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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

عدائهم أحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على ا
  .العظيم ال باهللا العليإوال حول وال قوة  ،مجعنيأ

وجود الوجوب العقلي والفطري  ترتبة على تشريع الوجوب الشرعي رغمكان الكالم يف الثمرات امل
  .ربعةأقدمت مثرات وت

  :الثمرة اخلامسة للوجوب الشرعي بعد الوجوب العقلي والفطري

   :توضيحه ،متام احلجة على الغريإ

ما ألنه ينكر إ ،م بوجود حكم عقلي يف املقام كوجوب االجتهاد والتقليدال يسلّ الكثري من العقالءإن 
فلو مل  ،كاألشعري ،قبح ما قبحه الشرعما حسنه الشرع وال نسن احلَأويرى  نيالقبح واحلسن العقلي

ي ملا متت عليه احلجةأمر أد من الشارع رِي احلَ نأقاطع ب ألنه اًمركب ألنه جاهل جهالً ١ون ما س
ء ال تتم عليهم فهوال ،جتهاد بدعة كاألخباريرى االيألنه أو  ،حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع

أو  )ليتفقهوا(ذا جاء حكم الشارع وقال إلكن  ،باخلالف ملقطعهاحلجة حبكم العقل وال الفطرة 
ا ما لو مل يرد فيهأي منهملزام بإال عندهم ن االجتهاد والتقليد فإ ،متت عليهم احلجة )العمري ثقيت(

جواز التقليد  كما ينكر بدعة خباري ينكر جواز االجتهاد ويراهاأل ، واحلاصل أنشيء من الشارع
ن إو ،ن االجتهاد والتقليد بدعةأقاطع ب فهودلة عقلية ونقلية على ذلك أقام بعضهم عشر أوأيضاً 

ئمة عليهم السالم ىل األإروايات كثرية تأمر بالرجوع  لوجودمام عليه السالم التقليد رجوع لغري اإل
ن أواجلواب عنه  ،دلتهمهو أحد، أوهذا  ،رجوع للمجتهد رجوع لغريهملاووعدم الرجوع لغريهم 

                                                             
  .على فرض قصوره في إنكار ذلك الحكم العقلي ١
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ال يف قبال أو إىل فقهائهم مطلقاً فقهاء السالطني  إىلبال العامة الذين كانوا يرجعون يف قكان ذلك 
 إىلن الرجوع إ وثانياً والًأفقهاء اخلاصة هذا اخلاصة الذين يرجعون لفقهاء أهل البيت عليهم السالم و

ا احلوادث مأ( امروا بذلكصلوات اهللا عليهم ئمة عليهم السالم ألم فقهاء اخلاصة هو رجوع لأل
  ....)رواة حديثنا إىلالواقعة فارجعوا فيها 

وامر املوىل أىل إللوصول و االحتياط أو التقليد أذن رغم وجود حكم عقلي واضح بوجوب االجتهاد إ
احلجة متام إينفع يف  -لو ثبت لديه  - مر الشارع هناأف بذلكقاطع وهو خباري ينكر ذلك ن اإلأال إ

   ،عليه

ركية الغري حنو العمل، وهذه ختتلف عن الثمرة الرابعة، بأن الرابعة افترضت باعثية حم: الثمرة السادسة
ضعيفة حلكم العقل، فيكون أمر الشرع منتجاً لشدة احملركية، أما هنا فاملفترض عدم حمركية حكم 

لك ال قبل ذفإنه العقل له أبداً، إما لعدم إذعانه به أو لغري ذلك، فتكون فائدة أمر الشارع حمركيته 
  .اًحمركية له ألن يعتربه حرام

نت ال تؤمن أفنقول له  حنو العمل الشرعية فإا تبعثهاحلجة  إذا متت عليه مثل االخباري أن: واحلاصل
والفتوى ال  )الناس اجلس يف املسجد وأفت(و )فليتفقهوا(مر شرعي أباحلكم العقلي لكن يوجد 

ه ال فإنأما الكافر فحىت لو متت عليه احلجة  القها عليها،، بل قد يقال بعدم اطتقتصر على نقل الرواية 
  .، فتأملينبعث

   :توضيحهقوى أو احتمال وجود مانع، أدفع احتمال وجود مزاحم  :ةبعالثمرة السا

إن العقل هو املدرك للكليات واحلاكم عليها، ال على اجلزئيات، على املشهور، فعلى هذا فإن الكلي 
تارة يكون متام موضوع ف الكلي على قسمني وهذا املوضوع ،العقلية مموضوع األحكاالطبيعي هو 
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يكون  تارةو) كل(ويكون مسوراً بسور علة تامة للحكم فيكون هذا العنوان بنفسه، كم كالعدل احل
 اًكما لو كان الصدق موجبفال حكم، ذا وجد املانع إف ،بنحو املقتضي كالصدقأي جزء املوضوع 

