
)                                                                             ١٠(الدرس رقم     ه١٤٣٢شوال٢٩األربعاء    ..................................  والتقليد االجتهاد
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم امجعني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيب    
   وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم،

 ،كان الكالم حول الوجوب التخيريي لالجتهاد والتقليد واالحتياط وذكرنا ان هذا الوجوب عقلي وفطري    
املالكات االربعة املتقدمة  وتقدم ايضا ان الوجوب العقلي والفطري مالكهما احد ،وسيأيت انه شرعي وعقالئي

  .منها دفع الضرر البالغ احملتملو
واجاب عن اشكال ، كخدشة اىل  ان العقل حيكم بوجوب دفع الضر وان كان يسريا ذهب  لكن بعض األعالم    

  بون مرتكبه؟يعاتوال بل ملاذا نرى العقالء يسوغون اقتحام الضرر اليسري وال حيرمونه :مقدر وحاصله
بوجوب  اذن فهو يرى ان حكم العقل تام،ي ته مع النفع األكثر أو املساوأو مزامح ان ذلك لتكافؤه:واجاب عنه

  دفع الضرر اليسري لكنه مزاحم باملساوي او االكثر
ألن الضرر االخروي كله  أما يف العقوبة األخروية فالضرر اليسري غري متصور:لكن هذا الكالم قد يتأمل فيه   

 ١اذن املقتضي، ال يوجبه وهذا واضح بالوجدان هلكنالعقل حيكم حبسن دفعه  يوي اليسري فان،أما الضرر الدنخطري
   نظراًلوجوداملانع ال حكم للعقل بالوجوب  ولكن ال انه موجود موجود غري 
ضرار بالغري عقال وان كان أإل عن النفس وبني حرمةاخللط بني وجوب دفع الضرر ولعل منشأ هذا التوهم هو    

  .يسريا
املزاحم فاحلكم باحلرمة فانه  اذا مل حيرز  فعلى مبناه له،وتظهر الثمرة عند وجود ضرر يسري وشك بوجود مزاحم    

  .احلليةهو االصل و ،دفعللاما على ما نقول فال حرمة وال وجوب ،ووجوب دفع الضرر
تتورم قدماه فهذا ضرر  طويال حىت قفلو و فانه يف العبادة مثالمنها  ،وهذه املسألة هلا مثرات عديدة

   ٣األصل على فالتحليل عندنا اما ٢التحليل عنده هو املزامحة بالثواب وجوه  يسريفان من
حبثه هنا من قدجرى وليس  مسألة فقهية و ،لم الفقه واالصوللبحث يعد من املبادئ التصديقية لعهذا اكما ان   

  ناالصوليوبذلك وان مل يصرح  ،هذا الباب
     

 املولوي ما هو مالك الوجوب الشرعيف:الوجوب الشرعي املولوي الكالم عن الوجوب  ل اىلواآلن ننتق
  ؟

                                                             
ً وبعنوان اولي   - ١   المراد باالمقتضي حكم العقل باالوجوب ابتدأ
  يقتضائي الیزاحم االقتضائلكن یرد علیھ ان الال - ٢
  . )علیھم صلوات المصلین(وسائرالمعصومین  سي برسول هللا والصدیقة الزھراءاضافھ لمثل دلیل التأ - ٣



هذا هو  ٥اومقام احلكم ،ان مالكه ما صدر عن املوىل مبا هو موىل يف مقام التشريع :هو ٤املسلك املختار:واجلواب
وأما عامل  ،هذا يف عامل الثبوت ،البالغة املؤكدة البالغة املؤكدة أو املفاسداملالك القريب أما املالك البعيد فهو املصاحل 

  :توضيحه،عنه األثبات فهو الظواهر وسيأيت الكالم
ما صدر عن املوىل احلقيقي او (هو قد تعددت االقوال يف معىن الوجوب املولوي ورأي مشهور املتقدمني 

