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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

//أصالة الحظر

قاعدة حق الطاعة 

العلم اإلجمالي 
باألحكام

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

السنّة

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

االحتياط الشرعي

الكتاب

الَ تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى َو 
التَّْهلَُكة

قَّ  حَ َو جاِهُدوا فِي ّللاَِّ 
ِجهاِدهِ 

تُْم فِي فَِإْن تَناَزعْ 
وهُ إِلَى ّللاَِّ ٍء فَُرد  َشيْ 

ُسولِ  . َو الرَّ

َ حَ  هِ قَّ تُقاتِ اتَّقُوا ّللاَّ

ِه َس لََك بِ ال تَْقُف ما لَيْ 
ِعْلم  

السنّة

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

السنّة

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
:في األخباراالحتياط •
حتياط فقد استدلّ بعدد كبير من الروايات على وجوب اال: و أمّا السنّة•

هّم داللته  شرعا، و أنا حتى اآلن لم أر فيها حديثا تامّ السند ينبغي تو
.على وجوب االحتياط

396ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
:الداللة في عدد من األخبارضعف •
هولة عهدم بااللتفات إليها يتّضح بسنقاط ثمان على أيّة حال فهناك و •

:تماميّة داللة جملة كبيرة ممّا استدلّ بها على المقصود

397: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 

لزاا  لیست فیها رائحة اإلأنّ جملة من تلك الروايات : النقطة األولى•
أصال إن ثبت كونها واردة في محهّّ الالهالم موضهوعا و محمهوال، و 

:ذلك من قبيّ

397: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
بهات من اتقى الش: )المرسلة المرويّة عن الصادق علي  السالم قال-1•

(  ..فقد استبرأ لدينه
براء لم يبيّن الالبرى و ههي وجهوب االسهت-كما ترى-فهذا الحديث•

ثبهت للدين، و مجرد معرفة كون اتّقاء الشهبهات اسهتبراء للهدين ال ي
.وجوب ذلك االتّقاء

397: ، ص3مباحث األصول، ج
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من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
، و بین الحالل بیّن، و الحرا  بیّن»: ه علي  و آل ٰ  النبيّ صلّى الّّقال •

بهات فمن اتّقى الشزذلك أمور متشابهات ال يعلمها كثیر من الناس، 
، ، و من وقع فزی الشزبهات وقزع فزی الحزرا استبرأ لدينه و عرضه

و كالراعی حول الحمى يوشك أن يقع فیه، أال إنّ لكلّ ملك حمزى،
.«2« »محارمهاللّه حمى 

، سهنن 1599، 1219: 3، صحيح مسهلم 20: 1صحيح البخاري ( 2)•
: 5، سهنن البيهقهي 245: 2، سنن الهدارمي 1205، 511: 3الترمذي 

.باختالف في بعض األلفاظ264

154: ، ص12؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
«8« »من اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه»•

.41ح 394: 1عوالي اللئالي ( 8)•

444: ، ص2ذكرى الشیعة فی أحكا  الشريعة؛ ج 
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من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
لَزال  حَوَ رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ ص يَقُهولُ 24•

مَنِ اتَّقَزى بَیِّن  وَ حَرَا   بَیِّن  وَ بَیْنَهُمَا شُبُهَات  لَا يَعْلَمُهَا كَثِیر  مِنَ النَّاسِ فَ
قَعَ فِزی الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ

كٍ الْحَرَا ِ كَالرَّاعِی حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِیهِ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِز
حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

89: ، ص1عوالی اللئالی العاياية؛ ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
إلهى بسهند ينتههي( قدّس سهرّه)ما في أمالي ابن الشيخ الطوسيّ -2•

ال قهإنّ أمير المهممنين عليه  السهالم: اإلمام الرضا علي  السالم يقول
.( بما شئتأخوك دينك فاحتط لدينك : )لالميّ بن زياد

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت
نُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ-168-22•

: جِيُّ، قَالَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْالَنْ: مُحَمَّدٍ الْالَاتِبُ، قَالَ
ا عَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ لِهيَّ سَمِعْتُ الرِّضهَ

