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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وال حول مجعني أعدائهم أعنة الدائمة على احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين والل

صـور   هـذه كان الكالم يف االحتياط املذموم وتقدم ذكر صور من االحتياط املـذموم و .ال باهللا العلي العظيمإوال قوة 
  :خرىأ

  ط يف حدود سلطة الغرياالحتيا -٤
املـايل،   نسان بالتنازل عن حقهاإل احتياطن إف :هي االحتياط يف حدود سلطة الغري ة من االحتياط املذمومرابعورة الالص

ن يقتصر على أفله  ،خرآحق  أومخس ذا كان عليه فإ ،ن حيتاط يف حق الغري فهو مذمومأما أ ،ممدوح و بعضاًأ كالً مثالً،
موالـه  أدارة إللغـري يف   ذا كان وكيالًإما فهو ممدوح، أكثر دفع األ استحباباًحوط ذا شك يف مقداره واألإقل املقدار األ

علـم بعـدم   االحتياط غري مذموم، وإن ف ،الة االحتياطشمول وكالته حلل ،ذو صالحيةوإخراج حقوقها، فإن علم أنه 
ن الناس مسـلطون  أل ،فاحتياطه مذموم، م الأكثر األدفع لوكالته شاملة  نأشك هل إن و ،الشمول فهنا االحتياط حمرم

ال أنـه  ي أ صلعلى األ يبقى فكل ما شك فيهذن له أموال املوكل مبقدار ما أمسلط على فهو الوكيل  ، أماعماهلمأعلى 
  .إال بالقدر املتيقنالتصرف له جيوز 

ن االحتيـاط يف  أل ،كثر حني الشكألن حيتاط بدفع اأفليس له  ،سائر النظائر كالوصي على صرف الثلث حالوكذلك 
  .واملوارد كثرية يف الفقهالغري، وهم الورثة، حق 

الصوم يضـر   إذا كان مثالً ،االحتياط املضر بالنفس :من االحتياط املذموماخلامسة الصورة  االحتياط املضر بالنفس -٥
  .فهو حرام ومبطل الإوغري بالغ ذا كان الضرر إ ،فاالحتياط بالصوم مذموم ، ملرض أو غريه،به

ولكن هـل   ،مذموم لوضوءاالتيان باو ،بترك التيمم فاالحتياط ،به غري جائز إذا كان مضراً الوضوء للمريض :خرآمثال 
  ؟م الأيبطل الوضوء 

 ،طلـق الـبطالن  مـثالً أ فصاحب العروة  ، والبعض قال بالصحة،البطالنالقول بطلق أوقسم  ،قسم من الفقهاء فصل
من هـو القائـل   (  .صحيحفو احلرجي أوالوضوء العسري  ،باطلفالوضوء الضرري فصل بني قمي والبعض كالسيد ال

  )بالصحة مطلقا
  :وال بأس باإلشارة املوجزة ملناشئ هذا االختالف

  :عدة مباحثتنقيح ن املسألة مبتنية على فإ
بني الضـرر واحلـرج والعسـر يف     ال فرقفن قلنا بذلك إف ؟م الأهل النهي يف العبادة يقتضي الفساد  :ولاملبحث األ

  .، وكان كالمها منهياً عنه، فتأملالبطالن
السيد اخلوانساري فقال بصـحة الوضـوء     ذلكىلإ؟ ذهب م الأدلة الطهارة املائية هل هي مطلقة أ نإ :املبحث الثاين

  .حىت الضرري مطلقاً
  ؟ما هو مفاد ال ضرر وال حرج :املبحث الثالث

  :منها ،قواالًأضرر مخس  يف مفاد الفإن 
  .فهو باطل ،وال شيء منهي عنه ميكن التقرب به ،ا تفيد النهيإ )١
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مـا  أ. مر بهأال ونه بال جعل أل ،فهذا الوضوء باطل ،الوضوء الضرري مل جيعل وعلى هذا فإن ،ا نفي ال يإ )٢
مـا  أ ،صللزام ال نفي األمنها نفي اإل فاملفصلون يستفيدون ١)وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ: (قوله تعاىل

