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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
اهللا احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال ب

 .العلي العظيم
أو بكيفية االحتياط باالجتهاد  عارفاً ن يكونأو ال لكن جيب أكان  قوى جواز العمل باالحتياط جمتهداًاأل(: من العروة ملسألة الثانيةا
  ).التقليدب
  :لكالم يف االحتياط وفيه حبوثا

كما يف الشبهات  وذلك )صل وجوبهأاالتيان مبا شك يف ( -١هو  :١ول تعريف االحتياطالبحث األ تعريف االحتياط مبوارده الستة
باالجتناب عن ما أو (فيها يكون  ن االحتياطإلتحرميية حيث لشبهة اعكس موارد ا ،يف موارد الشبهات الوجوبية ٢البدوية قبل الفحص

   ).شك يف حرمته
م ال؟ فمثل صاحب أنه اكتساب أنه فائدة ولكن هل يصدق عليه أم ال؟ باعتبار أن املهر فيه مخس أ يف لو شكفي الشبهة الوجوبية ف

يف وجوب صلة  كوكذا لو ش ،يف اهلديةاألمر وكذا  ،اط وجوباًاحت) رمحهم اهللا مجيعاً(والبعض كالوالد  حوط استحباباًالعروة قال األ
، وأما الشبهة التحرميية فكما لو ولتيان مبا شك يف وجوبه وهذا املورد األذن االحتياط يكون باإل، إفاالحتياط يقتضي صلته ةرحم بعيد

   .شك يف حرمة املرتضعة معه عشراً
؟ وهل تنطبق عليه عناوين االضرار بالغري؟ بعض الفقهاء حرمه وبعض آخر أجازه مثال آخر التسوق الشبكي فهل هو حرام أم حالل

  .فاالحتياط يقتضي التجنب ألا شبهة حترميية
ما وىل كان الشك يف أصل التكليف أففي الصورة األ )وجوبهأصل و متعلقاته بعد العلم بأو االتيان مبتعلقي الوجوب أ -٢ :املورد الثاين

ن وظيفته يف أالواجب معلوم ولكن املصداق مردد فاالحتياط يقتضي اجلمع كما لو شك شك يف املكلف به أي أن فاليف هذه الصورة 
    .ن جيمع بني القصر واالمتامأحوط و االمتام فاألأالقصر 

  .ن يأيت اأم ال فاالحتياط أكما لو شك يف جلسة االستراحة هل هي جزء  )االتيان مبا شك يف جزئيتهأو ( -٣ :د الثالثراملو
زء داخل يف الشيء والشرط خارج اجلن ة أوالفرق بني الثالث )تهيقيد شك يف  أوشرطيته  شك يف االتيان مباأو ( ٥و٤املورد الرابع  

ن القيد ينتفي بانتفائه املقيد به أ فهو الفرق بني الشرط والقيدما ، أهذا هو الفرق بني اجلزء والشرطو التقيد به داخللكن و ،بذاته
كما وذلك  قيداً أو شرطاً أو ن يأيت مبا شك كونه جزءاًة أفاالحتياط يف هذه الثالث .نعم قد يكون له خيار ختلف الشرط ،خبالف الشرط

 -٢ الصالة بوقت طويل عدم الصحة قبل -١: ةثالث صورجل الصالة قبل دخول الوقت فهنا أل االتيان بهلو شك يف الوضوء هل جيوز 
ظاهراً، فلو شك يف الصحة يف الصورة الثالثة فيصح  للتهيئقبل الصالة بوقت قصري  الصحة -٣ قت قطعاًالصحة بعد دخول الو

  .ن يأيت بالوضوء بعد دخول الوقتفاالحتياط يقتضي أ
أو واجب كونه مقدمة لتحقق ال أي شك يف )للغرض اًو حمققاملأمور به أللواجب  اًمبا شك يف كونه حمقق االتيانأو ( -٦ :السادساملورد 
نتيجة ( االسم املصدري أو )الغسالت واملسحات( فهل الواجب املعىن املصدري )فاطهروا ن كنتم جنباًوإ(حنو قوله تعاىل  )الغرض

ن املأمور به هو من اآلية وأ نصاريالشيخ األ استظهرهذا كان املراد هو االسم املصدري كما فإ )الغسالت واملسحات وهو التطهر
 ،فهو شك يف حمقق املأمور به ؟م الأواجب  ٣ذنبعض باطن األن غسل يف أفلو شك  ،الت واملسحات مقدمة لهوهذه الغس التطهر

                                                             
 .وسیأتي أنھ تعریف بمقتضى الحمل الشائع الصناعي ١

ً لضرورة تعریف االحتیاط بما یشمل القسمین ٢   .االحتیاط الواجب والمستحب، كما سیأتي: بل وبعد الفحص، نظرا

 .وھو الباطن المشكوك كونھ من الظاھر ٣



 ٤١الدرس  هـ ١٤٣٣حمرم احلرام  ١٧الثالثاء ...............................................................................االجتهاد والتقليد

