جية وخالفو مف جية أخرى 
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 امتناع كون حق الطاعة ركن حجّية القطع: ثالثًا 

تقّدـ أف مف الثمرات المترتبة عمى مسمؾ حّؽ الطاعة كونيا تمّثؿ الركف األساسي لحجّية 
كوف العبد منجزًا في حقو إظيار مطمؽ اإلنقياد لمخالؽ ؛ ألنو خالقو : القطع ، ومعنى ذلؾ 
 .والمفيض عميو بالنعـ 

بيد إف ىذا المعنى بحاجة إلى بياف أوضح ، ومف ثـ بياف اإلشكاؿ فيو ، والخروج بالنتيجة 
 .النيائية لذلؾ 

 ػ تنجيز القطع بالطاعة1

سببًا منجزًا لمقطع ، ومعنى -  كما أوضحو –تبنى السيد الصدر كوف حّؽ الطاعة الوسيع 
إف المكّمؼ في االشتباه البدوي ال يصير إلى أصؿ البراءة ، بؿ يتمّسؾ بأصالة : ذلؾ 

 يجب عمينا قضاء – أي مف دوف لحاظ ثبوت البراءة الشرعية –االحتياط ؛ إذ نحف والقاعدة 
 .وقد تقّدـ ذلؾ مفصاًل . لحؽ العبودية والمولوية االتياف بكؿ ما يحتمؿ فضاًل عما نقطع بو 

 ػ اإلشكاؿ عمى تنجيز القطع بالطاعة2

ما استدّؿ بو السّيد الصدر لتنجيز التكاليؼ المحتممة فضاًل عما يقطع بو العبد ُيشكؿ عميو 
 .بإشكاؿ الدور الذي يمنع مف صحة التنجيز عمى العبد 

 :توضيح اإلشكاؿ بالدور 

 :يوضح اإلشكاؿ عمى صحة التنجيز في ضمف أصؿ المسمؾ بما يأتي 

إف طاعة المولى ثابتة عمينا بمحاظ منعميتو وخالقيتو لنا ، وبسببيا يحصؿ التنجيز لممكمّؼ ، 
ذا حصؿ التنجيز كانت الطاعة منجزة عمى العبد بسبب التنجيز   .وا 
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فإذا تأممنا جيدًا وجدنا أف عممّية التنجيز سببيا حؽ الطاعة الذي ىو عينو سببًا لمتنجيز ، 
والطاعة منّجزة عمى العبد بسبب التنجيز الحاصؿ لممكمؼ بسبب حؽ الطاعة وبالتالي يمـز 

 .وىو دور واضح . توقؼ التنجيز عمى حؽ الطاعة ، وتوقؼ حؽ الطاعة عمى التنجيز 

وىذا اإلشكاؿ ال يرد عمى مسمؾ قبح العقاب بال بياف ؛ لما تقّدـ مف أف العقاب متوقؼ عمى 
 .البياف ، وحيث ال بياف فال عقاب 

إف حؽ الطاعة ال يمكف أف يكوف ركنًا لحجّية القطع والتنجيز ليتحّرؾ العبد وفؽ : والنتيجة 
 .معطياتو ، وىو مطمب دقيؽ فميالحظ 
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شكالية البحث الفمسفي : المطمب الثاني   تبعيض المولوية وا 

ُيشكؿ عمى مسمؾ حّؽ الطاعة بمجموعة مف االنتقادات ، تقّدـ بعضيا في المطمب السابؽ ، 
 .والتكممة في ىذا المطمب 

ىنالؾ إشكالية واضحة في دعوى السيد الصدر في أف تبعيض : وحاصؿ ىذا المطمب 
دعوى كوف : ومف جية أخرى . التكميؼ يتعارض مع حّؽ الطاعة الوسيع ، ىذا مف جية 

حؽ الطاعة مسمكًا غير مبرىف إنما يستقيـ في الحكمة الفمسفية وليست العممية كما ىو 
ومف ىنا سيكوف البحث في ىذا المطمب ضمف  . ()المفروض مف بحثنا ىذا كما ىو واضح

 :ىاتيف النقطتيف وكما يأتي 

 تبعيض المولوية: أّواًل 

مف األمور التي دعت السّيد الصدر إلى إنكار قاعدة قبح العقاب بال بياف ىو كوف القاعدة 
المذكور تحّجـ أو تبعض مف حدود طاعة المولى عّز وجؿ ؛ إذ إنيا تمـز العبد االتياف 

