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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 لعظيمقوة اال باهللا العلي االدائمة على اعدائهم أمجعني والحول وال احلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة

وز ذلك يف بعض الصور وال جيوز فتوى او احتياط املفضول ؟وذكرنا انه جيميكن الرجوع فيها اىل هل كان البحث حول االعلم يف احتياطاته وانه 
  .ئ املفضول يف فتواه يف بعض اخر كما لو كان االعلم خيطّ

ما "ذكر االعلم لالحتياط يف هذه الصورة (ونص عبارته، منها ع فقرات بان املريزا جواد استشكل على هذا الكالم بعبارة مكونة من اركما مضى 
فاذا احرز العامي عدم عدم احتمال الضرر بفتوى غري االعلم احملتمل مال الضرر اي العقاب منوط باحت عقلي حكم ارشادي"لو خطا االعلم غريه

كل مجلة حمل تأمل اما على املبتدأ او اخلرب او العلة او لكن فجوهر كالمه يعود اىل اربع مجل و ١)كما هو الفرض فال بأس بترك االحتياط 
  :االستنتاج

حكم ارشادي عقلي (هذا املبتدا خربه و)ذكر االعلم االحتياط(ليه وهو على مطلع كالمه حيث قالاالشارة ا تفقد سبق التأمل االول اما
بل يف دفع االشكال  عليه ان ذكر االعلم لالحتياط مل يكن منشأ االشكال يف كالم السيد اخلوئي وغريه حىت يبين املريزا جوابهفقد اشرنا اىل )

  .ن من امرينمكو -اي االعلم–ان رأيه حتياط كما تقدم فمة اىل االاالشكال ناشيء من الفتوى املنض
ان ذكر االعلم لالحتياط ليس : وهو اشكال صغروي فنقول) وهو حكم ارشادي عقلي(وهو منصب على اخلرب يف كالمه  الثاينالتأمل 

كال  ىنالحظها من جانب املقلد وعل النا تارة نالحظ القضية من جانب االعلم وتارةحمل تأمل بالضرورة حكما ارشاديا عقليا اي اطالقه 
، حكم مولوي باالحتياط  فهو، حتياط باال ٢ن الفرض يف املقام انه افىتاما لو ال حظنا جانب االعلم الذي احتاط فال، طالق يصح االالتقديرين ال 

 توليسمستندة اىل املوىل مبا هو موىل  ٤الفتوى لكون هذهفال جتوز خمالفته الفرض يف املقام ان االعلم قد خطأ غريه اذ  ٣ال انه مل يفحص فاحتاط
  :جانب املقلد فقد سبق ان له حالتني هذا من جانب االعلم اما من، كسائر فتاواه ، بل هي حكما عقليا ارشاديا 

يستند اليه مبا هو تقليد واذا  ادر من االعلم ايص فتارة يستند اىل احتياط االعلم مبا هو احتياط وتارة يستند اليه ال مبا هو احتياط بل مبا هو قول
   ٥معتمده احلكم العقلي االرشادي وامنا كان مستنده احلكم املولوي الشرعي -على هذا–استند اليه مبا هو تقليد فلم يكن 

ما هو :نسأل املريزااذ : : كربوي فهو  )منوط باحتمال الضرر اي العقوبة احملتملة حكم ارشادي عقلي( كالمهعلى  الثالثالتأمل اما 
كلما كان احتمال ضرر اي انه العكس او يريد  ؟فهو منوط باحتمال الضرر هل يريد ان يقول ان كل حكم ارشادي عقلي:ملة مقصوده ذه اجل

  :توضيح ذلك،سواء اكان مراده هذا االحتمال ام ذاك فليس بتام : فنقول؟ فاحلكم يف مورده ارشادي عقلي 
سبيل البدل  ة اشياء علىاحلكم االرشادي العقلي منوط باربعاذ كال :فنقول  ط باحتمال الضرر البالغو منولو اراد ان كل حكم ارشادي عقلي فه

