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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .على اعدائهم أمجعني وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة 
  :جوه تقدم منها اربعةوبل على بعض الفضالء وذلك لكان الكالم حول االحتياط وانه قد يكون عسرا على العامي 

  :هو ان يتخالف او يتوهم ختالف االحتياط االصويل مع االحتياط الفقهي ولذلك صور عديدة منها:الوجه اخلامس
  االحتياط الفقهي هذا ما مضى لدى الشك يف املقتضي مع مقتضىاالستصحاب  ما سبق من ختالف مقتضى:ورة االوىلالص

ترك االحتياط هو يف االصويل يف االحتياط مع االحتياط الفقهي وذلك كما لو ذهب الفقيه االصويل اىل ان االحتياط  ان يتخالف املبىن:الصورة الثانية
يف  وجود شبهة عدم قصد االنشاءنظرا لاملعامالت لكن احتياطه هذا كان استحبابيا ومل يكن احتياطا وجوبيا  يف يف العبادات امن أكامطلقا سواءا 

ه كما لو صلى الظهر يوم اجلمع، وذلك باحكام املوىل ثالثا  اعبثكونه او شبهة عدم قصد الوجه او التمييز يف العبادات او الحظ احتمال مثال  املعامالت
مع ذلك يبقى جمال لالحتياط االستحبايب ألن هذه الشبهات وان لكن عن هذه الشبهات واجاب عنها كما سبق  تفصى، فانه حىت لو جهرا واخفاتا 

با ترك حيتاط استحبابا فيقول االحوط استحبا واردا فبناءا على ذلكالبطالن العلم فيبقى احتمال نحو عنها لكن االجابة هي بنحو العلمي ال ب اجاب
او التقليد ان ز واذا عرف باالجتهاد ياو التمياذ ترتفع تلك االشكاالت حينئذ فيستطيع ان يقصد الوجه  اواالجتهاد ١اىل التقليداالحتياط ، واللجوء 

ى االحتياط الفقهي فهنا يتحقق قصد االنشاء فهذا االحتياط االصويل النديب متخالف مع مقتض مثال )متعت(ال ) زوجت(الصيغة يف عقد الزواج هي
و فصحيح ان شبهة العبث بامر املوىل او ذه الكيفية وصلى هلذه اجلهة او خبري باجلمع ألن باجلمع احراز للواقع قطعا اما لو قلد او اتبع رأي فقيه 

لكن ،ن االحتياطان هنا متخالفان وقد اجتمعااىل جهة القبلة او ال ؟ لكن االحتياط حيقق له احراز الواقع فاذواقعا انتفت لكن ال يعلم انه صلى نظائرها 
االحتياط وجوبيا يف ترك االحتياط وليس استحبابيا ألن الشبهات املتقدمة كانت تامة يف رأي كون لو ان الفقيه ارتأى وهي ما يف عكس هذه الصورة 

هذه هي ،حاكم عليه لكن االصويل ختالف االحتياطان قد ف) مع االحتياط االستحبايب احلال ما كان ك( ذلك الفقيه فهنا ال جمال لالحتياط الفقهي 
  الصورة الثانية من الوجه اخلامس

  ان الفقيه لو رأى :تصوير ذلك،هي مورد ختالف مقتضى العلم االمجايل مع االحتياط الفقهي :الصورة الثالثة او املسألة الثالثة
  عدم تنجز العلم االمجايل يف التدرجييات  )أ 

  ه عدم تنجز العلم االمجايل يف اطراف الشبهة احملصورة وهو كذلكو رأى الفقيا) ب
احدمها حتت  ندا لالبتالء كما لو كان هناك أناءاوما ليس مور و ان الفقيه رأى عدم تنجز العلم االمجايل لدى الدوران بني ما هو مورد االبتالءا )ج

فيجوز يل التطهر ذا االناء وعلى هذا دم يف احدمها فالعلم االمجايل هنا غري منجز  سقطت قطرةعلم بانه  وكان خارجا عن مورد ابتالئه تصرفه واالخر 
دوران االمر بني ما هو حمل االبتالء وما هو العلم االمجايل بتجنب هذا االناء فمقتضى وجيها بتحبايب سه لكن مع ذلك يبقى االحتياط االنشرب ملواا

