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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصبلة والسبلم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(363) 

 النواهي قد تفيد احلرمة اإلرشادية دون املولوية
َْ تَلراٍن ِملْنُكمْ )انه قد يقال يف مثل السادس:  َْل ِِ ِِال  َأْن َتُكلوَن ِالارًَة  َنُكْم ِِبْلباِطل عين أليل ادليال ان النهيي  (ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَليلْ

دايً ال اسيي يقاا العقيياب ابدلةالفييةه ل ونييه شر يياً إر ييا ذلييا ال يييرمفقييو ول يين ميين يييَت ان يسيي ل م  بطبلنييهولييي   ابلباطييل يفيييد حرم ييه
 يفيد احلرمة أيضاً لالنهي ادلولوي. ياإلر ادالنهي مولوايًه اس ناداً إىل ان 

ِِ  ))وتوضيح ذلا: ان هنالا ال ثَت من األوامر والنواهي الصادرة من الشارع اليت تعلقت ابدلعامبلت من قبييل  صلل  نَلَهل  َرُسلوُ  ا
َْ بَلْيللِع اْلرَللَررِ  هللا ْليللو والللو وسلللم أو  والر ييوةع اخلميير واخلن ييير وال ليين والصيينم أو الييراب وال يي  بيييولييكلا النييواهي إذا تعلقييت ب (1)((َْلل

اليراب  إال مثيل  الطبلا يف طهر ادلواقعية أو الطيبلا ب يَت  ياهدين عيادلُت، وقيد ذهين ادلشيهور فيهيا إىل ان النهيي يفييد اليبطبلن ال احلرمية )
 و بهه مما دلت أدلة أخرى على حرم ه( 

فهكا مدعى جدييد ت ياإ إىل إابيات وهيو  ثيل الوسيو  ،(2)ادلولويةيفيد احلرمة اإلر ادية دون ول ن قد يقال ابن النهي أو األمر فيها 
وبيُت القيول ابهنيا واجبية أو زلرمية  واهنيا ال تفييد إال احل يم الوضيعيبُت القول بعيدم إفيادة هيكأل األوامير أو النيواهي احلرمية أو الوجيوب أبيداً 

أو زلرمية إر ياداً فهيي إل اميية ول ين مين دون اسي يقاا  ةقياب ابدلةالفية، والوسيو هيو اهنيا واجبيادلوجين للعادلولوي ابدلعٌت ادلعهود ذلا أي 
 عقاب ابدلةالفة.

 املريزا: الوجوب اإلرشادي متفق ِبحلقيقة مع الوجوب املولوي
والنهي اإلر ادي يفيد  وذلا هو ما ذهن إليه ادلَتزا الشَتازي ال بَت حبسن تقريرات الروزدري من ان األمر اإلر ادي يفيد الوجوب

 :احلرمة من دون اس يقاا عقاب ابدلةالفة
 )قال ادلَتزا الشَتازي، بعد أن ذهن إىل أن اإلر اد لي  من مقولة اإلخبار بل اإلنشاء، وأنه من الطلن ال اإليقاع:

احلي م، وللنيدب ليكلا، إذا    م اير للوجوب ومباين له حبسن احلقيقة فيما إذا لان بطريي  –أي األمر اإلر ادي  –هل هو و .. ".
ي يين بطريييي  احلييي م واإلليي ام، أو أنيييه م ييييد يف الصييورة األوىل ليييؤلول، حبسييين احلقيقيية، ويف الثانيييية، للثيييا  لييكلا، وإ يييا ي اير يييا ابألميييور 

ارجييية لييدفراد إنسييان ، وي ييون هييو والوجييوب والنييدب ميين األفييراد ادل مااليية ادل يييدة حبسيين احلقيقيية، ادلة لفيية ابخلصو يييات اخل(3)اخلارجييية
 (4)"وفرس ويَت ذلا، وأ نافها؟ الظاهر األخَت أعٍت لونه طلباً وم يداً مع الوجوب والندب يف احلقيقة