فتارة  كونه موىل وحيثية كونه ناصحا،ثية حي :ألن للموىل حيثيتني)تهيأي معمالمقام مولو املوىل العريف مبا هو موىل
له مقامان فتارة يأمر مبا هو  مثاللرسول صلى اهللا عليه واله وسلم ااف ،يأمر مبا هو ناصح وتارة يأمر مبا هو موىل

ة اليت جاءت اىل الرسول صلى اهللا ا هو ناصح كما يف قصة تلك املرأوتارة يأمر مب) ما اتاكم الرسول فخذوه(موىل
فقالت  طلب منها الرسول صلى اهللا عليه واله وسلم الرجوع اىل زوجهاعليه واله وسلم شاكية زوجها فلما 

   فاصرت على الطالق فطلقها) ال امنا انا شافع(فقال صلى اهللا عليه واله وسلم) أتأمرين يا رسول اهللا(
،وان صدرمنه ارشادي امريأمر مبا هو ناصح فهوألن املوىل قد )يف مقام التشريع(أضفنا اىل تعريف املشهور قيد امنا و 

   ٦هواملوىل مبا
 وهذا رأي )ما كان يف مورد املستقالت العقلية فهو ارشادي واال فمولوي(:منها: ويف قبال املسلك املختار اقوال

قل به العقل ومثل ا مما يستأل )توبوا اىل اهللا(مثل امر التوبة يف السيد احلكيم يف املستمسك ومنهم املتأخرين  كثريمن
ولكن  ،هذا قول مشهور املتأخرين ،العقل فاالمر ارشادي ال مولوي فهي مما يستقل به) اطيعوا اهللا( امر االطاعة

امر مولوي ،االمر الوارد يف موطن املستقالت العقلية:(احملقق الرشيت تلميذ الشيخ االنصاري يف بدائع االفكار يقول
  .يف املقام يترك حمللهوتنقيح الكالم ) اًيراه ارشادي"االصول"هذا الفن  وان من ال مهارة له يف ،بال شك

ليس شرعيا وامنا هو عقلي  ،ان الوجوب التخيريي لالجتهاد والتقليد واالحتياط :هي غري القول االولوالثمرة على 
  حد هذه الثالثن واملؤمن هو االعقل يستقل بوجوب حتصيل املؤماملستقالت العقلية فان  او فطري ألا من

ومثلو له بأمر األطاعة  )كل ما استلزم من مولويته الدور أو التسلسل فهو ارشادي واال فمولوي(:ومن االقوال
اجلزء الرابع يف امر التوبة وانه لو كان مولويا للزم اما الدور او التسلسل  اوائل كما ادعى ذلك املستمسك والتوبة

كل (واال للزم اما الدور او التسلسل  اًيف امر اال طاعة فريونه ارشادي لك ذ وكما ادعى مشهور متأخري االصوليني
وهذا الرأي لو قبلنا به لكان ) فهو ارشادي واما ما وقع يف سلسلة العلل فهو مولوي ٧امر وقع يف سلسلة املعاليل

  .اًي لالجتهاد والتقليد واالحتياط ارشاديريالوجوب التخي
  ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين مع مناقشتهاال وسيأيت الكالم يف بقية االقو

  

                                                             
العكس باستعراض االراء :الثاني ذكر الرأي المختار اوال، ثم ذكر بقیة االقوال ومناقشتھا: االول :ھناك مذھبان و مسلكان للبحث - ٤

 ً   بحسب التسلسل الزمني، او بحسب مكانة القائل، ثم یناقشھا رأیا رأیا

  وتفصیل الفرق بینھما سیأتي باذن هللا تعالى ئيلحكم جزاء لحكم كلي والثاني انش الفرق ان االول انشاء - ٥
٦ -  ً ً ان االمراالرشادي منھ الزامي ومنھ غیره، وان المولى بماھوالولى قد یأمرناصحا   اوضحنا سابقا
 أي معالیل االحكام الشرعیة   - ٧


