
 )١٠٩(ه الدرس١٤٣٣وىل اال ىمجاد١٢االربعاء............................................................ االجتهاد والتقليد
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  لي العظيموالقوة اال باهللا الع حولعلى اعدائهم أمجعني والاحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة 
  .احلديث حول االحتياط ومسائله املختلفة 

   ) ال خيفى ان تشخيص موارد االحتياط عسر على العامي اذ البد فيه من االطالع التام( ):٦٦(املسألة يقول صاحب العروة يف
  :صور ستةون الكفت ون اربع صور مث نضيف صورتنيمث يذكر لذلك ثالث صور وحنن سنعيد صياغتها لتك

ومثاله صالة الظهر يوم ، فلذلك يصعب عليه االحتياط ، هي العسر يف االحاطة باالقوال املختلفة يف املسألة :االوىل الصورة
ان االحوط ان من بعض اجلهات ، وذلك مثل هل االحتياط يف ادائها فيه عسر وجه حتصيل بناء على الوجوب التخيريي فان اجلمعة 

ا ري بل البد من معرفة االقوال وهنمعرفته بالتفك صل اىلان ير للعامي فهذا ال يتيسم يصليها جهرا ا؟ اتا كما هو االصل يصلي الظهر اخف
  :قوالن 
  االحوط اجلهر بالظهر  :االول
مقتضى القاعدة ان حيتاط وبعد معرفة القولني فان وهي ليست مسألة عقلية لكي يصل اليها االنسان بعقله ، االحوط االخفات :الثاين

  ط به ل هذا التفصيل حىت يقوم باالحتيابالبل قد ال خيطر با، ن يأيت بالظهر اخفاتا مرة وجهرا اخرى باجلمع با
  :مثالنيوميكن ذكر وصاحب العروة مل ميثل هلا وظيفته حينئذ ال يدري املكلف فوهي فما لو تعارض االحتياطان :الصورة الثانية

االحوط ان ال يباشرها الحتمال ان ان فهنا يوجد احتياطان متعارضان فمن جهة فكما لو تزوج البكر الرشيدة بال اذن ابيها  :االول
ان يباشرها مع تطلّبها االحوط  فان ومن جهة اخرىمن دون رضاه السابق او اذنه الالحق  يكون اذن االب مقوما للعقد فالعقد باطل 

ول االخر وهو املعاشرة باملعروف كما يراه السيد الوالد ألنه حق للزوجة على الزوج اما يف اربعة اشهر على املشهور او على الق
ت حقها ت حق االب وان مل يباشرها فقد فوفيدور االمر بني حمذورين فان باشرها فو) وعاشروهن باملعروف(لقوله تعاىل واخرون

م ألنه ال يعلم اا زوجة او ال فيكون ولكن نفس الطالق مورد كاللو مل يأذن االب بطالقها  وهنا حيتاط الفقهاء، فيتعارض االحتياطان 
من جهة اخرى فان يتعارض احتياطان كما انه فاقدا للجزم الذي هو شرط يف االنشاء ولكن تقدم منا كيفية التفصي عن هذا االشكال 

  زوجةه وان مل تكن النفقة اال بطيب نفس االحوط على الزوج النفقة ان كانت زوجة واالحوط هلا عدم اخذ
فهنا يتعارض احتياطان فمن جهة لو كان العقد صحيحا فعليه ان ) ابيعك(هو ما لو اجرى عقد البيع بال ماضوية بان قال  :الخراملثال ا

عليه ان يرجع الثمن اىل املشتري لو كان العقد باطال فهنا دوران بني حمذورين واحتياطني من جهة اخرى يسلم البضاعة اىل املشتري و
  يال تعارض احتياط تسليم املثمن للوكيل او ارجاعه للبائع، ولو كان وكمتقابلني 

وهناك ، واراد الوضوء وحبسب االقوال يتعارض االحتياطان اذا احنصر به املاء وتقدم ايضا تعارض االحتياطني يف الكر املالقي للنجس 
  مصاديق اخرى ميكن ان تظهر بالتأمل