ـ إما أفهو حرجي  به، ذا كان الوضوء ملزماًإاملفصل يقول ف ،أيضاًصل املطلقون فيستفيدون منها نفي األ ر ذا خي
اختـار   ذاإ بـل  ،...)ما جعل(ليكون منفياً باآلية من قبل الشارع ليس احلرج ناشئاً بني الوضوء والتيمم فهنا 

  .الناشئ منه ومل ترفعه أدلة احلرجيف احلرج فإنه سيقع املكلف الوضوء 
 ،عشـر قد الوضوء ن فالوضوء صحيح أل ،لزام مرفوعن اإلألو استفيد منها  )وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ(ذن إ

الوضوء الضرري فهذا الوضوء  كما مل جيعل ،صالًأنه مل جيعل احلكم احلرجي أية ما لو استفيد من اآلأ ،لزام فيهإلكن ال 
لكن على  ،ا االحتياط بالوضوء مذمومفهن ،ج كالمها يستلزم بطالن الوضوءن الضرر واحلرأعلى رأي املطلقني بف. باطل

ن املـذموم  أل ،مذمةمن دون ن هذا االحتياط فيه حزازة إفقد يقال  اً،قول املفصلني الذين يرون الوضوء احلرجي صحيح
ذو  ،كالصـالة يف احلمـام  فهو  ،وال ذممما يتقرب به  ألنههذا الوضوء صحيح على مبناهم تعاىل، ف هللاىل اإال يتقرب به 

نفس الكالم جيري يف املقام فالوضوء احلرجي ليس فيه مذمـة   -كما ذهب إليه يف الكفاية-حزازة وا فسرت الكراهة 
  .بل حزازة

  االحتياط املضر بالغري -٦
أو خيـل  احتياط الزوجة بعباداا مبا يضر ك ، وذلكاالحتياط املضر بالغري :تياط املذمومصور االحمن  السادسةالصورة 

فهذا احتياط  مبا يضر بالرضيع ،للشبهة جتنباًاحملللة شرعاً،  طعمةاحتياط املرضعة باالبتعاد عن كثري من األأو  ،حبق الزوج
   .مذموم

  االحتياط املوجب للتنفر من الدين -٧
نـة  ظخرين ممثل االحتياط بعدم مصافحة اآل ،االحتياط املوجب للتنفر من الدين :من االحتياط املذموم ةبعالصورة السا

  :هنا صورتانف ،مطلقاً يف دار من ال خيمسكل واجللوس األجتنب ومثل  ،النجاسة
  .مذمومهنا ياط فاالحتوإن احتملته الطعام هذا الدار وعني هذه تعلق بعني  قد ن اخلمسإعلم أن ال أ: وىللصورة األا

، ولعل املخالف نادر، هذه كربى، العني ال بالذمةببتعلق اخلمس  واواملشهور قال-به بعينه علم بتعلقه أ نأ: الصورة الثانية
ر الطعـام  كل ولكن جيب ختميس مقـدا فهنا جيوز الدخول واأل  -فلو علم أن هذه الدار قد تعلق ا اخلمس، صغرى

للعنوان الثـانوي،   ،عن الدين فهو مذموم اًالذهاب وكان االحتياط منفر مراد االحتياط بعدأ فلو ،ومقدار البقاء يف الدار
ول أن الصـالة  أل ،فهذا احتياط مـذموم  ،وقات الصالةأ تالسالمية احملاإلاملسماة بغالق بعض الدول إ ومثلفتأمل، 
 اقتضائي ال يزاحم االقتضـائي، وكـذا   ، وجرب الغري على إغالق حمله أو شركته، أمر حمرم، والالمستحبأمر الوقت 

مما يوجب التنفر مـن  مطلقاً يف اجلامعة وحنوها، لألقليات املسلمة اليت تعيش يف دوهلم، معاشرة الكتايب  االحتياط بعدم
اهللا  ن شاءإذمومة املصور بقية اليف  ويأيت الكالم .رغم تقليدها من جيوزهسفار وجهها امبنع املرأة من االحتياط  أو الدين

  .له الطيبني الطاهرينآتعاىل وصلى اهللا حممد و

                                                             
 .٧٨: الحج ١


