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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  مجعني،أ

تشريع الوجوب لالثمرات جمموعة من وتقدم ذكر  ،الكاامو ةيف الوجوبات األربع الكالم تقدم
ثباتا فكيف ، أما إكان يف عامل الثبوت والواقع وما تقدم ،رعي بعد ثبوت الوجوب العقلي والفطريالش
  ما هو املائز؟وحلكم العقل أو الفطرة  إرشادينه أأو  أن حكم العقل هذا مولويمنيز 

  :باجيازواجلواب 
قالء على ن بناء العأ بدعوىد قرينة صارفة، ن املالك يف عامل األثبات هو ظواهر األلفاظ من غري وجوإ
 اأكما  ،من املوىل فاألصل فيها املولوية إذا صدرتوما شابه  ةطلقوامل ةالعام وامر والنواهياأل نأ

له ف )أكرم( أمامل ظاهر يف االطالق واوالع فالعلماء ظاهر يف العموم ،االطالق وأيف العموم  ةظاهر
  .ويةيف املولنه ظاهر كما أظاهر يف الوجوب  هإنظهوران ف

  :منه صورتني من ، لكنه استثىناملولويةيف األوامر والنواهي  وإن إلتزم بظهورعالم األبعض  إال أن
حتمل وامر الشرعية يف مواطن املستقالت العقلية ليست مولوية ون األأ ، بدعوىاملستقالت العقلية )١

تقدم قد و ،اللغوية أول حتصيل احلاص أوالتسلسل  أوما الدور إعة ربأرشادية ألحد حماذير على اإل
  .اجلواب عنها

نه يصرف الظاهر عن إف ،يلليف لسان الدالتعليل فكلما ذكر  الشرعي حلكماذا ذكر التعليل يف إما  )٢
كر العلة ذإىل ما املوىل فال حيتاج أمقام الناصح يناسب ألن التعليل  ،رشاديةاإل إىلظهوره يف املولوية 

     ١.السيد احلكيم يف املستمسك ذكر ذلك ، وممنيلن يطاع بال تعلأبل جيب 

                                                             

١  
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  :إن ذلك غري تام إذ: لكن احلق
كثر األوامر والنواهي أال لزم اسقاط إو ،لظهور اللفظ عن املولوية اًكون التعليل صارفال اطالق ل :أوالً

أو  ال وله تعليل سابقإن يف القرآ مر أو يأيوجد  ذ الإعن مولويتها  )ن مل نقل مجيعهاإ( املولوية
تعليل التبعه  قدمر مولوي بال خالف وأ )وهللا على الناس حج البيت( قوله تعاىل مثالًفالحق أو مقارن 

مر مع أن األ ،عن املولويةألمر احلج التعليل صارف ذلك املبىن فإن هذا فعلى  )ليشهدوا منافع هلم(بـ
  .باحلج مولوي بال كالم

ن الصالة تنهى عن إ(تعليل وكذا التعليل بـ) لذكري(فإن  )واقم الصالة لذكري( وكذلك قوله تعاىل
اهللا عليكم  نسلطليال وإ....لتأمرن باملعروف (وكذا احلال يف الروايات املعللة، مثل  )الفحشاء واملنكر

وهذا تعليل بضرر دنيوي  )تدعون فال يستجاب لكممث ( دنيويبضرر تعليل وهذا  )شراركم
ملتصلة لو كان املدعى أن التعليل باملتصل صارف دون التعليل وأخروي، نعم النقض خاص بالتعليالت ا

  .باملنفصل
  نا علمنا مولويتها من اخلارج كاحلج والصالة؟إ: ال يقال

هللا على الناس حج (حسب الظاهر فإن قوله تعاىل تفيد املولوية بنفسها وامر ن هذه األإ :نا نقولإف
يل خارج، وال يرى العرف إخالل التعليل من غري حاجة إىل دلفيد املولوية بنفسه ي )البيت

  . يرون ذكره ملزيد الفائدة والتحريضباملولوية بل ) ليشهدوا منافع(بـ
بل هو  أيضاً تكاملتعاضد بينهما، بل اك بل هن ،التعليلمقام و املولويةمقام تدافع بني  ال :وثانياً 

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ( ملكونه رحيماً باملؤمنني شفيقاً عليه املوىلإن احلكمة ف مقتضى
لكي يقرب وذلك لة مر بذكر العيشفع األ ،ولغريها وملقتضى قاعدة اللطف )باملؤمنني رؤوف رحيم

أو  باعث هلاهو الالنهي بل يكون التعليل أو مر جرد األمبال تنبعث  بعض النفوس نإف ،العبد للطاعة
ين إف(علّله بـن وإظاهر يف املولوية ) اجلس يف املسجد( ن قوله عليه السالمأ املقوي للباعثية ولذا جند
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تعلق توكذلك لو ذكرت علة  ،املولويةخمالً بالظهور يف التعليل  العرفرى يال و) ن يرى مثلكأحب أ
 باملخاطبتتعلق ية علة ذكرت اآل حيث) فلو ال نفر من كل فرقة طائفة( باملخاطب كقوله تعاىل

  .رف ظهور اآلية يف وجوب حذرهم أو وجوب حتذيرهمال تصالعلة إن هذه ف) لعلهم حيذرون(
حد يكون له أوتارة  )صحااملولوي والن( املقامني يكون له كال إن املوىل تارة: ن يقالأال إاللهم 

اجتمع  ما لو، أميكن توهم املولوية الكالطبيب فرشاد فقط مقام النصح واإلله ذا كان ، فإاملقامني فقط
كما لو الحتمال إعماله كالً من املقامني وذلك يف املولوية  يقال بعدم الظهور فيه كال املقامني فقد

