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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 
االحتياطأدلّة •
: ي مقامينو ننتقل بعد هذا إلى أدلّة االحتياط، و يقع الكالم في ذلك ف•
في االحتياط بحكم العقل، أحدهما •
.الثاني في االحتياط عن طريق النقلو •

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

أصالة الحظر

العلم اإلجمالي
باألحكام

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

أصالة الحظر

حّق المولويّة

العلم اإلجمالي 
باألحكام

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط العقلی
العقلياالحتياط •
:هانفقد ذكر إلثبات االحتياط عن طريق العقل وج: أمّا المقام األوّل•

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحظرأصالة 

:الحظرأصالة •
ر فيي ما ذكر في كلمات المتقدّمين بشكل مشوّش، و ذك: األوّلالوجه •

الحظار أصاالةباسم( قدّس سرّه)كلمات المتأخّرين كالشيخ الطوسي 
.فیما ال يعلم جوازه

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



11

أصالة الحظر
ة حقّ المولويّالمظنون أن مقصودهم بذلك كان هو ما ذكرناه من أنّ و •

ميل ميا ليم ، بل يشمل كلّ تكليف محتال يختصّ بالتكالیف المعلومة
يعلم بعدم اهتمام المولى به في ميودد الشيكّ و إن عبّير عين ذليك 

.بتعبيرات مشوّشة وفقا لمستوى اللّغة العلميّة وقتئذ
وقف، و و الشيخ الطوسيّ دحمه اللّه أنكر أصالة الحظر و قال بأصالة ال•

.بالنتيجة التزم في مقام العمل باالحتياط و الحظر
نهم إنّما نخرج عن هذا االحتياط بسبب الترخيصات الواددة عي: و قال•

.عليهم السالم

328: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
مجرّد خالف لفظیّ بین الشیخ الطوسایّ   مان لاالالظاهر أنّ هذا و •

فكالهما ،نشأ من الخلط بین مقام الفتوى   مقام العملبأصالة الحظر 
غيير معترفان بأنّ الوظيفة العمليّة هي الحظر، و بيأنّ الحكيم اإللهيي

.معلوم، فال يمكن اإلفتاء به
و يظهر من قوله بالخروج عن االحتياط بميا ودد عينهم علييهم . هذا•

ان يقول أنّه لو ال الترخيص الوادد من الشادع لك: السالم من الترخيص
ناه بأصالة االحتياط، و هذا يشهد لما قلناه من أنّ المقصود هو ما ادّعي
ى من كون القاعدة العقليّة األوّليّة هي االحتياط، و أنّ من حيقّ الميول

ضياه الطاعة حتيى فيي تكاليفيه االحتماليّية ميا ليم يعليم بر( تعالى)
.بالمخالفة

328: ، ص3مباحث األصول، ج



13

أصالة الحظر
حيحا على أيّة حال فهذا الوجه لبيان االحتياط العقليّ و إن كان صيو •

ال في نفسه، إلّا أنّه ال يقياوم األدلّية التيي أقمناهيا عليى البيراءة بكي
يييف المسييتويين، ألنّ موضييوع الحكييم العقلييي باالحتييياط هييو التكل
وصول المحتمل الّذي لم يعلم عدم اهتمام الشادع به في ظرف الشكّ ب

اءة، و ليو دلّ الترخيص بأحد المستويين، فيرتفع موضوعه بدليل البير
.على البراءة في مستوى قاعدة قبح العقاب بال بيان

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
الثّاني عشر الكالم في الحظر و اإلباحةالباب •
«في ذكر حقيقة الحظر و اإلباحة، و المراد بذلك»1-فصل•
ه أنّيه قبييح ال يجيو  لي»: ء إنّه محظوداعلم أنّ معنى قولنا في الشّي•

، أو رهفاعله اعلام حظا، إلّا أنّه ال يسمّى بذلك إلّا بعد أن يكون «فعله
ميا ، و ألجل هذا ال يقال في أفعال اللَّه تعالى أنّها محظودة، لدلّ علیه

لم يكن أعلم قبحها، و ال دلّ عليه، و إن كان في أفعاليه ميا ليو كيان
.قبيحافعله لكان

ليم ال يقال في أفعال البهائم و المجانين أنّها محظيودة، لمياو كذلك•
.يكن هذه األشياء اعلم قبحها و ال دلّ عليه

739: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
سنه، أنّه حسن و ليس له صفة  ائدة على ح« أنّه مباح»: معنى قولناو •

لاه إعاالم فاعو ال يوصف بذلك إلّا بالشّرطين اللّذين ذكرناهما مين 
، داللته علیهأو ذلك 

ا ليم لذلك ال يقال أنّ فعل اللَّه تعالى العقاب بأهل النّاد مبياح، لميو •
ة على يكن أعلمه و ال دلّ عليه، و إن لم يكن لفعله العقاب صفة  ائد

