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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وال قوة اال باهللا العلي العظيم ئهم أمجعني وال حولاحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدا
ىل اوما هي الوجوه اليت ميكن ان تكون السبب يف ان يصري الفقيه  ؟وجوبه عقلي ام شرعيان هل و  كان الكالم حول االحتياط الوجويب

تعيني والتخيري وذكرنا ان الصور لدى الدوران هي وقد ذكرنا بعض الوجوه اىل ان وصل الكالم اىل اصالة دوران االمر بني ال، االحتياط الوجويب 
صورة دوران االمر بني التعيني والتخيري يف مرحلة اجلعل يف االحكام الظاهرية مثل احلجية وقد تقدمت وان اصالة التعيني :الصورة االوىل  :ثالث

  هي احملكمة
ني وجوب واملثال املعهود لذلك هو دوران االمر بالحكام الواقعية هي الدوران بني التعيني والتخيري يف مرحلة اجلعل يف ا:الصورة الثانية

تعيينا او  ااالجتهاد فيها واجببني كون لو دار االمر يف اصول الدين :مثال اخر،  الغيبة عند بسط اليد او وجوا ختيريا صالة اجلمعة تعيينا زمن 
جاز التقليد يف اصول الدين ام مل عا وجمزء وصحيح سواء أقط اصول الدين مربء للذمة تهاد يفألن االج، وذلك كونه واجبا ختيريا بينه وبني التقليد 

واجب ختيريي هاد كواجب تعييين وبني التقليد كفلو دار االمر بني االجت، جيز اما التقليد فيحتمل كونه العدل الثاين يف احلجية وصحة االحتجاج 
كان هذا وان ، المتثال يف االحكام الواقعية يف قبال مرحلة ا،  التعيني والتخيري يف مرحلة اجلعل فهذا هو املورد الثاين من موارد دوران االمر بني

  .١فليتدبراملثال يرجع يف وجه اىل الصورة االوىل 
ا هو املعني ان يدور االمر بني التعيني والتخيري يف مرحلة االمتثال ال مرحلة اجلعل بان كان يعلم يف مرحلة اجلعل ان هذ:الصورة الثالثة

ن يف مرحلة االمتثال حيث ال قدرة له على اجلمع مع وجود تردد يف ان املعني ايهما فهنا جتري القاعدة ايضا فهذه صغرى من هو الواجب لك وانه
نهما ففي مرحلة غري قادر على اجلمع بياملكلف وجد غريقان احدمها حيتمل كونه نبيا و لوما  صغريات قاعدة الدوران واملثال املعهود لذلك هو

وذاك قطعا ليس بنيب النيب هو  ان هذا تا احتملاملتعني لكن يف مرحلة االمتثال اذاجلعل الفرض ان مالك انقاذ النيب هو الغالب على انقاذ غريه وهو 
هذا هو املثال املعهود لكن هذا  ،فيدور االمر بني التعيني والتخيري يف مرحلة االمتثال حيث املقياس القدرة وعدم القدرة على االتيان بالتكليف 

من الضالل واالحنراف ، كما لو دار االمر بني انقاذ من هو من االهل او غريه : التمثيل بامثلة اخرى ينبغي فلذا  االن املثال ليس موردا لالبتالء
فلو دار االمر بني انقاذ شخصني ) ليكم ناراواه انفسكم اقو(م على غريه لقوله تعاىلانقاذ من هو من االهل مقدقد يقال بان ففي مرحلة اجلعل 

  احدمها حيتمل انه من االهل فهنا جمرى القاعدة يف مرحلة االمتثال بعد الفراغ من التعيني يف مرحلة اجلعل
عا وكالم طويل والذي يهمنا انه لو ذهبنا يف بعض هذه الصور اىل الرباءة فاالمر خارج موض وعلى اي تقدير فهذه الصور الثالث فيها

حيكم ، االحتياط يف موارد الدوران اذ (يقال ان االحتياط وجوبه عقلي هنا عما حنن فيه وان ذهبنا يف كل هذه الصور او بعضها اىل االحتياط ف
ث املبنائي ما سلف يف املبحهو اجلواب ان ف،حنن فيه ما يف و، الحتياط الوجويب لرابع الذي يلجئ الفقيه للقول باهذا هو الوجه ا) العقل بوجوبه