 نؤمف ونحف ))بالتكاليؼ المقطوعة دوف غيرىا تمسكًا بأصؿ البراءة كما جاء ذلؾ في كالمو 
 المقطوعة بالتكاليؼ ال تختص وتعالى سبحانو هلل الثابتة الذاتية المولوية باف المسمؾ ىذا في
  .()(( ولو احتماالً  الواصمة التكاليؼ مطمؽ تشمؿ بؿ

 :وىذا المقدار الذي صاغو الصدر ّأشكؿ عميو بإشكاليف 

تخصيص المشيور التنجز بصورة البياف الواصؿ ليس تبعيضًا لحؽ المولى ، بؿ : األّوؿ 
ىو لوجود القصور مف ناحية العبد نفسو ؛ فجيمو بالحكـ وعدـ عممو بالوظيفة ىو المانع مف 

 .مف إتباع المقتضي 

                                                           

  .71: رسائؿ أصولية ، جعفر السبحاني :  ينظر ()
  .28 / 3:  دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر ()
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لو كاف تخصيص التنجيز بصورة البياف الواصؿ ، تخصيصًا في مولوية المولى : الثاني 
يمـز تخصيص التنجيز بصورة ما لـ يقطع بالعدـ تبعيضًا في حؽ طاعة المولى أيضًا 

  .()الستمزامو خروج صورة القطع بالخالؼ مف تحت حؽ الطاعة

 )فالتبعيض الذي ذكره السيد الصدر ال يرد عمى مسمؾ المشيور ، بؿ ىو افتراض مف قبمو 
 .وليس ىو مراد لكمماتيـ  (قده 

 إشكالية عدم البرىنة: ثانيًا 

مسمؾ حّؽ الطاعة في نظر السيد الصدر غير قابؿ لمبرىاف وقد أشار لذلؾ مرارًا في بحوثو 
 .ودروسو 

 :بيد إنو باإلمكاف اإلشكاؿ عمى ذلؾ بإشكاليف 

عدـ البرىنة مف مقتضيات الفمسفة الحكمية النظرية ، أما لو كاف البحث في : األوؿ 
 .مقتضيات الفمسفة العممية فيذا غير وارد أبدًا 

اقتضاء العقؿ بمزـو االحتياط ، إنما ىو يتأتى لبعض العقوؿ الراسخة ، أما عامة : الثاني 
الناس فال يتأتى ليا ىذا المقدار ، بؿ العكس موجود فالغالب مف الناس يروف لزـو البياف 

إف المولى في خطاباتو وتشريعاتو يخاطب عامة الناس : مضافًا إلى ذلؾ . وليس العكس 
 .وليس الراسخوف 

 

 

 

                                                           

  .75: رسائؿ أصولية ، جعفر السبحاني :  ينظر ()
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 :الخاتمة ونتائج البحث 

مف الطبيعي أف يكوف لكؿ بحث مجموعة مف النتائج التي توصؿ ليا الباحث وأفرزتيا 
 : معايير البحث العممي ، وكما يأتي 

ػ مسمؾ حؽ الطاعة الذي استفاده السيد الصدر مف المفاىيـ التي كانت متداولة عمى ألسنة 1
 .الفقياء واألصولييف بصورة طبيعّية 

ػ أستطاع السيد الصدر االستفادة مف ىذا المفيـو وبمورتو عمى شكؿ مسمؾ أصولي في 2
 .قباؿ مسمؾ قبح العقاب بال بياف 

ػ تتقّوـ فكرة حؽ الطاعة عمى مالحظة سعة طاعة المولى لتشمؿ التكميفات المحتممة 3
 .والمشكوكة والمظنونة والمقطوعة 

 .ػ يرتكز حؽ الطاعة في بمورتو عمى مقتضيات العقؿ العممي والوجداف الداخمي 4

ػ لممسمؾ المذكور ثمرات متعددة مف قبيؿ ركنية القطع ، واستفادة االحتياط في موارد 5
 .الشبية البدوية 

 .ػ لـ يستطع السيد الصدر البرىنة عمى مسمكو المذكور كونو مقتضًا عمميًا ال برىانيًا 6

 .ػ تباينت المواقؼ في مقبولية مسمؾ حؽ الطاعة بيف القبوؿ والرفض والموافقة النسبية 7

