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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

 .ومالكاا ،ربع لالجتهاد والتقليد واالحتياطالوجوبات األ ثبوت كان الكالم يف

  خيريي نفسي أو طريقي أو شرطي أو غريي؟هل الوجوب الت

 اًذا كان شرعيإو ؟ال أمهل هو شرعي وأنه ريي لالجتهاد والتقليد يالوجوب التخ اآلن عن الكالمو
  :توضيحهأم غريي؟ شرطي  أم طريقي أمهو نفسي  فهل

  :الوجوب النفسي -أ

  :قوالأعلى  الواجب النفسييف تعريف األعالم اختلف 

 والوجوب الغريي هو ما مل يكن حمبوباً ،وقد طلب حملبوبيتهلذاته  كان حمبوباً امهو  النفسي :ولاأل
  .لذاته ولكنه مل يطلب ذا اللحاظ ن كان حمبوباًإو :وقيل ،لذاته

والغريي ما وجب لواجب  ،خر مثل الصالةآوجب ال لواجب  ما النفسي هو :املشهورقول  :الثاين
  .للصعود للسطح خر كالوضوء ونصب السلمآ

يسقط وجوب امتثاله  و ما الأمره بامتثال غريه أما ال يسقط  النفسين أوهو  املختارالقول  :الثالث
  .)فقه التعاون على الرب والتقوى(، وقد حققناه يف بفعل غريه

  :الوجوب الطريقي - ب

عنه كما يف  للتعذيرو أا وجب لتنجيز واجب مب عالمفقد عرفه بعض األ ما الوجوب الطريقيأو
  .، كما يظهر بالتأمللزاميإما وجب ليكشف عن تكليف  صح هوواأل دقاأللكن  )تنقيحال(

  :الوجوب الشرطي -ج

 ،يف الصحة أي ما كان شرطاً )ما وجب(ـف خرى عن شرط الصحةأفهو عبارة  )الشرطي(ما أو
ن إروة من العالتاسعة  سألةامل يف وسيأيت ،تكليفيال ، الاحلكم الوضعي الشرطي فاملراد من الوجوب

الوجوب الشرطي من ذهب إىل هذا على رأي  ،جتهاد وال تقليد وال احتياط باطلإعمل العامي بال 
  .حبثاً سيأيت بإذن اهللا تعاىل) باطل(، على أن يف حتديد املقصود من وليس التكليفي
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  :الوجوب املقدمي -د

 ،غريياً مقدمياً كون وجوباًن يأ ،واالحتياط ريي لالجتهاد والتقليديومن احملتمالت يف الوجوب التخ
  ؟كونه كذلكفهل ميكن 

، ألن العلم ـ بقسميه االجتهادي لعمل املامور بهلا مقدمة كوشكال يف إ إن الظاهر أنه ال واجلواب
غري منحصرة بل  ن هذه املقدمةأال إ ، بل وكذا االحتياط،لممقدمة للع والتقليدي، وكذا الفطري ـ

وامر املوىل أمقدمة للعمل ب فاالجتهاد ،ا على سبيل البدل مقدميتهاي كووال ينف ،على سبيل البدل
املقدمة تارة تكون  ، ألنو االحتياطأوهو التقليد له بديل ووجود عدم االحنصار فيه مقدميته ال ينفي و

مر به املوىل مقدمة ألكون على السطح لو فإن نصب السلّم لعلى سبيل البدل  منحصرة وتارة تكون
  .منحصرةن وإن مل تك

  على الوجوب املقدمي) التنقيح(إشكال 

مقدمة  نإ( نكر الكربىأ ، فإنهغري تام ،يف املقام وكربوياً شكال التنقيح صغروياًإن أ ومن ذلك يتضح
االجتهاد والتقليد مقدمتان (نكر الصغرى على تقدير تسليم الكربى أو )واجبة شرعاً ،الواجب
  ).للواجب

ليست بواجبة شرعاً وليس أمرها مولوياً بوجه وإمنا هي  دمة الواجبمق(ن فبدعوى أالكربى  امأ
 )عدوا هلم ما استطعتم من قوةأ(وبناًء على كالمه فإن  ١)لعدم حصول الواجب إال ا عقالً واجبة

  .مقدمة إلرهام ودفع خطرهم وضررهمعداد القوة إحلكم العقل القاضي ب اًرشادإ ليست إال

كل كذا و ،اًليس وجوا شرعيو )ميان هلم لعلهم ينتهونإم ال إ ئمة الكفرألوا فقات(وكذا قوله تعاىل 
ليس يرى أنه فالتنقيح اإلمام احلسني عليه السالم، رشادي كاملشي لزيارة إمر تعلق باملقدمات فهو أ

