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 بسمم

ة الدائمة على أعدائهم رضن، واللع رين سيما خليفة ه ي ا ن، والصاة والسام على د وآل الطيبن الطا مد ه رب العا  ا
 أمعن، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم

(ٖٕٙ) 
قال ي ضمن مطالب: قيق ا  و

هي امولوي، ومقاب صحي والتعليمي :اتعريف ال  ال
او اأول:  ااا مفساو لاا)ما  اا ِمعم  أ وقول ااا مقاام مولويتا او ماو ِمعم  و ماا  و )ما صدر من ا ختار،  ولوي، على ا هي ا ان ال

أ أ  أ1)مو و مو و معل   يقع: وي مقابل )ما  او صصا   ،مما  : ما  ولوياة العلاو والتسا ،ما يقع مقابل أو  لط أو ااساتعا وماا  ا
ما ي الرسول ما معاا  تمع  قامات قد  ذ ا هل، و شف ا علمية  اصحية الشفقة، وما  ا ماا  واإماام  ، وما  ال و

مااور ي أوليااا   مااا  علمااا ا ااااوا ح صاا  :إذا  مااتهم ال شااف خهاال امخاارين، ومقتضااى وايااتهم  ،فمقتضااى ح ومقتضااى علمهاام 
هي التحرمي وا خالفة ال وخب استحقا  العقاب ا  مر اإاا  ا

: فإذا قال اان  مثاا: وعلي اون، و وب لا س ساعة ال تشف عظمة ه أو ااظر ي التلسا رض لت وت السماوات وا ااظر إ مل
ااان اعثاا الشاافقة علاار   ماارا   ، وإن  ااان معل ماااا لاا بااذل مااال،  ااان اصااحاا شااف خهلاا وزع ة علماا ومعليماا مريااق ال وإن  ،ياا 

ان مولوعا  تأعمل سلط  ومقام علو 
تك حرم اموى دليل امولوية  : ّّ ان اإ  الر

ان اإي يساعف الثاّ:  ا ميعاا، فان الر وا واخداا  قامات الثاثة، مع  لم ي أي مقام من ا ت لف ان ا اا إذا خفي على ا
ئٍذ، ومن أاواع ااا إذا ِعا رما تد  حي ااا  ت اا عا معليميااا أو وعظياااى أا مارس ان خالفاة   خالفاة أمار  اان أماراا أو ايااا مولاوعا وإا فإًر

ما خالفة ام رم بي اا  ت رمالطبيب ا معد  ت  و عال أو مستعٍل  ستعلي ما  او ؟ وأا مرس ان مر العا أو ا علام ماا  خالفة ا
شف خهل ا  و عال أو مستعلٍ مريد ل رم إا إذا أمر ما  اا  ت ي القرآاية والروائياة ؟معد  وا وامر وال ر ان خالفة ا هاا، والظا  وم

هااي ْْ  الااوار  ي آيااة البحاا  ال ُْك ْْ ِطْلباِطووِل ِْاَ أأْن تأُكووونأ ِنووارأًة مأووْك تأوورا   ِموو ووأُك ْْ بوأيوْ َأُْكلُوووا أأْموووالأُك ت معااد   أ(2ا  اار  عرفاااا  اااا 
و   ا

ي اموى اء العقاء ؛امولوية :اأصل ي نوا  لارتكاز وب
اان أماراا أو ايااا الثالث:  او إذا  صال ي ماا صادر مان ا او ان ا اة وخاو  أصال عاام و اان اإي الساابق، بر ا ي غى عن الر اا

اا اااا ااو معلاام أو واعاا ، والاادليل علااى ذ صااا ر ع ااو مااو ا مااا  ي الاا  مااا  ااوا واماار وال اام متشاارعة ي ا تشاارعة مااا  اااز ا لاا ارم
اااا  العقاااا   ، إا ماااا  ل   وآلااا  مصاالهم مااان الرساااول ماااا يااادل علاااى ذلااا ب ااا ي: معليماااي أو وعظاااي،  الااادليل علاااى ااااا إًر

مرا  أو الفقها  أو مطلق لو  أو ا م من السامن أو ا فاان القاعادة  ،من يروام ولياا علايهم وسوهم ي التعامل مع أوامر أوليا  أمور
هم  ار  وعا  مان غاو إاااب أو  ملاوالعامة لديهم اا إذا صادر أمار أو ااي ما اة علاى ااا  ااار قري ولوياة إا إذا  معلايم ار  علاى ا

اان اإي   من غو إلزامى ويادل   م لاو خاالف أوامار السالطان ماثاا ماتعلاا أ، علاى ذلا أيضااا، الر واا مولاوعا،   ن أحاد ااا ا يعلام 
خالفة ص   ،يعذرو ورأو مستحقاا للعقاب ا ان مقام التعليم أو ال قام  ة  الة على ان ا  إا ان يستدل عليهم بقري

                                                             

ا يةأ  أ1) ولوية واإًر وامر ا تاب )ا ، فتدبر وراخع   واح ازيت وخ

سا : آية  أ2)   29سورة ال
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َأُْكُلوا... دموى ْرشادية  ها للمفسدة الدنيوية ا   لتضم
َأُْكلُوووا أأْمووو ااا قااد يقااال ي اميااة الشااريفة الرابووع:  ْْ ا  ُْك ْْ ِطْلباِطووِل ِْاَ أأْن تأُكووونأ ِنووارأًة مأووْك تأوورا   ِموو ووأُك ْْ بوأيوْ ااا   الأُك ااااا إًر

