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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

//أصالة الحظر

قاعدة حق الطاعة 

العلم اإلجمالي 
باألحكام

الشرعی
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

السنّة

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

االحتياط الشرعي•
استدل و هو إثبات االحتياط عن طريق النقل فقد: و أمّا المقام الثاني•

.إلثبات االحتياط شرعا بالكتاب تارة، و بالسنّة أخرى

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

:االحتياط في الكتاب الكريم•
:أمّا الكتاب فقد استدلّ بآيات منه•

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

:اآلية األولى•
قوله تعالى في سورة البقرة•

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

ِ َو َو أَْنِفقُوا فِي َسبِي ْلق وا الَ ت  ِل َّللاه
نُوا إِنه َو أَْحسِ ْهل َكةِ بِأَْيِديك ْم إِلَى الت  
َ يُِحبُّ اْلُمْحسِ  البقرة﴾،195نِيَن  َّللاه

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی
: تقريب االستدالل بهاو •
يماا و التعريض لهاا، و االقتااام فاالقتحام فی التهلكة نهت عن أنّها •

كاة و اقتااام فاي التهل( ساباانه و تعاالى)ياتمل كونه مخالفة للّاه 
.الحتياطتعريض لها، فيارم بمقتضى إطالق اآلية، فيثبت وجوب ا

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

هذه اآلية 
يوجد فيها 
:احتماالن

كونها ناظرة إلى 
المخاطبين بالنظر 

األفرادي  

كونها ناظرة إلي
المخاطبين بالنظر 

المجموعي  

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
:إنّ هذه اآلية يوجد فيها احتماالن: أقول•

: األوّل•
ناظرة إلاى المخااطبين باالنار األفارا وّ، و أن يكاون المارا كونها •

موضوع باعتبار ظهور اآلية في وحدة اللااظ في جانب ال-بالتهلكة 
ياه هو التهلكة بالنار األفرا وّ، فكلّ شاخ  ياارم عل-و المامول

.إلقاء نفسه بما هو فر  من األفرا  في التهلكة

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
: الثانيو •
اللاااظ ناظرة إليهم بالنار المجموعيّ، فتلاظ التهلكاة أيضاا بكونها •

ه المجموعيّ، و التعريض للهاال  باللاااظ المجماوعيّ يختلا  عنا
باللااظ األفرا و، 

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ء فاي ، و أوّ إلقااللهالك تعريضا األفرادمثال يكون بلااظ فالجهاد•

! ل؟التهلكة أعام من جعل الشخ  نفسه في معار  الماوت و القتا
كاون ، كما أنّ تر  الجها  قد ال يحیاةقد يكون المجتمعلكنّه بلااظ 

بما موتا و هالكا لألفرا  بما هم أفرا ، و يكون موتا و هالكا للمجتمع
.ا ئههو مجتمع، إذ يتسلّط عليه أعداؤه و يهدم كيانه و رسالته و مب

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
هال ، في اآلية بايث يشمل كال قسمي الاإلطكقال يمكن دعوى و •

ال ، و اإلطاالقكلّا منهما يستوجب لحاظا ينافی اللحالا  اخرالرفإنّ 
رة اللااظ يستوجب الجمع بين اللااظين، و إنّما يستوجب توسعة  ائ

.الواحد، فاألمر  ائر بين هذين المعنيين

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ا قبله من لو فصل عمّال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ : الااهر من قولهو •

المجماوعيّ أشادّ عناياة و اللاااظاآليات و إن كان هو األوّل، ألنّ 
، مئونة في نار العرف فمع عدم القرينة عليه ينفي باإلطالق

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
[ 1]أنّه يمكن أن يدّعى أنّ وقوع اآلية فاي ساياق اياات الجهاا  إلّا •

يوجب مناسبته للااظ المجموعيّ إمّا بأن يكاون المارا  منهاا األمار
عنى في بالجها ، كاآليات التي وقعت قبلها لكنّها رمزت إلى الجها  بم

