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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ،مجعنيأعدائهم أ الطاهرين واللعنة الدائمة على احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني
  .ال باهللا العلي العظيمإوال حول وال قوة 

املوىل مبا هو ما صدر من (ن مالك الوجوب الشرعي على املختار هو أتقدم و ،كان الكالم يف مالك الوجوب الشرعي
  ).ذا كان يف مقام التشريع ال النصحإمقام مولويته  موىل معمالً

الوجوب العقلي والفطري  ثبوت بعد ،واألحتياط الوجوب الشرعي لالجتهاد والتقليدعلى القول ب شكلقد أو
  .ور والتسلسل ومها اشكاالن سياالنمهها الدأاشكاالت ثبوتية واثباتية هلما، ب

لكان تنجز هذه الثالثة  ،لصالة والصوم بأحد الثالثةالزامية كحكام الواقعية اإلنه لو كان تنجز األإف :ما التسلسلأ
 ،كذا يتسلسلىل وجوب ثالث وهإحيتاج  )الوجوب(التنجز خر يتعلق بالثالثة وهذا آعلى وجوب شرعي  اًمتوقف

  .مثله والتايل باطل فاملقدم

  :وجهنيحد أب وميكن دفعه

  .)و االحتياطأو التقليد أحكام الواقعية باالجتهاد تنجز األ( وىلزمة يف القضية األانكار املال :ولاأل

  .)خرآحد الثالثة حيتاج اىل وجوب شرعي أتنجز ( الثانية انكار املالزمة يف القضية :الثاين

احتمال بو أ حكام واقعيةأبل بالعلم االمجايل بوجود  ةحد الثالثأحكام الواقعية  ليس بن تنجز األإول فما األأ
جياب الشارع إن التنجز حصل يف مرتبة سابقة على أ أي ،الطاعةنظراً حلق  يلمجاإولو مل يكن علم  التكليف

  ٢.، فتأمل١، ويف مرتبة سابقة عليهاو االحتياطأو التقليد ألالجتهاد 

                                                             
 .على الثالثة بأنفسھا أي ١
٢  ً  .العلم، فتأمل أوالتقلید  أوإذ ال یخرج ما ذكر من األمرین عن االجتھاد وإن كان بسیطا
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مر أحد الثالثة ليس بأ ٣تنجز نحد الثالثة لكأحكام الواقعية بن تنجز األوىل وإو سلمنا بالقضية األإنه لف ما الثاينأ
  .الستقالل العقل بذلك أو بل بالضرورةخر آ

 مستندحكام الواقعية ن تنجز األألحد الثالثة أحكام الواقعية بن وجوب األأب أصل املبينانكار  لنا: وبعبارة أخرى
أن تنجز أحد الثالثة  ووضعه إياها يف املعرض واملتناول من غري توقف على أحد الثالثة، كما لصدورها من املوىل

إن تنجز التكاليف هو بأحد الثالثة أما تنجزها فباستقالل العقل وقد جياب : إمنا هو الستقالل العقل ا، واحلاصل
ما صدر من املوىل معمالً مقام (ضابط املولوي  ثالثاً بأنه على فرض تسليم األمرين فإنه ال يلزم التسلسل نظراً ألن

وإجياب ثالث، كي جيب به نفس  أمر إىلملا احتجنا ) ليتفقهوا(فلو توقف تنجز األحكام، على مثل ) مولويته
  .فتامل) األوامر املولوية واإلرشادية(كما فصلناه يف ) ليتفقهوا(وراء أمر ) التفقه(

 داالجتهاد والتقلي( حد الثالثةأزامية متفرع على وجوب لحكام اإلاألن وجوب العمل بأهو فالدور  شكالإ ماأ
  :توضيح الدور ،وهذا دور لزاميةإ حكام شرعيةأووجوب الثالثة متوقف على وجود  )واالحتياط

وال  )تفقهوا(حد الثالثة ألن الشارع لو مل يقل على ألزامية متفرع حكام الشرعية اإلن وجوب العمل باألإ
ن هذه الثالثة هي الطريق للواقع، فكيف أل هناك معىن لإللزام باألحكام الواقعية، مل يكن، )احتط(وال ) قلدوا(

  .ألن وجوا آيل لزام فال وجوب هلذه الثالثةإولو مل يكن يف الواقع يوجب الواقع من غري إجياب الطريق إليه؟ 

فرع على متيف رتبة اإلنشاء واالقتضاء وجوب الصالة ألن التفريع غري صحيح  :مما سبق، فإنوجوابه قد اتضح 
مبجرد  أولزامية إحكام وجود علم امجايل بوجود أال غري، واما وجوا يف مرتبة التنجز فمتفرع على مر بالصالة األ

  .أحد الثالثةعلى وجوب  متوقفاًوليس  احتمال التكليف

  .ذا ال دور وال تسلسل يف تشريع الوجوب الشرعيإف

                                                             
 .االحتیاط أواتقلید  أوالمراد وجوب أحد الثالثة، واستحقاق العقاب بترك العبد لالجتھاد  ٣
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ئدة من الوجوب افما هي الف ،نه مع وجود الوجوب العقلي والفطريوهو أبل اشكال آخر  يأتين سؤالهنا لكن 
  ؟بل إنه لغوالشرعي 

  .له الطيبني الطاهرينآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإسيأيت جوابه 