.حسنه و هي كونه مستحقّا
.ينو كذلك ال يقال في أفعال البهائم أنّها مباحة، لعدم هذين الشّرط•

739: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
ضيي أنّ المباح يقتضيي مبيحيا، و المحظيود يقت: ألجل ذلك نقولو •

(.ظحاظرا)حاضرا

ضيردا هو أنّ لفاعله أن ينتفع به و ال يخاف: و قد قيل في حدّ المباح•
.في ذلك، ال عاجال و ال آجال

ردا أنّه ليس له االنتفاع به، و أنّ عليه في ذليك ضي: و في حدّ الحظر•
.إمّا عاجال أو آجال، و هذا يرجع إلى المعنى الّذي قلناه

740: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر

فأفعال المكل  

حسنة

واجبة

ندبا

مباحا .قبيحة

741: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
إلباحة، في ذكر بيان األشياء الّتي يقال إنّها على الحظر أو ا»2-فصل•

«و الفصل بينها و بين غيرها، و الدّليل على الصّحيح من ذلك
.أفعال المكلّف ال تخلو من أن تكون حسنة، أو قبيحة•
.و الحسنة ال تخلو من أن تكون واجبة، أو ندبا، أو مباحا•

741: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
باین ألال فال خالف، بالعقل على التّفصیليعلم جهة لبحهكلّ فعل و •

ب، و ، و ذلك نحو الظّلم، و الكيذالحظرالعلم المحصّلین فی أنّه على 
.العبث، و الجهل، و ما شاكل ذلك

و ما يعلم جهة وجوبه على التّفصييل، فيال خيالف أيضيا أنّيه عليى•
، الوجوب، و ذلك نحو وجوب ددّ الوديعة، و شكر المنعم، و اإلنصاف

.و ما شاكل ذلك
و ما يعلم جهة كونه ندبا، فال خالف أيضا أنّه عليى النّيدب، و ذليك•

.نحو اإلحسان، و التّفضّل
و إنّما كان األمر في هذه األشياء على ما ذكرنياه، ألنّهيا ال يصيحّ أن •

.تتغيّر من حسن إلى قبح، و من قبح إلى حسن
741: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
اإلباحية، اختلفوا في األشياء الّتي ينتفع بها هل هي على الحظر، أوو •

أو على الوقف؟
أنّهيا ذهب كثير من البغداديّين، و طائفة من أصحابنا اإلماميّية إليىو •

.على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء 
الحسين و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هي المحكيّ عن أبي•

يّدنا سيو كثير من الفقهاء إلى أنّها على اإلباحة ، و هو الّذي يختياده
.دحمه اللَّهالمرتضى

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
، و يجوّ  كلّ واحيد مينذهب كثير من النّاس إلى أنّها على الوقفو •

األمرين فيه، و ينتظر ودود السّمع بواحد منهما، و هذا الميذهب كيان
.و هو الّذي يقوى في نفسي[ 1]ينصره شيخنا أبو عبد اللَّه دحمه اللَّه 

إنّ »[: 43: التذكرة بأصول الفقيه]-دحمه اللَّه-قال الشّيخ المفيد[ 1]•
مع فيهيا  العقول ال مجال لها في العليم ببباحية ميا يجيو  ودود السيّ
م ببباحته، و ال بحظر ما يجو  ودوده فيهيا بحظيره، و لكين العقيل لي

قالء حاال ينفكّ قطّ من السّمع ببباحة و حظر، و لو أجبر اللَّه تعالى الع
من واحدة من سمع لكان قد اضطرّهم إلى مواقعة ما يقبح في عقولهم
إليى استباحة ما ال سبيل لهم إلى العلم ببباحته من حظره و ألجيأهم

.«الحيرة الّتي ال تليق بحكمته

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
ؤمن أنّه قد ثبت في العقول أنّ اإلقدام على ما ال ي: الّذي يدلّ على ذلكو •

ن أقيدم المكلّف كونه قبيحا، مثل إقدامه على ما يعلم قبحه، أ ال ترى أنّ م
بر مع على اإلخباد بما ال يعلم صحّة مخبره، جرى في القبح مجرى من أخ

و علمه بأنّ مخبره على خالف ما أخبر به على حدّ واحد، و إذا ثبت ذلك
يحية، و فقدنا األدلّة على حسن هذه األشياء قطعا ينبغي أن نجوّ  كونهيا قب

.إذا جوّ نا ذلك فيها قبح اإلقدام عليها
ونهيا نحن نأمن من قبحها، ألنّها لو كانت قبيحة ليم تكين إلّيا لك: فان قيل•

، و مفسدة، ألنّه ليس لها جهة قبح يلزمها مثل الجهل، و الظّليم، و الكيذب
أن يعلمنيا العبث و غير ذلك، و لو كانت قبيحة لمفسدة لوجب على القديم