يف اول حبث الوجوب ذكرها وان ثانيها شكر النعمة اجلسيمة فان شكر النعمة حبد  تمل اما الثالثة االخر فقد تقدمالضرر احملكما تقدم احدها دفع 
  كما فصلناه سابقاالبالغة االتباع وثالثها هو االستحقاق ورابعها جلب املنفعة لزوم اعة وذاته مالك حلكم العقل باالط

  ورد عليه عدم احنصار احلكم االرشادي العقلي بدفع الضرر احملتمل، فاذا اراد املريزا ان الكربى من هذا اجلانب 
اي ان والظاهر انه اراد هذا االحتمال ) حمتمل فهو حكم ارشادي عقليكلما كان دفع ضرر :االحتمال الثاين(ان اراد ان الكربى من ذاك اجلانب و

  االعلم يذكر االحتياط واملقلد يعمل به ليدفع عن نفسه الضرر االخروي احملتمل فاذا كان كذلك فهو حكم ارشادي عقلي
حتليل هذا الكالم يعود اىل بيان الكربى حكما ارشاديا عقليا و هكونوليس بالضرورة ان  ، حكما مولويا لزوم دفع الضرر قد يكون: فنقول
ان ) االوامر املولوية واالرشادية(مهم وخالصة ما انتخبناه وفصلناه يف كتاب ؟ وهذا حبث موضوعي  مالك املولوية واالرشاديةهو وانه ما :الكلية

بط يف املولوي انه كلما صدر ان الضا: هو )هناك وادلته(الرشادي لكن الذي صرنا اليه وا حمتملة يف ضابط املولويمقولة او   هناك تسع مالكات

                                                             
  ١٤٦ص  ١العروة ج تنقيح مباين - ١
 .فلرياجع ) واما اذا تضمن ختطئة غريه( وان كان قد يتأمل يف متثيله ذا لقوله ) كما لو قال ان الوجوب او احلرمة لو مل يكن اقوى ، فهو احوط(لظهور قول املريزا سابقا يف ذلك  - ٢
  .او انه افىت بتخطئة غريه  - ٣
  .الفتوى باالحتياط او بالتخطئة  - ٤
   .املقصود به ، بلحاظ كون فتوى االعلم كاشفة عن امر الشارع ، ال ملولويته مبا هوهو  - ٥
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 ىل معمال مقام مولويتهاملو ملوىل مبا هو موىل معمال مقام مولويته وان كان يف موطن املستقالت العقلية وكلما مل يكن كذلك اي مل يصدر منمن ا
من املستقالت  )العدل( :يح ذلكتوض، تقالت العقلية يف مقام النصح واالرشاد فهو ارشادي وان مل يكن يف موطن املس وهو بل صدر من املوىل

حيتمل يف هذا ) اعدلوا هو اقرب للتقوى(قوله تعاىلامرا مولويا بالعدل ، ولذا فان ان يأمر به املوىل ابنه او عبده او خملوقه ذلك ية لكن ال ينايف العقل
  :حلكم امرانا

فهنا مل يكن الكامنة فيه وراء مفسدة خمالفته ثبوتا  الواقعيةهذا احلكم واملصلحة سن العدل واراد ارشاده اىل ان املوىل الحظ حكم العقل حب :االول
  وال عقوبة على خمالفته  امر ارشاديبل مقام املولوية صادرا عن املوىل امرا 

سوف تعاقب فهذا امر فمرك بان تعدل ولو مل تعدل آموىل انا انين مبا : لعبده يقول  لكنه مع ذلك العقلاطالعه على حكم  ان املوىل رغم :الثاين
  ليةاملستقالت العقيف موطن مولوي ال ارشادي وان كان 

ما لو خطا االعلم "ذكر االعلم لالحتياط يف هذه الصورة (وبرهانه هناك ، والنتيجة ان قوله هذا تصورنا لضابط االمر املولوي واالرشادي 
ان اراد به كلما كان احتمال الضرر فاحلكم عقلي ارشادي كما يف املقام  )تمال الضرر اي العقاب االخرويحكم ارشادي عقلي منوط باح"غريه

