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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

اعدائهم  الطاهرين واللعنة الدائمة على احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني
 العلي العظيم وال حول وال قوة اال باهللا،امجعني 

جيب على كل مكلف يف عباداته (:  قال قدس سره : ١ذكره صاحب هي ما االجتهاد :ألة األوىلاملس
  )جمتهدا أو مقلدا أو حمتاطا أن يكون............. امالتهومع

ونبدأ بتحقيق موجز ودقيق عن  . ي لكل من االجتهاد والتقليد واالحتياطريالكالم يف الوجوب التخي
 ابوابأو عقالئي؟ وهذا حبث نافع يف  فطري عقلي أو شرعي أوهنا فهل الوجوب ،انواع الوجوب

  ؟رق بني الوجوبات الربعاقيق الفلك البد من حتلكن قبل ذ. عديده
ان  :توضيحه ؟)مالك الوجوب( أو باملالك) املدركاو(اما باحلاكم  هو ان الفارق: واجلواب

 ،ال مانعة مجعواخللو  ومالكه أحد أمور اربعة على سبيل منع ،هو الوجوب العقليوالنوع األول 
  خيلوالوجوب العقلي ال فان مالك وعلى هذا فاملنفصلة ليست حقيقية

 .ه منهامن احدها وقد جيتمع اثنان او ثالثة او اربع

 : واملالكات االربع هي

وامنا قيدناه بالبالغ ألن دفع الضرراليسري الحيكم العقل  )البالغ وأن كان حمتمال  دفع الضرر ( -١
 بل امنا حيسن دفعه فقط.بوجوب دفعه وان كان مقطوعا به فضال عن احتماله 

العقل بوجوب  اليسرية الحيكم وقيدناه باجلسيمة ألن النعمة  )ة جسيمةشكر املنعم نعم( -٢
وجه التأمل يف ما ذهب اليه العديد من سيأيت سيتضح  ومما ومما ذكرناه. نعم حيسن ذلك ،شكرها

 الوالد حيث راى ان مالك الوجوب العقلي هو احد القسمني فقط السيدوارتضاه  علماء الكالم

العقل بوجوب دفع  ه القريب هو شكر املنعم ومستنده البعيد هو حكممالك الوجوب مستند(وقال
شكر املنعم ألنك ان مل تشكر  وجه وجوب(ويف موضع آخر ارجع احدمها لالخر يقول ) الضرر 

 . شكر النعمة اىل دفع الضرر فارجع) النعمة أُحتمل انقطاعها وانقطاعها ضرر

ا لآلخر بل العقل يستقل بوجوب شكر النعمة رجاع احدمهإ قد يتأمل فيه لعدم صحةهذا الكالم 
املترتب على ترك شكر النعمة وهناك مستقل عقلي آخر  اجلسيمة مع قطع النظر عن خوف الضرر

                                                             
  العروة الوثقى اول مبحث الكتاب - ١
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بل حيت مع فرض  واغلبها!يف بعض األحيانالضرر وان تعقبه  منفصل عنه وهو وجوب دفع
  اإلستغراق

العائدة  وقد يفصل بني املنفعة، تأمالوهو حسن لكن يف وجوبه   )جلب املنفعه اجلسيمة( -٣
 وقد يفصل بني املنفعة،وبني العائدة للنفس فال جتب  كانت جسميةوان  مطلقا للمجتمع فتجب

 .اجلسيمة وغريها

الباري جل (اوامره ألن يعبد وتطاع  مثال امستحق ٣حد ذاتهالشيء يف  ذا كانفإ   ٢)األستحقاق( -٤
ماعبدتك ( : يرشدنا اىل ذلك قول أمري املؤمنني عليه السالمو ٤حيكم بوجوب طاعته فالعقل) وعال