ليك، و ذلك و إلّا قبح التّكليف، فلمّا لم يعلمنا ذلك علمنا حسنها عنيد ذ
.ذلك يفيدنا اإلباحة

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
لتّفصييل ال تمتنع أن تتعلّق المفسدة ببعالمنا جهة الفعيل عليى ا: قيل•

ك، و ، و تكون المصلحة لنا في التّوقّف في ذلك واإلعالمفيقبح الشيّ
ة بشكّنا تجويز كلّ واحد من األمرين، و إذا لم يمتنع أن تتعلّق المصلح

اد و المفسدة ببعالمنا جهة الفعل، لم يلزم إعالمنا على كلّ حال، و ص
، فحينئذ ذلك موقوفا على تعلّق المصلحة باإلعالم أو المفسدة بالشّك

.يجب االعالم، و ذلك موقوف على السّمع

743: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
إنّ هذا الّذي فرضيتموه يكياد يعليم ضيرودة: و ليس ألحد أن يقول•

فان :  ككذلتعذّده، ألنّ الفعل ال يخلو من أن يكون قبيحا أو ال يكون 
حا، فيذلك و إن لم يكن قبي. كان قبيحا، فال يكون كذلك إلّا للمفسدة

.الحسن

743: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
سما ثالثا ال هذه قسمة متردّدة بين النّفي و اإلثبات، فكيف اخترتم أنتم قو •

ا أو ال يكاد يعقل؟، و ذلك أنّ الفعل كما قالوا ال يخلو من أن يكون قبيحي
ق بهيا يكون كذلك، و لكن ال يمتنع أن يكون للمكلّف حالة أخيرى تتعلّي
عليى المفسدة و المصلحة، و هي الحالة الّتي يقطع فيها عليى جهية الفعيل

ه بين القيبح و التّفصيل، و إذا كان ذلك جائزا لم ينفعنا تردّد الفعل في نفس
لّقيت الحسن، و احتجنا أن نراعي حال المكلّف، فمتى وجدنا المصيلحة تع
جب أن ببعالمه جهة الفعل وجب ذلك فيه، و متى تعلّقت المفسدة بذلك و

ي أن ال يعلم ذلك، و كان فرضه الوقف و الشّك، و هو الّذي لحظناه، ينبغي
.يتأمّل جيدا فانّه يسقط معتمد القوم في أدلّتهم

نّياه، و متيى و دبّما لم يتصوّد كثير من الّذين يتكلمون في هذا الباب ميا بي•
.تأمّله من يضبط األصول وقف على وجه الصّواب في ذلك

743: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
لتّينفّس كيف يمكنكم أن تدفعوا حسن هذه األشياء و نحن نعلم ضرودة حسين ا: قيلفبن •

لصّانع، و في الهواء، و تناول ما تقوم به الحياة طول مدّة النّظر في حدوث العالم، و إثبات ا
ير ذلك، و بيان صفاته؟، و على ما قلتموه ينبغي أن يمتنع في هذه األوقات من الغذاء و غ

.، و من ادتكب ذلك علم بطالن قوله ضرودةذلك يؤدّي إلى تلفه و عطبه
744: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
ه فهيو أمّا التّنفّس في الهواء، فاإلنسان ملجأ إليه مضطرّ، و ما يكون ذليك حكمي: قيل له•

بل دبّما خادج عن حدّ التّكليف، فان فرضتموه فيما  اد على قدد الحاجة فال نسلّم ذلك،
.كان قبيحا على جهة القطع، ألنّه عبث ال فائدة فيه و ال نفع في ذلك يعقل

م حسن هذه و أمّا أحوال النّظر فمستثناة أيضا، ألنّه في تلك األحوال ليس بمكلّف أن يعل•
الى األشياء و ال قبحها، ألنّه ال طريق له إلى ذلك، و إنّما يمكنه ذلك إذا عيرف اللَّيه تعي

حينئيذ بجميع صفاته، و أنّه ينبغي أن يعلمنا مصالحنا و مفاسدنا، و إذا علم جمييع ذليك
تعلّق فرضه بأن يعلم هذه األشياء هل هي على الحظر أو على اإلباحة؟

.هو في هذه األحوال ال يجو  له أن يقدم إلّا على قدد ما يمسك دمقه و يقوم به حيات•

743: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
مبياح يجيو  عله، أو إنّ في هذه األحوال ال بدّ من أن يعلمه اللَّه تعالى ذلك بسمع يبعثه إليه فيعلمه أنّ ذلك مفسدة يتجنّبه، أو مصلحة يجب عليه ف: أصحابنا من قالمنو •

