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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

ذا كانا إما أ ،ذا كانا شديدينإفيما  ،االحتياط املوجب للعسر واحلرج: االحتياط املذموم ة منثامنالصورة الاالحتياط املوجب للعسر واحلرج -٨
وجب ذلك ألكن لو  ٢بعدم املشي فيها ، فإن االحتياط١ذنإاملشي يف الطرق املفتوحة يف ملك الغري بال  :ولاملثال األ:هفي ضعيفني فقد يناقش

  .، وكان الغسل عليه حرجياًكما لو كان ضيفاًالشديد احلرج عليه وجب الغسل ألو  وكما و احلرج الشديدين فاالحتياط مذمومأالعسر 
ذلك االحتياط يف  هقعوأفلو  ،معاملة الصغرينظراً للقول ببطالن  توكيل ابنه احتياطاً ة بنفسه من دونريحتياط بشراء احلاجات اليساال: املثال الثاين

وجب مشقة بدنية أوجب مشقة نفسية فهو حرج وما أفما  ،ن احلرج نفسي والعسر بدينأ: بينهماوالفرق ، و احلرج الشديد كان مذموماًأالعسر 
   ..فهو عسر

دلة االحتياط؟ أمع  ،دلة نفي العسر واحلرجما هي نسبة أ :ولاأل نسبة أدلة احلرج مع أدلة االحتياط -١:حتقيق ذلك يتوقف على حترير مبحثنيو
ىل اجلهات إراد االحتياط بالصالة أضاع القبلة وأكما لو كان يف الصحراء و ،مجايلطراف العلم اإلأيف  ومقصودنا من االحتياط هنا االحتياط

  .للعسر واحلرج مستلزماًذلك ربع وكان األ
مجايل وال عسر وال إوقد يكون علم  ،مجايلإوال علم  حرجفقد يكون عسر و ،جهبة املصداقية هي العموم واخلصوص من وسالنإن : اجلوابو
  .وقد جيتمعان ،رج وجهح

؟ فيه خالف بني دلة االحتياطأم أالعسر واحلرج  دلةأ هل تتقدم ؟يهما يتقدمأذا اجتمعا فيف أما إالكالم  امنإ ،والكالم ليس يف هذه اجلهة
  .عالماأل

 وذلك -بل قد يقال بورودها-ورة طراف الشبهة احملصأتياط يف دلة االحأدلة نفي العسر واحلرج حاكمة على أ نإ: صاريناألالشيخ  فقد ارتأى
من ذا كان كذلك فقد انتفى موضوع االحتياط إو ،حرجي يف مرحلة الثبوت أودلة نفي العسر واحلرج تنفي وجود حكم واقعي عسري أن أل

والوصول  لى الواقعواالحتياط هو التحفظ ع ،عسر وحرجهناك ذا كان إ ،يف الواقعالشارع يقول ال حكم يل إذ سالبة بانتفاء املوضوع الباب 
ذن النتيجة يف إ ؟جل ماذافاالحتياط أل صالًأذا كان دليل العسر واحلرج يقول ال واقع إو ،طرافو جتنب كل األأ ،فطراليه باتيان كل األإ

  .ولو الورود هذا هو املبحث األأكومة وجوب االحتياط باحلمتقدمة على أدلة دلة نفي العسر واحلرج أن أول املبحث األ
  دلة العسر ترفع احلسن؟هل أ

 اًكون االحتياط مذموم ألن؟ اًيكون االحتياط مذمومل أيضاًاحلسن فهل ترفع  ،دلة العسر واحلرج ترفع الوجوبأ نأ ذا ثبتإ: املبحث الثاين
  :إثبات كال األمرينيتوقف على 

املعىن بناًء على إرادة  ٤)ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ( تعاىلاستناداً إىل قوله  أيضاً ،للحسن أدلة نفي العسر واحلرج  ٣قد يقال برافعية
يفيد ية فال بقرينة السياق وغريه؟ لكنه خالف الظاهر، والظاهر االمتنان برفعه ال غري، أما املعىن املطابقي لآلن احلرج مذموم منها وهو أي الكنائ

وعلى أي فإذا  الذي مل جيعل له احلكم احلرجي، حسناً أو قبيحاً فاآلية ساكتة عنه، لالفع، أما كون حكم حرجيعليكم مل جيعل  نهأكثر من أ
على  ان اخلوارج ضيقوا(حنو  الرواياتاملوجب للعسر واحلرج، أو استناداً إىل  ،دلة مذمومية االحتياطأمن سلمنا ذلك املدعى تكون اآلية 

                                                             
  . المقدسة كما في بعض الطرق أو الساحات بالقرب من حرم اإلمام الحسین علیھ الصالة والسالم أو في مكة المكرمة والمدینة المنورة أو سائر البالد ١

ً لقول من یرى أن أ ٢ ً إلى طریق أو لغیر ذلكقلنا االحتیاط، نظرا   .دلة الملكیة قاصرة عن الشمول لما بعد تحّولھا عرفا

  .أي مرآتیتھا لكونھ غیر حسن ٣

 .٦: المائدة) ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج(، وكذلك قولھ تعالى ٧٨: الحج ٤
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هو الذي  واملنبت )٤( ٢)بقىأ اًقطع وال ظهر سفراًال  الذي املنبتتكونوا كالراكب ف...  ،فيه برفق واوغلأف متنين هذا الدين إ( ١)أنفسهم