غاية الجمال و هو أنّ تر  الجها  هاال  للمجتماع، أو باأن يكاون 
ة، أو المرا  منها تاديد األمر بالجها  الّذو سبق في اآليات المتقدّما
لجهاا  أنّها في مقام بيان أنّ األمر بالجها  إنّما يكون فيما لو لم يكن ا

.ا يائسةحرب-باسب مصطلح اليوم-هالكا للمجتمع، و تكون الارب

389-388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
•______________________________

 تَعْتَدُوا، إِنَّ وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ ال: قال اللّه تعالى[ 1]•
يْاثُ اللَّهَ ال يُاِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَ
امِ حَتَّى أَخْرَجُوكُمْ، وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْاَر

إِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ، فَ
هِ، فَاإِنِ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الاديينُ لِلَّا
اُرُماتُ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الاَّالِمِينَ، الشَّهْرُ الْاَرامُ بِالشَّهْرِ الْاَرامِ وَ الْ

، وَ اتَّقُاوا عَلَيْكُمْعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىقِصاصٌ، فَمَنِ اعْتَدى
وا بِأَيْادِيكُمْ اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُ

إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُاِبُّ الْمُاْسِنِينَ

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
على أيّة حاال فاإن حملات اآلياة علاى إرا ة الهاال  باللاااظ و •

.المجموعيّ، فخروجها عمّا نان فيه في غاية الوضوح
دلّ و إن حملت اآلية على إرا ة الهال  باللااظ الفر و، فأيضا ال تا•

على المقصو ، 

389: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
هاذه علاىالمرتبة السالابقة ذلك ألنّه إمّا أن يفتر  أنّه يوجد في و •

قاب، أو من العيؤمّناآلية في الشبهات البدوية أصل عقليّ، أو شرعيّ 
هاا يجاب فاي المرتباة الساابقة علييفر  أنّه ال يوجد ذلك، و أنّاه

لشابهة ، و أنّه بقطع النّار عن هذه اآلية يكون االقتاام فاي ااالحتیاط
اقتااما في الهلكة و العذاب األخرووّ، 

389: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
  فر  األوّل فال موضوع لآلية في تلك الشابهات، إذ ال هاالفإن •

حتى ينهى عن االقتاام فيه، 
اقعي أعني ثبوت الهال  في ارتكاب الاارام الاو-إن فر  الثانيو •

ك باآلياة ب فقاد ثبات وجاو-مع الشّك حتى يتمّ موضاوع التمساّ
نهاي عان االحتياط في المرتبة السابقة على اآلية، و ال يكون نفس ال

.اإللقاء في التهلكة مالكا لوجوب االحتياط

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
لو فر  في مور  من موار  احتماال التكليا  وجاو  احتماال نعم •

ياتمال أيضا ففرضنا في شرب التتن مثال أنّاه كمااالهك  الدنیويّ 
كونه حراما كذلك ياتمل كونه مهلكا، فهناا و إن  لّات اآلياة علاى
رب وجوب االجتناب، لكنّها لم تدلّ على االحتياط في قبال حرمة ش

معر  فياإللقاءالتتن بما هي شبهة حكميّة، بل  لّت أمّا على حرمة 
، و بما هو حرام شرعاإهك  النّفس ، أو على أنّ حرمة واقعیّةالتهلكة 

بماا هاي أنّ إيقاع النّفس فيما ياتمل فيه الهال  يجب فيه االحتياط
،شبهة موضوعيّة

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
فتكالالوا اخيالالة مةصّصالالة للبالالراءة فالالی هالال ا المالالو د مالالن الشالالبها  •

ين و المتّفق علاى جرياان الباراءة فيهاا باين األصاولي*الموضوعیّة
.األخباريين

وعه اإللقاء بل لیست مةصصة للبرائة ألنها تبین حكما واقعیا موض* •
(الهادوي.)النفسفی معرض التهلكة أو إهك  

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
: الثانيةاآلية •
:  تعالىقوله •