.له تناوله
ه كلّه الوقف و الشكّ يكون فرضه فيو و على ما قرّدته من الدّليل ال يجب ذلك، ألنّه إذا فرضنا تعلّق المصلحة و المفسدة بحال المكلّف لم يمتنع أن يدوم ذلك  مانا كثيرا،•

.و االقتصاد على قدد ما يمسك دمقه و حياته
.و هذا الدّليل الّذي ذكرناه هو المعتمد في هذا الباب•
ا أكثير مين أن إذا فقدنا الدّاللة على حظر هذه األشياء و على إباحتها، وجب التّوقّف فيها و تجويز كلّ واحد من األمرين، و ليس يلزمني: و الّذي يلي ذلك في القوّة أن يقال•

.نبيّن أنّ ما تعلّق به كلّ واحد من الفريقين ليس بدليل في هذا الباب
بح التّصيرّف قد علمنا أنّ هذه األشياء لها مالك، و ال يجو  لنا أن نتصرّف في ملك الغير إلّا ببذنه، كما علمنيا قي: فما استدلّ به من قال إنّ األشياء على الحظر قطعا أن قالوا•

.فيما ال نملكه في الشّاهد
إنّما قبح في الشّاهد التّصرف: و اعترض القائلون باإلباحة هذه الطّريقة بأن قالوا•
745: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
اده، و االقتباس منهيا، ء داده، و االستصباح بضوء نفي ملك الغير ألنّه يؤدّي إلى ضرد مالكه بداللة أنّ ما ال ضرد عليه في ذلك جا  لنا أن نتصرّف فيه مثل االستظالل بفي•

قديم تعيالى ال نه مالكا، و اللكوو أخذ ما يتساقط من حبّة عند الحصاد، و غير ذلك من حيث ال ضرد عليه في ذلك، فعلمنا أنّ الّذي قبح من ذلك إنّما قبح لضرد مالكه ال 
.يجو  عليه الضّرد على حال، فينبغي أن يسوغ لنا التّصرف في ملكه

ء يمليك يس بشييإنّما حسن االنتفاع في المواضع الّتي ذكرتموها ال الدتفاع الضّرد، بل ألنّ هذه األشياء ال يصحّ تملّكها، ألنّ في الحائط ل: و لمن نصر هذا الدّليل أن يقول•
.ء في ملك صاحبه و قبح الدّخول إليه، و كذلك القول في المصباحإذا كان في طريق غير مملوك، و متى كان الفي

ليى العلّية الّتيي منعه منه، على أنّه عله فأمّا أخذ ما يتناثر من حبّة فال نسلّم أنّه يحسن، و كيف نسلّم و له أن يمنعه من ذلك و أن يجمعه لنفسه، و لو كان مباحا له لم يجز •
.إن كان يسيراو ذكروها من اعتباد دخول الضّرد على مالكه كان ينبغي أن ال يسوغ له أخذ ما يتناثر من حبّة، ألنّا ال نعلم أنّ ذلك يدخل عليه فيه ضرد

. الضرد حاصللكان ينبغي أن لو أذن فيه ألّا يحسن ذلك ألنّ-ال لفقد اإلذن من مالكه-و على المذهبين جميعا، كان ينبغي أن يقبح ذلك، على أنّ ذلك لو قبح لضرد•
.إنّه يحصل له عوض أكثر منه من الثّواب أو السرود عاجال: و ليس لهم أن يقولوا•
.ذا أذن فيهالتصرف منه إحسنو ذلك أنّا نفرض في من ال يعتقد العوض على ذلك من المالحدة ، و ليس هو أيضا ممّا يسرّ به بل دبّما شقّ عليه و اغتمّ به، و مع ذلك •
.إنّ دليل العقل الدّال على إباحة هذه األشياء يجري مجرى إذن سمعيّ، فجا  لنا التّصرّف فيها: و ليس ألحد أن يقول•
.لم يثبت ذلك، و لو ثبت لكان األمر على ما قالوه: و ذلك أنّ لمن نصر هذا الدّليل أن يقول•

