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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وال قوة اال باهللا العلي العظيم عدائهم أمجعني وال حولاحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على ا
وهي ما لو  )الصورة اخلامسة(الوجه اوونضيف  منها ةي وذلك لوجوه عديدة ذكرنا اربعمحتياط وانه قد يكون عسرا على العاكان الكالم حول اال

صويل ا تياطنييص وجود احاي تشخ ،امي تشخيص املوضوع اوالًختالف االحتياط االصويل مع االحتياط الفقهي فهنا ايضا قد قد يكون عسرا على الع
  ا يف حتديد احلكم يف املقام اي ما هو املرجع عند هذا التخالف بل قد خيفى على بعض االفاضل وثانيو اما متخالفان وفقهي 

  :وقبل ذكر االمثلة التطبيقية يف املقام نذكر بعض النقاط اليت توضح املعادلة وترسم ابعادها 
مثل اخلاص والعام فهما متخالفان يف مورد ، متعارضني  نان التخالف اعم من التعارض فقد يكون الدليالن متخالفني وال يكونا:النقطة االوىل

ة والورود كما يف موارد احلكوماللهم اال لو عممنا التعارض للتعارض البدوي ايضا ، نهما غري متعارضني لتقدم اخلاص على العام باالظهرية كاخلاص ل
مثل ال ضرر وال حرج مع االحكام االوليه فهناك تعارض يف بادئ النظر لكنه يزول ذلك نه غري مستقر كواخلاص والعام فهنا يوجد تعارض بدوي ل

) كم اخلربان املختلفانيأيت عن(بالتأمل فلو عممنا التعارض هلذه املوارد لكان التعارض مساويا للتخالف كما ان عنوان التخالف هو الوارد يف الروايات 
  هذه هي النقطة االوىل 

على موردين مثال االستصحاب  واحد وقد يردانان النفي واالثبات قد يردان على مورد و الصور االتية حال البد من مالحظة :النقطة الثانية
والعسر على العامي قد يكون منشأ اخللط  هذاحدى وقد يكون موردمها موردين وهي املتخالف مع االستصحاب االصويل قد يردان على مورد واالفق

.  
مع  ان االحتياط االصويل يتقدم على االحتياط الفقهي باحلكومة لكن يف اجلملة ال باجلملة اي ليس ان كل احتياط اصويل ختالف:النقطة الثالثة

  كما سيأيت ان بعض الصور كذلك وليس مجيعهاهذه مسألة اصولية وتلك فرعية فنقول  نظراً النيتوهم احتياط فقهي فانه يتقدم عليه كماقد
ان مبحثنا هذا يف الصورة اخلامسة اعم من ان يكون املراد تقدم الدليل االصويل على االحتياط الفقهي ومن ان يكون املراد تقدم :النقطة الرابعة

   يل االدلة االصولية اعم من االحتياط االصو ألنخصوص االحتياط االصويل على االحتياط الفقهي 
تارة يكون مقتضى االحتياط االصويل متخالفا مع مع مقتضى االحتياط الفقهي وتارة يكون مقتضى الدليل االصويل متخالفا مع :وبتعبري اخر

  امثلتها التطبيقيةتياط الفقهي وهذه النقاط ستتضح باالح
، هي لقاعدة الفقهية مع االحتياط الفقوقد تتخالف ا، اط الفقهي قد يتخالف مع االحتي) او الدليل االصويل(ان االحتياط االصويل :النقطة اخلامسة

هذا االحتياط االصويل مع االحتياط الفقهي امنا هو لكون ان ختالف ني اي اىل دليلني اصولي مرجعه) لفقهيةاالصولية وا(وقد يكون التخالف بني االثنني
  بني املسالتني االصوليتني التخالف حيدثهذا االحتياط الفقهي يرجع اىل مسألة اصولية اخرى ففي الواقع 

وقد صورة، ةالحتياط الفقهي قد يكون هو ما كان مرجعه اىل احراز الواقع اي التحفظ على الواقع واحرازه باياان املقصود من :النقطة السادسة
وهذه .  صويل من كونه ناشئا من ذلك الدليل االق يكون ملرجعية قاعدة اصولية او فقهية واما االحتياط االصويل فاملراد به ما سببل ال يكون كذلك 