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

ِ حَ  ِِ َو جاِهد وا فِي َّللا  ق  ِجهاِد

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ر بباذل استدلّ بهذه اآلية على وجوب االحتياط باعتبار أنّها تاأمفقد •

اط فاي الجهد الكامل التامّ في سبيل اللّه، و ذلك ينطوو على االحتيا
.الشبهات البدويّة

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ير  عليه و •
أنّه لمّا لم يمكن فر  إرا ة الجها  فاي اللّاه مان  ون تقادير : أوّال•

و هاالمقالدّ ء، و كماا ياتمال أن يكاون ء، فال بدّ من تقدير شيشي
، النصرة، كذلك ياتمل أن يكون المقدّر هو الطاعة

قتاال، يؤيّده أنّ ذلك يناسب ما ّة الجها  المستعمل غالبا في مقام الو •
باذل و إعالء كلمة الشرع و التبليغ باأعلى مراتباه الّاذو يساتوجب

.النّفس، و على هذا االحتمال ال عالقة لآلية بما نان فيه

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

قولاه كما فسّر بذلكمعرفة اللّه و من الماتمل أيضا أن يكون المقدّر •
، وَ الَّ ِينَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا (: تعالى)

:يؤيّد ذلك أمرانو •

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
هام أنّ المقدّر كلّما كان ألصق باالمبر  يكاون أقارب إلاى الف: األوّل•

العرفي، 
ق ال الجياران، ألنّ األهال ألصا( األهال)يقادّر سْئَلِ الْقَرْيَةَ فيفمثال •

بالقرية من الجيران، 
ء عرفاا ء ألصق بذلك الشايالمعرفة بالشیكذلك في المقام تكون و •

عاين باعتبار أنّ الكشا  يارى بالعناياة كأنّاهطاعته، أو نصرتهمن 
لمنكشا  المنكش ، و ليس برو  االثنينيّة و التعدّ  باين الكشا  و ا
. بقدر برو ها بين الطاعة و المطاع، أو النصرة و المنصور

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
بيل في أنّه حينما يقصد بالمجاهدة المجاهدة في سالسّر هولعلّ هذا و •

طريق، أو معرفة اللّه ال في طاعته أو نصرته ال يؤتى بكلمة سبيل، أو
هاذا غير ذلك، بل يجعل اسم الجاللة مباشرة متعلّقا لهذه المجاهادة، ف

.ءك الشيء كأنّه ال يزيد على نفس ذليكون باعتبار أنّ انكشاف الشي

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
فااهيم وحدة السياق، حيث ور ت اآلية في سياق إبطال الم: الثانیو •

وا بوجاو  الباطلة عند الناس الذين لم يعرفوا اللّه حقّ معرفته، و اعتقد
يناه و باين عالقات غير الئقة بعالم الربوبيّة بين اللّاه و مالئكتاه، أو ب

و على هذا االحتمال أيضا تكون اآلية أجنبية عمّاا[. 1]بعض عبيده 
.نان فيه

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
•______________________________

أمّا اآلية . 77هذا إذا أخذنا السياق من اآليات السابقة على اآلية [ 1]•
، 78، و كذلك الجمالت الوار ة في نفس هذه اآلية، و هي اآلياة 77

.فهي تنار إلى مسألة الطاعة ال المعرفة

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحجسو ة 
َ يُوِلُج اللهْيَل فِ  فِي اللهْيِل َو ي النهَهاِر َو يُوِلُج النهَهارَ ٰذِلَك بِأَنه َّللاه

َ َسِميٌع بَِصيٌر   ﴾61أَنه َّللاه

َ ُهَو اْلَحقُّ َو أَنه  بَاِطُل َو َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو الْ ٰذِلَك بِأَنه َّللاه
َ ُهَو اْلعَِليُّ اْلَكبِيُر   ﴾62أَنه َّللاه

َ أَْنَزَل ِمَن السه  ةً َماِء َماًء فَتُْصبُِح اأْلَرْ أَ لَْم تََر أَنه َّللاه ُض ُمْخَضره
َ لَِطيٌف َخبِيٌر   ﴾63إِنه َّللاه

