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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ي العظيمئمة على اعدائهم أمجعني وال حول وال قوة اال باهللا العلاحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدا

قد  وذكرنا انه ان االحتياط املذكور يف الرسائل العملية وغريها قد يكون استحبابيا وهو ذلك االحتياط املسبوق او امللحوق بالفتوىحول كان الكالم 
  :سبقت وجوه ثالثة  وجه كونه شرعيا فقد ثواب اما يكون شرعيا ويترتب عليه الثواب وقد يكون عقليا فال

ارد قاعدة التسامح يف ادلة السنن بناء على كونه من مو:الثاين بناء على مولويتها )اخوك دينك فاحتط لدينك(لكونه مشموال بروايات االحتياط مثل  :االول
  وهذا كله قد مضى، كونه مطابقا لفتوى املشهور  :الثالث،  افادا االستحباب

بان فتوى االفقه على خالف ما افىت به كما لو افىت هو باالباحة وافىت االفقه بالوجوب او االستحباب الحظ الفقيه وهو ما لو  :الرابع الوجه
وهي (رع او االصدق هلجة او االعدل ألن االفقه او االو باستحباب االتيان به وذلك مراعاة ولكن حيتاط ١فيفيت هو حبسب ما استظهره من االدلة

  لذي املزية حيتاط استحبابا  قد افىت باالستحباب مثال فمراعاة )ملرجحات املنصوصة يف مقبولة عمر بن حنظلةا
ومن االستظهار بان ) هذه الكربى(رواية فنرجع اىل مبحثنا الكلي وهو ما الضابط يف املولوي واالرشادي لوحيث ان هذه املرجحات االربع مذكورة يف ا  

  يف مورده والوجوب شرعا يف مورده كما اوضحناه سابقافينتج االستحباب الشرعي ) هذه الصغرى(ولوي وليس ارشاديام اهذه املرجحات االخذ 
  :يف حبث مبنائي ع موقوف على مقدمتني لكن هذا الوجه الراب

كم ما حكم به احلُ(مكَتتحدث عن صفات القاضي واحلَم اىل املفيت واملرجع ألن الرواية كَضي واحلَاان نقول بالتعدي عن املرجحات املنصوصة يف الق:االوىل
، ايضا  املتعارضتني واعتربها مرجحات يف الروايتنيالشيخ االنصاري تعدى والغى اخلصوصية للقاضي ) واصدقهما يف احلديث واورعهما  اعدهلما وافقههما

فاالفقهية واالصدقية لوحظ فيها الطريقية واي فرق بني القاضي ) االفقه(يف  ملالك الطريقيةيتعدى ايضا اىل الفتويني منه قدس سره وبناءا على هذا التعدي 
مل يقبلوا هذا التعدي بلحاظ انه قياس وان مالكات الترجيح منهم السيد الوالد والسيد اخلوئي و اخرون لكن العديد من االعاظم والراوي واملفيت ، 

  .ا واضحة مة فيهليست حمرزة لدينا وان كانت احلك الشارعية ايضا
وجود اطراف ثالثة هو مورد الرواية ان الطرف الثالث املخاطب بالترجيح بني القاضيني فمن بحث مبنائي وهي التعدي منوطة مبايضا هي و :املقدمة الثانية

ما  الفقه منه على خالفلىل الفقيه نفسه الذي يالحظ فتوى احدها سائل يستفيت وهو حمكوم عليه يسأل عن تعارض حكمني وحاكمني فنتعدى عن هذا ا
  افىت به

اذن هذا يصح ،  واال فالفيصح  ةلوحظت وان هذا التعدي على القاعدة وان الطريقية احملضعلى مسلك الشيخ من التعدي ومن تنقيح املناط  واحلاصل انه
البعض ، مث ان حباب يف االحتياط ذا الوجه واال فال يتم الوجه الرابع يبتين على ذلك املبحث املبنائي فان مت مبىن التعدي من املنصوص اىل غريه مت االست

