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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ال باهللا إوال حول وال قوة أمجعني، عدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 

  .العلي العظيم
  بعض اآلراء يف االحتياط رغم األمارة

ن يف أ وتقدم الكالم ومضى بعض احلديث يف االحتياط املذموم، ،ممدوحمنه و مذموم فمنه ،قسامعلى أ نهأكان الكالم يف االحتياط وتقم 
طلق رمحه اهللا أ نصارياأل ن الشيخأوتقدم  ،لواقعل كان قطعي اإلحراز نإمذموم و مارةأاالحتياط يف مورد وجود بعض الفقهاء ارتأى أن 

مارة األبني وجود  يظهر من بعض كلماته التفريق فقد اهللا رمحه الوالد ماأوأم ال، صل أو أمارة أأ وجدت حتياط سواء الكالم حبسن اال
  .ممدوحفصل املخالف لأل االحتياط ماأ ،مارة مذموماملخالف لأل االحتياط نأو ،صلاألووجود 

  . الفحص والتفتيش أوخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق املسلمني األت استفاض نه قدأ ١صاحب احلدائق ذكر نأنضيف و
  .كراهة ذلك  ما مل يعلمنيه كما يف مورد السوق وببني ما علم كراهة خمالفت ،مارةاالحتياط يف مورد وجود األ يف التفصيل: الرأي الثالث

اعتماد خرب الثقة  دلة علىن األإيكون قد علم عدم الكراهة كما يف حجية خرب الثقة فن أما إف - أعلى قسمني  كراهته ما مل يعلممث إن 
ال إ ،ي بهن يكتفأ وأحرز عدم املعارض فله عثر على خرب ثقة اًن فقيهأفلو  ،يضاًأيات والروايات وغريها لكن االحتياط ممدوح اآلتامة ك

  .تعضدها حسنخرى أعن روايات ن االحتياط بالبحث أ
يشدد ينهى عن الفحص وبعضها ضها فبعظاهراً متضاربة فيه الروايات إن مر النكاح فأدلة كما يف فيه األ تتعارض وإما أن يكون مما - ب

  .وإن كان هلا وجه مجعٍ ٢)شديدمر الفرج أ( عليه السالم تهكرواي
  .وتفصيل البحث يف حسن أو مذمومية االحتياط على خالف األمارة يترك حملله

  االحتياط مع العلم باحلكم الشرعي -٣
  .الوجداين بوجود حكم شرعييان الفقه وهي االحتياط يف موارد العلم ب السيد العم يف ليهاإ شارأما : لالحتياط املذموم الثالثةصورة ال

  )بيان الفقه(كالم 
بوجوب صالة الظهر ال اجلمعة، فأراد اجلمع بينهما احتياطاً، أو  -بطريق التشرف أو بغري ذلك-كمن حصل له العلم القطعي : (قال

تيان ا مخس ركعات مع علمه بأا أربع ركعات ال مخس، وهذا القسم كمن أراد اجلمع بني االتيان بصالة الظهر أربع ركعات وبني اإل
ال إشكال يف أنه لغو، وال يسمى االحتياط فيه طاعة، وال رجاء طاعة، وال االنبعاث عنه انبعاثاً عن أمر املوىل، وال عن احتمال أمره، 

الذي شكك يف وجدانياته وهو خارج  يالعقلية والعرفية كالوسواس ولعله ال يتمشى فيه قصد الطاعة أصالً اللهم إال لغري امللتزم باملوازين
  ٣).عن مسري البحث ومصريه

  .تياط بالفعل لغو ومذموم سواء مل يعلم تشريع جوازه أو علم حرمته أو علم إباحتهإن االح: واحلاصل
تضمن  نهبل هو حرام أل ،فهو لغو اجلمعة والظهر بني لالحتياط باجلمعهنا فال جمال  ،ن صالة اجلمعة حمرمة زمن الغيبةالفقيه بأقطع فلو 

فعل حرام بل حىت لو قطع بإباحة شيء كشرب املاء فإن االحتياط فيه لغو ومذموم، علماً بأن بعض أمثلته دام ظله داخلة فيما لو علم 
   .بشرط ال - العبادة-كون العمل 

                                                             
 .٦٨ص، ١ج :الحدائق الناظرة ١
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 ،الحتياط بتركه مذموماف ،نه حسن راجحأو ،م السالم مقطوع جبوازههل البيت عليهأعداء ألعن  - ١ :بثالث أمثلة فقهية ولنوضحه أوالً
فاالحتياط  ،ليس بكذب )ااز( -٣ ،مذموم مثالً مساك قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس بوقت طويل كساعتنياالحتياط باإل -٢