وهو ( ألنه شك يف حمقق املأمور به على قول مثل الشيخ بناءاً فاالحتياط يقتضي االتيان به وغسل الباطن املشكوك كونه من الظاهر
  .كونه من الظاهر ل الباطن املشكوكفاالحتياط يقتضي غس )التطهر

  ).حمققه أوقيده  أوشرطه  أوجزءه  أو ،الواجب أو االتيان مبصاديقصل ما شك يف وجوبه االتيان بأ(ذن االحتياط هو إ
  .ظاهراًويل الذايت  فال مناص من شرح االسم ردنا التعريف باحلمل األيع الصناعي وهو تعريف باملصداق وإذا أباحلمل الشا وهذا تعريف

لقصر وال خيفى أن التعريف ينبغي أن يكون لالحتياط مبا هو هو، فيكون أعم، مورداً، من االحتياط الواجب واملستحب، وال داعي 
  .التعريف على االحتياط الواجب

عدمها الغراب يشك يف حرمته و مثالً مخس حاالت من االحتياط هنالك أيضاً كونتف ،االحتياط بالترك هووعكسه  ،هذا كله يف الفعل
  .فاالحتياط بتجنب حلمه

  لالحتياط) بيان الفقه(تعريف 
ما االتيان بكل ما حيتمل هو إ( :يف تعريف االحتياطفقد قال بيان الفقه السيد العم يف  أما ،وما تقدم هو تعريف االحتياط على  املختار

وهي  -  تيانه وحدهأو ا - الثانية مما ذكرنا ي الصورةه وهذه -كاجلمع بني القصر والتمام يف الشك يف املكلف به  عاًبه مج كونه مأموراً
تيان مبا حيتمل دخله يف صحة املأمور به اال، وأما كالشبهة البدوية قبل الفحص مثل وجوب صلة الرحم - وىل مما ذكرناالصورة األ

رياء كال تركاً أوكان كما ذكر  فعالً كالوضوء بعد دخول الوقت بنية تلك الصالة شرطاً أو كجلسة االستراحة غريه جزءاً إىل ماًمنض
  ٤).والعجب املقارنني للعمل
، على كالم يف املستحبات واملقدمات اً،ذا كان مقارنالرياء والعجب، فإن الرياء مبطل للعبادة إفقهي بني الفرق وال بأس باإلشارة إىل ال

  .تركه ستحباباًحوط اواأل غري مبطلنه وصاحب العروة أفرأي مجاعة منهم الوالد  ما العجبأ
، وهو املورد السادس لالحتياط مل يذكره اً آخرمورد السيد العم،ما ذكره  إىلونضيف  حمقق البسيط أو املركب االعتباري أو التكويين

تباري البسيط االع أوالبسيط التكويين  أحد أمور أربعة هي وهو االتيان مبا حيتمل دخله يف وجود مما ذكرناه، مع بعض التفصيل واإلضافة
  .ربعةفاالحتياط يقتضي االتيان مبا حيتمل دخله يف حتقق أحد هذه األ ،املركب االعتباري أواملركب التكويين  أو

التعامل امللكية ب كما لو شك يف حتققلها ها وحمصك يف حمققِّفلو ش -مر منوط باعتبار املعترب أوهي  -االعتباري كما يف امللكية  فالبسيط
وهنا ليس الشك يف الواجب وال يف مصداقه وال جزءه  ،شك يف اشتراط العربية فاالحتياط باالتيان ا أو ياط يف العدم،مع الصغري فاالحت

  . حمصل األثربل الشك يف  ،وال شرطه وال قيده
 ،مر بسيطفهي أ) ة الشرعاالستقامة على جاد: خر يراها، ورأي آحبسب رأي(ن العدالة تعين امللكة بأقلنا  إننا  إذاالعدالة ف: مثال آخر

املعتربة يف مثل  ،االجتناب عنها ألجل حتقق العدالةاملروءة فاالحتياط يقتضي  منافياتتى كتجنب أنه مثال انه لو أفلو شك يف حمققه 
كرمي  فيين ما املركب التكو، وأكالتطهري وقد تقدم بيانهفما البسيط التكويين أ ،٥البسيط االعتباري هذا هو الشاهدين على الطالق،

واملأمور به على كال التقديرين، مركب كما ال خيفى،  ٧)االصابة( أم اسم املصدر ٦)الرمي(هو املصدر أن املأمور به فلو شك يف  ،اجلمار
له وآاهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد ن شاء عنه إ بقي القسم الرابع يأيت الكالم ،تحقق االصابةب على أية حال، العلم فيقتضي االحتياط
  .الطيبني الطاهرين

                                                             
 .١٠٠، ص١االجتھاد والتقلید، ج: بیان الفقھ ٤

  .العدالة بسیط تكویني، ألنھا صفة حقیقیة للنفس تردعھا عن ارتكاب المعاصي، وسیأتي إن شاء هللا تعالى: یقالقد  ٥

  .فیكفي صرف الرمي وإن لم یصب ٦

 .فال تكفي إال اإلصابة ٧