وان استند اىل كالم  ليس بتام لكن هذا الكالم الظاهر انه، اخلروج عن خالف من خالفه استحبابيا ، بكونه الجل احتياط الفقيه كون ه من االعالم وج
وغ لكنه راى ان غريه قد خالفه فهل هذا يسوال مستحبة فرضا ليست واجبة  مثالألن الفقيه لو استظهر حبسب االدلة ان جلسة االستراحة  )اجلواهر(

صرف وجود خمالف من غري ان يف الرواية وبناءا على التعدي واال فاملتقدمة  ةبعراالحتياط االستحبايب ؟ البعض قال نعم وحنن نقول كال اال بتلك املزايا اال
اذن كالم هذا الفقيه على جاللة شأنه ليس بتام واستشهاده بكالم صاحب اجلواهر ليس بتام ألن كالم ، مزية ال يصحح له االحتياط االستحبايب  يكون ذا

امجع ( وكالم اجلواهر ال انه احتاط مطلقا رد اخلالفبل ما يكاد يكون امجاعا احب اجلواهر ذكر مزية الشهرة صالن اجلواهر ليس دليال له بل عليه 
وظاهرهم انه ال تناله االصبعان ويف الدروس وجامع املقاصد وعن الذكرى ان غسله احوط ولعله " الصدغ"وجوب غسلهاالصحاب  االنادرا على عدم 

يقابل رأي االمجاع او ما يكاد يكون امجاعا فلكي ال  استحبايا لكونه اطيحتذكر كون اال فاجلواهر ٢)عن شبهة اخلالف فيكون لذلك مستحبا اخروج
اما صرف اخلروج عن خالف شخص من اعتربه استحبابيا ال وجوبيا ، فتامل ، ملؤمنني كما يف االية او عن الشهرة فلذلك عن سبيل ااالحتياط خيرج 

االحتياط الشرعي معروف وهو احد االحكام و( ٣الثبات ان االحتياط االستحبايب شرعياحملتملة كانت الوجوه ، اذن هذه ال وجه له فالفقهاء بال مرجح 
  وما هو وجهه ؟ لكن ماذا يعين االستحباب العقلي؟ )سة وهو املنصرف لالذهانالتكليفية اخلم

                                                             
  كما لو مل يتم دليل على استحباب الدعاء عند رؤية اهلالل، بعنوانه - ١
  ١٤٥ص٢ج،جواهر الكالم  - ٢
خذ مبا اشتهر بني (فبالقول انه ليس امرا مولويا بل هو ارشاد حلكم العقل فهو حبث مبنائي ، واما )اخوك دينك(القائل بانه عقلي يرد ادلة القائل انه شرعي اما اا مشمولة ل - ٣

ة اما قاعدة التسامح فريى اا ال تدل على االستحباب بل على جمرد فهو خاص مبورده والتعدي قياس كما ان التعدي عن ذي املزية ال جيوز ألنه خاص مبورد الرواي)اصحابك 
ى شرائط اما يف السنن فال تعترب حصول الثواب او يرى غري ذلك فان البعض يرى اا تدل على اسقاط شرائط حجية اخلرب يف املندوبات واملكروهات ألن حجية اخلرب موقوفة عل

  تلك الشرائط



فنحن مأنوسني باملعىن االصطالحي لالستحباب لكن معىن االستحباب لغة لعله غري  يتضح مبراجعة معىن االستحباب اللغوي واجلواب على ذلك
  ، وهو املراد هنا معروف 

التفضيل حنو قوله  واملعىن الثالث هو )استحبه اي احبه( اللغوي االخر لالستحباب هو واملعىن ٤واملراد به االستحسان فاالستحسان يرادف االستحباب
  ٥احلياة الدنيا على االخرة والاي فض)استحبوا احلياة الدنيا على االخرة ذلك بام (تعاىل

او عدم وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل فرضا جلسة االستراحة متامية الدليل على جزئيته فعندما يفيت الفقيه بعدم ض يفي بالغر) االستحسان( واملعىن االول
وبتعبري ادق ان العقل حيكم حبسنه من ٦عقلي  جمرد استحسانفاه يعين كونه ب عقلي افاذا قلنا ان هذا االستحب)االحوط استحبابا االتيان ا او به(مث يقول
  :توضيح ذلك،من النقيض غري منع 