وهذا حيتاج اىل ، ض االفاضل وجه االشكال يف املسألة حىت حيتاط وهي ان خيفى على العامي بل على بع:الصورة الثالثة
وهو هل جيوز بيع الغنم : ثاله ما ذكره العالمة احللي يف كتابه املختلفماالحاطة بالفقه وهذا ما قد ال حيصل حىت لبعض االفاضل و

اما مثل يلتفت لوجه االشكال يف املسألة  فالعامي ال؟ خرى هل جيوز بيع الغنم بلحم الغنم وزنا او جزافا هذه مسألة واملسألة اال؟ بالغنم 



) صلى اهللا عليه واله وسلم(عنه  الوارد لنهيكونه مصداقا ل لشبهة الربا او لشبهة االحوط جتنب بيع الغنم احلي باللحمالعالمة فيقول 
  وجه حرمة حىت حيتاطال خيطر يف باله فقد مي عندما يالحظ املسألة احيتاط وجوبا بعدم اجلواز اما العفلذا ) بيع الغنم بالغنم(بالنهي عن 
ذلك ة الكر لو اختلفت سطوحه فهل هو عاصم ام ال؟ فالعامي قد ال يلتفت لوهو يف مساليف موضع اخر ما ذكره بيان الفقه  ومثال اخر

  .مثال ن ال تكون سطوحه خمتلفة أيف الكر ) وجوبا او استحبابا( االحوطتفت يقول ام ال ؟لكن الفقيه املل باملرة اختلفت السطوح
هي الصورة الثالثة من صور عسر االحتياط  همي فيعسر عليه االحتياط وهذافكثريا ما يكون وجه االحتياط غري واضح على الع اذاً    

  ملسألة والبحث حوهلا على العامي بل حىت على بعض االفاضل الذي مل يسبق له تناول تلك ا
ترك االحتياط يف وهي الصورة اليت اسهب صاحب العروة يف ذكر االمثلة هلا وهي يف ما لو كان االحتياط  :الصورة الرابعة

 االحتياطني على االخريتقدم احد اما هنا فاملفروض فيها ان  االحتياطنيتكافئ يف هناك كان فيها والفرق بينها وبني الصورة الثانية ان 
  :وهي مسائل ثالثاليت ذكرها صاحب العروة فال كالم فيها ألا على القاعدة  ةاما االمثل
جتنب  )وجوبا او استحبابا(فاالحوط) مع فرض ازالة النجاسة(رفع احلدث االكرب يف ء باملاء املستعمل وهل يصح الوض :االوىلاملسألة 

كما لو احنصر املاء ذه الغسالة فهنا االحوط ان يتوضا ا وان كان ، ط ترك هذا االحتيايف لكن قد يكون االحتياط ، الوضوء به 
  .واالحوط اجلمع بني الوضوء به والتيمم استحبابيا فيجب عليه الوضوء احتياط الترك 
االحتياط بترك هذا  قد يكونفانه لو قلنا ان االحوط االتيان بالتسبيحات االربع يف الركعة الثالثة والرابعة ثالث مرات :املسألة الثانية

فيما لو كان يف ضيق الوقت فدار االمر بني ان يقع بعض الصالة خارج الوقت وبني االتيان بالتسبيحات االربع مرة كما االحتياط 
  واحدة فهنا االحتياط بترك االحتياط بالثالث واالتيان بواحدة 

حمبوسا  كان به باجلص كما لويتيمم لكن لو احنصر ما  عليه م باجلص للشك يف صدق اسم االرضاالحوط عدم التيم:املسألة الثالثة
ان ولو وجد لديه طني مع اجلص ف، باجلص فاالحتياط هنا بان يترك االحتياط االول ويتيمم باجلص  مطليا سجنوفقد املاء وكان ال

  سألة ال يلتفت اليها العاميوهذه املمعا بالطني و فعليه هنا احتياطا ان يتيمم باجلص - التيمم بالطني ايضا مورد كالم  
الصورة الثانية انه بينها وبني الفرق اط االصويل مع االحتياط الفقهي ووهي ما لو تعارض االحتي:اليت نضيفها :الصورة اخلامسة

ان شاء اهللا سيأيت الكالم عنه و رض بني احتياطني فقهيني واما هنا فالتعارض بني االحتياط االصويل واالحتياط الفقهي اكان هناك التع
 ... ن  على حممد واله الطيبني الطاهريتعاىل وصلى اهللا
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