تها ويف التطبيقات وهي هذه النقاط الست ومدى متامي ور البحث وهذا البحث ليس مطروقا فيحتاج اىل التدقيق يف الكليد حمسوف حتد النقاط الست
  :االتية 

  :ونذكر االن بعض التطبيقات لتخالف االحتياطني
  :مثاله، ط الناشئ من مقتضى االستصحاب عند الشك يف املقتضي مع االحتياط يف املسألة الفقهية ما لو ختالف االحتيا:االوىل

فما موقف من بيده االموال لو او متحف مثال الظامل وجعل حديقة  قبل لو اوقف ماال على انارة مسجد او تطهريه مث هدم املسجد من :املثال االول
يف  عود اىل االستصحاب يف موارد الشكالقضية تاو ال؟وهذه املسألة من صغريات مبحثنا ألن هذه ل الوقف فهل عليه تطهريها بامواتنجست احلديقة 

ام عرفا مع زوال عنوان املسجدية حىت االستمرار  له اقتضاء )الوقف(فانه يشك ان ويف املقام ، ورأي الشيخ االنصاري فيه عدم اجلريان ، املقتضي 
فيقول بلزوم صرف االموال بتطهري احلديقة ألنه قد اشتغلت  ١اما االحتياط الفقهين بيده االموال يتعارض عنده احتياطالكن من  ، ال؟واالراء خمتلفة

هو احراز الواقع على كل تقدير  تقدم ؟ ألن مقتضى االحتياط الفقهي كماذمته بتطهريه وال يعلم انه لو مل يطهر هل خيرج عن عهدة التكليف ام ال
االستصحاب ال االن لكن مقتضى االستصحاب عدم كونه مسجدا ألن ، هذه احلديقة اليت كانت مسجدا وتنجست  تطهري ال يفومقتضاه صرف امل

                                                             
 .الحظ النقطة السادسة  - ١



لعدم جريان (طهري غري املسجد يف ت فاالحتياط هنا يقتضي ان ال يصرف املال املوقوف للمسجد) حبسب رأي الشيخ(جيري عند الشك يف املقتضي
هل يوجد هنا حكومة لالحتياط االصويل و ٢غري املقدمة اخلامسة اخرى لتدقيق حىت نرى هل انه يندرج يف مقدمةوهذا املثال حيتاج اىل ا )ستصحاباال

  وجود احتياطنيهل مرجع ذلك اىل، فمثال رابعة او السادسة لوهل مرجع هذا البحث اىل املقدمة ا حسب املقدمة الثالثة على االحتياط الفقهي ام ال؟
الذي ذكرناه بان نستصحب املسجدية وعلى رأي الشيخ ال جيري هو يرجعان اىل مسألتني اصوليتني ومها استصحابان يف املقام فاالستصحاب االول 

قد االستصحاب فيحب استصحابا ، فان  نت مكلفا باالنفاق على هذا املسجداستصحاب ثاين وهو انين كنرجع اىل االستصحاب االول مل جير واذا 
حىت يكون حاكما ليس حمرزا للعدم اي ستصحاب الثاين ينفعين وجيري ألن االستصحاب االول ال يقول بعدم كونه مسجدا ن االاالول ال جيري لك

كنت مكلفا باالنفاق على هذا املسجد واالن اشك يف وجوب االنفاق : وامنا هو عدم االحراز اما االستصحاب الثاين فيقولعلى االستصحاب الثاين 
  وعدمه فاستصحب احلالة السابقة 

غري تصحاب االول مفاده عدم الحراز الحمكوما لكن لو كان االساالستصحاب الثاين لكان  حمرزا للعدماالول لو كان ذلك االستصحاب واحلاصل انه 
  فاالستصحاب الثاين سليم من املعارض االصويل احلاكم عليه فليتدبر

وهو  يف الشك يف املقتضي يف قبال الشك يف املانع افضل مثال لتوضيح رأي الشيخبل لعله ملعادلة بشكل افضل اوضح وهذا املثال الثاين ي:املثال الثاين
مع ان شك يف النكاح الدائم يف حصول الطالق او اخللع او املوت فالشك هنا يف بقاء العلقة الزوجية  الفرق بني الزواج الدائم و املنقطع فانه لو