  .هو املوىل، هذا كربىكان الطبيب 
قل إمنا : (قال تعاىل كال املقامني للمعصومني عليهم السالمن هللا عزوجل وفال ريب أ :الصغرى أماو

كون كلمة  على بناء )منيألكم ناصح  انأبلغكم رساالت ريب وأ(و) أنصح لكم(و) أعظم بواحدة
الظاهر فيمن كان له مقامان، وكان متعلَّق أمره ويه، صاحلاً : ، لكن قد يقال١عظاناصح يراد منها الو

؛ فإن األصل فيه إعمال كال املقامني، لكونه ٢للمولوية واإلرشادية معاً، بأن اجتمع فيه كال املالكني
آلخر أو إعمال املقام اآلخر رغم وجوده وفائدته، مقتضى احلكمة؛ إذ ال وجه لعدم حلاظ مصلحة ا

  . وقد يشهد له االستقراء املعلل
ظاهر يف املولوية من غري نفي لإلرشادية،  )م عن املنكريأمرهم باملعروف وينهاه( فإنعلى هذا  وبناًء

ن إو )حيل هلم الطيبات(مثل يف بل حيث ال مانعة مجع فاألصل إعمال كال املقامني واألمر كذلك حىت 
                                                             

  :في كلمة نصح وناصح معاني ثالث ١

  .أي مخلص وعسٌل ناصٌح أي خالص) أنا لكم ناصح(الخلوص فـ: األول

  .ٍر أنا متقن فیما أبلغكمفي تفسی) أنا لكم ناصح(اإلحكام واالتقان : الثاني

  .الواعظ وھو المعنى المتداول: الثالث

صح على كالمصلحة األخرویة، على قول، وكإعمال مقام المولویة على المنصور، ومالك اإلرشادیة كالمصحلة الدنیویة، على قول، وككونھ في مقام الن: مالك المولویة ٢
 .المنصور
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اً، ذا مصلحة دنيوية فإنه ال ينفي كون األصل حىت يف مثله املولوية، إذ فصلنا يف كان املوضوع دنيوي
حمله أنه ليس الضابط يف املولوي واإلرشادي أن ما كان ملصلحة الدنيا فإرشادي، وما كان ملصلحة 

متام  قتضي للحلية الهو امل) طيب(من أن ية من مصاديق ما ذكر هذه اآلكما أن  ١اآلخرة فمولوي
  .فتظهر فائدة أخرى من فوائد تشريع احللية ههنا املالك للحلية

  :احتماالن )يضع(يف و) صرهمإويضع عنهم (
  ٢.الوضع التكويين :ولاأل

) يضع عليهم(فإنه كما للموىل مبا هو موىل أن  ،صرهمإعنهم  يضع تشريعاًالوضع التشريعي أي  :الثاين
عم من الوضع رادة األإن يقال باألحكام، وميكن أ) أن يضع عنهم(ضعية، له األحكام التكليفية والو

  .، من غري لزوم حمذور استعمال اللفظ يف أكثر من معىن، كما بيناه يف حملهالتكويين والتشريعي
بناء على ما ذهبنا إليه  لكن ،مبين على وجود تضاد بني املولوية واالرشاديةإن أصل الكالم : واحلاصل

 الحاجة إىلف ،رشاديفيه كال اجلانبني املولوي واإل هليمر اإلن األأمها متوافقان و تضاد بل ال من أنه
ما (أنه الناشيء من املبىن يف الضابط يف املولوي و نه مبين على التضاد بني املقامنيثبايت ألالبحث اإل

) يا بشرط المصلحة الدن هفي تما لوحظ( رشادي هوواإل) خرة بشرط الفيه مصلحة اآل تحظلو
خرة بشرط يعين ما لوحظ فيه مصلحة اآل) املولوي(ال ذا قلنا أما إ ،تضاد بني املقامنيوعلى هذا يوجد 

من كال  )بشرط ال(أسقطنا قيد بل  ،ما لوحظ فيه مصلحة الدنيا بشرط اليعين  )االرشادي(ال وال 
ملصب، واملرجع االستظهار العريف، إذ قد تالحظ املصلحتان معاً، نعم قد يفرق با تضاد فال ،التعريفني

                                                             

 .للسید األستاذ) األوامر المولویة واإلرشادیة(یراجع  ١

ً القیود الكابتة للحریات عن الناس واألغال ٢  .ل واآلصاربمعنى أنھ صلى هللا علیھ وآلھ، باألخذ باألسباب الطبیعیة وبإزاحة الطواغیت، أزال تكوینا
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ما (رشادي واإل) مقام مولويته معمالً ن املولوي هو ما صدر من املوىل مبا هو موىلإ(وكذا لو قلنا 
   ١.وفيه تأمل من وجوه) صدر من املوىل غري معمل مقام مولويته 

  ٢.يترك ملظانهرشادي إلوحتقيق الكالم يف املقام وعلى حسب املباين التسعة يف الفارق بني املولوي وا
  .آله الطيبني الطاهرينن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد ويأيت الكالم يف الوجوب العقالئي إو

                                                             

ً، وإن تغیر وجھھ، ومنھ ١ ً، فإنھ تبقى الحاجة لتأسیس األصل إثباتا وجود التضاد على التعریفین األخیرین للمولوي واإلرشادي : امنھا أنھ حتى لو قلنا بعدم التضاد ثبوتا
ً مقامھ(إلشتراط المولویة بكونھ    ).غیر معمل(واشتراط اإلرشادیة بـ )معمال

 .فتأمل ،أن مرجعیة العرف إنما ھي في المفاھیم، ال في المصادیق وال في وجھ الحكم: ومنھا

 .البحث، فلیالحظ) اإلرشادیةاألوامر المولویة و(وقد فصل السید األستاذ في  ٢