وال انتقل اىل التيمم به املاء ذا االناء هو ان اتوضأ االحتياط الفقهي لو احنصر ى لكن مقتض، ايب بتجنبهما خارج عن حمل االبتالء هو االحتياط االستحب
ان مقتضى االحتياط الفقهي هو ان تتوضأ ذا  لكان حاكما على االحتياط الفقهي وللزم التيمم والنتيجة اكان العلم االمجايل منجز، ويف املقابل فانه لو 

  قتضى االحتياط االصويل الناتج من العلم االمجايل هو التيممه حمكوم مباملاء ولكن
نستعني به اعدة التسامح يف ادلة السنن وحنن مثاله ما ذكره الشيخ االنصاري يف حبث ق، دة الفقهية مع االحتياط عو تعارضت القاما ل:املسألة الرابعة

بلل فهل جيوز اخذ البلل منه ؟مقتضى  تهمسترسل حلييف فاذا كان مثال سح بسبب حرارة اجلو لو توضأ انسان وجفت اعضاء وضوءه قبل املف :ملقام ايف 
لكن لو دل خرب ضعيف على استحباب غسل املسترسل وقلنا ، الوضوء اليت جيوز اخذ البلة منها اجزاء ليس من منها ال جيوز ألن املسترسل  هالقاعدة ان

ا وهذا مثال الشيخ ام، يترتب عليه ان املسترسل من اجزاء الوضوء فيجوز اخذ البلة منه فد حصول الثواب ان قاعدة التسامح تفيد االستحباب ال جمر
 بلَغه من(ية ااي ال تفيد حكما وضعيا ألن الروجمرد حصول الثواب تفيد فقيه يرى ان القاعدة ال تفيد االستحباب بل كان الانه اذا : تطبيقه يف املقام 

ابثَو نم لَى اللَّهلٍ عملَ عمفَع كلَ ذَلمالْع اسمالْت كابِ ذَلالثَّو هيأُوت إِنْ و كُنِ لَميثُ يدا الْحكَم هلَغفالرواية تدور مدار االجر  - ٨٧ص ٢الكايف ج)ب
ليس جزءا فاذا مل تكن جزءا فمقتضى لكنه اب اذن يف غسل املسترسل ثو)يوجد جواب هلذا الكالم لكن يترك حملله(وال تتحدث عن االستحباب 

كن مقتضى ل، املسح ببلة املسترسل وجيب االنتقال اىل التيمم اذا مل يكن ماء اخر يصح الناتج من القاعدة الفقهية هو بطالن الوضوء اي ال  االحتياط

                                                             
  .او اىل اهل اخلربة يف مثل ، لو ترددت القبلة بني جهتني  -  ١



و الحتمال افادة قاعدة التسامح احلكم الوضعي و اجلزئية  يثبتلك البلة الحتمال جزئية املسترسل الحتمال صحة ذلك احلد االحتياط الفقهي ان ميسح
ختالف االحتياطان فمقتضى عدم متامية قاعدة التسامح فقد املسترسل جزء فاالحوط ان ميسح ببلته مث يتيمم  -يف عامل الثبوت-يكون فقد وعليه  ايضا ، 

  ان متسح بتلك البلة فهو تياط الفقهي ان هذا لغو وال وجه لالحتياط باملرة وينتقل للتيمم اما مقتضى االح
فهل يكفيه ان يتيمم ويدخل؟ مثال خلوف ضرر او غريه وكان درسه يف املسجد لفقد ماء او لو ان شخصا اجنب ومل يستطيع االغتسال :مثال آخر

  )متخالفني يف هذا املثال ونترك لكم التأمل يف وجه وجود احتياطني (وهذه مسألة خالفية فالبعض يقول باجلواز والبعض االخر مينع 
اي لو ختالف االحتياطان من جهتني او وهي فيما لو كان لالحتياط وجهان : توجب عسر االحتياط على العاميمن الوجوه اليت  الوجه السادس

