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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  باهللا العلي العظيم قوة االالدائمة على اعدائهم أمجعني والحول وال احلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة      
لكن لو ان ، رجوع اىل احتياط املفضول العندئذ ان االعلم لو احتاط فقد سبق انه جيوز :ئل منهااكان الكالم يف مسائل االحتياط وبقيت هنا مس

ولو فرض انه ايضا احتاط باحتياط خمالف املفضول ايضا احتاط باحتياط خمالف الحتياط االعلم فهل جيوز الرجوع ملفضول املفضول ام ال؟
  ...وهكذا ؟لالحتياطني السابقني فهل ميكن الرجوع لرابع

فا يف الطرفني بل كيف تكون ثالثة احتياطات متخالفة؟ ليتصور االحتياط متخان تصوير ذلك اي كيف ولكن قبل ذلك نتسائل عن امكا
   ا؟الثالث لكن التسبيحة الواحدة ليست احتياطاتيان بالحتاط مثال لو دار االمر بني تسبيحة واحدة وثالث تسبيحات فا

  .غري النسبية ايضاانه ميكن تصوير ذلك يف االحتياطات النسبية بل ميكن تصويره يف االحتياطات :واجلواب
 هو شربا اال مثن شرب واحتاط املفضول بكون الكر٤٣ما كان مكعبه  هو كما لو احتاط االعلم بكون الكرفذلك لنسبية ما يف االحتياطات اأ

ث فهنا ثال، شربا ٢٧مع احتمال كون الكر ما كان مكعبه  الشيخ العراقيشربا كما هو رأي ٣٣شربا واحتاط مفضول املفضول بكونه ٣٦
ال ملا ، شربا ٣٣شربا واحتياط املفضول هو بالنسبة ملا هو اقل منه وهو ٣٦احتياطات لكنها نسبية ألن احتياط االعلم هو بالنسبة ملا هو اقل منه وهو

لو تعارض االقرار كما وذلك نسبية فالظاهر انه ميكن ايضا الحتياطات غري االاما يف ، اذن فتصويره يف االحتياطات النسبية واضح منه هو االكثر 
مث قامت بينة على ان السارق غريه فاحتاط االعلم  ١اقامة احلد استحقف -بشرائط السرقة-كما لو اقر انه سرق ، باجلرم مع البينة على اخلالف 

واحتاط املفضول ، تلَعوما فَفهو االعرف بنفسه )معاذيره بل االنسان على نفسه بصرية ولو القى( لقوله تعاىلالرجحيتها بتقدمي االقرار على البينة 
 بينةالوالن ) امنا اقضي بينكم باالميان والبينات( االكرم صلى اهللا عليه والهيببتقدمي البينة على االقرار ألنه املطابق للضابطة القانونية اليت شرعها الن

اما البينة فتقوم على وجود ه مثال ابنه او ابا و كانكما ل املقر قد يكذب لتربءة السارق احلقيقيالن  ابعد عن احتمال الكذب واخلطأ العادلة
اما مفضول املفضول فاحتاط بالرجوع اىل االحكام الالحقة واسقاط احلد ألن احلدود تدرا ،  فهي ابعد عن احتمال الكذب واخلطأ شاهدين عدلني

وكما لو اقر بانه ،بسقوط احلد والرجوع اىل التعزير  فاحتاط ٢)واليت يندر اجتماعها )٤٤(لو استجمعت الشرائط الو(بالشبهات فال تقطع يده 
مع قطع النظر عن وجود رواية وذلك قاتل وقامت بينة على ان غريه هو القاتل واحتاط مفضول املفضول بسقوط القصاص والرجوع اىل الدية 

  .اذن ميكن تصوير ذلك على كال النحوين ، صحيحة خاصة مبورد القتل مفادها امجاال التخيري 
  .احلكم على القاعدة وانه جيوز العدول من احتياط االعلم ال اىل املفضول فحسب بل اىل احتياط مفضول املفضول وقد اوضحنا سابقا ان 

اقوى من الظن احلاصل من احتياط املفضول املخالف  ٣تياط املفضولاالعلم املعتضد باحاحتياط  الظن احلاصل من بان :اللهم اال ان يقال
بل ان هذا االشكال يسري اىل املبحث السابق وان االعلم لو احتاط ووجد مفضوالن متساويان ، فضول االخر فال يصح الرجوع اليه الحتياط امل

اذ هذا االشكال يسري اىل ذلك املبحث ان ف) على القول بالتخيري ال التساقط(ذكرنا سابقا بانه جيوز الرجوع اىل اي منهما قد وختالفا يف الفتوى ف
املطابق له فتواه باحتياط االعلم  رجوع اىل فتوى املفضول املعتضدةلان احتياط االعلم معتضد بفتوى احد املفضوليني فال ختيري بل يتعني ا:يقال 

م فتركن فتوى هذا املساوي يطابقها احتياط االعلفام يرون ان انه عندما توكل هذه القضية اىل العرف بل اىل بناء العقالء :وبتعبري اخر قد يدعى
فهل هذا االستدراك يف ، قول املساوي املخالف له بالفتوى احلاصل من من اقوى هذا املفضول م اليه ويكون الظن النوعي احلاصل من قول نفسها

  :الظاهر انه ميكن املناقشة فيه من جهتني،حمله؟ ولو بنينا عليه سوف خيتلف احلكم عما تقدم بيانه يف تلك املسألة ويف هذه املسألة
  تبتين على مبحث مبنائي وهو هل نتعدى من املرجحات املنصوصة اىل غريها ام ال؟:االوىل اجلهة 

لكن العديد من االعالم ، الشيخ االنصاري يف مبحث تعارض اخلربين ارتأى التعدي من املرجحات املنصوصة يف الروايات اىل مطلق ذي املزية 
  .ت الواقعية لالحكام الشرعية واحلجج الشارعية ليست بايدينا فال يصح التعديهذا التعدي وان هذا قياس وان املالكا رفضوا

                                                             
  والخيفي انه البد ان يقر مرتني - ١
 كتاب احلقوق  ١٠٠يف موسوعة الفقه ج ٤٤يالحظ تفصيل الشرائط ال - ٢
  .قهما ال خيفي كون هذا يف صورة تواف - ٣
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لنص هو الروايتني اذن االشكال االول مبنائي فاذا مل نقل بالتعدي عن املرجحات املنصوصة اىل غريها هناك فال جمال لتعديتها هنا ألن مورد إ 

  .املتعارضتني واملقام تعارض الفتويني املعتضدة احدامها باحتياط االعلم 
لكن ال جند ان ذا املزية ارجح  ا بناء العقالء فاننىلانه عند الرجوع اىل العرف بل ا:كما قيل تبتين على اشكال بنائي فقد يقال:الثانية اجلهة 

جح لكنه ليس بدرجة رارأي االعلم ال شك بان اذ ن االعلم وغري االعلم ت فيه فتويافليف كل مبحث ختاما نقول ذلك اىل حد املنع من النقيض ك
يف  هملكن، بالكامل باملفضول  الثقة تاال لو فقدكالرجوع اليه االعلم غري اىل على الرجوع بناء العقالء يف خمتلف العلوم ان املنع من النقيض ف

حتياط االعلم باواملقام كذلك فلو تعاضدت فتوى احد املتساويني ،  من الرجوع اىل غريهمن دون منع لالعلم الذهاب  وناحلاالت العادية يرجح
وهذا حبث حيتاج للتأمل ألنه يعود اىل ، عهدته على مدعيه  وخالف ذلك، ي ليس مانعا من النقيض مرجح نديب وليس وجوبيا ا هفهو مرجح لكن

يت حتقيقه موجب لتعني االعلم ام ال؟سيأهل ذلك و؟ عقال او شرعا الرجوع اليه يلزم املزية هل  ، وان ذام املبحث الكلي وهو وجوب تقليد االعل
  ...يف حمله 

ان االعلم او غريه اي ان ) االحتياط املذكور يف الرسالة اما استحبايب وهو ما اذا كان مسبوقا او ملحوقا بالفتوى (  من العروة٦٤املسـألة
عروفة مفهو احتياط استحبايب وهذه املسألة واضحة و، بالفتوى  ااو ملحوق ااالحتياط مسبوقكلما كان او انه احتاط فافىت اي ، لو افىت فاحتاط 

رضعة حمرمة  ةعشر ؟ وذلك كما لو افىت املرجع بان مخسذا يعين االحتياط االستحبايب الم وانه ماهذا الكمعىن  كن حتليلها حيتاج للتدبر وانه مال
استحباب هو هذا االستحباب هل ان  اي ؟استحباب هذا االحتياط اط مبحرمية عشر رضعات فهذا االحتياط هو استحبايب لكن ماذا يعين لكنه احت

  وما وجه كل منهما ؟ مث ما هو الفارق بينهما؟ عقلي ام شرعي ؟
: وسندمج اجلواب عن السؤالني فنقول  املختار يف املقام كر ما هوتطرق هلذه املسألة وحنن بتوضيح واضافة وتغري نذ )بيان الفقه(د العم يف السي
  .ان متت فاالستحباب شرعي واال فهو عقلي ا وذلك الحد وجوه ثالثة فحتمال االول ان يكون هذا االستحباب شرعياال

  :والفرق بني االستحباب الشرعي والعقلي امران
قبح (ن مدرك الرباءة  كان عقليا نظري الرباءة العقلية والشرعية فان كافاالستحباب شرعي واالهو الشارع ن كان ا اان احلاكم :االول

  .فالرباءة شرعية هذا هو الفرق االول يف املنشأ واملدرك )رفع ما ال يعلمون(فهي عقلية وان كان مستندها ومدركها  )يانالعقاب بال ب
لصغريات و الشرع بدعوى ان عمومات ادلة االحتياط تشمل كل هذه اما هو مدرك االحتياط االستحبايب ؟ قد يقال ان املدرك ه: ويف املقام 

رواية يترك حملله او لعلى تفصيل ونقاش يف االستدالل ذه ا)ان تنتظر حىت تذهب احلمرة وتاخذ باحلائطة لدينك  كارى ل(كقوله عليه السالم
ان االوامر ببالقول فغرى صالصغرى والكربى اما اثبات العلى اثبات واجلامع ان ذلك موقوف ) اخوك دينك فاحتط لدينك مبا شئت(الرواية املعروفة

  . )بأن نستظهر منها ذلك(الواردة يف شأن االحتياط هي مولوية 
ى كربفاذا قبلنا هذا المولوي سواء اكان ندبا او وجوبا  وىل معمال مقام مولويته فهونا ان ما صدر من املوىل مبا هو مواما اثبات الكربى فقد تقدم م

واال فال هذا هو الوجه  ال مبا هو ناصح فالوجه االول يتمصادر من االمام عليه السالم مبا هو موىل )اخوك دينك فاحتط لدينك(واستظهرنا ان 
مثل استحباب صالة الليل فهي مستحب فتكون يستحب العمل ا شرعا لصدور االمر ا من الشارع  هريان احتياطات االعلم وغفول وعليه اال
   :، وذا يظهر وجه اخر للفرق وهورعي وليس عقلي ش

ما امتثال االستحباب العقلي فال ثواب واب اامتثال االستحباب الشرعي يترتب الثعلى ان : بني االستحباب العقلي والشرعي الفارق الثاين
اذا فانه اما املوىل مبا هو موىل ، يثيب وال يعاقب لكنه ال ملفسدة ملا فيه من ادراك املصلحة امللزمة او جتنب اط العقل يلزم او حيبذ االحتيااذ يف امتثاله 

ويأيت الكالم يف بقية الوجوه ان  ااي مولوي اا هو الوجه االول لكون استحباب االحتياط شرعيهذ، الفة ثيب على االطاعة ويعاقب على املخيسالزم 
                                                           .... هرينالطا الطيبني  تعاىل وصلى اهللا على حممد والهشاء اهللا
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