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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.نحن نتّبع ما يستدلّ به أصحاب اإلباحة و نتكلّم عليها إن شاء اللَّهو •
746: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
:و استدلّ كثير من الفقهاء على أنّ األشياء على الحظر  و الوقف بقوله تعالى•
.لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ دَسُولًا ، و بقوله•
.ذه األشياء أو قبحهان هبيّن اللَّه تعالى أنّه ال يستحقّ أحد العقاب، و ال يكون للَّه عليهم حجّة إلّا بعد إنفاذ الرسل، و ذلك يفيد أنّ من جهتهم يعلم حس: فقالوا•
:و هذا ال يصحّ االستدالل به من وجوه•
.و العبث، و الكذب، و الجهل، و حسن اإلحسان الخالص، و غير ذلك، فعلمنا أنّه ليس المراد باآلية ما ذكروهم، أنّ هاهنا أمودا كثيرا معلومة من جهة العقل وجوبها و قبحها، مثل ددّ الوديعة، و شكر المنعم و اإلنصاف، و قضاء الدّين، و قبح الظّل: أحدها•
.و متى ادتكبوا دفع كون هذه األشياء معلومة إلّا بالسّمع، علم بطالن قولهم، و كانت المسألة خادجة عن هذا الباب•
:السّمع، فكيف يقالة أنّ للَّه حججا كثيرة غير الرّسل من أدلّة العقل الدّالة على توحيده، و عدله، و جميع صفاته الّتي من ال يعرفها ال يصحّ أن يعرف صحّ: و منها•
ا بعد إنفاذ الرّسيل، و حجّة عليهم إلّلّا بالسمع، وجب على القديم تعالى إعالمهم إيّاها، و لم يحسن أن يعاقبهم على تركها إلّا بعد تعريفهم إيّاها، فلم تقم الا إال تقوم الحجّة إلّا بعد إنفاذ الرسل؟ و المعنيّ في اآليتين أن يحمال على أنّه إذا كان المعلوم أنّ لهم ألطافا و مصالح ال يعلمونه•

.متى كان األمر على ذلك وجبت بعثة الرّسل، ألنّه ال يمكن معرفة هذه األشياء إلّا من جهتهم
نحن نعلم ضرودة أنّ: إنّ هذه األشياء على اإلباحة بأن قالوا: و استدلّ من قال•
747: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
.نةافع أحد األمرين كدافع اآلخر، و إذا ثبت ذلك و كانت هذه األشياء ال ضرد فيها عاجال و ال آجال فيجب أن تكون حسفدكلّ ما يصحّ االنتفاع به و ال ضرد على أحد فيه عاجال و ال آجال فبنّه حسن، كما يعلم أنّ كلّ ألم ال يقع فيه عاجال و ال آجال قبيح،•
.نا ذلك، فلمّا لم يعلمنا ذلك علمنا أنّه حسنةالمو ال يجو  أن يكون فيها ضرد أصال، ألنّه لو كان كذلك لم يكن إلّا لكونها مفسدة في الدّين، و لو كان كذلك لوجب على القديم تعالى إع: قالوا•
:و قد مضى في دليلنا ما يمكن أن يكون كالمنا على هذه الشّبه، و ذلك أنّا قلنا•
.إنّ هذه األشياء ال نأمن أن تكون فيها ضرد آجل و إذا لم نأمن ذلك قبح اإلقدام عليها، كما لو قطعنا أنّ فيها ضردا•
الفعل، و إذا كان ذلك جهين في ال يمتنع أن تتعلّق المفسدة ببعالمنا جهة الفعل على وجه التّفصيل، و يكون مصلحتنا في الوقف و الشكّ، و تجويز كلّ واحد من الو: بأن قلنا« لو كان فيهم ضرد لكان ذلك ألجل المفسدة، و ذلك يجب على القديم إعالمنا إيّاه»: و أجبنا عن قولهم•

.جائزا لم يجب عليه تعالى إعالمنا ذلك، و جا  أن يقتصر بالمكلّف على هذه المنزلة
من أن يكون لنفع نفسه، أو لنفع الغير، أو خلقها ليضرّ بها؟لك إذا صحّ أن يخلق تعالى األجسام خالية من األلوان و الطّعوم، فخلقته تعالى للطّعم و اللّون ال بدّ أن يكون فيه وجه حسن، فال يخلو ذ: و استدلّوا أيضا بأن قالوا•
.و ال يجو  أن يخلقها لنفع نفسه، ألنّه يتعالى عن ذلك علوّا كبيرا•
.و ال يحسن أن يخلقها ليضرّ بها، ألنّ ذلك قبيح االبتداء به، فلم يبق إلّا أنّه خلقها لنفع الغير، و ذلك يقتضي كونها مباحة•
:و الجواب عن ذلك من وجوه•
بها الثواب، كما أنّه خلق أشياء كثيرة يصحّ االنتفاع بها، و مع ذلك فقد حظرها بالسّمع مثل شرب الخمر،نا أنّه إنّما خلق هذه األشياء إذا كانت فيها ألطاف و مصالح، و إن لم يجز لنا أن ننتفع بها باألكل، بل نفعنا باالمتناع منها، فيحصل ل: أحدها•
748: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
.و الميتة، و الزّنا و غير ذلك•
:إنّ هذه األشياء إنّما حظرها لمّا كانت مفسدة في الدّين و أعلمنا ذلك، و ليس كذلك ما يصحّ االنتفاع به و ال يعلم ذلك فيه: و ليس لهم أن يقولوا•
لمصلحة، و إذا ثبت ذليك لحيق لمصلحة بحال لنا جوّ  معها كلّ واحد من األمرين فيجب أن يقتصر بنا على تلك الحال، ألنّ المراعى حصول اق او ذلك أنّا قد بيّنا أنّه ال فرق في أن تتعلّق المصلحة ببعالمنا جهة الفعل من قبح أو حسن فيجب عليه أن يعلمنا ذلك، و بين أن تتعلّ•

