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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 العلي العظيم  حول وال قوة اال باهللامجعني والاحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أ
الوجويب هو ما مل يكن مسبوقا او ملحوقا  ان االحتياط روة وهيألة الثالثة والستني من مسائل العحول الشق الثاين من املس كان الكالم

مل ذا االحتياط وبني الرجوع بالفتوى ويسمى باالحتياط املطلق وامساه البعض باالحتياط اللزومي ومن احكامه ان املكلف خمري بني الع
   ؟ للغري مفضوال كان ام ال

لوجوب هنا لعم يف بيان الفقه فسر الوجوب باللزوم العقلي فاالحتياط الوجويب يعين االحتياط اللزومي وال يراد من ااتقدم ان السيد قد و
والزامه من غري مدخلية للشرع وحسب تعبري بيان حكم العقل احد االحكام التكليفية اخلمسة وامنا يراد به  الوجوب الشرعي الذي هو

  )ال الوجوب الشرعي الذي هو احد االحكام التكليفية اخلمسة الزم فعله ولو بدليل عقليلاواملراد به هو ( الفقه
  :وما ميكن ذكره لذلك وجوه،  هوذكرنا ان هذا الكالم ينبغي معرفة وجهه ودليل

ب اليه احملقق النائيين يف مبحث االحكام العقلية اليت تقع يف سلسلة معاليل احلكم ان يكون املستند هو ما ذه:وجه االولال 
اذا تعلقت حبكم عقلي او مبدرك عقلي  )اي الصادرة من الشارع(ان املريزا النائيين يرى بان االوامر الشرعية  :توضيح ذلك، الشرعي 

 )يف طوله ويف رتبة الحقة عنهو(معلوال للحكم الشرعي  اي كان يف سلسلة معلوالت احلكم الشرعي-هذا احلكم او املدركاي –وقع 
  فان هذا االمر يكون امرا ارشاديا 

االحتياط من  رام، اذا تعلق مبا وقع يف سلسلة علل االحكام الشرعية فانه يكون امرا مولويا  )اي الصادر من الشارع(اما االمر الشرعي 
الشرعي فهو اذن امر ارشادي واللزوم لزوم عقلي وليس وجوبا  مواقع يف سلسلة معاليل احلكامر حبكم عقلي به القبيل االول ألن االمر 

اذ لو مل يكن ) وجوب االطاعة(يتفرع على هذا االمر حكم بل احكام منها) اقم الصالة(عندما يقول الشارع :توضيح ذلكشرعيا و 
رتبة ويف عنه السالبة بانتفاء املوضوع اي مل يكن له موضوع فهو متأخر  االمر باقامة الصالة يف رتبة سابقة لكان االمر باالطاعة من باب

  .اذ االمر الشرعي حمقق ملوضوعه طوله 
بة لول هلا اي يف رتع الجل التحفظ على اوامر املوىل اذن هو متاخر رتبة عنها و معرألن االحتياط ش )امر االحتياط(يف  احلال وكذلك

واىل اربع جهات فاالمر بالصالة الالحتياط بالصالة اىل جهتني  ملوىل بالصالة اىل القبلة ملا كان موضوعاملعلول اذ لو مل يكن امر من ا
   ا ؟حيتاط مباذا وال امر موجوداذ حمقق ملوضوع االحتياط وبدونه ال يعقل االحتياط 

ا هو يف رتبة علل احكامه المكن ان يكون مولويا االمر الشرعي يتعلق مبا هو يف رتبة العلل فلو تعلق االمر الشرعي مبويف املقابل فان 
باالنتهاء عن  االمر الصالة لو تعلقاملثال السابق يف ويف ، يف مقام النصح  كان وليس بالضرورة ان يكون مولويا اذ لعل الشارع

يف رتبة هي الواقعية الثبوتية امللزمة  املصاحلان ف) الصالة قربان تقي (او بالقرب اىل اهللا ) ان الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر(الفحشاء
  وكذلك املفاسد الثبوتية امللزمة فهي يف رتبة علل التحرمي الشرعي علل االحكام 

بيان الفقه يف املقام لتعليل ما التزمه السيد العم يف هذا الكالم للمريزا النائيين يصلح ان يكون وجها يستند اليه ان  :واحلاصل 
لوجويب يف الرسائل العملية والكتب االستداللية ال يراد به الوجوب الشرعي بل العقلي بل نترقى ونقول ان حيث رأى ان االحتياط ا

، و ذلك ر الصادر من الشارع مبا كان يف رتبة معاليل احكامهتعلق االمما لو البعض يرى انه ال يعقل ان يراد به الوجوب الشرعي يف 
ا لكن نشري هلا ل البحث عنها يف حملهحملاذير عديدة فص:  
حيث ) االمر بالتوبة(حبسب كالم السيد احلكيم يف املستمسككذلك مولوي و )امر االطاعة(لزوم التسلسل لو قلنا ان  :فمنها 

