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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ال باهللا إوال حول وال قوة  ،مجعنيأعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 
  .العلي العظيم

  .ن العدالة مثال للبسيط االعتباريأوتقدم كان الكالم يف االحتياط 
 اًوليست بسيط بسيط تكويين ذنإ فهي ،مر تكويينأفهي  نفسانيةصفة ا أب :دالة من البسيط االعتباريالععد شكل البعض على وقد أ
  ؟اًاعتباري

ن أبلحاظ  ،ن تعد يف خانة البسيط االعتباريأوميكن  )صفة نفسانيةكوا ( ذا االعتبار اًتكويني اًبسيط عدن تأالعدالة ميكن  :واجلواب
املركب االعتباري مثل الصالة بلحاظ  :القسم الرابع .الشارع ، وذلك كاعتبار شهادته لدىاعتبار من الشارعبإمنا هو ثر ها لأليتمنشئ

الفعل خارجية من مقولة  حقيقية فعالأ فعاهلاأن كانت إوواجبة، فإن املركب هو الواجب، ثر اليت اعتربها الشارع هذه اهليئة ذات األ
فلو شك  ،للمركب االعتباري ن تكون مثاالًأهذه اهليئة االعتبارية اموعية ميكن لحاظ صالة بذن الإ )الركوع والسجود مثالً(الوضع و

فعال أالرياء يف ، بعد الفراغ عن كون م الأن الرياء يف مقدمات الصالة هل هو مبطل أيف حمقق هذه اهليئة االعتبارية كما لو شك يف 
  .ملقدماتفاالحتياط يقتضي ترك الرياء يف ا ،الصالة مبطالً

  .هم موارد االحتياطأهذه هي 
هلذه األربعة األخرية بأنه كان يف صدد تعريف االحتياط الواجب، أو االحتياط ) بيان الفقه(وميكن الدفاع عن عدم مشول تعريف . هذا

  .يف موارد األمر الشرعي، ال األعم الشامل ملوارد االحتياط يف املعامالت ويف مطلق حمقق األثر، فتأمل
  :ة املتقدمة منهاتغري املوارد الس لالحتياط خرىأ اًذكر البعض صورولكن  أخرى لالحتياط صور

  ١.، فتأملحتياطاالإذ ال ميكن فيها لكن هذه الصورة خارجة  ،مر بني الوجوب واحلرمةاالحتياط عند دوران األ  )١
االحتياط (وىل مما ذكرنا الصورة األ هذه الصورة داخلة يفلكن  ،بني الوجوب واالستحباب األمراالحتياط عند دوران   )٢

 ).صل وجوبهأباالتيان مبا شك يف 
صويل واالحتياط مورد البحث أي االحتياط ما هي النسبة بني االحتياط األ :املبحث الثاينالنسبة بني االحتياطني األصويل والفقهي

و أالشك يف مصداقي (  خاص بالصورة الثانية فقطصويلن االحتياط األأل ،النسبة هي العموم واخلصوص املطلقن إ وقد يقال؟الفقهي
 ،اليت ذكرنا الستةمن الصور  )بني املتبايننياألمر من مصاديق دوران األمر لو مل يكن  ،مصاديق الواجب فيجب االحتياط باجلمع بينها

صول وغريها رى الرباءة يف األصل التكليف وهي جمأويشمل صورة الشك يف  ما مبحث االحتياط يف املقام فيشمل هذه الصورة وغريهاأ
  .ولهذا هو الفرق األ من الصور املتقدمة

وهل لنا احتياط  اً،وقد يكون حمرم اًوقد يكون مستحب اًاجبصويل واجب وهذا االحتياط قد يكون ون االحتياط األإ :ما الفرق الثاينأ
  .مباح يأيت الكالم عنه

، كما أشرنا إليه يف أول الكتاب إمجاالً وفصلناه ٣بني املسألة الفقهية واملسألة األصولية ، فالفرق هو الفرق٢ويف كال الفرقني تأمل ال خيفى
  .يف مباحث األصول

                                                             
  .ألنھ مبني على تخصیص االحتیاط األصولي بالشك في المكلف بھ وفیما كان مجرى االحتیاط الواجب ١

٢  ً ً : أوال ً مما یستلزم المخالفة القطعیة، وثانیا ً ویترك حینا ً، ال بأن یفعل حینا ً أو یترك دائما األولى ألنھ یمكن درج ھذه الصورة في الصورة : ألنھ إذ یمكن بأن یفعل دائما
 .من الصور الستة اآلنفة، فتأمل

  .وأن االحتیاط المطروح ھنا قسم لالجتھاد وأما المطروح في األصول، فإنھ من مباحث االجتھاد ٣
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الحتياط املذموم له موارد تصل وا ،كاملشكوك فيه ىل مذموم وممدوح وغريمهاإاالحتياط ينقسم  :املبحث الثالثأنواع االحتياط املذموم

