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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ل وال وال حوأمجعني، عدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    

 .قوة اال باهللا العلي العظيم
ي سقسيم للنف أي وجود وهو القول الثالث، وأنه هل يعقل ذلكالجتهاد والتقليد لكان الكالم يف الوجوب الطريقي     

  ؟والغريي
التعاريف املذكورة للوجوب و ،و جيب لغريه وال شق ثالثأن جيب لنفسه أما إن الشيء أل )ال( قد يقال بدواًنه أتقدم    

  ؟فأين يكون حمل الوجوب الطريقي ،ثباتبني النفي واإل ة ودائرةالنفسي والغريي حاصر
  :املقدمةويتوقف حتقيق املقام على بيان أقسام    
  على أربعة أنواع) املقدمة(
والقسم السادس مل يذكر  ،تلفخمسم ار لكن بوذكمحدمها آخرين أقسمني هلا يف أربعة ونضقسام أىل إقسمت املقدمة فقد   

  .يف مبحث املقدمة
  مقدمة الوجود 

لحج ونصب السلم للكون على كطي املسافة ل ية وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب وحتققه خارجاًاملقدمة الوجود: ولاأل
  .السطح

  مقدمة الوجوب
، فبدوا ال وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب ال وجوده كاالستطاعة للحج والزوال للصالة املقدمة الوجوبية: الثاين

وب، فال وجوالنسبة بينهما عموم من وجه فقد ال تكون استطاعة  ،واالستطاعةخارجاً بني طي املسافة واضح ففرق  وجوب،
  .وقد جيتمعان وقد يرتفعان ١املسافةيطوي حلج لكنه ال جيب اي أوقد يكون العكس  ،حيج متسكعاًلكنه يطوي املسافة و

  مقدمة الصحة
، كشرائط الصالة من ال وجوبه وال وجوده )املتعلق كالصالةأي (مقدمة الصحة وهي ما يتوقف عليها صحة الشيء : الثالث

  .طهارة واستقبال وستر وغريها
  ذن هي مقدمة وجود؟إ ،صالةليست بن الصالة بال شرائط أ: وقد يتوهم   
جزائها ال تتوقف أالصالة بإن ف ،الصحة هي ما يتوقف عليها الواجب بوصف الصحة ال مبا هو هو املراد مبقدمة: واجلواب   

، أما على القول )عمياأل(، هذا على قول ط الصحةائتوقفة على شرهي املط الصحة بل الصالة الصحيحة ائعلى شر
  .فمقدمات الصحة هي مقدمات وجود) الصحيحي(

                                                             
١  ً   .عصیانا



 ٢٦هـ الدرس ١٤٣٢ذي القعدة  ٢٣لسبت ا .....................................................االجتهاد والتقليد

2 

 

  مقدمة العلم 
ىل إبالصالة  طراف العلم االمجايلأاملقدمة العلمية وهي ما يتوقف عليها العلم بامتثال التكليف كما يف االحتياط يف : الرابعة

  .إىل جهة واحدةكالسيد الوالد يرى كفاية الصالة ن كان البعض إو ،القبلة على املشهوريف ربع عند االشتباه اجلهات األ
  ر ا؟وربع ملا وجدت الصالة املأمىل اجلهات األإفلوال الصالة هي نفس مقدمة الوجود : ن قلتإ  
الصالة للجهات  فرادأ ن االحتياط كلي ينطبق علىأل ،مقدمة الوجودبكونه يوصف  نأيعقل  ن االحتياط الإ: وأجيب  
فهي الواجب نفسه ال مقدمته  ،الواقعية هي اجلهةهذه ن كانت إف ؟و الأهي الواقعية  هلذه اجلهةن تكون الصالة أما إف ،ربعاأل

اجلهة الواقعية فغريها من هذه هي ن مل تكن إو ،ال لزم تقدم الشيء على نفسه وجوداًإو وال يعقل كون الشيء مقدمة لنفسه
وال جهة تسبيبية ثبوتية هلا بالنسبة للواجب جنبية عن الواجب أ بذاا اوجود ألخرى املخالفة للقبلة ليست مقدمة للاجلهات األ
هذا جواب و ،ا مسيت مقدمة علميةذفل ،على كل التقادير ليس مقدمة وجودربع اجلهات األ إىلذن االحتياط بالصالة الواقعي، إ
  .ن ميكن النقاش فيهكمشهور ل

  مقدمة الكشف 
تسمى ميكن أن و ،حكام الواقعيةاألعن تكشف اليت وهي  ،الواجب الطريقيبعنوان اليت ذكرت ، وهي مقدمة الكشف: اخلامسة

  . العلميةمتثال للحكم املسمات باملقدمة العلم باإل وليس)التكليف(أي العلم باحلكم  ،مقدمة العلم
والتكليف  ،للعلم بالتكليفمقدمة وهذه  ،لن املقدمة العلمية مقدمة للعلم باالمتثاأوالفرق بني هذه املقدمة واملقدمة العلمية    

فهل هذه  ، االمتثال وعدمهالعلم بالم عن كيأيت ال تهبعد معلوميمث  ،والتكليف تارة معلوم وتارة جمهول ،سابق رتبة على االمتثال
  م ال؟أاملقدمة واجبة 

  :لزامي وهيقيق غرضه اإلألجل حت فيوجبها معاً ثالثة اًمورأيالحظ  لثبوتن املوىل يف مرحلة اإ: واجلواب  
  .)قاملتعلَّ( الواقعية امللزمة كالصالة ما فيه املصلحةيالحظ  - ١   
  .املقدمة أي املوصل ملا فيه املصلحةيالحظ  - ٢   
  .والعلم وهو االجتهاد والتقليد لزاميالكاشف عن حكمه اإليالحظ  - ٣   
ملا ساغ ملا أمكن اإلمتثال أو ملا وقع غالباً ونه لو مل يأمر بأحدها أل ،ضهخل بغرأهذه الثالثة فقد أياً من  املوىل ذا مل يوجبإف   

  ٢.، نعم له أن يكتفي يف األخريين، حبكم العقل أو إدراكهالعتاب والعقاب
   .وجوباً شرعياً أو عقلياًمقدمة الكشف واجبة  إن: واحلاصل   
  مقدمة التنجز 

 ...له الطيبني الطاهرينآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإوسيأيت الكالم عنها  ،مقدمة التنجز :السادسة

                                                             
 .بل حتى في األول، لو كان من المستقالت العقلیة ٢