ألن العقل فإن حكمه إمنا هو بنحو املقتضي، لو حكم العقل بوجوب الصدق  وعلى أي ؛لضرر الغري
ذا جاء حكم إفحيكم بنحو املقتضي ليس إال،  هات وهل يوجد مانع أم المل يدرك مجيع اجلحيث 

، أو بعدم الوجوب يف صورة لكشف أنه ن ذلك متام املوضوعألكشف بالوجوب مطلقاً الشرع 
   .مقتضي

أو بعض أصنافها، القضية بعض حدود ة واجب عقلي لكن العقل عندما يالحظ رد الوديع :خرآمثال 
الوديعة للكافر خاصة فقد يتحري العقل ألن رد  م ال؟أرد الوديعة للكافر حسن  فمثالً ،يتحري فقد

قاتل  إىلحىت مطلقاً رجاع الوديعة إذا قال الشارع جيب إما أ ،بنظر العقل ال علة تامة احلريب مقتض
وهو كون هذا العنوان مبا هو هو  فاد فائدة جديدةأفهنا الوجوب الشرعي ىت للكافر احلريب، وحبيك أ

  ٢.بنحو املقتضييف بدو النظر ذا كان املوضوع إهذا  علة لثبوت احلكم،

 )اعدلوا هو اقرب للتقوى(قال اهللا  وفل )العدل(كما يف يف نظر العقل أما لو كان املوضوع متام العلة 
  أم ال؟على طبقه دة من حكم الشرع فهل هناك فائ

للحكم، بنظر العقلن فيمكن القول كربوياً ى لو متت وكان املوضوع متام العلة إن الكرب: واجلواب   
نعم هذه الثمرة السابعة تنتفي، دون األوىل  أيضاً ملا سبق من مالك املولوية، بأن أمر الشارع، مولوي

فقد يناقش يف وجود  صغروياًسة والسادسة على تأمل، وأما والثانية والثالثة، بل والرابعة واخلام
ال متام العلة  اًمقتضي يدعى كونه نكعنوان بنظر العقل فحىت العدل ميكن أ العلة مموضوع هو متا

ب األ اعطاء انككما لو  قوىألشخص موجب لوقوعه يف ضرر بالنسبة لو كان العدل   ويشهد له ما
                                                             

٢  ً  .أي لم یثبت لدى العقل أكثر من كونھ مقتضیا
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خوته فرمبا أحلسد  موجباً الستحقاقه من جهة أو جهات،والده أ باقيمن كثر أ والده شيئاًأبعض 
  .للحسن والوجوب، فتأملالعدل متام العلة  ، فليسقتلوه

 ،أو العموموهي التمسك باالطالق  ،بواب الفقهأوهي مثرة مهمة وسيالة يف خمتلف  :الثمرة السابعة
  :ذلك توضيح

 دلة لبية يقتصر فيها على القدر املتيقن والأ هي ة،، يف غري ما جزم العقل بالكلياألحكام العقليةإن 
عن حدود احلكم  كان كاشفاً مطلقأو وهو عام  اللفظي ذا حلقه احلكم الشرعيإاطالق والعموم هلا ف
  .احلكم العقلي )حدود(يف  ،للحكم الشرعيعلى هذا فريجع  ،العقلي توسعة وضيقاً

لكنه حكم يف  ،ي لالجتهاد والتقليد واالحتياطريتخيلعقل حيكم بالوجوب الاإن  :ومثاله يف املقام   
وأنه هل كاملستحباب واملباحات  ،دخول موضوع معني يف الوجوبيف فلو شككنا  ال باجلملة، اجلملة

فليتفقهوا يف ( حنون وجد إالشرعي اللفظي  االطالقفيكون املرجع  ؟جيب فيها أحد الثالثة أم ال
لو كنا  أماو، بل حىت املباحات لزاميات فيشمل باطالقه السننخيتص باإلالدين ال استناداً إىل أن  )الدين

  .لزاميةوهو األحكام اإلالقتصرنا على القدر املتيقن فحنن واحلكم العقلي 

وصلى اهللا  ، وسيأيت تفصيله بإذن اهللا تعاىل،ثباتعامل اإلمع بعض اإلشارة لهذا كله يف عامل الثبوت 
  .رينله الطيبني الطاهآعلى حممد و

   


