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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(9) 

 ثالثاً: سقوط أمر األهم باليأس عن إطاعته
انه وإن مل يكن يف مرتبة األهم أمر باملهم إال ان األمر استناداً إىل جياب عن إشكال اآلخوند بعدم إمكان األمر باملهم د وق

إااال رياا  أن  أو برتكااه لعلااى األقااوال  باااألهم باباام يف مرتبااة األماار باااملهم إااه ا تو ااه إليااه األماار باااملهم بالعصاايان أو بااالع م عليااه
إيل م ا تماع األمرين: األمر باألهم واألمر باملهم وهو حمال،  أو قسيميه ضاً إ  ال يسقط األمر بالعصياناألمر باألهم مو ود أي

 والثاين اآلنفني بانه:  1لبعد اجلواب األول
ن أو واحليثياة وإن كانام تقييدياة  اجلهاةناه ال جيادت تعاد د أاملتضاادين و ا تماع األمرين  القول بالرتت  يستل م ن  أسلمنا ثالثاً: 

 اليام  عان امتثاال العباد، إاال يكاون يسقط باممر آخار وهاو، لكننا نقول: ان األمر باألهم العصيان وقسيميه ليس مسقطاً لألمر
 اليم  ال أمر باملهم وبعده ال أمر باألهم. توضيحه: قبلإال األمر باملهم إال جيتمع األمران أبداً إ   حينئذ  

اجلماع بينهماا، ان األمار بااملهم معلا  علاى عصايان األهام  طلا بالضادين أو  طلا  ان البعض ارتآى، إراراً مان حماذور لا وم
وارتاامى آخاارون تعليقااه علااى العاا م علااى العصاايان وارتاامى الاابعض تعليقااه علااى تااًر األهاام، إاامورد علاايهم مجيعاااً ان األماار يسااقط 

؛ إ  قاد يكاون قصاوراً إاال يكاون عاباياً باالرًت  بامتثاله ال بعصيانه وال بالع م على العصيان وال برتكاه لوالارًت أعام مان العصايان
ولكن خطر بالبال أمر آخر يصح القول بسقوط األمر باألهم بسببه وهو يم  املوىل من إطاعة العبد لألهم، إقبل اليم  ال أمر 

 باألهم وبعده ال أمر إال باملهم.إال 
 وجه سقوط األمر باليأس عن امتثال العبد

للعبد حنو العمال، ويساتحيل ان  وبعث   طل    –  2لحس  املشهور –األمر  أنيم ، واضح وهو والو ه يف سقوط األمر بال
الفعاال واالنفعااال باال ماان مقولااة نبعابااه، إال إ ا كااان بعثاااً وأمااراً بااورياً؛ ألن البعااث واالنبعااا  ماان إيبعااث املااوىل ماان ياام  عاان 

 .االنبعا  مل ميكنه البعثمن وإ ا يِئس حال اآلخر استوقوعية أو   اتيةً  استحال أحدمها استحالةً  إكلمااملتضايقني 
مناااه إكياااه ياااممره ماااع يمساااه مااان  ياااِئسإمناااا هاااو لجيااااد الاااداعي يف العباااد لالنبعاااا  إاااه ا احلقيقاااي ن األمااار إ وبعباااارة أخااارى:

انبعابااه هااذا  ببعثااه، نعاام لااو احتماال اجياااد الااداعي إيااه بركااة أمااره بااح أمااره لكنااه لاايس بيااائس حينئااذ  عاان إيااهالااداعي   3لإنو اااد
 خله.

 كما ال يمكن تكليف القاطع بالخالف، ال يمكن تكليف الميؤوس من إطاعته

                                                           

 إتممل.  1ل
 حتقي  احلال حس  رأت غريهم.وسيميت   2ل
 وهي بيغة خمرتعة إ  مل ترد يف اللغة، وبديله لمع يمسه من انقداح الداعي إيه .  3ل
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ألناه يساتل م تنااقض املاوىل  ؛إن كان قطعه خطم وبااطاًل، حماالو  ويوضحه: اهنم الت موا بان تكليه القاطع خبالف ما قطع به
قاطعاً باخلالف، اللهم إال إ ا كان القطع موضوعياً وهو خاالف  هلكونحنو املممور به حينئذ  يف نظر العبد وألنه ال ميكن حتريكه 

ليعود شاكاً إيصح تكليفه وهو خالف الفرض أيضاً إ  الكالم يف انه ال يصح تكليه  هِ قطعِ  زع عة   مر  أو إ ا أو   األ ،الفرض
 القاطع باخلالف خبالف قطعه مادام قاطعاً.