لق فلو وجد العبد ان اخلا ٥)فعبدتك خوفا من نارك وال طمعا يف جنتك لكن وجدتك أهال للعبادة
 ةالسؤال لالستحقاق انقطعت السلسل وصل واذ ،العقلمستحق للعبادة ومل يعبده لكان عاصيا حبكم 

 ، اخاذ مجيلرائع  قلت ألنه ؟اذا سألت ملاذا حتب الورد :فمثال ، بالذايت والذايت اليعلل لكونه تعليال
 .فيأيت اجلواب ان الذايت اليعلل ؟اخاذ مجيل ذا هوسألت وملا  اذاف

فانا نرى الكثريمن احليوانات تدافع عن ابنائها حىت املوت وما ين اإلوقد يستدل لالستحقاق بالربهان  
نفسه للقتل مع انه قادر على احليوان  اي ضرر حمتمل اشد من تعريضف الرابع واالذلك اال لألمر 

هي اكربمن ينتظرها ،نعمة من صغريه اية شكر النعمة اذ وال ألجل،  بعدم الدفاع عن ولده التخلص
فيتعني االمر  كذلك منفعة من صغريه يرجتيها ،واية  ؟)االب اوالم اي وجود( اصل حفظ وجوده

آلية وطريقية  ان املالكات الثالث هيمث  .ألمر قد غرسه اهللا يف نفسه وذلك االستحقاق الرابع وهو
  . بينما الرابع ذايت 

  .العقلي بوجوب شكر النعمة كمالك للوجوب واواملشهور التزم، وجوه اربع للوجوب العقليه فهذ
  ؟ عقال األجتهاد والتقليدلقول بوجوب ل فهل هذه املالكات األربع تصلح دليال

يف  واالختالف امنا هو )االنسدادي(مع ) االنفتاحي( يتفق عليها ٦ألنسدادمقدمات ا ان : واجلواب
 يقول قد انسد فاالنسدادي )منسد ان باب العلم والعلمي( وهي ثانية حسب ترتيبهم املقدمة السادسة

                                                             
  وھو مما خطر بالبال - ٢
  .النعم وفیھ انھ اعم فتأمل الى شكر یعود اذ، فتأمل  ٠اولفعل من افعالھ - ٣
٤ -  ً   ذكرمالك خامس للوجوب سیأتي الحقا
  ١٨٦ص٧٠ج:البحار - ٥
 :اما المقدمات الخمس االخرى فھي - ٦

 .احتمال الوجود انا نعلم اجماال بوجود احكام الزامیة  تعالى، بل نقول یكفینا:المقدمة االولى
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وحنن  اخلاص ـ ظنالمنه لكنها من باب الظن املطلق ال  ـ واالجتهاد الظن حجة فمطلق باب العلم
 نقول بأنفتاح باب العلم والعلمي ومبوجب هذه املقدمات فأنه

 خمرج للمكلف عن عهدا حانه والمل ترفع اليد عنها من قبل اهللا سب (يعلم بوجود تكاليف الزامية 
أو  ـ من باب الظنون اخلاصه ـ أو التقليد الطريق اليها اما االجتهادو )-...والـ ال ابرء 

وللحديث صلة .  ٧باالنفتاح ام انسداد قلنا سواء فيثبت الوجوب البديل ألحد الثالثة عقال ،االحتياط
. 

  
  

                                                                                                                                                                              
 .یستلزم الخروج من الدین )الشرعیة او العقلیة(ان العمل بالبراءة :المقدمة الثانیة

 .الضرورة ویستلزم الخروج من الدین الشك خالف موارد في كافة لعملیةالعمل باالصول ا :المقدمة الثالثة

 .انھ یستلزم الخروج من الدین كما ال دلیل علیھ باطالقھ ھذا، العمل بالقرعة :المقدمة الرابعة

  .مستلزم للعسر والحرج الشدیدین -اوالقول بوجوب االحتیاط-  العمل باالحتیاط تعیینا:المقدمة الخامسة

  المقدمات الخمسة تمامیة بعد لكنھا - ٧