يف الزواج املنقطع فاملقتضي  ارفعها ام ال؟فنستصحب البقاء امقد حصل و ان الطالق يف شك لو ف، مما لو ثبت لدام الزواج الن املقتضي موجود 
نا وعلى رأي بعض جيري فيستصحب هفعلى رأي الشيخ فاالستصحاب ال جيري   يف انه متتع ا سنة او سنتني االوىلبعد انتهاء السنة حمدود فلو شك 
  واملسالة االصولية ؟ يةاالحتياطني ومقتضى املسألة الفقهفما هو مقتضى ،  اب االنفاق عليهكوا زوجة وجي

جتنبها ومن جهة ثانية فمقتضى املسألة الفقهية هو ان  االستصحاب يف املقتضي فال حيق له مباشرا ومقتضى االحتياطعلى رأي الشيخ فحيث مل جيرِ 
اصويل بعدم مباشرا وفقهي باالنفاق  ة يشك يف براءة ذمته فاالحتياط يقتضي االنفاق عليها فيتعارض احتياطانينفق عليها ألنه لو مل يدفع هلا النفق

لكن هذا املثال تنطبق عليه املالحظة الثانية وهي ، يتوقف ويتأمل قد شيء من هذا الكالم بل حىت بعض الفضالء  تشخيص عليها والعامي ال يستطيع
كن ميكن لمع حلاظ امكان التفكيك بني االحكام الظاهرية خر عن النفقة االبحث الكان عن املباشرة و نيالبحثاحد  بات ألنختالف مورد النفي واالث
 و كانت زوجة له فهو حقلف ٣يف حدود املعاشرة باملعروف او كل اربعة الشهر مرةورد الواحد كما يف املباشرة لو طلبت منه تطبيق القاعدتني على امل

اذن ميكن تطبيق ذلك ، تعارض االحتياطان الفقهي بان يستجيب هلا واالصويل بان ال يستجيب هلا يما لو مل تكن زوجة فال حق هلا عليه فهنا ا هلا عليه
  .، فتأمل على صورة واحدة ومورد واحد والبحث حيتاج للتأمل 

ته وسافر سفرا طويال وبعد مرور عشرين سنة مثال شك الوكيل كل شخصا باالنفاق على زوجواومثال ان الزوج اودع ماال يف البنك لو  :مثال آخر
فهنا ختالف  ينفق ؟جيب عليه ان ان الزوج هل ما زال حيا حىت يستمر باالنفاق على زوجته ام انه مات لفرض انتهاء مدة العمر الطبيعي فال يف 

شك يف مقتضي بقاء لدى ال(يف املقتضي عند الشك  يان االستصحاباالحتياطان فاالمر يدور بني حمذورين اما ان يدفع هلا او ال؟ فمقتضى عدم جر
هل هنا حكومة ام كم واط الفقهي ان ينفق عليها فما هو احلمقتضى االحتي ن سنة مثال لكنيدفع هلا اذا مضى على غيابه عشرو ان ال) احلياة

  تأيت ان شاء اهللا تعاىل  وللكالم صلة ال؟فليتدبر
  ...... لطيبني الطاهرينوصلى اهللا على حممد واله ا

ام ال؟ وألن او هل هو جمزء سيكون البحث الالحق يف مسائل التقليد واهم مسألة فيه هي مسألة التقليد يف اصول الدين وهل جيوز  :مالحظة 
سع يف مطالعة ما كتبه اعاظم مهمة جدا والا مورد ابتالء اجلميع ، لذا البد من استيفاء البحث حول ذلك فينبغي ان يستفرغ االفاضل الواملسالة 

 .علماء االصول والكالم حول ذلك ، ويف التدبر و التأمل فيها 

                                                             
  .وهي رجوع التخالف ملسألتني اصوليتني  - ٢
ولو اشترطت يف منت  -عض االعالم كالسيد الوالدعلى رأي ب–فان االحوط وجوبا ان ال يترك مقاربة زوجته املتمتع ا كل اربعة اشهر بل حسب العشرة باملعروف  - ٣

  .العقد املباشرة وعددها وجب عليه االلتزام حسب رأي اخرين ايضا 
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