  ٢.ملثل املشي للزيارةوجوب شرعي وال استحباب شرعي وأنه ال يوجد  مولوياً

  يحاجلواب عن كالم التنق

  :ونقول بأجياز

                                                             
 ١٣ص: التنقیح كتاب التقلید ١

ً على المشي لزیارة اإلمام الحسین ع ٢ ً كثیرا ، مستدرك ٤١، ب١٤ج: وسائل الشیعة(لیھ الصالة والسالم، ذكرت الروایات ثوابا
وقد تفصى منھا اآلخوند الخراساني ببعض الوجوه المردودة كما ...) ، و٥٦، ب١٢ج: جامع أحادیث الشیعة، ٣٠، ب١٠ج: الوسائل

 .حققناه في محلھ
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ففي عامل  اإلنشاء، عامل مث اإلرادة،عامل مث  ،عامل اللحاظ :احلال يف عوامل ثالثة ن نالحظأجيب  :والأ
مر أن حامل غرضه متوقف على أاملقدمة احلامل لغرضه ويالحظ  ان املوىل عندما يالحظ ذإاللحاظ ف

أن الفارق هو ال إ منبسطة على ذي املقدمة واملقدمة معاًمنه  إرادة اإلرادة،يف عامل فالبد أن تنقدح 
حيث إن و ،وبالتبع على املقدمة وال وبالذات تنصب على ذي املقدمة وثانياًأ الطولية مبعىن أن اإلرادة

، مع على االثنني ذي املقدمة واملقدمة معاً منبسطاً طلباً فإنه سينشئ اإلرادةيتبع عامل  اإلنشاءعامل 
الفرق  موجود لكنالشرعي الطلب  بلشرعي، ال طلب  هنأفالفارق ليس يف الطلب و ،الطولية حفظ
  .لذاته وهذا لغريههذا مطلوب  يف أن

مبا هو موىل ما صدر من املوىل (لمولوية الضابط الذي اخترناه لهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
 ما كان حمبوباً(بأن الضابط هو ذا قلنا إنعم  ،مولوي فاألمر ايف املقدمة  متحقق) مولويتهمقام  معمالً

 ألنه ليس حمبوباً مر باملقدمة مولوياًيكون األ على هذا ال بناءف )حملبوبيته للموىل بذاته وصدر األمر
هذا كله يف  فال نطيل ههنا،) األوامر املولوية واإلرشادية(، وقد فصلنا الكالم حول ذلك يف بذاته

  .البحث الكربوي

يف ما أل(ن يكون االجتهاد والتقليد مقدمة للعمل أال ميكن ذهب إىل أنه التنقيح  إنف صغروياً امأ
ذلك لوجود  اًموضوع مقومحكم أي معرفة ومعرفتها وال يكون  حكاماحلقيقة عبارة عن العلم باأل

 فإنه ،السالم ، فهذا كرديعلم حبكمه يتيسر صدور الفعل ممن الومقدمة لتحققه، حبيث ال املوضوع 
غري متوقف على العلم  كن ردي السالم خارجاًل ،ه واجبإنف )حبكمه يعلم ال ممن الصدور نممك

  .أمكن صدور رد السالم مين))) بوجوبه((( علم باستحبابهأرد السالم بل حىت لو مل  وجوبب

على سبيل ولو  كذا احلال يف غريه من الواجبات، إذ ميكن أن يأيت ا املكلفو( :مث يقول
  ١.)االحتياط

  :وهذا الكالم مناقش فيه من وجوه

العلم باحلكم ؛ فإن يقع يف سلسلة مقدمات حتقق املعلومقد مما  و تقليداًأ العلم باحلكم اجتهاداً :األول 
فيكون  منحصرة وتارة غري منحصرةتكون ن املقدمة تارة أال إ ،عنه ياًبجنأفليس  ،علة معدة للعمل به

  .ميةفوجود البدل ال ينفي املقد هلا بدل

وتارة يكون اجلامع  ،هو املقدمة املشخص و اجلزئيأاخلاص هذا الفرد تارة يكون  :خرىأوبعبارة 
بيل ستكون املصاديق مقدمات على سفذا كان اجلامع هو املقدمة إهو املقدمة ف و جنساًأ و نوعاًأ صنفاً

                                                             
 .١٣، ص١التقلید، م: التنقیح ١
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أن ينكر  وىلكان األو ،حيث الحظ وجود البدل فانكر املقدمية نهأمنشأ التوهم يف كالمه و ،البدل
نصب إن فالكون على السطح مثال ويوضح ذلك  ،صالًأاملقدمية  أن ينكرال  ،املقدمية املنحصرة

ذلك نعم ينفي  ،السلم مقدمةنصب ال ينفي كون فإنه كالقفز  ،بديل له ذا كانإلكن  ،السلم مقدمة
  .اجلامع هلما هو املقدمةلكون كونه مقدمة منحصرة 

نه قد يقع أوسيأيت اجلواب الثاين عنه حيث استشهد برد السالم و ،ول عن التنقيحهذا هو اجلواب األ
 .له الطيبني الطاهرينآبال علم وسننقض عليه مبوارد كثرية متوقفة على العلم وصلى اهللا على حممد و


