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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وال حول وال ،مجعني أعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    

  .ال باهللا العلي العظيمإقوة 
   أنواع املقدمة، وتقدم ذكر مخس مقدمات، وبقي بيان  مقدمة التنجز كان الكالم يف   

إن احلكم، على ما :توضيح ذلك، صل الوجوبأوهي ما توقف تنجز الواجب عليها ال  :مقدمات التنجزوهي  :ة السادسةاملقدم
  :أربع مراتبىل ينقسم إ ،خونداآلذهب إليه 

  .باحلكم جماز ، وال خيفى أن تسمية هذه املرتبةاالقتضاء :وىلاأل  
   .االنشاء وتسميته باحلكم حقيقة :الثانية  
  الفعلية: الثالثة  
  .استحقاق العقاب باملخالفة التنجز مبعىن :الرابعة  
ذهب عليها، وقد منا يتوقف تنجزه فقط إو ،وىلاأل ةال يتوقف عليها احلكم مبراتبه الثالثما مقدمات التنجز واملقصود من   

إىل املكلف نه لو مل تصل أل ،ال تنجز التقليديأو التعلم االجتهادي  ، وأنه بدونن االجتهاد والتقليد من هذا القسمأىل إالبعض 
  .حكام فال يستحق العقاب على املخالفةاأل
هي من أي نوع من أنواع املقدمة؟ ) االجتهاد والتقليد(وبعد بيان هذه األنواع الستة، البد من أن نبحث عن أن مقدمية   

  : ولكن قبل ذلك ننبه على أمرين
فقد يكون الشيء مقدمة وجود ويف نفس الوقت يكون مقدمة  ،ه املقدمات الستال مانعة مجع بني عدد من هذإنه : األول   

  .كما سبق مثاله ،كشف
كشف يب لن الشيء قد يوجفإ) مقدمة التنجز(واملقدمة السادسة ) الكشفمقدمة (بني املقدمة اخلامسة هناك طولية : الثاين   

   .زةلكانت منجاألحكام الواقعية لو انكشفت فول متفرع على األوالثاين  ،حكام الواقعيةوقد يوجب لكي ينجز األ ،عن الواقع
  ١.ن النسبة بني التنجز والكشف هي العموم واخلصوص من وجهأل ،هذا كالم صحيح يف اجلملة ال باجلملةلكن    

  حتقيق نوع مقدمية االجتهاد والتقليد، وأنه من أي األقسام الستة؟
  :يد، فيتضح يف ضمن مالحظة النقاط التاليةوأما حنو مقدمية االجتهاد والتقل   
   ؟أو العلم على االجتهاد والتقليد ،هل يتوقف وجود الواجب - ١   
  .مع التنقيحيف ذلك تقدم النقاش قد سبق بيانه ونعم لكن ال بنحو العلة املنحصرة و: واجلواب   
  وهل مها مقدمة وجوب؟ -٢  

                                                             
 .قبل بعثة الرسل، غیر منجز م متنجزة في حقھ، وال كشف والكشفل المقّصر، األحكاالجاھ ١
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وىل األ جتهادي والتقليدي ال يتوقف عليه احلكم مبراتبهالتعلم االأي أن  ،ىل فالوما يف مراتب احلكم الثالث األأ: واجلواب  
  .كما سيأيت يف النقطة السادسة نعم املرتبة الرابعة تتوقف على التعلم ،الثالث

يحة فهل هي صح ، ولكنها كانت مطابقة للواقع فرضاًو تقليدأتيت بالصالة بال اجتهاد أي لو أوهل مها مقدمة للصحة  -٣  
  م ال؟أ

  .توهم ذلكوهذه العبارة ) عمل العامي بال اجتهاد وال تقليد باطل( ٧٠سألةاملالعروة يف قال يف    
ذا صلى بال اجتهاد إف إثباتاً،صحة النعم مها مقدمة  ،ثبوتية للحكمالصحة للليسا مقدمة  إذ ،ليس كذلكأن األمر احلق لكن و   