  وان كل ما حكم به العقل فان حكم الشارع يف مورده ميكن ان يكون مولويا وليس بالضرورة ان يكون ارشاديا
: وهو -التدبر والتفكر ميكن ان تظهر وجوه اخرى تلجئ الفقيه اىل االحتياط الوجويببو-واالخري الذي سوف نذكره : الوجه اخلامس

ان الزواج بالبكر البالغة : توضيحه مبثال،عقلي حكم العقل باحلظر فاالحتياط يف مورده حكم افق الشرعر عقال فكلما والقول باصالة احلظ
 ٢ر ألن التصرف يف ملك املوىل جل وعالتياط قد يكون من وجوهه اصالة احلظهذا االح)االحوط وجوبا جتنبه(الرشيدة بال اذن ابيها قد يقال ان

 و قد رع فاحدى وجوه املنع هي اصالة احلظنفلو ذهب الفقيه اىل امل)ربناءا على القول باصالة احلظولية هذه هي القاعدة اال(بال اذن منه حمرم
وفيما  وما عدا ذلك يبقى على االصل ففي ما خرجنا فيه فاالباحة شرعية، بالروايات غري املعارضة ، خرجنا عن هذه االصالة فيما اذا رضي االب 

  دبر وموارد هذا الوجه ليس بالقليلةر عقلي فليتمل خنرج فيه فاحلظ
  ) يها للقول ان وجوب االحتياط عقليالوجوه اليت ميكن ان يستند ال(بحث ذلك نصل اىل اية هذا املبو

                                                             
  .وكذا التقليد طريقيا غرييا لكان من الصورة االوىل ولوقيل بكونه واجبا نفسيا لكان من الصورة الثانية) االجتهاد(لو لوحظ وجوب  - ١
  فان ما يف الكون ملك هللا سبحانه فال جيوز اي تصرف يف اي شيء او اي شخص اال باذنه ورضاه  - ٢
  



ري املكلف بالعمل باحتياط االعلم ارد االحتياط الوجويب لالعلم يتخيف مو(يف اصل مسألتنانا ناف ، االعالم جدير بالتأمل الحد بقي كالم
 :بان هذا التخيري بني الطرفني وصحة الرجوع للمفضول متفرع على امرين : لكن بعض االعالم يقول) ني الرجوع اىل املفضول يف فتواهوب

  )االربعة املتقدمةفانه احد الصور (وهذا الوجه ال نقاش لنا فيه ، ان يفقد االعلم االدلة االجتهادية فيصري لالحتياط :االول
يفقد االصول ية اوال بعد ان يفقد االدلة االجتهاد ياط االفان الفقيه ال يصري اىل االحتوعلى هذا الكالم  ،ان يفتقد االعلم االصول العملية  :الثاين

  ؟يلجأ اىل االحتياط وحينئذ يتخري املكلف بني العمل باالحتياط وبني الرجوع للمفضول فهل هذا الكالم تام ام ليس بتامثانيا فالعملية 
فان االحتياط  اخللل الفيناما ، فهذا التعبري منه يعاين من خلل فين اوال باالضافة اىل خلل حقيقي  ان االحتياط هو احد االصول العملية :واجلواب

ا يلجأ اىل االحتياط عنها حىت تقول ان االعلم لو فقد االدلة االجتهادية اوال مث فقد االصول العملية ثاني اهو يف رتبة االصول العملية وليس متاخر
لو فقد االعلم االدلة االجتهادية اي ما يستنبط منه احلكم فانه يلجأ اىل ما : يا ان نقولوالصحيح فن، االحتياط يف عرض االصول العملية  ثالثا وامنا

  ) فتوى املفضولبني االحتياط و بني(حينئذ  فيتخرييفة العملية هو االحتياط العملية فان كان ما حيدد الوظ يفةظالوحيدد 
لكن هذا اجلواب حيتاج اىل ملزيد من التحقيق والتدقيق وان كان ،  اذن من الناحية الفنية فكالمه يوهم وجود مراتب ثالث وليس بصحيح