َ لَُهَو الْ لَهُ َما فِي السهَماَواِت َو َما فِي اأْلَْرِض  غَنِيُّ  َو إِنه َّللاه
﴾64اْلَحِميُد  
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الحجسو ة 
َر لَُكْم َما فِي َ َسخه ي اْلبَْحِر اأْلَْرِض َو اْلفُْلَك تَْجِري فِ أَ لَْم تََر أَنه َّللاه
َ بِالنهاِس لَى اأْلَْرِض إاِله بِإِْذنِِه إِ بِأَْمِرِه َو يُْمِسُك السهَماَء أَْن تَقََع عَ  نه َّللاه

﴾65لََرُءوٌف َرِحيٌم  

ْنسَ َو ُهَو الهِذي أَْحيَاُكْم ثُمه يُِميتُُكْم ثُ  ﴾66اَن لََكفُوٌر  مه يُْحيِيُكْم إِنه اإْلِ

ٍة َجعَْلنَا َمْنَسكاً ُهْم نَاِسكُ  ْمِر َو اْدُع إِلَى وهُ فاَلَ يُنَاِزُعنهَك فِي اأْلَ ِلُكّلِ أُمه
﴾67َربَِّك إِنهَك لَعَلَى ُهًدى ُمْستَِقيٍم  
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الحجسو ة 

ُ أَ  ﴾68وَن  ْعلَُم بَِما تَْعَملُ َو إِْن َجاَدلُوَك فَقُِل َّللاه

ُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَوْ  تُْم فِيِه َم اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكنْ َّللاه
﴾69تَْختَِلفُوَن  

َ يَعْ  اأْلَْرِض لَُم َما فِي السهَماِء وَ أَ لَْم تَْعلَْم أَنه َّللاه
ِ يَسِ إِنه ٰذِلَك فِي ِكتَاٍب إِنه ذٰ  ﴾70يٌر  ِلَك َعلَى َّللاه
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الحجسو ة 

ِ َما لَمْ  ً َو يَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه ْل بِِه ُسْلَطانا َو َما لَْيَس يُنَّزِ
﴾71ْن نَِصيٍر  لَُهْم بِِه ِعْلٌم َو َما ِللظهاِلِميَن مِ 

وِه الهِذيَن يِّنَاٍت تَْعِرُف فِي ُوجُ َو إِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَ 
لَْيِهْم آيَاتِنَا وَن بِالهِذيَن يَتْلُوَن عَ َكفَُروا اْلُمْنَكَر يََكاُدوَن يَْسطُ 

ُ قُْل أَ فَأُنَبِّئُُكْم بَِشّرٍ ِمْن ذٰ   الهِذيَن َكفَُروا ِلُكُم النهاُر َوَعَدَها َّللاه
﴾72َو بِئَْس اْلَمِصيُر  
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الحجسو ة 

ِ وا لَهُ إِنه الهِذيَن تَْدُعونَ يَا أَيَُّها النهاُس ُضِرَب َمثٌَل فَاْستَِمعُ  ِمْن ُدوِن َّللاه
ْيئاً الَ َو إِْن يَْسلُْبُهُم الذُّبَاُب شَ لَْن يَْخلُقُوا ذُبَاباً َو لَِو اْجتََمعُوا لَهُ 

﴾73ْلَمْطلُوُب  يَْستَْنِقذُوهُ ِمْنهُ َضعَُف الطهاِلُب َو ا

َ لَ  َ َحقه قَْدِرِه إِنه َّللاه ﴾74قَِوي  َعِزيٌز  َما قََدُروا َّللاه
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الحجسو ة 

ْم َو إِلَى يِهْم َو َما َخْلفَهُ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيدِ 
ِ تُْرَجُع اأْلُُمورُ  ﴾76 َّللاه

ُ يَْصَطِفي ِمَن الْ  الً َو َمالَئَِكِة ُرسُ َّللاه
 َ ﴾75 َسِميٌع بَِصيرٌ ِمَن النهاِس إِنه َّللاه
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الحجسو ة 