 .ػ المسمؾ المذكور قابؿ لمتأمؿ في أكثر مف جية مف جيات بحثو المتعددة 8

 

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رّب العالميف
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 :أىم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث 
 .القرآن الكريم خير ما نبتدئ بو 

:  ، ت 2أىؿ البيت ، ط : أجود التقريرات ، تقرير بحث النائيني لمخوئي ، المطبعة ػ 1
 . ش  1369

 . ىػ 1413:  ، ت 5اليادي ، ط : اصطالحات األصوؿ ، عمي المشكيني ، المطبعة ػ 2
 ، 1قـ ، ط – ذوي القربى : األصوؿ العامة لمفقو المقارف ، محمد تقي الحكيـ ، الناشر ػ 3

 ىػ  1428: ت 
 1425:  ، ت 12قـ ، ط – اسماعيمياف : أصوؿ الفقو ، محمد رضا المظفر ، الناشر ػ 4
 .ىػ 
اإللييات عمى ىدى الكتاب والسنة والعقؿ ، محاضرات الشيخ جعفر السبحاني بقمـ حسف ػ 5

 . ـ 2006-  ىػ 1425:  ، ت 1محمد مكي العاممي ، دار ىشاـ لمنشر والتوزيع ، ط 
 1417:  ، ت 1قـ ، ط – األمالي ، محمد بف عمي بف الحسيف القّمي ، مؤسسة البعثة ػ 6
 .ىػ
 1415:  ، ت 1 بيروت ، ط –الوفاء : ، محمد باقر المجمسي ، المطبعة بحار األنوار ػ 7
 .ىػ 
 ، مؤسسة دائرة بحوث في عمـ األصوؿ ، تقرير بحث السيد الصدر لمسيد الشاىروديػ 8

  . ىػ1417:  ، ت 3معارؼ الفقو االسالمي ، ط 
تاج العروس وجواىر القاموس ، محب الّديف محمد مرتضى الواسطي الزبيدي ، دار ػ 9

 . ىػ 1414: بيروت ، بال ط ، ت – الفكر 
– بيروت  )تجريد المنطؽ ، محمد بف الحسف المعروؼ بالخواجة ، مؤسسة األعممي ػ 10

 . ـ 1988-  ىػ 1408:  ، ت 1، ط  (لبناف 
  . ىػ1420:  ، ت 1ابراىيـ البياردي ، ط :  ، العالمة الحمي ، تح تحرير األحكاـػ 11
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:  ، ت 1مؤسسة العروج ، ط : تحريرات في االصوؿ ، مصطفى الخميني ، المطبعة ػ 12
 . ىػ 1418

قـ – مؤسسة النشر اإلسالمي : تفسير الميزاف ، محمد حسيف الطباطبائي ، طبع ونشر ػ 13
 ، بال ط ، بال ت 

:  ، ت 1قـ ، ط – شريعت : تفسير سورة الحمد ، محمد باقر الحكيـ ، المطبعة ػ 14
 . ىػ1420

– ستارة : تقريرات المجدد الشيرازي ، تقرير بحت المجدد الشيرازي لمروزدري ، المطبعة ػ 15
 . ىػ 1414:  ، ت 1قـ ، ط 

عبد المطيؼ الحسيني ، :  ، تح التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، المقداد السيوريػ 16
  . ىػ1367:  ، ت 1مطبعة السعادة ، ط 

مؤسسة آؿ البيت العالمية ، :  ، عمي بف الحسيف الكركي ، طبع ونشر جامع المقاصدػ 17
  . ىػ1427:  ، ت 1ط 
  . ىػ1423:  ، ت 1 قـ ، ط –ستارة :  ، المطبعة حاشية الكفاية ، السيد الطباطبائيػ 18
 –دائرة المعارؼ اإلسالمية : ، طبع ونشر حاشية المكاسب ، السيد كاظـ اليزدي ػ 19

 . ىػ 1422:  ، ت 1طيراف ، ط 
بيروت ، ط – ، مرتضى الشيرازي ، مؤسسة التقى الثقافّية " معانييا ومصاديقيا"الحجة ػ 20
 . ىػ 1432:  ، ت 1

  . ىػ1400:  ، ت 1 قـ ، ط – ، محمد بف الحسف الطوسي ، مطبعة الخياـ الخالؼػ 21
مؤسسة : درر الفوائد في الحاشية عمى الفرائد ، محمد كاظـ الخراساني ، طبع ونشر ػ 22