احد حماذير اربعة اما التسلسل او  يلزم فانه من القول مبولويته )االمر باالحتياط(وكذلك ، مولويا للزم التسلسل  انه رأى انه لو كان 
او االمتناع ) احملاذير الثالثة االول(ر كوجه لالمتناع الذايت اذير االربعة اليت ميكن ان تذكهذه احمل الدور او حتصيل احلاصل او اللغوية

واالمر باالحتياط من هذا القبيل ، ا متنع ذاتا لكنه ممتنع وقوعليس مبوهو اللغو خالف احلكمة الن وهو اللغوية ) احملذور الرابع(الوقوعي



اال العقل  احملرك فعندما حيتاط الفقيه وجوبيا فما هو الباعث يل واحملرك يل لكي امتثل واطبق عملي على ذلك االحتياط ؟ ليس ذلك
  وال ميكن ان يكون الشرع هو الباعث واحملرك ملا ذكرنا) كالم احملقق النائيين وكذلك كالم البيانناتج حبسب (

من ان مالك املولوية ) واالرشاديةاالوامر املولوية (مبىن ملا اشرنا اليه سابقا وكما جرى تفصيله يف كتاب  هذا الوجه مناقش فيهلكن 
ملولوي والنهي املولوي هو ما صدر من املوىل مبا هو موىل معمال مقام مولويته وال فرق يف ذلك سواء اكان املتعلق واقعا اومالك االمر 

  وان هذه احملاذير االربعة ال تلزمفصلنا هناك الوجه يف ذلك قد و، لة املعاليل للحكم الشرعي ام كان واقعا يف سلسلة العلل يف سلس
اخوك دينك فاحتط (فعلى هذا فان االمر باالحتياط امر مولوي فقوله عليه السالم، مبنائيا فيه ناقش ماذن لو كان املستند هذا الوجه فانه 

االحتياط يف رتبة معاليل االحكام الشرعية وذلك لكونه صادرا من املوىل مبا هو رغم كون ميكن ان يلتزم بانه مولوي )لدينك مبا شئت
  موىل معمال مقام مولويته 

ط بعض االعالم كالسيد اخلوئي فصل يف املقام بني مثل اوامر االطاعة فاعتربها ارشادية بربهان االستحالة وبني مثل امر االحتياكما ان 
النهي  ان الم اىل ان الضابط يف املولوي هو ما كان بداعي البعث والتحريك كماوذلك ألنه ذهب تبعا جلمع من االعفاعتربه مولويا 

  والنقاش املبنائي حول هذا التفصيل يترك حملله ، املولوي هو ما كان بداعي الزجر واحليلوله 
  لوجويب يراد به الوجوب العقلي بشرط ال عن الوجوب الشرعي بان االحتياط اانه ال يصح القول انا نقول  واحلاصل

ان يقال ان هذا االحتياط الوجويب الصادر من الفقيه اما ان يكون قد : ملا ميكن ان يستدل به لكالم بيان الفقه الوجه الثاين
 احتاط لكونلكنه ا انه فحص والنه مل يفحص واماما صدر منه قبل الفحص واما ان يكون قد صدر منه بعد الفحص اي انه احتاط 

  ):صورتان من الصور االربعة املتقدمة ومها(، فهنا صورتاناملورد مثال من موارد اطراف العلم االمجايل 
الفحص فان ذلك مما يستقل العقل بوجوبه لفحص فاذا كان هذا االحتياط قبل ان يكون احتياط الفقيه قبل ا :الصورة االوىل

  اذن هذا االحتياط عقلي وليس شرعيا يف الشبهات احلكمية كما هو مسلمقبل الفحص الحتياط بوجوب األن العقل يستقل 
فهنا العقل ايضا يستقل القصر واالمتام  لو كان االحتياط بعد الفحص كما يف موارد العلم االمجايل كاجلمع بني :الصورة الثانية

  العلم االمجايل ويتفرع عليه لزوم االحتياط  باحلكم ألنه من موارد العلم االمجايل فالعقل يستقل مبنجزية
  االمر عاد اىل استقالل العقل بلزوم االحتياط  اًاذ
بنحو اللزوم وليس حكم عقلي  من املستقالت العقلية واحلكم به من قبيل الثاين فانه حتياط سواء اكان من قبيل االول امهذا اال اًاذ 

  فهل هذا الوجه تام ام ال؟ ) ومعاقب عليه ان عصى يثاب عليه ان ان التزم(وجوبا شرعيا مولويا 
بية خترج عن كوا احكاما فرعية وامنا ذكرها الفقهاء يف الرسائل العملية حتياطات الوجوالنتيجة هلذا الوجه ان مت ان كل االمث ان 

ها او خمالفتها ع ثواب وال عقاب يف اتباكارشاد حلكم العقل ال غري وليست مسائل فرعية مرتبطة بالفقه باملعىن االخص اضافة اىل انه ال
  .  باالضافة اىل مثرات اخرى تترتب على كون هذا االحتياط عقليا ام شرعيا يأيت الكالم عنها ان شاء اهللا تعاىل

   ..... وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
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