  .ألن ااز ليس بكذب قطعاً ،مذموم ،ن تعمد الكذب على اهللا ورسوله مفطرألصحة الصوم  باعتبار  بتركه يف ار شهر رمضان احتياطاً
  :مناقشتان

  :قد يتأمل يف ما ذكره دام ظلهولكن 
ن معىن االحتياط هو التحفظ على أل ،١عن االحتياط خارجة موضوعاً )االحتياط يف موارد العلم باحلكم الشرعي( ن هذه الصورةإ :والًأ

وال بالفعل يتحفظ عليه  ذ ال واقع حمتمل لكيإ ،سالبة بانتفاء املوضوعإنه باحلكم الشرعي ف اًطعاولو كان ق ،راكهدإالواقع احملتمل بغية 
  .، نعم لعل تسميته باالحتياط من باب التوسعهذا تأمل موضوعيعنه بالترك، و واقع حمتمل لكي يتحرز

جل أل اً وذلكن االحتياط قد يكون حسنأال إ ،ع القطع باحلكم الشرعيحىت م نهفهو أنه ال اطالق له أو أما التأمل احلكمي أ :وثانياً
التحفظ على  ، كما عليهوامر املوىلأحفظ على ن العبد عليه التأ من )صولاأل(ملا قرر يف  و احملتملةأغراض املوىل امللزمة أالتحفظ على 

أو لغريها، وذلك ما نراه يف املوايل ما للغفلة أ ،م مل يأمر بهملز غرض ، إذ حيتمل وجودمر اأيكن هناك  ن ملإو امللزمة ىلوغراض املأ
لكن هل يوجد  ،تصور يف املوىل احلقيقيتال الغفلة لكن  ،نقاذهيعلم فينبعث العبد ال ال لو سقط ابنه يف البئر واملوىلفيما كما  ،العرفية
 ؟للموىل احلقيقي فيه غرض ملزم ومل يأمر بهمورد 

ا مل ذإفلكليهما مر أد ووجبفالقائل بالترتب يقول  ،ذا تزامحا يف وقت واحدإ والصالة ب الترتب كانقاذ الغريقيف باوذلك واجلواب نعم 
مع  -أي بكافة أجزائها وشرائطها-مر بالصالة أنه ال أتب ولكن القائل بعدم التر ،آخذ بعنقه مر بالصالةفإن األينبعث النقاذ الغريق 

 ياط باالتيان بالصالة حتفظاًاالحتلكن هل حيسن ومل ينبعث النقاذ الغريق  ال أمر بالصالة حىت لو عصى نهإف )انقاذ الغريق(هم األوجود 
  ؟هممر به لوجود مانع وهو األأمل ي ذيعلى غرض املوىل ال

عن حينئذ عث فالعبد ينب ،ر اممن األ اًن هناك مانعأال إمصلحة  ذاتحد ذاا يف ن هذه الصالة أل ،حيسن االحتياطإنه  :واجلواب
   .مرألالغرض ال عن ا

راد العبد أفيما لو   كماجماالًيف بعض الصور ن لالحتياط أال إحىت مع القطع بعدم وجود احلكم الشرعي  أنهاملناقشة الثانية  وحاصل
غراض املوىل أالتحفظ على  راد العبدألحد السببني السابقني أو لغريمها، أو فيما إذا أغراض املوىل امللزمة املسكوت عنها أالتحفظ على 

اط باالستياك يحتاالالعبد حيسن على ولكن فإنه رغم عدم وجود األمر  ٢)مرم بالسواكميت ألأشق على أن ألوال ( بل منثل مبثلاحملتملة 
باالستياك لكل  تياطحيسن االح ناهجل مصلحة التسهيل مل يأمر به فهولكن الشارع أل ،وجودبل املعلى الغرض الواقعي احملتمل  حتفظاً

فتأملالغرض امللزم جل مراعاةأل وما ذلك إالصالة رغم القطع بعدم وجو ،.   
  .آله الطيبني الطاهرينمد وشاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حم نإوسيأيت الكالم يف باقي صور االحتياط املذموم 

                                                             
  .ال أنھا احتیاط، لكنھ ال یسمى طاعة وال رجاء طاعة، ولعل مقصوده ھو ھذا فعبر بذاك ١

 .، دار الكتب اإلسالمیة، طھران١، باب السواك، ح٢٢، ص٣ج: الكافي ٢