  .للزوم إحراز املكلف براءة ذمتهثبات ال جيتزئ ا يف مرحلة اإل هالكن ته صحيحة ثبوتاًللواقع فصال وتقليد وكان عمله مطابقاً
لزامية حكام الشرعية اإلاالجتهاد والتقليد كاشف نوعي عن الواقع وعن األ كالً من نأل ؛ما كوا مقدمة كشف فنعمأ -٤  

  .ياتيات واآلاوغريها وذلك حبسب بناء العقالء والرو
  .أما كوما مقدمة علمية، فلتوقف العلم باإلمتثال عليهما، وإن مل يكونا بنحو املقدمة املنحصرة -٥  
مل يقدر عليهما فهل ميكن القول بتنجز الظاهر أما كذلك إذ ما تتنجز التكاليف، لكن  ؟وهل مها مقدمة تنجز -٦  

  .ذلكعن سيأيت الكالم عليها؟ التكاليف الواقعية رغم عدم قدرته 
  هل للوجوبني النفسي والغريي، قسيم؟

النسبة بني الوجوب الغريي  ، البد من حتقيق٢وبعد ذلك كله ولكي تتضح اإلجابة على السؤال املطروح يف صدر املبحث   
ذا قلنا إ فإنه و هلما شق ثالث؟أ و مبرتلة املتناقضني؟أذا كانا متناقضني إ ،وهل القسمة حاصرة فال ثالث هلما ؟نفسيوالوجوب ال

  ).الغريي(فتندرج األقسام الستة كلها يف و غريي أما نفسي الوجوب، أن القسمة حاصرة فال معىن للتقسيم السداسي بل أب
حد أعلى و )خرآما وجب لواجب (هناك احتماالن يف مرادهم من على رأي املشهور يف النفسي والغريي بناًء واجلواب    

  .حتمال الثاين فالقسمة غري حاصرةى االالقسمة حاصرة وعل فإناالحتمالني 
 )خرآما وجب لكونه مقدمة وجود لواجب : (فهو )خرآما وجب لواجب (من مرادهم  أنه هووالظاهر  ،ما االحتمال الثاينأ   

  .ذا كان املراد هذا فالقسمة ليست حاصرةإف ،كاملشي للحج
مع  نقيضٍ صنف ليسا نقيضني بل مها) نسانإ بيض والالألنسان ااإل(لكن  ، نقيضان)اإلنسان والال إنسان(إن :توضيحه   

هو الواجب النفسي  ؛ إذواملقام من هذا القبيل ،سود مثالًنسان األيوجد شق ثالث وهو اإل إذفهنا القسمة غري حاصرة  ،نقيض
قسم  ، فهوخرآلواجب  ودما وجب لكونه مقدمة وجإذ أريد به  )خرآما وجب لواجب (الغريي وخر آما وجب ال لواجب 

هي خرى قسام األاأل ، وتكونالقسمة غري حاصرة ، أي إنه صنف من أصناف النقيض وليس بالنقيض، فتكونالستةاألقسام من 
  .األصناف األخرى

                                                             
 في الدرس السابق، وھو ھل یعقل وجود قسیم للوجوبین النفسي والغیري، وھو المسمى بالوجوب الطریقي؟ ٢
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سواء كان خر آي املقدمية بقول مطلق لواجب أ) خرآما وجب لواجب (ما لو فسرنا كالم املشهور مبا هو مقتضى اطالقه أ   
قسام الستة املختلفة يف فالقسمة تكون حاصرة وتندرج األ) أو غريها مقدمة وجود أومقدمة وجوب أو ة مقدمة صح( بنحو

ن شاء اهللا إوللكالم صلة تايت  ،ن مرادهم ليس هذا بل ذاكظاهر كلمات عدد من أعالم القوم ألكن  ،ضمن الواجب الغريي
  .له الطيبني الطاهرينآتعاىل وصلى اهللا على حممد و

 