اخوك دينك فاحتط (من قوله عليه السالم)ق الكربى يف املقاميطبوهذا ت(ستظهركال فقد يكون احتمال للضرر مع ان احلكم مولوي بان ن: فنقول
لالجياب  تارةيعمله ان مقام املولوية  غاية االمر مبا هو موىل يقول هذا الكالم وليس كمجرد ناصح ومرشد معليه السال ان االمام)لدينك مبا شئت

االفضل ان تشربه او قال ترتب الثواب وعدمه فلو ان الطبيب قال اشرب هذا الدواء لزوما بني اعمال املولوية وغريه الفارق مث وتارة لالستحباب 
  امتثل  الصورتني لو قه املريض يفب يستحانا ال ثوهألن مرضك خفيف ف

االبن يف الصورتني حيصل على ان ف )اباتارة يعمله وجوبا وتارة استحب(اشرب هذا الدواء معمال مقام مولويته بمبا هو اب وموىل لو امر االب اما 
  يف خصوص صورة االمر االلزامي ى املخالفة  حال االمتثال ويستحق العقاب علالثواب يف

فاذا احرز العامي عدم احتمال الضرر (املريزا فيعود على االستنتاج الذي ذكره بعد ذكر اجلمل الثالث املتقدمةكالم  على الرابعتأمل ال اام
هو  املبىنان ان املفروض ان يستشكل بنائيا لكن اشكاله يرجع اىل اشكال مبنائي فهو واالشكال ) بفتوى غري االعلم فال باس بترك االحتياط

نلتزم باحتياطاته ام لنا اخليار يف احتياطات االعلم هل عيلنا ان : ليه نقولل واملستشكل عشكستعد التسليم ذا املبىن من املفب)تقليد االعلم وجوب (
من اين جاء  ازهذا االحر:فنقول )ميااذا احرز الع(املريزا يقول :توضيح ذلك.املبىناصل مبا يرجع اىل فال يصح ان يشكل  بينها وبني رأي املفضول؟

او ان هذا العامي كان  كربى العقل مستقل يف هذا املوضوع استقالل العقل بان مل نقبل ان  ؟ او بالعلم وان مل يكن الزه باسقالل عقلهافهل احر
  لم مة وان احتاط االعمي جلهة من اجلهات قطع بان فتوى املفضول مربءة للذالكن الع غافالً عن حكم العقل املستقل، صغرى،

ملاذا : ، اذ يقاليورد على تقليد االعلمسنفسه بألن هذا االشكال  اً؛االشكال مبنائي ، يرجعمي لرباءة ذمته باي من الوجهني كاناالعان احراز :فنقول
ذا دار االمر بني وا به، هللذمة اما تقليد املفضول فال يعلم برباءة ذمت قطعي ألن تقليد االعلم فيه ابراء ر؛انه دفعا للضر: فيجاب جيب تقليد االعلم ؟

يد ان تقل -باستقالل عقله او بعلمه-مي لو احرز اان الع :، فههنا نقولاالعلم مربء قطعا وغريه مشكوكراي ف ،ينيفاملرجع هو التع ، والتخيرينيالتعي
  .ستقل عقله باالجزاءحيث ا ال احتمال للضرر وال عقوبةعليه اذ  شيء فالوان افىت االعلم خبالف، املفضول مربء للذمة ايضا 

جيري لنفي وجود تقليد االعلم  املريزا نص دليل  ؛ اذ انيعود اىل اشكال مبنائي  ويف جوهره قعيف الوا هلكن ان كان ظاهره بنائياً،اذن فاشكاله و
وجود فتوى لالعلم باستقالل عقله ى غري االعلم رغم ي عدم احتمال الضرر بالعمل بفتولو احرز العام(مطلقاً، عند احراز العامي ذلك ، بان يقال 

           ...  على حممد واله الطيبني الطاهرينوصلى اهللا عاىلوللكالم صلة تأيت ان شاء اهللا ت  )او لقطع او لغريمها جاز له اتباع املفضول مطلقا
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