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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على     

  وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم ،اعدائهم امجعني 
  الوجوبات االربعة ومالكاا كان الكالم يف     

                                                                                    :واما مبحث اليوم
   فهو تنقيح ما

عقلي  ،لالجتهاد والتقليد واالحتياط يريان الوجوب التخي اليه  السيد اخلوئي يف التنقيح من ذهب   
  :فيه تأمل من جهاتهذا الكالم و.مبالك دفع الضرر احملتمل وهو العقاب 

وسيأيت  اميكن ان يكون فطريبل  ،  بشرط ال بنحو اعقلييس ل اتقدم ان وجومما  اتضح:األوىل     
غري تام فقد اتضح ان  ،انه منحصر بالعقلي بشرط اليف الظاهرفكالمه  .ايضاانه شرعي وعقالئي 

لو وجدت امامه طرق وكذلك  ١بسيط ان كان بنحو و امجاال بينها التخيري االنسان يدرك بفطرته
  ا مفهو خمري بينه نيوجد امامه طرق اال هرب من اسد ون فلو ان غزاحلال يف احليوا

جارية على  ةعحصر الوجوب العقلي مبالك دفع الضرر احملتمل غري تام بل املالكات األربان :الثانية    
  .معاجلسبيل منع اخللو ال مانعة 

لكن ، فقط احملتمل ر منحصر مبالك دفع الضرانه لو ترتلنا وسلمنا ان الوجوب عقلي و:ةالثالث    
م املستمسك كالم التنقيح املتقدم يقع يف قبال كالان ف سيكون كالم املستمسك أوىل من كالم التنقيح

ووجه األولوية على فرض األحنصار انا نرى بالوجدان ان دفع )الوجوب عقلي مبالك شكر النعم(انمن 
 سيكون هو اذن شكر النعمة، بعقلي فهو فطري وليسهو طبع احليوان مبا هو حيوان  الضرر احملتمل

  للوجوب العقلي ادفع الضرر مناط يكون جوب العقلي كما قال املستمسك فالللواملناط  

                                                             
  أي التخییر من االجتھاد و التقلید و االحتیاط -  ١
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ك الوجوب العقلي شكر النعمة مال(قول املستمسك):مبا ال يرتضيه العلمان(ونقول للجمع بني القولني 
يكشف عن ارتكازية كال االمرين واملالكني  ان ذالك) ع الضرر مالك الوجوب العقليدف(: والتنقيح) 

بشرط ( اكالمها صحيح لكن تقيدمهاذن ،مل يالحظ االخر  امنهم يف ذهن العلمني لكن كال
  .غريتام)ال

احملتمل الضرر ان دفع :توضيحه.الخروي ايضا غري تامعقاب احصره دفع الضرر بال: الرابعة    
ألحكام تابعة ملصاحل ومفاسد يف ذالك الن و اًيأم دنيو اًواجب عقلي سواء أكان الضرر اخروي

فان كانت املصلحة بالغة اوجب واال حبذ وان كانت  اخرويةسواء أكانت دنيوية ام  اتاملتعلق
املفسدة بالغة حرهم واال كر على هذا فلو مل تكن  و وهذا هو مسلك العدلية ،ه  واال اباحاو نز

الطرق  ىاحد ل الدنيوي يف الوجوب العقلي لسلوكحملتميكفي الضرر البالغ اعقوبة اخروية فانه 
  .الثالث

يابين اين ارى يف املنام أين (األمر حنو اال يف  تليس صلحةاملهناك أوامر امتحانية حيث :ان قلت    
  فال مصلحة وال مفسدة يف املتعلق؟ )اذحبك

اذن احتمال الضرر ،صل ان األوامر األمتحانية نادرة بل أندر من النادر وهي خالف األ:قلت    
وىل األطالقن األوكا ،فال وجه حلصر الضرر احملتمل بالعقاب اآلخروي زالدنيوي منج.  

  ؟وميكن ان يشمل العقاب الدنيوي خيتص باألخروي لفظ العقاب ال:ان قلت    
وان كان  لمنيكواملت واالصوليني خاص باألخروي يف استعمال الفقهاء مصطلح لفظ العقاب:قلت    

فهو قيد احترازي ال ) دفع الضرر مبعىن العقاب( قصد ذلك ملا قال قد )التنقيح( و لغةال يف  اللفظ أعم
  .توضيحي

 فنقول هذا الوجوب قد يكون شرعيا فلماذا ينفيه، ذكر التنقيح ان الوجوب عقلي :والتأمل اخلامس   
للحديث صلة تأيت وسنثبت ان الوجوب شرعي ايضا و من جممل كالمه ـ ـ حسب احلصرالظاهر

   الطاهرين ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني


