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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

لى اعدائهم أمجعني وال حول وال قوة اال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة ع
  .العظيم

ذلك االحتياط املسبوق او امللحوق بالفتوى  ان االحتياط املذكور يف الرسائل العملية وغريها قد يكون استحبابيا وهوحول كان الكالم 
ي ؟ وذكرنا انه قد يقال انه شرعي لوجوه تقدم عقل االستحبايب وهل االستحباب شرعي اموقد طرحنا سؤاال وهو ماذا يعين االحتياط 

 لنا فلسفة االحتياط احدها وقبل ذكر باقي الوجوه نقول ان هذه الوجوه باالضافة اىل اا جواب عن السؤال املتقدم فهي تبني
بالتسبيحات االربع ثالث  االحوط استحبابا االتيان(لفقيه ومع ذلك حيتاط باالستحباب فيقول لمع وجود فتوى  ملانه اي  االستحبايب

  اخربيان مثال وتقدم الوجه االول وسيأيت ب)جبلسة االستراحةمرات او االتيان 
 على عمل فعملهمن اهللا سبحانه من بلغه ثواب (الرواية تقولان مشول قاعدة التسامح يف ادلة السنن للمورد ف : الوجه الثاين

منها ناك عدة روايات ذا املضمون قد جرى فيها كالم طويل يترك حملله وفيها اقوال وه)وان مل يكن كما بلغهأوتيه ذلك الثواب  التماس
اىل جانب الثواب وهو احد االستحباب والبعض يرى اا تفيد وكوا ارشادا من العقل حلسن االنقياد اا تفيد جمرد حصول الثواب 

انوي الطارئ ومنها اا تفيد اسقاط شرائط حجية اخلرب يف باب اي تفيد استحباب العمل بالعنوان الثاالحكام التكليفية اخلمسة 
الدعاء عند رؤية االحوط استحبابا (ل ه مع ذلك قاولكن يه حبسب ما توصل اليه من استظهارافىت الفقلو : يف ما حنن فيه املستحبات و

  وذلك لوجود )االحوط استحبابا االتيان بثالث تسبيحات(ل ة الثالثة والرابعة مث قايف الركعاحدى التسبيحات فيت بكفاية او ا )اهلالل مثال
 - ج ) على االستحباب القاعدةداللة بناءا على (او داللة فتشملها قاعدة التسامح يف ادلة السنن  - ب رواية ضعيفة سندا  - أ

رواية للك حيتاط رعاية لتلك اصحاح اكثر منها ختالفها لكن مع ذ حاصر لكنه تركها لوجود روايات وداللة ااو لوجود رواية قوية سند
بلوغها بامتام تسع سنني والدخول يف العاشرة لكن لو ان  يف مسـألة بلوغ الفتاة فان الرأي املشهور هو:  املعارضة باالقوى منها مثال

 السند والداللةتام ما هللع- ثالثة عشرة لوجود رواية او روايتنيلوغ بامتامها السنة الثانية عشرة والدخول يف البال ان فقيها كان يرى
عة والثالثة عشرة  وذلك لوجود يف ما بني التاسفافىت بذلك لكن مع ذلك حيتاط استحبابا بان تراعي الفتاة التكاليف الشرعية  -عنده
البلوغ يف  متواترة وداللتها اقوى تدل على انوقد يقال باا سندها امت ، جتاوزت العشرين هي اليت استند اليها املشهور وقد يات روا

حو نبل حيتاط مع متامية روايات الثالثة عشرة ب عنده  فيحتاط ال لضعف سندها او داللتها، لكنه استظهر خالف ذلك ، سن العاشرة 
  فهذا هو الوجه الثاين لالستحباب الشرعي ولقول الفقيه باالستحبابرعاية لتلك الروايات اليت حيملها على االفضلية مثال ، املقتضي 

االحوط استحبابا العمل برأي ( حبسب ما توصل اليه اال  انه يقول يتفشهور فيهو خمالفة فتواه للم:الثالث الوجه
على تفصيل يف تفسري االية او )ويتبع غري سبيل املؤمنني(خطأه والوجه يف ذلك قد يكون مثل قوله تعاىل املخالف لرأيه مع انه)املشهور

  رأي املشهور من باب االحتياطبخذ افي)صحابك ودع الشاذ النادر فان امع عليه ال ريب فيهخذ مبا اشتهر بني ا(قوله عليه السالم
فال يشلمله االمر الوجويب  اذا قامت عنده احلجة الشرعية على اخلالف، ف االخذ بقول املشهوريف وجوب ظاهرة هذه الرواية  :تان قل

  ؟فكيف يستدل ا على االستحباب  ، ١باالخذ
  :القوال يف حقيقة الوجوب والندب ثالثة على قولني منها يتم االستدالل دون الثالثان ا :قلنا

وقامت  كذلك ب من احلقائق التشكيكية فاذا كاناالطلان ان الوجوب والندب مرتبتان من مراتب الطلب ف:القول االول 
فحيث كانت فتواه على عدم الوجوب ال يلزم من ذلك  ، احلجة على عدم الوجوب انتفت هذه  املرتبة وتبقى املرتبة الثانية وهي الندب 

احلجة قامت على فها ومطلقا بل نطرحها مبقدار التعارض اي مبقدار قيام احلجة على خال)خذ مبا اشتهر بني اصحابك( ٢طرح الرواية
  وهو الوجوب فتبقى املرتبة الالحقة  )خذ مبا اشتهر(لول خالف بعض مد

                                                             
  واحلاصل ان الرواية خمصصة بغري من قامت لديه احلجة على خالف رأي املشهور ، او منصرفة عنه - ١
  رفة عنهأي ختصيصها بغري هذا املورد ، او منص - ٢



ومع قيام احلجة لدى ، ان الوجوب مركب من امرين االمر بالفعل مع املنع من الترك : يف حقيقة الوجوب والندب القول الثاين
  على مطلق الرجحان ) خذ مبا اشتهر(فيطرح هذا اجلزء من املركب فتبقى داللة االمر )اي الوجوب(الفقيه بعدم وجود منع من الترك

هو و جيب ان نأخذ مبدلوهلا الثاينلكن  )الوجوب(االول وهو )خذ مبا اشتهر (مبدلولأخذ وبناءا على هذين القولني فحىت لو مل ن  
   ٣)الندب(

اما حقيقتان متباينتان فعلى هذا القول ال يتم االستدالل ألنه ال يكون وجه لالحتياط :القول الثالث يف حقيقة الوجوب والندب 
اما الندب فحقيقة اخرى ال ،  فيتركه قامت احلجة لدى الفقيه على عدم الوجوب تدل على الوجوب فاذا)خذ مبا اشتهر(االستحبايب فان

  دال عليها 
مر اللهم اال ان يقال يف اصل املبحث املبنائي السابق رتبة على هذا املبحث بان االمر يدل مطلق الطلب او نقول يف املبحث املبنائي ان اال

من االلتزام  لو التزمنا بان االمر يدل على الوجوب فال مناص لتصحيح االستحبابواال ، يدل على االستحباب كما ذهب اليه البعض 
  )ان قلت(يف وهذا هو اجلواب عن الشبهة، اذن على تلك املباين سوف خيتلف احلال،ني باحد الوجهني االول

) خذ مبا اشتهر (عليه السالملقوله املشهور الفة لفتوى املشهور فيحتاط استحبابا بالعمل برأي الفقيه اذا الحظ ان فتواه خم ان :واخلالصة
داللتها على الوجوب تدل على الندب فاالستحباب شرعي ألنه مقتضى االمر رفع اليد عن على ما بيناه بعد )خذ مبا اشتهر(وحيث ان 

  )خذ مبا اشتهر(املولوي 
يتبع املتعلق فان ) خذ مبا اشتهر(ان االخذ ب:ان يقال)خذ مبا اشتهر(لكن هل ميكن ان يقال لتصحيح االحتياط االستحبايب استنادا لرواية

  ؟كان املتعلق الوجوب فيجب االخذ برأي املشهور وان كان املتعلق الندب فيستحب االخذ باملندوب 
ان كان متعلقها الوجوب فيجب )خذ مبا اشتهر(تارة تنعقد الشهرة على وجوب شيء وتارة تنعقد على استحباب شيء ف:وبتعبري اخر

خمالفا لرأي هذا كان حيث ان رأي املشهور واما الصغرى  )هذه الكربى( ؟لقها الندب فيستحب االخذ به اما ان كان متع هذ باالخ
  فهل هذا الوجه تام ام ال؟، استحبابا ال وجوبا ) خذ مبا اشتهر(الفقيه لذا حيتاط استحبابا فتشمله

وهو  ما انعقدت عليه الشهرة(اي وليس يف املؤدى  ٤كالمنا يف احلكم) احلكم(و )املؤدى(حلدوث خلط بني ذلك الظاهر انه ال يتم 
فما ادت اليه الشهرة ان كان هو الوجوب فخذ به وجوبا وان كان ما )خذ مبا اشتهر(تارة يكون الكالم يف مؤدى:توضيح ذلك،)املتعلَّق

  االستحباب فاالخذ به مندوبا  ادت اليه الشهرة هو
اىل خالف راي املشهور كفتوى لكنه رعاية  ذهب هذا الفقيه الذيفان ، يف املؤدى وامنا الكالم يف احلكم ليس يف املقام لكن الكالم 

اذن االستحباب ليس مؤدى رأي )فتواه عدم الوجوب وفتوى املشهور هو الوجوب اي كانت (لرأي املشهور يقول باالستحباب 
رعاية لفتوى املشهور احتاط استحبابا فهل هذا االحتياط االستحبايب مؤدى بل انه ولو استحبابا ) خذ مبا اشتهر(املشهور حىت تشمله 

  رأي املشهور؟
  )خذ مبا اشتهر(اذن ال تشمله داللة،  كال :واجلواب 

  هذا هو الوجه الثالث للقول باالحتياط االستحبايب 
االحتياط االستحبايب سنجد ان الوجه يف ذلك هو م بقوهلومبراجعة ادلة الفقهاء ووجه  )كتجربة عملية(وعند التدقيق يف الرسائل العملية 

رعاية احراز الواقع او الوجه الثاين وهو مشول قاعدة التسامح يف ادلة السنن هلا او الوجه  احد الوجوه الثالثة املتقدمة اما االول وهو
  ان املشهور افىت على خالف رأيه فيحتاط بالعمل برأي املشهور استحبابا  الثالث وهو

           ..... تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين رعي يأيت الكالم عنه ان شاء اهللاك وجه رابع للقول باالستحباب الشوهنا
 

                                                             
  .او باملرتبة الالحقة  - ٣
    وهو االحتياط االستحبايب أي استحباب العمل بقول املشهور ال ان قول املشهور كان باالستحباب - ٤
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