.ثبوت ما علمنا قبحه على طريق القطع و الثّبات في أنّه ال يحسن منّا اإلقدام عليه
.ي وجودهان الّتي ال يصحّ خلوّ الجسم منها، و خلق الجسم إذا ثبت أنّه مصلحة وجب أن يخلق معه جميع ما يحتاج إليه فكوأنّ على مذهب كثير من أهل العدل إنّما خلق الطّعوم و األداييح في األجسام ألنّها ال تصحّ أن تخلو منها، فجرت في هذا الباب مجرى األ: و منها•
.أنّ االنتفاع بهذه األشياء قد يكون باالستدالل بها على اللَّه تعالى و على صفاته، فليس االنتفاع مقصودا على التّناول فحسب: و منها•
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.إنّه كان يمكن االستدالل باألجسام على وحدانيّة اللَّه تعالى و على صفاته، فال معنى لخلق الطّعوم: ليس لهم أن يقولواو •
.و ذلك أنّه ال يمتنع أن يخلقها لما ذكرناه، و إن كان الجسم يصحّ االستدالل به و يكون ذلك  يادة في األدلّة •
.ا خلقت لالنتفاع بهاينبغي أن يجو  أن يخلقها لالستدالل بها و ذلك يخرجها عن حكم العبث و يدخلها في باب مذا ال يجو  أن ينصب على معرفته أدلّة كثيرة، ألنّا إن قلنا ذلك أدّى إلى فساد أكثر األدلّة الّتي يستدلّ بها على وحدانيّته تعالى، فب: و لسنا ممّن يقول•
749: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
.إذا صحّ االنتفاع بها من الوجهين باالستدالل و التّناول فينبغي أن يقصد به الوجهين: و ليس لهم أن يقولوا•
.تي يصحّ االنتفاع بها ال يجب ذلكالّو ذلك أنّ هذا محض الدّعوى ال برهان عليها، بل الّذي يحتاج إليه أن يعلم أنّه لم يخلقها إلّا بوجه، فأمّا أن يقصد بها جميع الوجوه•
.متى تناولناها، فيجب علينا أن نمتنع منهاالدّينفي على أنّا قد بيّنا أنّه ال يمتنع أن يفرض في أحد الوجهين مفسدة في الدّين فيحسن أن يخلقها للوجه اآلخر، و يعلّمنا أنّ فيها فسادا •
.قصد باآلخر ذلك، فيكون ذلك عبثا يإذا أمكن خلقها للوجهين، و لم يقصدهما كان عبثا من الوجه الّذي لم يقصد االنتفاع به، و جرى ذلك مجرى فعلين يقصد بهما االنتفاع و ال: فبن قيل•
ذلك الفعل الواحد يس كذلك الفعالن ألنّه إذا قصد وجه الحكمة في أحدهما بقي اآلخر خاليا من ذلك و كان عبثا، و ليس كو لليس األمر على ذلك، ألنّ الفعل الواحد إذا كان فيه وجه من وجوه الحكمة خرج من باب العبث، و إن كان له وجوه أخر كان يجو  أن يقصد، : قيل له•

.على ما بيّناه
.اوله حتّى يصحّ االعتباد بهتناالنتفاع باالعتباد بالطّعوم ال يمكن إلّا بعد تناولها، ألنّ الطّعم ليس ممّا يددك بالعين فينتفع به من هذه الجهة، فبذا ال بدّ من: فبن قيل•
.ء كثير من ذلكد موقوفا على تناول شيتبااالعتباد يمكن بتناول القليل منه و هو قدد ما يمسك الرّمق و تبقى معه الحياة، و قد بيّنا أنّ ذلك القدد في حكم المباح، و ليس االع: قيل•
هاعليإنّه يصحّ أن يعتبر بها إذا تناولها غير المكلّف من سائر أجناس الحيوان، فانّه إذا شاهد أجناس الحيوان تتناول تلك األشياء و يصلح : و يمكن أن يقال أيضا•
750: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
.أجسامها أو ينفسد بحسب اختالفها و اختالف طبائعها، جا  معه أن يعبّر بذلك و إن لم يتناولها المكلّف أصال•
:و بمثل هذا أجاب المخالف من قال بالفرق بين السّموم و األغذية، بأن قال•
.يضا جسمه، و ذلك مثل ما أجبنا به عن السّؤال الّذي أوددوه في هذا البابه أيرجع إلى حال الحيوانات الّتي ليست مكلّفة إذا شاهدها يتناول أشياء ينتفع بها جعل ذلك طريقا إلى تجربته، و أنّ ذلك ممّن ينصلح علي•
.، و ما شاكل ذلك من اآليات، و هذه الطّريقة مبنيّة على السّمع* أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ، و بقولهمَنْ حَرَّمَ  ِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّ ْقِ: بقوله تعالى: و استدلّوا أيضا•
.هذا سقطت المعادضة باآلياتلى و نحن ال نمتنع أن يدلّ دليل السّمع على أنّ األشياء على اإلباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا األمر على ذلك و إليه نذهب، و ع•
:و استدلّ كثير من النّاس على أنّ هذه األشياء على الحظر أو الوقف، بأن قالوا•
ق بينيه و بيين فرل فيؤدّي ذلك إلى العطب، ألنّا ال نفرّق بين ما هو سمّ و ما هو غذاء، و إنّما ننتظر ذلك إعالم اللَّه تعالى لنا ما هو غذاؤنا، و ااتالقد علمنا أنّ التحرّ  من المضادّ واجب في العقول، و إذا كان ذلك واجبا لم يحسن منّا أن نقدّم على تناول ما ال نأمن أن يكون سمّا ق•