 . ىػ 1410:  ، ت 1الثقافة واإلرشاد ، ط 
 ، 1 قـ ، ط – ، محمد بف مكي العاممي ، مؤسسة النشر اإلسالمي الدروس الشرعّيةػ 23
  . ىػ 1417: ت 
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 ، 2بيروت ، ط – دروس في عمـ األصوؿ ، محمد باقر الصدر ، دار الكتاب المبناني ػ 24
 .1406: ت 
النجؼ : دليؿ العروة الوثقى ، تقرير بحث الشيخ حسيف الحّمي لحسيف سعيد ، المطبعة ػ 25

 .  ىػ1382:  ، ت 1، ط 
  .1385: اسماعيمياف ، بال ط ، ت :  الخميني ، المطبعة  روح اهللالرسائؿ ، السيدػ 26
:  ، ت 1مؤسسة اإلماـ الصادؽ ، ط :  ، طبع ونشر رسائؿ أصولية ، جعفر السبحانيػ 27

  . ىػ1425
قـ ، بال ط ، ت – اإلسالـ : الرسائؿ الثالث ، مرتضى الموسوي المنگرودي ، المطبعة ػ 28
  ىػ 1380: 
السيد محمد : الروضة البيية في شرح الممعة الدمشقية ، زيف الديف العاممي ، تح ػ 29

 .كالنتر 
 . ىػ 1385:  ، ت 5 ، المطبعة الحيدرية ، ط شجرة طوبى ، محمد ميدي الحائريػ 30
مؤسسة آؿ :  ، جعفر بف الحسف المعروؼ بالمحقؽ الحمي ، الناشر شرائع اإلسالـػ 31

  . ىػ1407:  ، ت 1البيت عمييـ السالـ ، ط 
مؤسسة : التقميد ، تقرير بحث الخوئي لمغروي ، طبع ونشر – شرح العروة الوثقى ػ 32

 . ىػ  1426:  ، ت 2احيار آثار اإلماـ الخوئي ، ط 
 1367:  قـ ، بال ط ، ت –مير : ، المطبعة شرح نيج البالغة ، ابف ميثـ البحراني ػ 33
 .ىػ 
  . ىػ1308:  ، ت 1 مصر ، ط –، المطبعة الخيرية الصحاح ، الجوىري ػ 34
، الناشر ، ميثاؽ طالب العسر" في أصوؿ الفقو وجذوره الكالمية الفمسفية"العقؿ العممي ػ 35
  . ىػ1429:  ، ت 1مديف ، ط : 
 1418:  ، ت 1 ، مؤسسة أـ القرى لمتحقيؽ والنشر ، ط العقؿ العممي ، محمد سندػ 36
 .ىػ
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ميدي المخزومي ، ابراىيـ السامرائي ، : العيف ، الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ، تح ػ 37
 . ىػ1410:  ، ت 2دار اليجرة ، ط : الناشر 

: حسيف الحسيني ، المطبعة :  ، تح عيوف الحكـ والمواعظ ، عمي بف محمد الواسطيػ 38
 . ، بال ت 1دار الحديث ، ط 

عباس تبريزياف ، الناشر :  ، تح غنائـ األياـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ ، الميرزا القميػ 39
  . ىػ1417:  ، ت 1مكتب االعالـ االسالمي ، ط : 
مصر - الخيرية :  العسقالني ، المطبعة  ، ابف حجر بشرح صحيح البخاريفتح الباريػ 40

  . ىػ 1419:  ، ت 1، ط 
 ، ت 1قـ ، ط – باقري : ، مرتضى األنصاري ، المطبعة  (الرسائؿ  )فرائد األصوؿ ػ 41
 . ىػ 1419: 
الشيخ آغا ضياء الديف : فوائد األصوؿ ، تقريريات المحقؽ النائيني لمكاظمي ، تع ػ 42

  ىػ 1424:  ، ت 8قـ ، ط – مؤسسة النشر اإلسالمي : العراقي ، طبع ونشر 
محمد ميدي اآلصفي ، مجمع الفكر : الفوائد الحائرّية ، محمد باقر البيبياني ، تقديـ ػ 43

 . ىػ 1415:  ، ت 1قـ ، ط – اإلسالمي 
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