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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ال باهللا العلي إوال حول وال قوة  ،أمجعنيعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    

 .العظيم
 .قدمت وجوهوجوب االجتهاد والتقليد بقول مطلق وتمن كالم صاحب العروة  ظاهر على األدلةكان الكالم يف 

  .ولهذا هو الوجه األ، واملعرفةبوجوب ب االعتقاد أو وجبون نقول أما أنه إونضيف التاسع املستند إىل أحد وجوه ثالثة، وتقدم الدليل    
  .أحد الثالثةعقد النية على العمل بوجوب  :الوجه الثاين   
  .جمتهد معنيأو االستناد فيه إىل قول وجوب االلتزام بالعمل  :الوجه الثالث   
  .دليل إىلهي بنفسها حتتاج  ،على هذه الوجه لكن هذه األدلة  
  ١.أما العقل فقد مضى الدليل األول، بالعقل والنقل التاسع،يف الوجه  ة،الثالث ذه الوجوههلوميكن االستدالل   
  حكم العقل بوجوب التزي بزي العبودية - ٢

 ومتلبساً عد منقاداًوعمل ا، ذا سار عليها العبد إ ٢وهذه الثالثة ،ألنه نوع انقياد، واجبسن بل حالتزي بزي العبودية حكم العقل بأن : الثاين
فهو  وكل ما كان حسن عقالً للموىل حسن عقالً - ومنه التزي بزي العبودية- نقياد ن االإ وميكن تتميمه بقاعدة املالزمة بأن يقال، بالعبودية

  .ن يعقد العزم على عدم االطاعة للموىل احلقيقيأب عكسه قبيح عقالً كما أن، حسن شرعاً
مور من األكالمها احلسن والقبح و ،٣مناقش فيها الشرعيالوجوب ن املالزمة بني احلسن العقلي وإف ،وحتقيق القول يف الكربى يترك حملله   

  .وليس كل حسن عقالً واجباً حىت عقالً التشكيكية
غري ثابت  الشرعي بل والعقلي،والوجوب العقلي ن التالزم بني احلسن أل ،على الوجوب ةهذه الثالث ال ميكن االستدالل من حسنفعلى هذا    

يدل احلسن العقلي على االستحباب الشرعي، بناء على قاعدة املالزمة، وأما دعوى حكم العقل بوجوب التزي بزي  نعم ،ألن احلسن درجات
  .يف األصول ٤لفروع وإن متت يف اجلملةالعبودية بأحد املعاين الثالثة، فغري تامة يف ا

  توقف اإلميان عليها - ٣
ضيت فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَ(تعاىل النقل، استناداً إىل مثل قوله : الثالث

ذا مل إف اإلميان،جوهر  االميان بل هومن أركان  اجب ألنهالتسليم وف ،ليس مبؤمنم يف وجوبه، وغري املسلال شك  االميانإن ف ٥)ماًويسلِّموا تسلي
   .واجب كالمها حرام، فضدمهااالميان ضد الكفر أو الفسق و :بعبارة أخرى، يسلم فليس مبؤمن

                                                             
 .كما مرت اإلشارة للدلیل الثاني ١

  .أي االعتقاد وعقد النیة واالستناد ٢

ً ألن المالزمة ھي بین الحسَنین ال بین الحسن العقلي والوجوب الشرعي ولغیر ذلك فتأمل ٣   .نظرا

 .ب في أصول الدینإذ االعتقاد واج ٤

  .٦٥: النساء ٥
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 حيث إا) يطهركم تطهرياً(ـك حذف املتعلق يفيد العموم فتشمل تلك األمور الثالثة، فهيتفيد العموم، ألن ) يسلموا تسليماًو: (وبعبارة ثالثة
ومن حيث االعتقاد وعقد النية وااللتزام ، وفعالً قوالً ،وباطناً مطلقة ظاهراً فإا )يسلموا تسليماً(وكذلك  ،وفعالً قوالً ،وباطناً مطلقة ظاهراً

 )))ينقادوا لك انقياداً ظاهراً وباطناً: أنا مل أجده يف الصايف بل يف شرب وذا اللفظ(((( تفسري الصايفيف وقد صرح  بالعمل على حسب مقتضاها
  .بباطنهم وظاهرهم لك انقياداً واينقاد :فقال ىنعذا امل

صلى اهللا عليه ( ا قضى به الرسولمم اًنسان حرجلو وجد اإل اًصل االميان منتفيأفليس  اإلميان،صل أمحلها على كمال االميان ال  لكن املشهور   
  .على االستحباب والرجحان دالةفهي  اإلميان،بل ينتفي كمال  )لهآو

  الوجوب الشرطي - ١٠
 علىلشرطي حكم وضعي فال عقوبة اوالوجوب ، يف كالم صاحب العروة هو الوجوب الشرطي ال التكليفي )جيب(املراد من  :٦العاشرالدليل 

   :توضيح ذلك ،خالفة البطالنخمالفته بل يترتب على امل
جزاء واأل ستجماع الشرائطاوال نعلم ب ،جزاءوالفاقد للموانع واجلامع لأل هو املستجمع للشرائط ،و معاملةأعبادة كان  ،العمل الصحيحن إ   

  .إن شاء اهللا تعاىلوسيأيت حبث ذلك ، ٧حدها فالعمل باطلأ فقدفلو  ة،مور الثالثاألمع توفر هذه ال إوالقواطع  وارتفاع املوانع
  هل كلمات صاحب العروة متخالفة؟

 األمرفهل  ،ظاهرها التناقض خمتلفة، فإن على ذخرية املعادكالمه يف حاشيته ربع وأوة يف مسائل العرصاحب كلمات لكن البد لنا أن نشري إىل أن 
     ؟هتامميكن توجيه كل أمكذلك 

 سألة السابعةاملمث يقول يف  أو وضعي،ن هذا الوجوب تكليفي إ - بدواً-  علميوال ) فجيب على كل مكل( صاحب العروة قالأن : توضيح ذلك
) ١٦( لكنه يف مسألة ،ملقصرانه ال فرق بني القاصر وأ ومقتضى إطالقه ،فهنا تصريح باحلكم الوضعي )احتياط باطل والمي بال تقليد اعمل الع(

حني العمل وإن كان  وبني املقصر الذي التفت ،عمله صحيحفحصل منه قصد القربة وقد امللتفت حني العمل غري يفصل بني القاصر واملقصر 
 سألةامليف  قد يدعى يضاًأو ،املسألة السابعة االطالق ظاهرو ،التفصيل )١٦( املسألةفصريح فعمله باطل لعدم تأيت قصد القربة،  مطابقاً للواقع،

  .ظاهراً وجود اختالف) ٦٢( ةسألاملو )٤٠(
 .له الطيبني الطاهرينآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإ واجلواب عنه ضيح ذلكسيأيت تو   
 

                                                             
ً على الوجوب، بل ھو معنى آخر لھ، فتدبر ٦ ً عاشرا  .لیس ھذا دلیال

  .تعالى ظاھر ھذا البیان البطالن اإلثباتي وھو أعم من البطالن الثبوتي، وقد یقرر الوجوب الشرطي بما یفید البطالن الثبوتي وسیأتي بإذن هللا ٧