  .منهاذكر السيد العم يف بيان الفقه موردين  ا، وقدحسب استقرائن اًمورد ستة عشر إىل
  :هيموارد االحتياط املذموم أن : وتفصيل ذلك

 ،كصوم الوصال ،للعمل وقد يكون مبطالً ، فإنه مذمومنه بشرط الأاالحتياط فيما علم من الشارع  االحتياط فيما كان بشرط ال -١
قامة االحتياط بإ أو ،مبا خيرج الكلمة عن املتعارف فهو مذموم ومبطل للقراءة القراءة واملد الزائد يف ،نا علمنا من الشارع عدم جوازهإف

ففي كل هذه  ،ه مذموم ومبطلإنعلى السبعة ف يف الطواف بالزيادة االحتياط أو ،ه مذموم وفيه القصاصإنف ، كيفاً أو احلد بالزيادة كماً
  .، بل حمرم، ومبطل أيضاًمذمومفاالحتياط فيها املوارد علم من الشارع عدم جوازه 

فهو باطل على قول ويقع طلقة واحدة  احتياطاً ))))اوالء(((( يطلق زوجته ثالثاًكأن  ن مل يكن مذموماًإوهناك احتياط مبطل للعمل و
  .خرآعلى قول 

فاالحتياط هنا  ،سوق املسلمنيأو اليد  أومارة شرعية كالبينة أاالحتياط يف موارد وجود  :االحتياط على خالف األمارةالنوع الثاين -٢
  .م من االحتياطأهمارة يف نظر الشارع ن قيده الوالد رمحه اهللا فيما لو كان العمل باألإمذموم و -على رأي مجاعة-

 .نه غري مذمومإصل فاالحتياط يف مقابل األ دونمارة مذموم االحتياط يف موارد وجود األ وقد يقال
ن لكن الظاهر أ ،الحتياط حسن على كل حالن اأ ألنه يرى ،ممدوح يف كال املورديناالحتياط  أن فقد ارتأىالشيخ االنصاري  أما

  .على كل حال اًوليس حسنيف اجلملة االحتياط حسن 
بضاعته  باحةإعن البائع العقالء ال يرون من احلسن االستفسار من بأن  -أ مارة وجود األ االحتياط معمذمومية على  ١استدل الوالد

، ألنه خالف قاعدة نسان لذمه املتشرعةإلو فعله  بل ،باحة الثمنإعن كوا غصباً، وال من احلسن أن يسأل البائع من املشتري  وعدم
  ٢.ا صاحبة يد على فدكأمطالبته الزهراء عليها السالم بالبينة مع يف يب بكر أعلى به شكل أذا مما هو اليد،

مارة اخالل باملنهج والنظام االحتياط يف مقام وجود األو ،ماراتمور منها األأكامل يبتين على سالم جاء مبنهج متاإلإن : وبعبارة أخرى
وكذلك  ،واالحتياط يهدم هذا البناء ،ن يبىن على الثقة املتبادلة وعلى التعاونأألن اتمع ينبغي  ؛يوجب هدم بىن اتمعكما  ،العام

من الروايات  اًهناك عددكما أن  ٤)ن اخلوارج ضيقواإ ...سألةاملليس عليكم (منها وت الرواياوب -ب ،٣جارية على ذلك سرية املتشرعة
وكذا النهي عن السؤال  ٥)مل سألت(إذ قال له عليه السالم  ؟م الأهل هي خلية  ،التزويجإرادة عن سؤال املرأة عند  -أو ذم-يف النهي 

 ٦نصارياأل وعلى هذا فإن قول الشيخ .صالة احللية يف سوق املسلمنيألى للبناء ع ،م الأوهل هو حالل سواق املسلمني أعن اللحم يف 
متام الكالم إ سيأيتو .حمل نظر، فتأمل )أمارة على احلليف ما كان هناك  حىت االحتياط مطلقاًحكم العقل والنقل برجحان يف الشك (

  ...اهرينله الطيبني الطآن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإوالنقاش مع الشيخ 

                                                             
 .٧ج ،الرسائل إلىالوصائل  ١

وھي ) یرضى هللا لرضاھا ویغضب لغضبھا( مع قطع النظر عن قطعیة ملكھا لفدك، فإن صرف كالمھا دلیل بل وأقوى دلیل، إذ ال یعقل في حقھا الكذب وھي التي ٢
 ).إنما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیراً (المشمولة بقولھ تعالى 

  .على عدم السؤال، بل وعلى ذم السائل ورمیھ بالوسوسة ٣

  .، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم المقدسة٧٩١، ح٢٥٧، ص١ج: من ال یحضره الفقیھ ٤

  .٢٥٦٧٦ح: ةوسائل الشیع ٥

  .١٣٧ص، ٢ج :صولفرائد األ ٦