.السموم القاتلة
.نا بأحوالهماذا تناول شيئا يفسد عليه علمنا أنّه مضادّ، فحينئذ اعتبرو إيمكننا أن نعلم ذلك بالتّجربة، فبنّا إذا شاهدنا الحيوان الّذي ليس بمكلّف يتناول بعض األشياء فيصلح عليه جسمه، علمنا أنّه غذاء، : و اعترض من خالف في ذلك االستدالل بأن قال•
751: ، ص2العدة في أصول الفقه، ج•
أكل شحم الحنظل و يتغذّى بيه، و يوان و تصلح عليها أجسامها، و إن كان متى تناولها ابن آدم هلك، منها أنّ الظّبايا يالحإنّ الحيوان يختلف طباعه، فليس ما يصلح الحيوان المستبهم يعلم أنّه يصلح الحيوان النّاطق، ألنّ هاهنا أشياء كثيرة تغذّي كثيرا من : و قال من نصر هذا الدّليل•

.فتعيش به، و دائحة ذلك تقتل ابن آدمإنّ الفأدة تأكل البيشال لو أكل ذلك ابن آدم لهلك في الحال، و كذلك النّعامة تأكل النّاد و تحصل في معدتها، و لو أكل ذلك ابن آدم لهلك في الحال، و كذلك يق
.فليس طبائع الحيوان على حدّ واحد، و إذا لم يكن على حدّ واحد لم يجز أن يعتبر بأحوال غيرنا أحوال نفوسنا•
ينه و بين السّم، فينبغيي ا يذهبون إليه على تناول هذه األشياء يعرف بذلك الخطأ ما هو غذاء، و فرّق بى مأحسب أنّه ال يمكن أن يعتبر بأحوال الحيوان المستبهم أحوال الحيوان من البشر، أ ليس لو أقدم واحد منهم على طريق الخطأ أو الجهل عل: و لمن خالفهم في ذلك أن يقول•

.أن يجو  لغيره أن يعتبر به، و يجو  له بعد ذلك التّناول منها، و إن لم يرد سمع، ألنّه قد أمن العطب و الهالك
. فالمعتمد في هذا الباب ما ذكرناه أواّل في صدد هذا الباب، فهذه جملة كافية في هذا الباب إن شاء اللَّه•
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الكالم في الحظر و اإلباحةباب •
:اعلم أنّ حدَّ المباح يتضمّن إثباتا و نفيا و تعلّقا بالغير•
د، ال مدح فيه و ال ذمّ و ال ضيرهو حسنه، و النّفي هو أنفاإلثبات•

.يعلم المكلّف أو  يدلّ على ذلك من حالهو التّعليق هو أن
كونيهما ذكرناه ينفصل من وجوه األفعال الباقية، ألنّيه بو  بمجموع•

كونيه ال القبيح، و ممّا ليس بحسن و ال قبييح، و بحسنا ينفصل من
لّقضرد فيه و ال مدح و ال ذمّ ينفصل من النّدب و الواجيب، و بيالتّع

ة عليى و ال صفة له  ائيدينفصل من الحسن الّذي يقع من اللّه تعالى
دلّ، و من حسنه، كاستيفاء العقاب، ألنّه تعالى ال يجو  أن يعلم و ال ي

.أفعال البهائم و من جرى مجراها
329ص؛ 2الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج
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رت أسقطت في هذا الحدّ عند ذكر النّفي الضرد و الذّمّ، و اقتصيإنو •

لواجب، و من النّدب و اعلى نفي المدح؛ كفى، فبنّه بنفي المدح يبين
هو و إن و. بنفي الضّرد و الذّمّ-أيضا-منهما ال يحتاج إلى أن يبين