ضها يف العملية االربعة ليست كلها يف عرض واحد بل هي على قسمني فبع ان االصول :ولعله هو منشا اخللط يف ذهن هذا الفقيه وهو، صحيحا 
اي باقي االصول يف طول (تلك االصولسابق رتبة على من االصول احملرزة هو عد طول االخر والبعض يف عرض االخر فمثال االستصحاب الذي 

تصحاب يف احد سفاالستصحاب مقدم على االحتياط حىت يف موارد العلم االمجايل ألنه يف موارد العلم االمجايل لو جرى اال) االستصحاب
تصحاب مقدم رتبة ألنه حيل العلم االمجايل فيحل موضوع فاالس، علم االمجايل سوف ينحل فان ال ٣باالستصحاب املعارض مل يبتلَو الطرفني

مث وقعت قطرة ) احدى الصوروهذه (ارة واالخر مستصحب النجاسة لو كان احد االنائني مستصحب الطه: مثاله، االحتياط وينفي موضوعه 
بل -ارة ذاك االناءذاك االناء اذ ال استصحاب لطهالطهارة تصحاب طهارة هذا االناء غري معارضة باستصحاب ملعني فهنا اسول يف احدمها غري اب

هذا لو جرى االستصحاب يف احد الطرفني لكن لو  ستصحاب فالعلم االمجايل ال يتنجز وال يؤثر واذا جرى هذا اال -هو مستصحب النجاسة
  رتبة على االحتياط؟ ستصحاب ايضا مقدمالطرفني فهل االجرى يف كال 

هي املعارضة وليس عدم تقدمه رتبة على االحتياط فاالستصحاب مقدم  حينئذ مشكلة االستصحاب ، وذلك الن ايضا نعم  اجلواب
 للتخيري وبالنسبة بةلكن االحتياط بالنس،  اذن االمر بالنسبة لالستصحاب واضح،لالحتياط على االحتياط اال ان معارضه ازاله فوصلت النوبة 

  اصويل  ا يف عرض واحد وهذا االمر اىل االن واضح كمبحثاعرضها ألن موضوللرباءة فانه يف ع
فنحن نتخري ) االحتياط(ووصل االمر اىل هذا االصل العملي وهو ان االعلم لو احتاط  :مبحث جديد مل يبحث حيتاج للتأمل هنا لكن

ايضا خمريون يف العمل برأيه  لمفضول لكن ماذا لو ان االعلم وصل اىل التخيري من االصول االربعة فهل حننبني احتياطه الوجويب وبني الرجوع ل
فهل حنن خمريون وكذلك لو وصل االمر اىل الرباءة  فهل االمر كذلك ؟مثال  ملفضول الذي يرى تعني احد الطرفنيوبني الرجوع اىل ا يف التخيري

الفقيه كان الشك احلاصل من اي يف نظر ؟ نع واحلرمة وع للمفضول حيث رأى املوبني الرجاالعلم  وصل اليها اليتيفة العملية بني مقتضى الوظ
فهل الدلة اجتهادية تامة لديه ءة لكن املفضول كان يرى املنع او الوجوب الرباشكا يف التكليف فكان جمرى فقد النص او امجال النص حيث 

  التخيري كذلك جاري ام ال؟
ري الرباءة او التخيري فهل يتخ لكنه لو وصل اىلاملكلف فهنا يتخري االعلم لو وصل اليه ) االحتياط(ي االصل العمليرة اليت ذكرها الفقهاء هالصوان 

  ة تأيت ان شاء اهللا تعاىل وللحديث صل ؟املكلف ايضا بني رأي االعلم وراي املفضول
  .... الطاهرين وصلى اهللا على حممد واله الطيبني

                                                             
بتلى باملعارض كما لو وقعت قطرة جناسة يف احد االنائني الطاهرين فان استصحاب الطهارة يف هذا االناء معارض عادة االستصحاب يف اطراف العلم االمجايل م - ٣

 جرياا فيتنجز العلم االمجايلباستصحاب الطهارة بذاك االناء فال جيري اي من االستصحابني البتالئه باملعارض بلحاظ وجود العلم االمجايل اذ لواله ملا كان مانع من 
  .       فيهما 
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