ْم َو ُجُدوا َو اْعبُُدوا َربهكُ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َو اسْ 
﴾77وَن  اْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلهُكْم تُْفِلحُ 

ِ َحقه ِجَهاِدِه ُهوَ  لَْيُكْم اْجتَبَاُكْم َو َما َجعََل عَ َو َجاِهُدوا فِي َّللاه
يِن ِمْن َحَرجٍ ِملهةَ أَبِيُكمْ  اُكمُ فِي الّدِ اْلُمْسِلِميَن  إِْبَراِهيَم ُهَو َسمه

سُ  تَُكونُوا وُل َشِهيداً َعلَْيُكْم وَ ِمْن قَْبُل َو فِي ٰهذَا ِليَُكوَن الره
َكاةَ َو اعْ ُشَهَداَء َعلَى النهاِس فَأَقِيُموا الصه  تَِصُموا الَةَ َو آتُوا الزه
ِ ُهَو َمْوالَُكْم فَنِْعَم اْلَموْ  ﴾78لَى َو نِْعَم النهِصيُر  بِاَّلله
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االحتیاط الشرعی

الطاعة

الشبهات البدوي ة

التكاليف المعلومة بالتفصيل

التكاليف المعلومة باإلجمال

ة شرعي ة زة بحج  التكاليف المنج 

موارد األمر االستحبابي  

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

الطاعة

الشبهات البدوي ة

التكاليف المعلومة بالتفصيل

التكاليف المعلومة باإلجمال

ة شرعي ة زة بحج  التكاليف المنج 

موارد األمر االستحبابي  

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
يسات في المقام، فبماا أنّ الطاعاة لالطاعةأنّنا لو قدّرنا كلمة : ثانیاو •

للّاه فاي مخصوصة بخصوص الشبهات البدويّة بل تشمل أيضا طاعة ا
ة شرعيّة، و التكالي  المعلومة بالتفصيل، أو باإلجمال، أو المنجّزة باجّ

كذلك تشمل الطاعة في موار  األمر االستابابيّ، 
لام، أو من المعلوم أنّه ال مجال لألمر اإللزاميّ بما تنجّز في نفسه بعو •

ون أمارة، و ال لألمر اإللزاميّ بالطاعة في المستابات، إذ هو خل  كا
األمر فيها استابابيّا، 

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
يفهم عرفا من هذه اآلية أنّها فاي مقاام الااثّ علاى الطاعاة فالذو •

 يكاون هاذا المقتضيات الثابتة للطاعة في كلّ مقام باسبه، فالبمقدار
تة بقطع النّار األمر في مقام إيجا  مقتض للتار  غير المقتضيات الثاب

عنه، ففي موار  الشبهات البدويّاة ال بادّ مان الرجاوع إلاى القواعاد
ي المقرّرة فيها بقطع النّار عن هذا األمر حتى يرى أنّه ماا هاو مقتضا

.المارّكيّة فيها

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
يوجاب المولويّالةأنّ إبقاء اآلية على ظهورهاا فاي : بكلمة أخرىو •

بهات تخصي  الطاعة بخصوص ما يمكن فيه المولويّة من مثال الشا
 بادّ مان البدويّة، و هذا ممّا ال يقبله الفهم العرفي بالنسبة لآلياة، فاال

سبه، إلى ما هو المقتضي للطاعة في كلّ مور  بااإل شادحملها على 
يّاة كالّ فكأنّ هذا تنبيه عامّ لالنسياق و السعي وراء المارّكات المولو

.مارّ  حسب طبيعته و مقتضياته
هالا يقالدّم علیفالدلیل البالراءة الشالرعیّة على أنّه لو تمّت داللالة اخيالة •

.باألرصّیّة

393: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

(:تعالى)قوله : اآلية الثالثة

د  ي َشيْ فَِإْن تَناَزْعت ْم فِ  وِ  ٍء فَر 
س   ِ َو الر  .  ولِ إِلَى َّللا 
393: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ه و توهّم االستدالل بها مبنيّ على تخيّال أنّ األمار باالر ّ إلاى اللّاو •