كونيه ته منيهفي إبانفيكفيهبنفي الضّرد عنه و الذّمّ من القبيحبان
.حسنا

الميدح الضّرد وو وجدت بعض من يشاد  إليه في أصول الفقه ينفى•
.و الذّمّ في فعل المباح و أالّ يفعل، و يعتبر ذلك في األمرين

330: ، ص2الذريعة إلى أصول الشريعة، ج
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ليم يطليق اآلخرة ليس له صفة المبياح و إنهذا غير صحيح، ألنّه يقتضى أنّ استيفاء العقاب فيو •

لدّين من ميا غير مباح، ألنّ العقاب و اأن يكون استيفاء أحدنا للدّين-أيضا-عليه االسم، و يقتضى
.يستحقّ المدح بأن ال يستوفيا

331: ، ص2الذديعة إلى أصول الشريعة، ج•
دّين ميدح في أن ال يستوفي العقاب و اليليس: ال يفعلفبن قال من داعى ما ذكرناه في الفعل و أن•

.على كلّ حال، و إنّما المدح في إسقاط ذلك، و قد ال يستوفي و ال يسقط، فال يمدح
ا عيمّ هيذا أحوال أالّ يفعل كلّهيا  كميأن يعمّأن ال يفعليجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في: قلنا•

توفيسيالنّفي أحوال الفعل كلّها، و إذا  كان في بعض األحوال المدح ثابتيا بطيل الحيدّ، و مين ليم
ون العقاب أو  الدّين إنظادا  و  إمهاال و إن لم يسقط ذلك يستحقّ المدح ال محالة، و إن كان ذليك د

.طهال يعاجل بالعقاب و إن لم يسقالمدح على اإلسقاط، و لهذا مدح تعالى بأنّه حليم من حيث
قد ال  يعاجل بالعقاب و ال يستوفي الدّين من: فبذا قيل•
332: ، ص2الذديعة إلى أصول الشريعة، ج•
.ال يستحقّ المدح إذا لم يقصد بذلك اإلحسان و وجه النّعمة به•
كفيي فيي من ال يستحقّ المدح إذا لم يقصد اإلحسان، و ي-أيضا-و قد  يسقط العقاب و الدّين: قلنا•

.أن ال يفعلانتقاض الحدّ أن نجد  المدح حاصال في حال من أحوال

329ص؛ 2الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج
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أصالة الحظر

به ما يصّح االنتفاع
و ال ضرر على أحد 

فيه

الحظر

االباحه

الوقف

329ص؛ 2الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج
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أصالة الحظر
أعلامالّيذي قيد القبای فهيو المحظورأمّا حدّ و •

اه المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله، ألنّه بما ذكرن
.من كلّ ما يخالفهيبين

ال باه  االنتفاا فیماا يصا ّ و قد اختلف النّاس •
ذلكفمنهم من ذهب إلى أنّ: على أحد فیهضرر
، و منهممباحو منهم من ذهب إلى أنّه الحظرعلى 
.بين األمرين لفمن 

329ص؛ 2الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج
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أصالة الحظر
إليى أنَّ ميا ال يقيوم ذهبإلى الحظر  فبعضهماختلف من ذهبو •

و ال يتمّ العيش إالّ معه على اإلباحة،البدن إالّ به
333: ، ص2الذديعة إلى أصول الشريعة، ج•
ال من سوّى بين الكلّ في الحظر  و قيو ما عداه على الحظر  و فيهم•

يعنيى الحظير  و : و جوّ وا كلّ واحيد مين األميرينآخرون بالوقف
.اإلباحة

وب قطع على الحظر  فيي وجيو ال خالف بين هذه الفرقة و بين من•
:اإلقدام، إالّ أنّهم اختلفوا في التّعليلالكفّ عن

329ص؛ 2الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج
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أصالة الحظر
يه، و مين مقطوع علاعتقد أنّه مقدم على قبيحقال بالحظر  كفّ ألنّهفمن •

.يحيقول بالوقف إنّما كفّ ألنّه ال يأمن من كونه مقدما على محظود  قب
لعقيلقول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إليى أنّيه فيي او الصّحيح•

.على اإلباحة
و الّذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنَّ ما فيه نفع خالص من•
334: ، ص2الذديعة إلى أصول الشريعة، ج•
لم بأنّ يحسن اإلقدام عليه كالعمضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح و أنّه•

لم بميا ما فيه ضرد خالص عن كلّ منفعة قبيح محظود  اإلقدام عليه، و الع
اإلحسان ضروديّ كالعلم بقبح ما له صفة الظّلم و حسن ما له صفةذكرناه

.  و اإلنعام

329ص؛ 2الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ ج
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