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

   وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم،على اعدائهم امجعني 
كان الكالم حول الوجوب التخيريي لالجتهاد والتقليد واالحتياط وذكرنا ان هذا الوجوب    
وتقدم ايضا ان الوجوب العقلي والفطري  ايضا، شرعي وعقالئي هوسيأيت ان ،قلي وفطريع

  املالكات االربعة املتقدمة ىمالكهما احد
ما هي سعة  ،ملالوجوب العقلي والفطري مبالك دفع الضرر البالغ احملت ان يفاليوم الكالم    

  ؟دائرته وما هي حدوده
  :فيها قاعدة دفع الضرر العقلية والفطرية جتري سةقلة مخان الصور املتع: واجلواب   
 ـ مع قطع النظرعن أي امرآخر لزامية قبل الفحصاالتكاليف الاحتمال وجود :األوىل   

  علم امجايل واحنالله اوعدمه بل حىت مع عدم وجودعلم امجايل ـ كوجود
  .وجود علم امجايل بتكاليف الزامية قبل األحنالل :الثانية   
  وقبل الفحص التام املستوعب لكن بعد األحنالل  بتكاليف الزامية علم امجايل ة وجودالثالث   
اي احتمال وجود تكاليف الزامية لكن بعد  نفس الصورة األوىل ولكن بعد الفحص:الرابعة   

  .الفحص 
الفحص  يل بتكاليف الزامية لكن بعد االحنالل بل وبعدوجود علم امجا نفس الثالثة :امسةاخل   

من الكتب فما ضاع ادلة مل تصلنا وضاعت  مال وجودحتوذلك نظراال ( لشامل املستوعبا
   )الفحص التام العلم بالعدم  مدينة العلم للصدوق وغريه ـ فال يفيد:والروايات ـ ككتاب

ـ على بعض تقريراته  وهذ التقسيم دقيق ألجل ان نعرف ان يكون موقع مسلك حق الطاعة
  :توضيحه،لك عن املسلك املشهوروما هو فرق هذا املس ـ
يعلم ان له  اذ من) ولو من دون علم امجايل(جوب لعقل يدرك الوفهنا ا:األوىل الصورة أما

 او نظراً الحتمال الضرر(ه فالعقل يلزميشك هل خالقه كلفه بتكاليف ام ال؟   هولكن اًخالق
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فأذا أقتحم بال فحص ،فحص ألحتمال تنجزها لفرض احتمال وجودهاأن ي)  ١حلق الطاعة نظراً
م يرون البدية حتصيل املؤمن وهو هنا األجتهاد أو التقليد أو األحتياطالمه العقالء كما ا.  

  .٢فواضحة ألن العلم األمجايل قبل األحنالل منجز يف اجلميع :الثانية الصورة اما
من  املعينه  ميةبعد األحنالل ومعرفة ك(فهل جيب عليه الفحص يف الباقي  :الثالثة الصورة اما

  أم ال؟)األحكام األلزامية

هذا كله على القول املشهور فاذا علم ، ٣حق الطاعة ال ملسلك نعم حلق الطاعة:واجلواب 

عندما فانه ال يعلم بوجود غريها  بني مخسمأة عنوان مثالً و بوجود مائة حمرم ومائة واجب
ملوارد فهل جيب عليه ان يفحص ام ال؟ يرجع اىل وجدانه ال جيد اال االحتمال البدوي يف بقية ا

   ٤نعم العقل يلزمه بذلك حلق الطاعة
 شبهة بدويه مع عدم علم امجايل ،و لكن الفرق ان االوىل  والصورة الثالثة نفس االوىل

  فهي كالشبهة البدوية  بعد االحنالل شبهة  والثالثة الفحص قبل
واستصحاب عدم التكليف على ) لمونرفع ما ال يع(ك صول الترخيصيةفأين موقع األ:ان قلت

  ؟القول جبريانه
  :ألحد وجهني ،قبل الفحص يف الباقيان األصول الترخيصية ال جتري :قلت

فاذا  التام  مثال منصرف عن ما قبل الفحص) رفع ما اليعلمون(اما لألنصراف بان نقول :األول
  .)رفع ما ال تعلمون(ياما قبل ان تفحص فال جير) رفع ما ال يعلمون(فحصت ومل تعلم تقول

 )هال تعلمت(و )فاسألوا اهل الذكر(وجوب التعلم ادلة ان نقولف اذا مل نقل باالنصراف:الثاين
للناظرية ولسانه الشارحية ال الن اعمال   على مثل حديث الرفع التام  حصحاكمة قبل الف

