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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(361) 

 اإللزام نوعان: مولوي وإرشادي
فهو إلززام  ومستعل   مبا ىو عال   ادلوىل وعني: اإللزام ادلولوي واإللزام اإلرشادي، فكل إلزام صدر عنواحلاصل: ان اإللزام على ن

أو رحيم  شفقة شديدة بل مبا ىو مشفق  ومستعل   وكل إلزام صدر عنو ال مبا ىو عال   ،مولوي نتيجتو استحقاق العقاب ابدلخالفة
 فهو إرشادي.يراه ضرورايً أو معلم كذلك 

 ن اإلرشادي إنشاء وليس إخباراً الدليل: ا
مززن الشززارش كاشززفاً عززن وةززود مصززلحة يف  صززادر   إنشززاخ   كززان ككززل     وإنوالززدليل: ان األمززر اإلرشززادي إنشززاخ ولززي  إخبززاراً، 

متعلقو لكنو خيتلف ابلبداىة عن اإلخبار ابدلصلحة، أال ترى ان قول الطبيب: أشرب الزدواخ الفزالإ إنشزاخ ولزي  إخبزاراً  عكز  
 .وإنكار إنشائية األول خمالف للبداىة والوةدان ،لو قال الدواخ الفالإ انفع أو ضروري أو شبو ذلكما 

زا:  ن   الكبري: قال ادلريزا )و هبذا ظهر دفزع مزا اختزاره بعزق انيق قزني مزن ادلتزمخ رين مزن كزون اإلرشزاد مزن مقولزة اإلخبزار  تج 
ة ادلرتت بة من دون حصول اقتضاخ ىناك على سبيل احلقيقزة، فهزو إبزراز للمصزلحة الظاىر أن  ادلقصود من اإلرشاد ىو بيان ادلصلح

 .(1)ادلرتت بة على الفعل بصورة االقتضاخ، مث  استشهد ابةتماعو مع البغق إىل وقوش الفعل يف اخلارج
ق ببيزان ادلصزلحة، و ىزذا توضيح االندفاش: أن ك قد عرفت أن  ادلقصود ابللفظ لي  إال  الطلب ال غري، وإن كان الغرض تعل زو 

 ن يززراد مززن اللفززظ  -مزز ال -ال يسززتلزم اسززتعمال الصززيغة يف اإلخبززار، بززل غايززة األمززر أن يكززون ىززذا اإليززالق مززن مقولززة الكنايززة
الطلززب لالنتقززال مززن الطلززب إىل ادلصززلحة، فززال منافززاة إذن بززني إرادة الطلززب مززن الصززيغة وبززني أن يكززون الغززرض بيززان ادلصززلحة، 

أن  حقيقة الطلب  -أيضا -ولو تبعا على ىذا النحو، فال يصلح ةعل ثبوت ال اإ دليال على انتفاخ األو ل، و عرفتإلمكان حص
لززي  إال  يريزززك الشزززخع  زززو الفعزززل  لي زززة اللفزززظ، و أن  ىزززذا ال يتوق ززف حصزززولو علزززى كزززون الصزززيغة صزززادرة مزززن اقتضزززاخ نفززز  

 ا عززن اقتضززاخ ادلصززلحة عنززد العقززل، فينززز ل الطالززب نفسززو مقامززو، فيطلززب.قززد يكززون مسززب بقززد يكززون مسززب با عنززو، و   طالززب، بززلال
 .(2)ىذا(

 فإذا كانت املصلحة ملزمة واإلرادة شديدة، ألزم به
مث ان ىذا اإلنشاخ مرتتب على علل إعدادية يولية وىي: ادلصلحة فالشوق فاإلرادة القائمة ابلنف  فالطلب القائم ابإلنشزاخ، 

كززان الشززوق أكيززداً فززاإلرادة شززديدة فاإلنشززاخ إلزاميززاً موةبززاً، وإذا كانززت ادلصززلحة خفيفززًة كززان   ملزمززةً  لغززةً اب فززاذا كانززت ادلصززلحة  
الشوق ضعيفاً فاإلرادة ضعيفة فاإلنشاخ يبيذايً غري إلزامي، وال يعقزل ابلنظزر للحكمزة غزري ذلزك أي ال يعقزل ان تكزون ادلصزلحة 

 م االستحباب أي ينشم غري اإلجياب.ابلغة والشوق أكيداً واإلرادة شديدة مث ينش
 اجلواهر واألصفهاينمع مناقشة 
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  :لمحقق االصفهاإلخرى صاحب اجلواىر واأللوبذلك ظهر ما يف عبارات القوم ولنذكر عبارتني أحدامها 
ورة كون األحكام )قال يف اجلواىر: )إن أريد ابإلرشاد معناه األعم أي اذلداية إىل ما فيو ادلصلحة، فهو غري مناف للتحرمي ضر 