.تاامالرسول كناية عن األمر بالتوقّ  و التريّث المساوق لعدم االق
أنّ اآلية الكريمة أجنبيّة عان ماالّ الكاالم بلاااظ: إلّا أنّ الصايح•

.موضوعها و مامولها

393: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
بلااااظ موضااوعها، فااألنّ موضااوعها هااو المنا عااة المساااوقة أمّااا •

للمخاصمة ال الشكّ الّاذو هاو موضاوع وجاوب االحتيااط، ساواء 
يّاة خصصنا المنا عة في هذه اآلية بالمنا عة في الموضوعات الخارج

ي مساكن و بتنايمات سياسيّة و مدنيّة للمجتمع من قبيل التناا ع فا
فاي قبيلة، أو انتخاب أمير للجيش و ناو ذلك، أو عمّمناها للمنا عة

عة لو بااع األمور التشريعيّة من قبيل أنّه هل يكون للشريك حقّ الشف
شريكه حصّته على غياره أو ال؟ و لام يؤخاذ فياه شاكّ مان قبال 

جوب المتنا عين في مطلب حتى يكون الموضوع من سنخ موضوع و
.االحتياط

394: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ياة أمّا بلااظ مامولها فألنّ األمر بالر ّ إلى اللّه و الرسول فاي اآلو •

عة في شئون الكريمة ليس إلّا بمعنى األمر بتاكيم اللّه و تاكيم الشري
الاياة، و عدم جوا  حكومة الناس على أنفسهم، و هاذا أمار مفارو  
عنه، و مان ضاروريّات اإلساالم، و ال نازاع فياه باين الماادّثين و 

األصوليين، 
إنّما النزاع وقع في أنّه ما هو حكم الشاريعة فاي ماوار  الشابهاتو •

الة البدويّة، فهل حكمت الشاريعة فيهاا بوجاوب االحتيااط، أو بأصا
؟البراءة

394: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ا و و فرضنا أنّ هذه اآلية تناسب ماالّ الكاالم موضاوعتنزّلنالو ثمّ •

  بياان ، و أنّها ليست بصد-أوّ أنّها تتكلّم في فر  الشكّ-ماموال
الرسول حاكميّة اللّه و الرسول، بل بصد  بيان الاكم الصا ر من اللّه و

لواقعي إنّ ر ّ الشبهة إلى اللّه و الرسول إمّا يكون بلااظ الاكم ا: قلنا
ارع المشتبه، أو يكون بلااظ الاكم الاّاهرو المجعول من قبال الشا

للشبهة، 

394: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
م معناه وجوب رفع الشبهة مع اإلمكان باساتعالفهذا فرض األوّلفإن •

أو أنّ الاكام الصاا ر مان اللّاه و -الواقع بالر ّ إلى اللّاه و رساوله
، و هذا -الرسول في الشبهة قبل الفا  هو وجوب الفا  ال البراءة

ماا ال نزاع فيه، فإنّ الفا  في الشبهة الاكميّاة واجاب جزماا، و إنّ
ء فما ذا نصنع؟ الكالم في أنّه لو فاصنا و لم نافر بشي

395: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
عالمه فمعناه أنّ الاكم المجعول للشبهة يجاب اساتفرض الثانی إن و •

من الشارع، بمعنى أنّاه لاو شاككنا فاي أنّ حكام الشابهة هال هاو 
وب االحتياط، أو البراءة فاكم الشريعة في فر  هذا الشكّ هو وجا
للبراءة الفا  ال إجراء البراءة قبل الفا  بالدرجة األولى المساوقة
ألصاوليّ العقليّة، و هذا أيضا مسلّم بين األصوليين و األخبااريين، و ا

اآلياة يدّعي أنّه فا  و انتهى إلى الاكم بالبراءة من قبل الشارع، ف
.على كلّ حال أجنبيّة عمّا نان بصد ه

395: ، ص3مباحث األصول، ج
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