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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

عدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 
  .ال باهللا العلي العظيمإوال حول وال قوة  ،مجعنيأ

ما (ن مالك الوجوب الشرعي على املختار هو أتقدم مالك الوجوب الشرعي و حولكان الكالم 
  )ذا كان يف مقام التشريع ال النصحإاملوىل مبا هو موىل معمال مقام مولويته صدر من 

شكل بأن الوجوب الشرعي لالجتهاد والتقليد واألحتياط بعد ثبوت الوجوب العقلي والفطري أو
شكال تقدم اإلوقد  .إشكاالن سياالنومها  ،مهها الدور والتسلسلأثباتية إشكاالت ثبوتية وإيستلزم 

كما ذكروا إشكال حتصيل  اوتقدم اجلواب عنه  الدور والتسلسل على الوجوب الشرعي الثبويت من
  .احلاصل ويظهر جوابه مما سبق وسيأيت

وهذا  لغو ،الفطريو العقلي ن الوجوب الشرعي بعد ثبوت الوجوبثبايت فهو أشكال اإلما اإلأ
ككافة املستقالت العقلية  ،شاديةرالكثري من العناوين على اإل حللصوليني شكال دفع الكثري من األاإل

شكال إوهذا  ،الوجوب الشرعيجياب العقلي فال فائدة من و اإلأألنه يكفي يف الباعثية الوجوب نظراً 
مما يستقل به العقل أو الفطرة فال الجتهاد والتقليد واالحتياط اصغرياته ألن وجوب سيال واملقام من 

  .فائدة للوجوب الشرعي

  ي بعد الوجوب العقليمثرات الوجوب الشرع

  .تقتضي كونه متام احلكمة عديدة مثراتللوجوب الشرعي نه ال لغوية بل أ اجلوابو

العقل (و لتعدد احلاكم أ لتعدد املالكإما وذلك  ،تعدد حيثية وجهة استحقاق العقاب :وىلالثمرة األ)١
 ،عقوبة خاص بهلل استحقاق فيكون لكل مالك ،صل عدم تداخل األسبابواأل)والفطرة والشرع

  :توضيحه ،و كيفيةإما كمية أيوجب زيادة 
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 نسان استحق عقاباًهو العقل فقط وخالفه اإللو كان ب االجتهاد والتقليد واالحتياط واحلاكم بوج إن
مام أو قال اإل )ليتفقهوا(مر مولوي شرعي كما لو قال أضيف للوجوب العقلي ألكن لو  ،فقط واحداً

 )خوك دينك فاحتط لدينكأ( و قالأ )فللعوام أن يقلدوه(و )ا بن آدمخذ من زكري( عليه السالم
فلو خالف استحق العقاب من حيثتني وعلى هذا حينئذ توجد حيثية جديدة الستحقاق العقاب ف

  .تعدده كماً أو شدية العقاب كيفاًأ فاستحقوجهتني 

يف اخلمر قطرة  سقطتولكن لو  مضر مما يقتضي حترميهاشرب اخلمر : وهذا مثال خارجي للتوضيح
 ،الضررأو مها نوعا الك املمالكان لتحرمي اخلمر يتعدد استحقاق العقاب لتعدد حيث وجد  سم فهنا 

كما يتعدد األثر الوضعي، تعدد املالك ولو اه املوىل للجهتني، لالعقاب الدنيوي فكما يتعدد ذن إ
ذا إ وكذاتعدد املالك  حالهذا و ،قوبةذا تعدد املالك تعدد استحقاق العإخروي كذلك يف العقاب األ

ن اخلروج من ع ىل عبدهولو ى امل  مامثاله العريفواستحقاق العقاب كذلك يتعدد إنه تعدد احلاكم ف
بناء على وجوب إطاعته حىت مع عدم  -  بليه ي األإضيف أولو  ،استحق العقاب ،الدار فخرج

معاً، واحلاصل أنه قد ب النهي املولوي وي األ تهملخالفنظراً فهنا يتعدد استحقاق العقاب  - التاذمي
  . من املفترسعليه  خوفاً كليهما له ن احتد املالك كما لو كان ييتعدد العقاب لتعدد احلاكم وأ

بني  ال تالزم ألنه ىل مرحلة الفعليةإقد ال يصل  يف اجلملة فإنه ١تعدد العقاب الثمرة الثانية )٢
يمكن فالعقوبة أما االستحقاق الميكن دفعه  ، واحلاصل أنو تفضالًأما للشفاعة أ االستحقاق والعقاب

  .دفعها مبا تقدم فال تالزم بني االستحقاق والفعلية

قالت العقلية يلزم منه تن مولوية األوامر يف املسإ( كالم اآلخوند وجه اإلشكال علىيتبني من هنا و
  .)مثلهتعدد العقاب والتايل باطل بالضرورة فاملقدم 

                                                             
  ).تعدد العقاب(أي تعدد جھتي أو جھات االستحقاق وبین ) تعدد استحقاق العقاب(لیالحظ الفرق بین  ١
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 معدلو سلمنا  ثانياًو ،بالضرورة ليس باطالًأوالً، وإن تعدد العقاب يف الصغرى  باملناقشةنه جياب إف
، وال يلزم من املولوية تعدد ال لعدم االستحقاق للتفضل مثالًإمنا هو قوبة  العفأن عدم التعدد يفالتعدد 

  .العقاب بل تعدد وجه استحقاقه

املشككة قائق من احلما لكوقوائية البعث والزجر وأركية وشدة الزاجرية شدة احمل :الثمرة الثالثة )٣
ولكن لو مع ذلك يكذب قد ن الكذب حرام لكنه أيعلم قد العبد إن ف راتب كالنور واحلالوةاملذات 

هذا مع قطع  وامريزيد يف الزاجرية يف النواهي والباعثية يف األ إنهو من خياف منه فأردعه من حيترمه 
ضيف له الوجوب أذا إفمن الوجوب الوجوب العقلي مرتبة  وإن ر عن أن الوجوب بنفسه مشككالنظ

  .وكفى ا من مثرة ،٢الوجوب شدة زدادإالشرعي 

  .و حق اليقنيأىل علم اليقني لظن اىل علم وحتول العلم العادي إحتول الشك وا )٤

حتول الشك  نتج ولو يف اجلملةألالفطري و أالوجوب الشرعي لو انضم للوجوب العقلي إن  :توضيحه
 لدى بعض املكلفني إىلحتول العلم العادي  أو أفاد) ه مثرة عمليةذهو(ىل علم إظنه  حتول وأىل علم إ

لعل العبد يشك يف وجوب شكر إذ  بل هي عمليةُ بوجه )وهذه مثرة نظرية( و حق اليقنيأعلم اليقني 
ىل علم وهذه إحتول شكه  )ر يل ولوالديكشكأن أ( ملوىلمر اأذا جاء إف البعضنكره أكما عقالً  املنعم

  .مثرة عظيمة

 .لطيبني الطاهريناله آن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإخرى يأيت الكالم عنها أوهناك مثرات 

                                                             
  .لم نقل بكون الوجوبین فردین متباینین من غیر تشكیك وقد ضم أحدھما لآلخر ھذا إن ٢