والظياهر أن مقصيودأل ميين )هيل األميير اإلر يادي م يياير للوجيوب...( هييو أن )الييم نشلد بييه( م ياير للوجييوب أو ال؟ ال األمير بنفسييهه إذ 
داًل له حىت يبيث عن ال  اير أو االشاده فإن )األمر( فعل ولفي  وعلية أو مي  ز والوجيوب مفعيول واع بيار األمر سبن للوجوب، ولي  ع  

ومعلول أو م لز(
(5) 

 فاألحكام ْشرة ال مخسة!
 اميية أقيول: وعليى لبلميه ت يون األح يام عشيرة: األح يام ال  ليفيية اخلمسية ادلعهيودة ادلعروفية، واألح يام اإلر يادية ادلنقسيمة إىل اإلل

فهكا ادلدعى لما ترى يفي ح ابابً جدييداً  لئلل ام أ بًل وهو اإلابحة اإلر ادية،مقابل الفاقد وذلا أو ال يري ية من يَت إل ام  فعبًل أو ترلاً 
                                                             

 .242ص 2هي، إ1445قم،  – عليه السبلمابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداء  (1)
 يفي أو ال؟ سيديت.لوهل لبل ا ت  (2)
 سيديت توضييها. (3)
 .11ص 2إتقريرات اجملدد الشَتازي:  (4)
 .522هي، ص1431بَتوت،  –السيد مرتضى احلسيٍت الشَتازي، األوامر ادلولوية واإلر ادية، دار العلوم لل يقي  والطباعة  (5)



 (0ٓ6)ه11ٓٔ/ مجادى اآلخر ٓٔالسبت  ......................................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

عشيرة ال أنيواع وأنيه عليى وأح اميه النظرة وت وسع إىل دوائر طلن ادلوىل وشري يه  ت عّم واسعاً يف الفقه بل يف عا  ال شريع )العقبلئي( إذ 
 لما ظهر وسيظهر ألثر فدلثر.مخسة  

  بُت ال  ليف ادلولوي واإلل ام اإلر ادي أو ال يرم ادلولوي والردع أو اإلل ام ابلًتك اإلر ادي، جياب ابن ئول ن حيث ي سدل عن ادلا
 الفرا بينها هو ما ذلرأل ادلَتزا أيضاً بقوله:

 نشأ الطلب ال يف حقيقة الطلبوالفارق يف مَ 
لطلن قد ي ون )االق ضاء يف نف  اآلمر(، في ون خلصو ية اآلمر مدخليية يف األمير في يون حين يكو وجيوابً أو نيدابً، وقيد )إن منشد ا

ي ون رلرد مصلية الشيء ادلدمور به من دون اق ضاء له حبيث   ن اج ماعه مع ب ضه وقيوعل الفعيل يف اخليارإ، في يون طلبيه حين يكو مين 
وسيي ءيء منّييا مناقشيية لييكلا، ول يين ينب ييي توضييييه  (1)صو ييية نفسييه يف هييكا األميير في ييون إر يياداً(دخل خلسييان ادلصييلية حبيييث ال ي يي

 :(2)وتشييدأل أوالً 
وال يرييا  وال يف جهية اإللي ام –لميا سييءيء   –يف ذاتيه  ال خي ليف عين األمير اإلل اميي اإلر يادي اإلل امي ادلولويان األمر اإلجيايب 

وأل وسلطن ه فد يدرأل ل  مي، وإ ا خي لف معه يف جهة ان األمر ال  ليفي إ ا هو لو أعمل ادلوىل مقام ع  األليد والطلن الشديد والبعث احل 
ليوأل واسي عبلئه ل نيه ميع ال ييدخل حيثيية ع   ادليوىل من حييث هيو عيال مسي علو فددخيل حيثيية نفسيه فييه، اميا األمير اإلل اميي اإلر يادي فيان