 يقتضي دم واالحتياط العمليفاالحتياط النظري يقتضي الع، وجه العلم ووجه العمل فقد يتخالفان : ومن مصاديق ذلكوجهتني او اجتاهني او بعدين ، 
، بكسر الشهرة له وان كان قويا  كان ضعفه ولو ٢دل على وجوب غسل اجلمعة)خرب ضعيفك(ما لو ان الدليل الضعيف : مثاله، الوجود او العكس 

او استحبابه للشارع ألنه مل يدل فمقتضى االحتياط الفقهي العملي ان يلتزم بالغسل اما مقتضى االحتياط الفقهي النظري هو ان ال يسند وجوب الغسل 
  ٣بل ما دل عليه هو خرب ضعيف او خرب صحيح منكسر باعراض املشهور عنه عليه دليل معترب 

وهي من املسائل  ه هي مسألة التقليد يف اصول الدينالبحث يف االحتياط ومسائله وسوف يقع البحث يف التقليد واول املسائل في واىل هنا انتهى
وهي مسألة تشابكت فيها علوم ثالث هي علم الفقه وعلم خاصة يف كتب املتأخرين االحباث العلمية بعض يف بالشكل الوايف تأخذ حقها  املهمة اليت مل

سهب فيه االصول وعلم الكالم وحنن سنستعرض عناوين املسائل وهي حوايل ثالثني مسألة مث ننتخب منها ما يرتبط بعلم االصول وعلم الفقه وبعضها سن
  . اشارةنشري اليها ولكننا سضها منر ا مرورا واما ما يرتبط بعلم الكالم فيترك لعلم الكالم وبع

  :اما اهم العناوين فهي 
  وعلى تقدير اجلواز فهل هو واجب تعيينا او ختيريا ؟ هل االجتهاد يف اصول الدين جائز ام ال؟:االول
  م وضعي؟ككح وهل هو مربء للذمة ام ال جائز ام ال كحكم تكليفي؟التقليد يف اصول الدين  -على العكس من ذلك–هل :الثاين

  )العقدية ال اصول الفقه(قبل امتام الكالم والبحث يف علم االصول) الفقه(هل جيوز االشتغال بعلم الفروع:الثالث
  .... الطيبني الطاهرين هعنها تفصيال ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وال سيأيت الكالم

  
  :اهم املصادر لالطالع على هذه البحوث هي :حظة مال

  تعليقة احملقق القزويين على املعامل*  الرسائل* الفصول * القوانني وفيه حبث مفصل يف املوضوع*
    وشروحهما واما الوجه الكالمي فيمكن مالحظة التجريد والباب احلادي عشر* ) ٦٧(كافة شروح العروة حول املسألة* الفقه وبيان الفقه*

                                                             
  وهذه مسألة حتتاج للتحقيق فان املشهور شهرة عظيمة بل كاد ان يكون امجاعا هو استحباب غسل اجلمعة لكن توجد روايات صحاح صراح يف -٢

استحبايب  ، وجدير باالنسان ان يلتزم بغسل اجلمعة ألنه احتياط  وقد فسر البعض الوجوب هنا بالثبوت)غسل اجلمعة واجب(وجوب الغسل تفيد ان 
  مؤكد ان مل يكن احتياطا وجوبيا 

وهذه قاعدة عقالئية اذن ال يشكل على ) بعض الفقهاء يقول كلما ازداد اخلرب صحة وكلما ازداد صراحة ازداد ضعفا باعراض املشهور عنه:(هنا لفتة  -  ٣
ق تلك الروايات ، ألن اخلرب اذا كان ضعيفا واعرض عنه املشهور فهو على القاعدة اما اذا كان خربا صحيحا وصرحيا املشهور بعدم افتائهم على طب

واعرض عنه املشهور وكان مبرأى منهم ومسمع فذلك يدل على وجود خلل حقيقي يف اخلرب وان كنا ال نعلمه وبناء العقالء على ذلك فلو كانت 
  ن العلماء او املختصني على خالفها متاما فهذا يدل على وجود خلل يف هذه القاعدة ال نعلمه وهم قد اطلعوا عليههناك قاعدة واضحة وصرحية لك
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