وميوت ويبقى الراكب حائراً وسط  اجلواد ينقطع ظهريف وسط الطريق أبداً فإنه يستريح  وال يدع اجلوادكبرية جلواد وينطلق بسرعة يركب على ا
التضييق والال رفق واملذمة للتضييق ولغري الرفق، والعسر واحلرج، خاصة الشديدان ليسا برفق الصحراء، فإن ظاهر الرواية اإلرشاد إىل مرجوحية 

   .بل فيهما التضييق فاالحتياط املوجب للعسر واحلرج مذموم، وحتقيق ذلك يترك حملله
  االحتياط يف احلدود -٩

ير يف مورد الشبهة مذموم و التعزأقامة احلد إفاالحتياط ب: مورد الشبهة والتعزيرات يفاالحتياط يف احلدود  :من االحتياط املذمومالتاسعة الصورة 
   ٣)لشبهاتاحلدود با ادرأوا( :للنبوي املشهور استناداً ،حمرمبل 

 ادعى اجلواهربل  ،ا على العملالفقهاء ق طبأنه أال إرساهلا إورغم  ،عدة يف باب احلدود والشبهاتاملرسلة لعلها السند الوحيد للقاوهذه 
ة، قامة احلد مع وجود الشبهإبوعلى هذا فإن القاضي أو اإلمام  ،قاعدة مسلمةفهي  ،احلدود يف الشبهات أي ضرورة درأة يف ذلك الضرور

  .احتياط مذموم
  مخس أنواع من الشبهة تدرأ ا احلدود

  ؟منه وأنه جائز فال جيرى عليه احلداملسروق التقاص من  بشبهةسرق  ن شخصاًأفلو  )املتهمشبهة (الكتب الفقهية بعض املذكور يف  :تنبيه
  :مخسة عناويناليت تدرأ ا احلدو إىل ) الشبهة(م الوالد يعمالسيد لكن 

فإن م ال؟ أهل يقتل  )جوائياًأ ارتداداً(ن املرتد الفطري أحصلت له شبهة ن املرجع أكما لو ، الشبهة احلكميةبنحو  شبهة مرجع التقليد )١(
ارتأى عدم القتل، وذلك كما لو أخذ موج الشيوعية املاليني من والوالد  ،فقد ناقش فيه جوائيما املرتد األأالفطري يقتل  ن املرتدأاملشهور 

يف مشول عموم أدلة قتل ؟؟؟ فلو شك الفقيه نظراً لشبهة الفقيه، وعلى أي  م تلك املسألة جوائي خارج عن عمون املرتد األأرى يالناس، فإنه 
  .قامة احلد عليهإفهذه الشبهة تكفي لعدم ي أو انصرافها عنه  للمرتد األجوائ

  .داء الدينأفيما لو امتنع عن  فال يسجن،معسر  دينن املأ حدثت له شبهةما لو ك ،يشبهة القاض )٢(
  .)املتهم( عليهى دعشبهة امل)٥.   (شبهة املدعي)٤.   (شبهة الشاهد)٣(

 )دود بالشبهاتاحل أرتد( فهل اجلاهل املقصر تشمله قاعدةم ال؟ أاملقصر  اجلاهل جيري يف هل لكنو ،القاصر هذا الكالم جيري يف اجلاهلمث إن 
  ؟فهل تشمله قاعدة تدرأ احلدود بالشبهات ،حكام الدين فقصر عن التعلمأوحكام القصاص أعلى تعلم  اًقادركما لو كان 
  :قد يفصل بني

  .للقاعدة الًفهذا يكون مشمو )حرمة اخلمر مثالً( احلكمعن  لعمحني ال غافالً كان الذيقصر املاهل اجل )١(
) املقصر(عن ) الشبهات(وقد يدعى انصراف  ،فهذا ال تشمله القاعدة ،ىل احتمال وجود حكم شرعي بالتحرميإل ملتفت حني العاملقصر وامل )٢(

  ).احلدود(مطلقاً، وهلذا املبحث تفصيل يطلب من كتاب 
  .آله الطيبني الطاهرينن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإم االحتياط املذمو خرى منأيف صور  وسيأيت الكالم

 

                                                             
وسأل سلیمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر علیھما : لتالي، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم المقدسة، ونصھا كا٧٩١، ح٢٥٧، ص١ج: من ال یحضره الفقیھ ١

إن الخوارج : نعم لیس علیكم المسألة إن أبا جعفر علیھ السالم كان یقول: السالم، عن الرجل یأتي السوق فیشتري جبة فراء ال یدري أذكیة ھي أم غیر ذكیة، أ یصلي فیھا؟ فقال
 .ن الدین أوسع من ذلكضیقوا على أنفسھم بجھالتھم، إ

 .، دار الكتب اإلسالمیة، طھران وھكذا ورد في بحار األنوار ووسائل الشیعة١، ح٨٦، ص٢ج: أصول الكافي ٢

ال شفاعة وال كفالة ادرأوا الحدود بالشبھات و: وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ: (ھـ  ونصھا كالتالي١٤١٥، المھر، قم المقدسة، ٧، ح٣٢٨، ص٢٥ج: جامع أحادیث الشیعة ٣
 ).وال یمین في حد