 : ة قول معا ال البامل وذل بقري ل ا ْْ للمفسدة الدايوية ي أ م  تأرا   و أأْموالأُك وااا أماوا هاي  ما يظهر م ان وخ ال
هم فا ان برضى م م وإذا  ا مضرروا  لو ا  ليس إا  فإذا أ هي إًر   ، فال

 اجواب: كل أمر أو هي مولوي فلمصلحة أو مفسدة دنيوية
ن   ولوي ما صدر للحاظ ذل غو ام ٍ  ول اا ي ،مصلحة أو مفسادة امخارة، إا على مبى ان ا صادر للحااظ مصالحة ماا  واإًر
ل أوامر الشارع  :الدايا، وفي اار  ر البطان وإا ل قدس اا ظا ا ية ا  إًر

سل   : ان من ا تعل  موضيح صاح ومفاسد ي ا ام  ح عتزلة مبعية ا فاساد الدايوياة ا  ،قاتمات لدس العدلية وا صااح وا را  ا وا
اااار  بتااة أيضاااا )مبعاااا  راا ظاا ،امخرويااة وإن  اال اااي مولااوي  ،ا اا ، و ااومر الصاااة والصااوم وا اال أماار مولااوي ًاارعي،  اااا هرهاااأ ف

اسااب أو  ماار ااقتصاا  أو زوال العقال  ااختاط ا اذل ) صلحة  ايوياة أو مفسادة  مر والرا، فهو  هي عن الزص وا ال ًرعي، 
الصااحة ي الصااوم  خااوةأ و ااا أ(1ُصوووُموا تأِصووح واي الثاثااة ا اا  ،وغو ااافع ي ا هااي عاان  ،وا ااة والقاارب لاا وال اار ه والطمواي وذ

ي آخروية أيضاا  ما  افع  ايوية  لها م ر ي الصاة و  الفحشا  وا
ي مفسدة  ايوية موال  ل ا فسدة ي أ ون ا : فثبوت  اا عا  ، أعم  عائدة إليهم وعلي هي إًر مر أو ال ون ا فاا يساتدل با  من 

ا يةأ فراخع علي ولوية واإًر وامر ا تاب )ا ام حول ذل وغو ي  ا ال  ، وقد فص ل
هي م مفيد للحرمة وللبطان  كل ذي مفسدة فهو مبغو ، فال

ال حارام اخامس:  ااار مبغوضايت الغاة، وحيا  ثبار ان  ااار مفسادة الغاة  ، فاإن  ل ذي مفسدة فهو مبغوض ه معا ان 
فسادة القليلاة مساتلزم الابغي القليال –اظراا لقااون التبعية  –لغة فهو ذو مفسدة ا وا مبغوضاا ل معا مبغوضاية الغاة )إذ ا  استلزم 

هاي  ال م ثاوأ و ثوة مستلزم ال ا وال ماا ا يعقال ،لا معاا وذي مفسادة مبغاوضٍ ع ا إا مولاوعا  هاي ع اون ال إا  أ2)فااا ا يعقال 
  سابقاا أيضاا ما أًرص لذل  –بطاا 

ل ذي مفسادة فهاو مبغاوض لا معاا اا  ،ومدل على ان  اا لوم هاا: ماا  ل علاى ااا معاا رحايم وااا خلق ا  مان ا لاة وم أصا
ا ا اليسر وغو ذل  رضعة برضيعها واا أرا  ب ؤمن من ا ِْ واا ارأ  بعبد ا ِْ اهَِ الوَرْنِك الوَرحي ا أ و ِبْسو وْل ِْاَ رأْنأوًة  وأموا أأْرسأ

ْْ و أ(3 ِلْلعالأمن لأقأُه ْأ رأب كأ وأِلذِلكأ خأ ْتأِلفنأ * ِْاَ مأْك رأِح ُُ ُْ اْلُعْسورأ و أ(4وأا يأزاُلونأ  ُْ اْلُيْسورأ وأا يُريوُد ِبُكو  أ(5يُريُد اَهُ ِبُكو
ظاا  ل  ا  أخرس عديدة يو ف وأص  وغو ذل ومفصيل ااستدال هذا الص

ريكو   صلى ه ملى د وآل الطا
َل لأُ : اإمام الصا    قال ْْأفأظأِة غأفأرأ اَهُ مأَز وأجأ ِ وأاْستأْحيأا ِمكأ ا ِْْن   مأْك خأاأ ِبذأْنب  فوأرأاقأبأ اَهأ توأعأاىأ ِذْكُرُ ِفي ِ وأ يعأ ُذُنوِب مِأ

انأْت ِمْثلأ ُذُنوِب الثَوقألأْنِ  : ج من ا حضر) كأ  أ 411ص 4الفقي
                                                             

لئ،  ار سيد الشهدا   أ1)   268ص 1ا، ج1445قم،  – ابن أ  مهور ااحسائي، عوا ال

زاحم  أ2) ااع أو ا  لوا ا
ابيا : آية  أ3)   147سورة ا

و : آية  أ4)   119-118سورة 
  185سورة البقرة: آية  أ5)
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