(  ِ عَلَيْ ِصَلَوَاتُ اللَّ)إِنَّ أَمِيرَ الْمُمْمِنِينَ : يَقُولُ( عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)بْنَ مُوسَى 
دِينِكَ يَا كُمَیْلُ، أَخُوكَ دِينُكَ، فَاحْتَطْ لِ: قَالَ لِالُمَيِّْ بْنِ زِيَادٍ فِيمَا قَالَ

.بِمَا شِئْتَ

110: ؛ ص(للشیخ الطوسی)األمالی 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
نة توكيّ و إن وقع في هذا الحديث متعلّقا لألمر إلّا أنّ  بقريفاالحتياط •

مقدار االحتياط إلى مشهيئة الماللّهف يفههم أنّ المقصهود ههو األمهر 
االستحبابيّ، إذ ال معنى لالهون المقهدار الواجهب موكهوال أمهره إلهى

ام بيان الماللّف من حيث الزيادة و النقصان، إذن فالأنّ الحديث في مق
سن، أنّ الدين كاألخ أمر مهمّ، فبأيّ مرتبة تحتاط من أجل  فهو أمر ح

كما أنّ االحتياط من أجّ األخ بأيّ مرتبة بلغ فهو أمهر حسهن، و ال
اه، أحدهما ما ذكرن: أقّّ من اإلجمال، بمعنى أنّ في الحديث احتمالين

مطهابقي، و و اآلخر كون تعليق المقدار على المشيئة كنائيّا ال بمعناه ال
(.هذا أخوك، فإن شئت فاحفظ : )ذلك نظير قولك

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ند أورع الناس من وقف ع: )ما عن أبي عبد اللّ  علي  السالم قال-3•

( .الشبهة
.لم يبیّن وجوب هذا الورع-كما ترى-فهذا الحديث•

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
لَّ ِ عَنْ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّ ِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الوَ •

.«4»إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِي ِ عَلِيٍّ مِثْلَ ُ 
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْ ِ عَهنْ عَمِّه ِ عَهنِ « 5»-33492-29•

عَبْدِ اللَّ ِ إِلَى أَبِييَرْفَعُزهُالْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ 
. الْحَدِيثَأَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ : ع قَالَ

162: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
« 6»أورع الناس من وقف عند الشبهة ( ع)قولهم : و منها•
.الورع بالتواتروجوبو قد ثبت •

501: ؛ ص(عاملى، حرّ)الفوائد الطوسیة
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
الْمِرَاءَالنَّاسِ مَنْ تَرَكَ أَوْرَعُ •

196: ؛ ص(صدوق)معانی األخبار
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
ن سبحان  ما رواه أبو محمد الحسين بن أبهي الحسهاللّ  مواعظ من و •

لهوب في آخر كتاب  المسمى بإرشهاد القاللّ  رحم  بن محمد الديلمي 
بن محمد عليهما السهالم و رواه ييهره جعفر إلى الصواب مرسال عن

لسالم مسندا عن  علي  السالم، عن أبي ، عن جده أمير المممنين عليهم ا
ن  ليلهة علي  و آل  و سلم سأل رب  سهبحااللّ  إن النبي صلى : أن  قال

:...عز و جّاللّ  يا رب أي األعمال أفضّ فقال : المعراج فقال

142-141: ، ص26؛ ج (كاشانى، فیض )الوافی
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
أحمد إن أحببت أن تالون أورع الناس فازهد في الهدنيا و اريهبيا •

ا خهذ مهن الهدني: إلهي و كيف ازهد في الدنيا فقهال: في اآلخرة فقال
علهى كفافا من الطعام و الشراب و اللباس و ال تدخر شيئا لغهد و دم

ناس و بالخلوة عن ال: يا رب كيف أدوم على ذكرك فقال: ذكري، فقال
...الدنيابغضك الحلو و الحامض و فراغ بطنك و بيتك من 

142: ، ص26؛ ج (كاشانى، فیض )الوافی
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
تشهمّ التهي ال تسكذلك كثير من الروايات الواردة بهذه المضهامينو •

موضهوعا والالالم منها رائحة اإللزام لو سلّم أنّها واردة فيما هو محّّ
.محموال، مع أنّ هذا يير مسلّم في جملة منها

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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