     ٠بردفت )تعلمت هال:(لـاطالق حديث الرفع يستلزم عدم بقاء مورد 
االحتمال (ان :،وبعبارت اخرىالصول الترخيصية غري جاريه هنا اما لالمر االول او الثايناذن ا

مع عدم وجود  التقل عن الشبة البدوية قبل الفحص ، قبل الفحص التام يف بقية املوارد)ةوالشبه
                                                             

  اذ رأى البعض حق الطاعة ،مع قطع النظرعن احتمال الضرر ملزما - ١
 
فیرى االحتیاط أي خصوصاً الصورالثالث االولى ) حق الطاعة(یرى االحتیاط العقلي حتى في الصورة الرابعھ والخامسھ ،واما) مسلك حق الطاعة (سیأتي ان  -  ٣
  فتدبر ،٠السعة والضیق اصطالحي للتفریق بین نتائج المسلكین من حیث ) مسلك حق الطاعة(و ) حق الطاعة(والفرق بین ) اوحتى الصورتین االولین فقط(
  ٠بالعثور على مقداٍر یزول معھ العلم االجمالي بوجود تكالف اخرى في البین ،فانھ االنحالل الحقیقي الیمكن :وذلك ان تقول  -  ٤
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وجوب الفحص وعدم جريان االصول  شرعا و يف اقتضائهما عقال علم امجاىل باملرة ،
  الترخيصية 

سواءا يف األحتمال أو العلم  (فأذا فحص:الصورة الرابعة واخلامسة هي مسلك حق الطاعة
ان األحتمال وان كان ضعيفا اال انه منجز : ومل جيد شيئا فمسلك حق الطاعة يقول  )األمجايل

وجيب أن حتتاط ألن املوىل له عليك كل احلق وهذه مملكته والتصرف يف ملك الغري بال اذنه غري 
  .حبكم العقل دفعا للضرر احملتمل  الا مملكته او جائز

بح العقاب بال بيان فال قاعدة ق بل يرون جريان ون  مبسلك حق الطاعة هناواملشهور ال يقول
ففي الصورة االوىل اليقول املشهور ذه القاعدة الن احتمال التكليف االلزامي  ،جيب االحتياط

الرباءة جريان  هو بيان فاملشهور بعد الفحص الفقبل الفحص بيان عقلي اما بعد الفحص 
يقول نعم العقل حيكم باألحتياط فاما مسلك حق الطاعة  فتجري قاعدة قبح العقاب بال بيان

رفع ما (حىت بعد الفحص لكن األصول الترخيصية جتري هنا ألن الكرمي صاحب اململكة يقول 
  حلق الطاعة  ل باالحتياط نظراًفتكون حاكمة على حكم العق) التعلمون

  .فاتضح الفرق بني مسلك املشهور ومسلك حق الطاعة
لكن يف  موجود لالجتهاد والتقليد واالحتياط يف الصور اخلمسة اذن الوجوب العقلي والفطري

ملوىل  ذاا(فترفع الوجوب وترفع  الضرر احملتمل الصورتني االخريتني جتري االصول الترخيصية
الفرق بني  بذلك واتضح ،وقدذه دائرة الوجوب العقلياذن ه) يقول ال ضرر وال عقوبة

ومفاسد يف على مسلك العدلية من تبعية االحكام ملصاحل   ينكله مب وهذا الكالم، املسلكني 
  .املتعلقات

حق الطاعة رفعت العقوبة األخروية  صول الترخيصية على مسلكاأل :ان قلت : اشكال وهو
قتحام مع وجود األحتمال الدنيوية فكيف ساغ لنا األ )أي االضرار(ومل ترفع احتمال العقوبة

  يف األمور اخلطرية ؟ خاصة
  . لتزاحماال لباب ا ،االقتحام رغم الضرر الدنيويما اجاز العقل لنا  :اوال:قلت
  .يعارض مصلحة التسهيل يف الشريعة االجتناب:وثانيا
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ب السيارة موجود يف ركواحتمال الضرر ان :توضيحه.األجتناب يوجب اختالل النظام:وثالثا 
 فالعقل دائما حتمال وجود احلادث املضر او حىت املميت موجودن ال فاوالطيارة ويف كل عم

احلياة سوف  رأى ـ بان دفع الضرر احملتمل اخلطريواجب لكنه حيث يرى  وان حكم ـ او
   فانه يسوغ االقتحام  ،تتعطل وتتوقف لو اجتنبنا كل ما حيتمل فيه ضرر خطري

رخص فيها  الدنيوية فقد االضراراما ،تيجة ان العقوبة االخروية رفعت لالصول الترخيصيةوالن
  او مع املفسدة االكربمع املصلحة الغالبة  ةزامحالجل امل)  أي يف حمتملها(

 وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين


