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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 والقوة االباهللا العلي العظيم حولائمة على اعدائهم أمجعني والالد على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة احلمد هللا رب العاملني والصالة
افىت واحتاط لو انه قد قيل ان اعلم اىل مضت بعض البحوث عن ذلك ووصل الكالم  ستحبايب لالعلم وقدان االحتياط االحول كان الكالم 

نه وان جاز العمل باالحتياط ختيريا ال املفضول مستندا اليها ىاستحبابا وكانت فتوى املفضول مطابقة الحتياطه فانه ال جيوز للمكلف العمل بفتو
  :وذلك لوجهنيكقسيم ولكن ال جيوز العمل مبا وافق االحتياط من فتوى املفضول 

  حرمة العدول واليت ال تصدق بالتمسك باالحتياط ولكنها تصدق بالتمسك بفتوى املفضول  :االول
ألن الفرض ان فتوى االعلم ليس تشريعا ولكن العمل بفتوى املفضول تعد تشريعا  حرمة التشريع حيث ان العمل باحتياط:الثاين

واجبنا عن الوجه االول بان العدول املفضول ليست حبجة بناءا على وجوب تقليد االعلم فاالستناد يف احكام الشارع اىل املفضول تشريع حمرم 
على اشكال يف هذا ، جة اىل الالحجة اما اذا كان املنتقل اليه ايضا حجة فال باس به ليس حمرما لعنوانه بل هو حمرما ملالكه وهو االنتقال من احل

  الوجه سيأيت بيانه
تشريع حمرم واال بان كان يف  ١املفضول يف العبادات فاالستناد اليهبانه لو كان رأي  هاالعالم اجاب عنبعض فان  :واما الوجه الثاين 

  شريعا حمرما املعامالت باملعىن االعم فانه ليس ت
ل بني حرمة التشريع وبني وجوب قصد القربة والتفصيل جيري يف الثاين حدث خلط هلذا املفص ذا التفصيل ليس بتام والظاهر انهلكن الظاهر ان ه

قصد القربة  يف العبادات وال جيب ذلك يف املعامالت ومل يكن اشكال ذلك العلم من حيث افتقاد دون االول اي جيب ان يقصد املكلف القربة
ستند اليه عدم كون فتوى املفضول حجة فكيف يبلحاظ وامنا اشكاله هو حرمة التشريع ليقال باختصاصه بالعبادات باالستناد اىل فتوى املفضول 

  .سواء أكان يف العبادات ام يف املعامالت يسند اىل الشارع ما افىت به فهذا تشريع حمرم كيف  و
ات ام يف املعامالت وتوضيح ذلك يتوقف على تعريف التشريع حمرم مطلقا سواء اكان يف العباد ه له ألن التشريعونقول ان هذا التفصيل ال وج

  للعبادات واملعامالت باجياز ووجه حرمته وسنجد ان التعريف ينطبق على كال االمرين وان االدلة عامة 
د ام ظن باخلالف ام ظن بالوفاق ظنا غري شارع سواء اشك هذا املسنِاسناد ما مل يعلم انه من الشارع اىل ال(فهو  اما تعريف التشريع 

  )،  فكيف لو علم باخلالف معترب
ر او يسند لصدوسند مع ظنه ظنا غري معترب باان يسند اىل الشارع مع علمه بعدم صدوره منه او  يسند مع شكه بالصدور او ي:اذن فالصور اربعة

ا ال فرق بني ان يكون ما اسنده للشارع يف علم اهللا وعامل الثبوت ومنت الواقع وكذ، ذلك تشريع حمرم   فرق فان كلالو ، مع ظنه بعدم الصدور 
فهو وكان كما اسنده ثبوتا من غري ان يعلم صحة االسناد كونه منه ، لو اسند للشارع حكما وهو ال يعلم انه اي ، خمالفا ام مل يكن كذلك 

اليه ، ومل ان التشريع هو اسناد ما مل يعلم انه من الشارع من ارتأى على خالف ) وهو القول املختار(يينتشريع حمرم على حسب رأي احملقق النائ
رأي غري صحيح ويظهر ذلك مبالحظة ما لكن هذا الفان طابق الواقع فليس تشريعا نعم هو جتري وان خالف فهو تشريع حمرم يكن كذلك واقعا 

اذن التشريع هو اسناد ما مل يعلم انه من الشارع اىل الشارع وهذا التعريف كما ينطبق على العبادات فهو  سيأيت من مالحظة ادلة حرمة التشريع ،
ينطبق على املعامالت ايضا فاذا كانت فتوى املفضول حمرمية العشر رضعات وهي مسالة غري عبادية  و اسندت ذلك اىل الشارع اعتمادا على 

  ليست حبجة فهو تشريع حمرم  قول املفضول والفرض ان فتوى املفضول
ق بينهما والتشريع ما تقدم والفر ادخال ما ليس من الدين يف الدين ان البدعة هيفهو  الفرق بني التشريع والبدعة والبأس باالشارة اىل

حمل اشكال اما البدعة فهي اسنادي اىل الشارع ان  الثبوت ألن التشريع هو االسناد فاحلديث يدور يف عامل االثبات وهو الفرق بني االثبات و
اما الفرق من حيث النسب االربعة فهناك كالم وانه ، فرق املفهومي بينهما لالدين سواء اسندت ام مل اسند وهذا هو امن ادخال ما ليس يف الدين 

  فليتدبرعموم مطلق او من وجه او التساوي هل هو 

                                                             
  .اي اىل فتوى املفضول  - ١



فظاهر االية منفصلة حقيقية  )هللا اذن لكم ام على اهللا تفترونآ(اما من النقل فقوله تعاىل فنقول باجياز،  واما الدليل على حرمة التشريع بقول مطلق
ليس هذا حمل  فاالستدالل باالية واضح وهناك ايات اخرى ميكن االسناد اليها، فاذا مل يكن اذن من اهللا باالسناد اليه فيكون افتراء على اهللا 

  :ة التشريعبالعقل على حرمواما االستدالل تفصيلها ، 
  ٢املوىل  هذا ظلم حبق :اوال

    ٣هذا ظلما حبق العباد:وثانيا
انواعه لكونه كذبا  كذب بل اقبح اضافة اىل انه،  يسند كل احد ما شاء اىل الشارعالتشريعي والقانوين اذ ان هذا يستلزم اهلرج واملرج  :اوثالث

  حملاهلاباالضافة اىل وجود وجوه فساد اخرى تترك ، على اهللا تعاىل 
بل  ءذلك فتوى اعاظم الفقها ىوعلحمرم مطلقا بل التشريع ، هذا التفصيل ال وجه له ، ان غريها و العبادات بني ل اذن نقول هلذا العلم املفص

  مطابقة والذي ال يرتبط ذا التفصيل عن ذاك اخلالف يف املطابقة والال املسألة امجاعية مع قطع النظر 
  ندما استند اىل قول املفضول فحيث ان قول املفضول مطابق لالحتياط فقد برأت ذمته كلف عان امل :ال يقال

لكن ذلك با الستناده للحجة لكان معذورا حبكم العقل لُكانت هناك حجة طابقتها ال حجة فان استناد املكلف للال حجة لو عاد  لو :فانا نقول
كما لو ان الثقة اخرب وطابق  وذلك) واال كان متجريا(ورا لو خالف ذلك الرأي الواقع لو مل يعد اليه ملا كان معذ اتباع للحجة حقيقة ، واما

  ه خرب الفاسق فهل االستناد خلرب الفاسق مربء للذمة؟خرب
البحث  اىل خرب الثقة لكان ذلك خروجا عن موضوعلبا حبيث عاد تقليده وكان ملتفتا اىل املطابقة  كان هذا املكلف او السامع للخرب اذا: نقول

ا اىل ذلك اي الحظ املقلد او السامع خرب هذا الفاسق بشرط ال لو مل يعد لب هلكنبل هو عمل بقول الثقة اىل ذاك الفاسق  ومل يكن ذلك عدوال
  مل يطابق حكمه الواقع ملا كان معذورا  ال غري فال شك انه يف حكم العقل لوبعنوانه واتبعه مثال 

ان التمسك باالحتياط مربء للذمة ألن االحتياط قسيم لالجتهاد : ويف املقام ، لو مل تطابق الواقع لكان معذورا ف امضاها الشارعاما احلجج اليت 
  .لكن فتوى املفضول املطابقة لالحتياط لو استند اليها لكان غري معذور لو خالفت هذه الفتوى الواقع عقال والتقليد 

االحتياط فهو البحث عن قابل الشق االول الذي كان البحث فيه عن االحتياط االستحبايب ميف واليت تعد الشق الثاين  املسألة اجلديدة
ختري املكلف بني العمل باحتياطه وبني الرجوع ، لو احتاط االعلم وجوبيا انه الوجويب وهو االحتياط االبتدائي غري املسبوق او امللحوق بالفتوى ف

  :العروة وهنا مباحث هذه املسالة كما ذكرها صاحب لفتوى املفضول 
اعولة  ام التكليفية اخلمسةكعندما نقول االحتياط الوجويب فهل هذا الوجوب هو وجوب شرعي الذي هو احد االح :املبحث االول

ه الشارع ام جعلسواء غري جمعول من الشارع ويراد به اللزوم  وجوب عقليال هذا يتحقق ام ان الشارع ولو مل جيعله الشارع مل  قبل واملعتربة من
  ؟مل جيعله 

عقليا وليس جمعوال للشارع فعندما يقول  وب وجوبالسيد العم يف بيان الفقه يستظهر ان الوجوب عقلي ويقول هذا الوج :هنا احتماالن
  فهو حكم عقلي ال غري ) وجوبا االحوط(االعلم

  ون دليال على هذا الكالم مث نالحظ هل هذا الكالم تام ام ال ؟هذا الكالم مل يذكر له بيان الفقه دليال فينبغي اوال مالحظة ما ميكن ان يك
  .... الطاهرينصلى اهللا على حممد واله الطيبني ان شاء اهللا تعاىل ويف ذلك سيأيت الكالم 

                                                             
كم للشارع من غري اذنه تعد على حقه ، فهو ، واسناد احل -عكس العدل–الن الظلم عدم اعطاء ذي احلق حقه او وضع الشي ء يف غري موضعه  - ٢

  )ان الشرك لظلم عظيم( كالشرك باهللا 
  الن اسناد ما مل يعلم انه من الشارع اىل الشارع ، يستلزم الكثري من وجوه الفساد ، اذ يفتح الباب لكل من هب ودب ليشرع كما شاء - ٣
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