ن وزان يم  املوىل عن امتثال عبده ألمره وزان قطع املكله خبالف الواقع، إكما ال يصح تكليه الثاين بالواقع ال ا والحاصل:
يصح تكليه األول، بل الثاين من مصادي  األول إ  إ ا قطع العبد خبالف الواقع يئس املوىل من امتثال أمره املعاكس لقطعاه ماادام 

 .إرا ع ناقشناه يف لاألوامر املولوية والرشادية  ولإقه التعاون  وغريمها تفصيالً  وقد ،هذا على املشهورلكن قاطعاً، 
،  1لط النشاا  القاانوينساقِ اليم  عن الطاعة مسقط للطل  الفعلي ومو   لعادم إمكاان البعاث، وال ي  قد يقال بان نعم: 

 وسيميت توضيحه به ن اهلل تعاىل.
 وجه عقوبته مع سقوط األمر باليأس

عقوبته إلتفويتاه غارض املاوىل امللا م بال لعصايانه بعادم امتثالاه لألهام رغام قدرتاه علياه، وعادم قادرة املاوىل علاى أماره حاني واما 
ياممره  يمسه منه ال يرإع عقوبته على إمهاله أمر املوىل الساب  حىت يئس املوىل منه إلام 

علاى أو مل يساتمر باممر آخار أخارى مار ة   2ل
 .نياالحتمال، على أمره الساب 

 ، بل إمنا هي على عدم امتثاله لألمر الساب .أو عن االستمرار يف أمره وال يتوهم ان: عقوبته على تعجي ه املوىل عن أمره جمدداً 
 رابعاً: سقوط األمر باألهم عند عصيانه

الابعض عان إاال يتاوهم ان هاذا هاو نفاس ماا أ ااب باه   بعصايانهل، ال  عناد عصايانهلقد يقال بان األمر بااألهم يساقط بل 
 عناه بعصايانه لأو باالع م علياه  والاذت أ يا   3لبه يسقط األمر، إ  األهممل جيتمع مع األمر بشبهة اآلخوند، بان األمر باملهم 

 بان األمر يسقط باالمتثال ال بالعصيان.
دون األول؛  والثااااين باطااال ،واحلابااال: الفااارق باااني ساااقوط األمااار بااااألهم عناااد عصااايانه وباااني ساااقوط األمااار بااااألهم بعصااايانه

ولاذا  ؛ألن العصيان مالزم للعج  عن االمتثال إاملسقط لألمر يف احلقيقة ليس هو العصيان بل هو مالزماه وهاو العجا   4لو لك
وسااقوط األماار علااى االمتثااال، العجاا  ويكااون غااري قااادر معااه العصاايان سااقوط األماار عنااد العصاايان ال بااه، حيااث يسااتل م ان قلنااا 

، نعاام يسااتح  العقوبااة بتعجياا ه نفسااه عاان الوا اا  املطلاا .. وساايميت م يااد بيااان  5لتكليااه العااا  بااالعج  واضااح إ  ال ميكاان 
 وتوضيح به ن اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 .121، ص2الكايف: ج  )) إّن ِمن أعَون األخالق على الّدين الزهد في الّدنيا لل   :عليه السالمأمري املؤمنني قال 

                                                           

 .  عله يف  مته وعهدتهلأو   1ل
 أو مل يكن مبقدوره، وقوعاً، أن يممره ويبعثه حنو ما يئس من انبعابه إليه.  2ل
 األهم.  3ل
 و ه السقوط عند العصيان.  4ل
  على مبًى غري مشهور، كما سيميت.إال  5ل