 الشرعية مجيعها إرشادية هبذا ادلعىن.
وإن أريد ابإلرشاد معناه ادلصطلح أي الداللة على ما ىو األليق واألصلح حبال العبد يف األمور الدنيويزة خاصزة، كمزا يسزتفاد 

 .((1)من كالمهم يف األمر اإلرشادي وغريه...(.
ىززو  واإلرشززاد ادلصززطلح الززدال علززى مززا ىززو األليززق واألصززلح ،وقززد ظهززر ان اإلرشززاد اإلخبززاري ىززو الززذي معنززاه األعززم اذلدايززة

 وإمنا مل يذكره لتوىم حصر اإلرشاد ابإلخبار دون اإلنشاخ. ،، ولي  اإلرشاد اإلنشائياإلخباري
وقد ظهر ان األمر ابلوفاخ  (2)د إىل الصحة أو اللزوم أو مها معاً(.)قال يف هناية الدراية: )األمر ابلوفاخ ز ابلعقد ز ىل ىو إرشاو

ولززي  ان األمززر منحصززر يف انززو امززا مولززوي  ادلخالفززةابلعقززد يف )أوفززوا ابلعقززود( قززد يكززون إلزاميززاً مززن غززري اسززتحقاق عقوبززة علززى 
 اللزوم أو غريمها.تكليفي يفيد استحقاق العقاب ابدلخالفة واما إرشاد إىل احلكم الوضعي وىو الصحة أو 

 ان اإللزام اإلرشادي غري موةب الستحقاق العقاب ابدلخالفة، عك  اإللزام ادلولوي.مبا مضى ظهر  وقد
 الوسط بني الوجوب املولوي واالستحباب األمر

مفيززدة للنهززي إن مل يلتزززم بكوهنززا  أو جبزئهززا أو شززريها )إال مززا خززرج ابلززدليل( كمززا ظهززر ان عامززة النززواىي ادلتعلقززة ابدلعززامالت
ادلولوي التحرميي ادلوةب الستحقاق العقوبة ابدلخالفة فانو قد يلتزم بكوهنا مفيدة للنهي اإلرشادي التحرميي اإللزامي غري ادلوةب 

 الستحقاق العقوبة ابدلخالفة، فلي  األمر دائراً بني القول إبفادهتا النهي التحرميي أو إفادهتا احلكم الوضعي فقط.
لكززالم عززن اسززتحقاق العقوبززة ابدلخالفززة ولززي  عززن فعليززة العقوبززة فاهنززا قززد ترتفززع ابلشززفاعة وشززبهها، واحلكززم وال خيفززى ان ا

 .اعك  اإللزامي اإلرشادي فانو غري موةب ذل هااإللزامي ادلولوي موةب الستحقاق
 احلكمة من إنشاء اإللزام اإلرشادي دون املولوي

، مع كوهنما مجيعاً منبع ني عن ادلصزلحة ادللزمزة اإللزاميةإللزامية دون األوامر ادلولوية مث ان احلكمة يف إنشاخ األوامر اإلرشادية ا
للعقزاب،  ادلكلفزني ان الشارش قد ال يريد تك ري الواةبات ادلوةبة الستحقاق العقاب ابدلخالفة كي ال يك زر اسزتحقاققد تكون: 

إحزرازاً للمصزلحة ادللزمزة مزن  وذلزك مزن ةهزة   يبع هم  وه أكيداً فلزمهم بو رمحًة منو ذلم، فال يوةبو مولوايً، بل يوةبو إرشادايً كي ي
 .أخرى، رفقاً هبم من ان يستحقوا العذاب ابدلخالفة من ةهة   دون استيجاب للعقاب ابدلخالفة

دانىززا عالىززا يوةبزو مولززوايً كزي يسزتحق العقززاب ابدلخالفزة وأمأو قزد تكزون نظززراً ألن الوةزوب حقيقززة تشزكيكية ذات مراتزب ف
 ال يستحق العقاب ابدلخالفة. مبايوةبو إرشاداً 

 .كما سبق  ش كي ال تك ر موةبات استحقاق العقاب على العبيدينو    وأو قد يكون كالمها مبرتبة واحدة لكن
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

اأْلََمانَِة ِإََل اْلبَ رِّ  َأَداءِ ْيُكْم ِبِصْدِق احْلَِديِث، وَ : َعلَ َما َودََّعَنا َقطُّ ِإالَّ َأْوَصاََن ِبَْصَلتَ نْيِ ))قال:  عليو السالمعن أيب عبد هللا 
 (676األمايل للطوسي: ص) ((اْلَفاِجِر، فَِإن َُّهَما ِمْفَتاُح الّرِْزقِ وَ 
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