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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وال حول وال قوة اال باهللا العلي ،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم امجعني     

اذا  معمال مقام مولويته املوىل مبا هو موىل صدر من الك الوجوب الشرعي على املختار هو ماتقدم ان مكان الكالم يف مالك الوجوب الشرعي و العظيم
  :منها اخرى  ذكرت ضوابط عديدةمباين  هناك  والضابط قبال هذا املبىن ويف  ،ال النصح كان يف مقام التشريع

 ومثلوا لذلك ،بياما قد تقدمو ،هو ما مل يلزم منه دور اوتسلسل ان االمر املولوي غري مورد املستقالت العقلية اوما كان يف  :الضابط الثاين والثالث   
  :توضيحه،للزم التسلسل  اًوانه لو كان مولوي والتوبة بأمر االطاعة

  :بيان املالزمة،مثله  التسلسل والتايل باطل فاملقدم مولويا للزم) الرسول واويل االمر منكماطيعوا اطيعوا اهللا و(لو كان امر    
أي جيب علينا اطاعة اقم الصالة ألن اهللا قال  ،لتعلق امر االطاعة به امنا هو)اقم الصالة(جوب اطاعة مثلن وكان مولويا لكا ان امر اال طاعة لو    

ـ ب متعلقافعلى هذا الكالم البد من وجود امر اطاعة اخر ؟لماذا جيب ان نطيع امر االطاعةفوحينئذ ننقل الكالم اىل امر االطاعة نفسه )اطيعوا اهللا(
ان فرضنا  لو ال تعلق امرآخرالزامي به ،واحلاصل اننالو؟ )اطع اهللا(ا جيب ان نطيع ملاذلكن و ،يع امر الصالة ألن اهللا قال اطيعوا اهللانط أي اننا)اطيعواهللا(

  وسيأيت الكالم فيه االجتهاد والتقليدونظري هذا الكالم يقال يف  ،فيتسلسل آخرحيتاج اىل امر مولويامر االطاعة مولوي فكل امر
  لشبهة املقررة يف املقام هذه هي ا   
واجلواب  ؟)الصالة وااقيم(الننا نقول ملاذا نطيع امر  ال جيري االشكالاملختارالضابط  فعلى  مر  املولويلأل واجلواب عنها يتضح مبالحظة الضابط    

   اابد مار به ألمر االطاعةاألئتوجوب  والحيتاج ،يته يف مقام التشريعالنه امر اهللا معمال مقام مولو
 لزم استناده اىل امر فلوكان امراالطاعة مولوياًالستناده هلذا االمرالتوهم يف املالزمة اننا لو قلنا ان امر االطاعة مولوي فأمر الصالة يكون مولويا  ومنشأ
  آخر 

والضروري  منكشف بالضروري فانه يرالنظ:  ، وذلك نظريان مولوية اقم الصالة ناشئة من استناده للموىل مبا هو موىل يف مقام التشريع :اجلواب و
لصدوره  ، امراالطاعة مولوي:ونقول ،كل شيء منكشف بالنور والنور نورانيته ذاتيه واال لزم التسلسل مثال كان لنا معلوم  واال ما منكشف بالذات

  )ملولوية واالرشاديةاالوامرا(احلديث عن ذلك وماميكن ان يورد عليه واالجوبه يف  فصلنا قد و، موىل  هو من املوىل مبا
ال تأكل اجلنب صباحا ك ما كان الجل مصلحة دنيويةفهوواما االرشادي  الجل مصلحة اخروية  أنشأ ابط املولوي كل ماضان :)١(الرابعالضابط 
  .وحده 

ملوىل معمال مقام مولويته قاصدا التشريع من ا اوحمققها صدراالمرحباملها دنيوية اذاكانت اخروية ام أء نظر الن املصلحة سواً وهذا الكالم حمل تأمل    
  .وموعظة الواعظ ارشادية وان كانت يف امر اخروي  ،مولوي حترمي  ملفسدته الدنيوية ولوفتحرمي اخلمر ،فهو مولوي واال فأرشادي

  . فهو ارشادي واال فمولوي يف املأمور به واملفسدة املصلحةكلما علم املأمور ب: اخلامسالضابط 
اضافة اىل الزم ان .واال  فأرشادي اذا صدر من املوىل مبا هو موىل بقصد التشريع فهو مولوي  فانه ام مل يعلم العبد باملصلحة واملفسدة علم سواء: وفيه

يل تعدالخيفى انه جري بسط اكثر للجرح وال -تكون االوامروالنواهي كلها ارشادية يف حق املعصومني،بل يف حق الكثري من العلمأءكلها اواكثرها 
  -فقط لبعض وجوه املناقشه  باالشارة ههنا وقد اكتفينا )االوامراملولوية واالرشادية(يف كتاب  ابط هذه وغريهاوعلى الض واالجوبة والردود
 هو انه ليس للمختار ومع ذلك نقول االقوال  وهذا اقرب،  رشاديجلهة حمبوبيته فهو مولوي واال فا ما كان حمبوبا للموىل وصدر :)٢(الضابط السادس

 ذهابه حمبوب لالب وقد صدرمع ان فارشادي له  اًناصح اب اىل املدرسة فقد يكونهاذا طلب من ابنه الذ ـ على فرض كونه املوىل ـ  االب املالك ف
  .بوبية يف الصورتنياحمل مع وجودتارة يعمل مقام مولويته وتارة ال يعمله بل يطلب ذلك منه يف مقام النصح  ان املوىل : ، واحلاصل  بوبيتهحمل
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 من  صادر) يف الدين ليتفقهوا( ان واملستظهر ان يكون شرعيا ثبوتا ميكن لالجتهاد والتقليد واالحتياط الوجوب التخيريي ناتج من ذلك كله انالو  
  يلزم أي حمذور مما ذكر املوىل مبا هو موىل قاصدا التشريع وال

مناط (يف كتاب االجتهاد والتقليد حيث يقول)بيان الفقه (الشرعي يتضح لنا بعض النقاش يف ما ذكره  مالك الوجوب بعد اتضاح املسلك املختار يف   
  ؟....)مناط الوجوب الشرعي( من فنقول ما هو املراد) لغة املؤكدة لغة املؤكدة واملفاسد البااالوجوب املولوي ثبوتا هو املصاحل الب

انه اعم من االمراالرشادي فان بعضه :الشارع للصالة ففيهالتامة أي ان املصاحل البالغة املؤكدة مقتضية الجياب ال العلة )املقتضي ( هان كان املراد منف   
االهم مينع من حتقق املزاحم  وجود ألن )زاحم اقوى من غري وجود م(ضرورة اضافة قيد وهو، هذا اضافة اىل  مائز ملائزغريا واحلاصل ان هذاكذلك 

املهم واجب ايضا على فرض القيد فان  فانه عليه ال حاجة للهذااللهم اال على القول بالترتب )٣(ع وجود املانع ال ينتج املعلول قتضي مملالوجوب ألن ا
  ترك االهم 

   فتأمل٠على ما هو املشهور من امتناع الترتب فهذا القيد ضرورياما   
غري تام ألن املصاحل البالغة املؤكدة ليست علة تامة مة للوجوب الشرعي فهوي علة تاؤكدة هان املصاحل البالغة املأي  )لة التامةعال (هاملراد منوان كان   

العلة ( ال )املقتضي( فانه يؤكد )احلكمة(ل اللجوء واما كل موىل حقيقي اوجمازي، لزم جربلتعاىل عن ذلك،بل  واال لكان اهللا سبحانه وتعاىل جمبورا
   )التامة

  ٠مقتضيات ات الوجوب العقلي والفطري فمالكاا كانتمالحظة مالكوممايوضح ذلك    
  -----------------------------------اهلوامش

  ٣٩٦ص٢٩جزء،جواهر الكالم وقداشار اليه يف )١(
  الرشيت،بدائع االفكار)٢(
  تام علة وليس ارعالش النشاء مقتضٍ كله ذلك فان انتفاءاملانع املانع،ومع وانتفاء املقتضي وجود فرع املعلول حتقق فان)٣(