ييمل مية أل ابل ية ينبعيث فييه ميين ادلصيلية ادلل مية للميدمور بيه فييإذا رآهيا  وال يصيح ليه ييَت ذلييا( ألنيهوإ يا ممييرأل إل اميياً )ذليا مميرأل إل اميياً   رل مل
 نيل مصلي ه ح ماً.فعله و حنو إر ادايً لي يدفع العبد 

 األدلة الوجدانية ْل  ذلك
 ولن  ف هنا مبثالُت: ،ويدل على ذلا الوجدان وتشهد به الوقائع اخلارجية

 رشاديهني األّم ِلزامي ِ
علييه، الشيديد خلوفهيا قطعياً ، وي يون هنيهيا إل اميياً أو  يبه ذلياقيد تنهيى أبنهيا مين اللعين ابلنيار أو القفي  مين ا بيل  مثبلً  األول: ان األمّ 

 يفالعييايل ال تييدخل نفسييها ومقامهييا  –لثييَتاً مييا   –لمييا ان ميين الواضييح اهنييا   ،ميين البييديهي ان النهييي ههنييا إل امييي ولييي  اسيي يبابياً فيسيينف
نفيي  الشيفقة والرايية الشيديدة عليى الطفييل توجين األميير  :النهيي، وان أم ين ذلييا ذليا، بييل ابعثهيا هيو الشييفقة الشيديدة عليييه، بعبيارة أخيرى
رض بعدم إعماله إذ ميع إعماليه يسي ي  ادلةالفية العقياب  والنهي اإلل اميُت من يَت حاجة إىل إعمال مقام ادلولوية والسلطنة، بل قد ي عل  ال

 ال يَت.ينقاد ويطاوعها األم ال تقصد من أمرها إل امه لي يعاقن ابخلبلف بل ال تريد عقابه أ بًل بل ت رهه بل تقصد إل امه لي  مع ان
 وهني الطبيب كذلك أحيانً 

 ماً له قطعاً، ان الطبين اترة يرى ادلرض عادايً فييبك اس عمال الدواء، وأخرى يراأل خطَتاً فهنا يقول للمريض أ رب الدواء ملالثاين: 
 .إذ ليسا له أو لعدم احلاجة إليهما يف اإلل ام ل ن من منطل  ادلصلية ادلل مة للمريض ال من منطل  علوأل واس عبلئه

 املصلحة امللزمة أْم مَ اإلجياب املولوي أو اإلرشادي
اب( فهكا هو ادلعيروف، ول ين احلي : ان ( ومن هى )هو اس يقاا العق(3)وبعبارة جامعة: ان لل وجوب فله مبدأ )هو ادلصلية ادلل مة

أ مبدأ الوجوب )مبعناأل ادلعهود( هو )إعمال مقام ادلولوية( اما ادلصلية ادلل مة فهي مبدأ لؤلعم أي هي مبدأ للوجوب ادلولوي لما هي مبيد
ميل مولوي يه وعليوأل واسي عبلئه فييث وجدان يف اإلر ادي مصلية مل مية ووجيدان فييه طلبياً ألييداً  يديداً و   يدأل أع ،للوجوب اإلر ادي

 وصل  هللا ْل  دمحم وآلو الطاهريَ إبذن هللا تعاىل فدن ظر. وت ماتعلمنا أنه أمر إر ادي. وسيديت م يد توضيح 
َْْْيٍ ))قال:  عليه السبلمعن أيب جعفر  ِِ  َو ِِ ا َْْْيٍ َسِهَرْت يف َسِبي َر َثََلٍث:  َْْْيٍ َِبِكَيٌة يَلْوَم اْلِقَياَمِة َغيلْ  ُّ ِِ  ُك َْ َخْشَيِة ا فَاَضْت ِم

 ِ ِ َْ ََمَاِرِم ا َْ َْْْيٍ ُغض ْت   (.24ص 2ال ايف: إ) ((َو
                                                             

 .11ص 2تقريرات اجملدد الشَتازي: إ (1)
 مبا ال نردأل، وإ ا مناقش نا معه يف جهة أخرى فدن ظر. (2)
 ه.وهو من ادلبادئ الطولية وليست منيصرة ب (3)