  كم باحلسن مع املنع من النقيض كالعدل فالعقل حيكم حبسنه ويوجبه على كل حال احل:االول:ان العقل له نوعان من االحكام 
  فالعقل حيكم حبسنه لكن ال يوجبه على كل حال )االحسان(وكذا ) الصدق(كم باحلسن مع عدم املنع من النقيض مثل احل :الثاين

  يعين ان العقل يستحسن ذلك لكن من دون املنع من النقيض انه قد ف) االحوط استحبابا كذا(م عندما يقول الفقيه ويف املقا
قيه يف الرسالة العملية صرف مرشد، اذا مل تتم الوجوه االربعة املتقدمة لالستحباب الشرعي فيكون االستحباب عقليا وحينئذ يكون رأي الفانه  مث

وهي ان االحتياط  خرج عن املسألة الشرعية الفرعية اىل ارشاد عقلي اىل مسألة اصوليةا يرشدنا اىل حكم عقلي ، فقد فتيا وامنمخرج عن كونه انه اي 
ولكن ما هي ؟ ذا االحتياط مبا هو مرجع او مبا هو مرشد وهذه نتيجة مهمة يف تشخيص ان الفقيه يقول ،  هذه صغرى لتلك الكربىان حسن عقال و

  ؟اام شرعي ايكون اال حتياط االستحبايب عقليف الثمرة 
  :ان هناك ثالث مثرات  واجلواب

اما اذا كان عقليا فال اقلده ديين يف ) قلدتك ديين(اىل الفقيه مبا هو مرجع ويستند اليه ويقلده دينه بذلكفيه يرجع انه ان االحتياط لو كان شرعيا ف:االوىل
  .واال فال فاحتاط ييت بل هو جمرد مرشد اىل حكم العقل فان استقل عقلي ا هذه املسالة وال اتكل عليه وال يتحمل مسؤل

  استحقاق الثواب وعدمه:الثانية
الوصي  عماشهد ان عليا ن(فاذا قلنا ان االحتياط االستحبايب شرعي فيجوز ان ايت ب، كونه عبادة بعنوان العبادية وعدمه صحة االتيان باملشكوك :الثالثة
يف ان قاعدة التسامح رأي قيه الفالن  نا بان االحتياط االستحبايب شرعيلو قلتوضيحه اننا  واال فال جيوز ٧يفةرد االستناد اىل رواية ضعشهد يف الت) مثال

 ن يفيت بصحةالستحباب بعنوان ثانوي طارئ ال جمرد الثواب فهنا جيوز للفقيه اوقلنا بان قاعدة التسامح تفيد ا فةلة السنن تشمل هذه الرواية الضعياد
  ٨و نظائرها حىت اعتمادا على رواية ضعيفةوجواز الشهادة الثالثة 

الحراز ذلك  لكن لو قلنا ان االستحباب عقلي فال جيوز ذلك ألن االحتياط العقلي معناه انه احتمل يف الواقع ان يكون هذا جزءا من الصالة فيأيت ا
  ان تضيف اي جزء بدون دليل شرعي وال دليل شرعي يف املقام اللهم اال ان يأيت ا برجاء املطلوبية   كلز ان العبادات توقيفية وال جيوالواقع لكن املشكلة 

على القول بان  )كالدعاء عند رؤية اهلالل او الشهادة الثالثة(تمل عباديته هذا احمل تستطيع ان تسند للشارع وتقول ان انكهو اذن فالفرق واضح و
وللحديث صلة  ٩اما على القول انه عقلي فال جيوز االسناد واذا اسند فهو تشريع حمرم وهذا حيتاج اىل تدبر وتدقيقعبادة ، شرعي االحتياط االستحبايب هو 

 ... وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
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  ....املسح ا بناء على عدم ثبوته لعدم احراز كونه من اجزاء الوضوء حينئذ خرب ضعيف بناء على ثبوت االستحباب الشرعي باخلرب الضعيف وعدم جواز 


