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االحتیاطأدلّة 
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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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(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 



17

(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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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
كزیمتحأنّ جملة من هذه الروايات واردة في مقام بيان : الثانیةالنقطة •

، هماألئمّة علیهم السال  فی فهم األحكا ، و عد  جواز االستقالل عزن
انوا كما هو شأن من لم يالن مممنا بأهّ البيت عليهم السالم، حيث كه

يعتمدون في األحالام إلى آرائههم و أذواقههم و مشهتهياتهم، و لهيس
، و إنّمها النزاع بين األصوليّ و األخباريّ في حاكميّتهم عليهم السهالم

.النزاع فيما حالموا ب 

399: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
لهم و الصهحيح أنّ اللّه : )من هذا القبيّ قول  في حديث ابن جهابرو •

ليهم ياللّفهم اجتهادا، ألنّ  نصب لهم أدلّة، و أقام لهم أعالما، و أثبت ع
الرسّ الحجّة، فمحال أن يضطرّهم إلى ما ال يطيقون  بعد إرسال  إليهم

.( بتفصيّ الحالل و الحرام

399: ، ص3مباحث األصول، ج
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أَقَا َ لَهُمْ أَعْلَاماً
مِ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْالَ« 7»-33188-38•

عَنْ إِسْمَاعِيَّ بْهنِ « 8»الْمُتَشَابِ ِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي 
ثٍ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنْ آبَائِ ِ عَنْ أَمِيرِ الْمُمْمِنِينَ ع فِهي حَهدِي

....: طَوِيٍّ قَالَ
 أَقَهامَ لِأَنَّ ُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَدِلَّهةً وَ-الصَّحِيحُ أَنَّ اللَّ َ لَمْ يُالَلِّفْهُمُ اجْتِهَاداًوَ •

طَرَّهُمْ إِلَهى مَها لَها -وَ أَثْبَتَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ-لَهُمْ أَعْلَاماً فَمُحَالٌ أَنْ يَضهْ
يِّ الْحَلَهالِ وَ الْحَهرَا-يُطِيقُونَ وَ لَهمْ -مِبَعْدَ إِرْسَالِ ِ إِلَيْهِمُ الرُّسَُّ بِتَفْصهِ

لَوَاتُ-يَتْرُكْهُمْ سُدًى مَهْمَا عَجَزُوا عَنْ ُ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ الْأَئِمَّهةِ صهَ
اللَّ ِ عَلَيْهِمْ

52: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 



28

سند الحديث
ة علي بن الحسين المرتضى في رسهال[ 33188/6/1: ]1/10الالافي •

مهد بهن المحالم و المتشاب  نقال من تفسير النعماني عن أحمد بهن مح
عهن ی أحمد بن يوسف بن يعقزوب الجعفزسعيد بن عقدة قال حدثنا 
ن عهن أبيه  عهالحسن بن علی بن أبی حماة إسماعيّ بن مهران عن 

ادق ع إسماعيّ بن جابر قال سمعت أبا عبد اهلل جعفر بن محمد الصه
يقول عن آبائ  ع عن أمير المممنين ع 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ان هناك عدّة من الروايات يمالن حملها أيضا على أنّها في مقام بيهو •

بهر مهن قبيهّ خ-مبدأ مرجعيّة أهّ البيت عليهم السالم-هذا المبدأ
حمزة بن طيّار ، أنّ  عرض على أبي عبهد اللّه  عليه  السهالم بعهض

 قهال ، ثهمّ(كفّ و اسالت: )خطب أبي  حتى إذا بلغ موضعا منها قال ل 
علمون إلّها ال يسعالم فيما ينزل بالم ممّا ال ت: أبو عبد اللّ  علي  السالم

  علهى الالفّ عن  و التثبّت و الردّ إلى أئمة الهدى حتى يحملهوكم فيه
فَسْئَلُوا :  و يعرّفوكم في  الحقّ، قال اللّ،الحقّ، و يجلوا عنالم في  العمى
* أَهَّْ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ

399: ، ص3مباحث األصول، ج
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الردّ إلى أئمة الهدى
وَ عَنْ ُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْهنِ بُالَيْهرٍ « 2»-33113-14•

- أَبِي ِأَنَّ ُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع بَعْضَ خُطَبِحَمْاَةَ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ 
« 4»( إِنَّه ُ)« 3»ثُمَّ قَالَ -حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ كُفَّ وَ اسْالُتْ

تَّثَبُّهتُ وَ إِلَّا الْالَفُّ عَنْه ُ وَ ال-فِيمَا يَنْزِلُ بِالُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ-لَا يَسَعُالُمْ
وَ عَهنْالُمْ وَ يَجْلُ-حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِي ِ عَلَى الْقَصْدِ-الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى

عْلَمُونَ ا تَٰ  قَالَ اللَّ ُ تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهَّْ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ل« 5»فِي ِ الْعَمَى 
«6».

25: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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الردّ إلى أئمة الهدى
.وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَ ُ« 7»رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ •
.10-50-1الالافي -(2)•
(.علي  السالم)أبو عبد اهلل -في المصدر زيادة-(3)•
.ليس في المصدر-(4)•
.و يعرفوكم في  الحق-في المصدر زيادة-(5)•
.7-21، و األنبياء 43-16النحّ -(6)•
. 106-216-المحاسن-(7)•

25: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
، بمعنى بالتثبّتالحديث يمالن حمل  على ذاك المعنى، حيث أمر فهذا •

حالهام عن االنسباق وراء الطرق الباطلة في مقام استنباط األردعأنّ  
إلهى التي وضعها يير علماء أهّ البيت عليهم السالم، و أمر بالرجوع
عيّة فهي أهّ البيت عليهم السالم، فهذا أيضا في مقام بيان حصر المرج

ر بيان الحالل و الحرام باألئمّة عليهم السالم، و عدم وجود مرجع آخه
من اجتهاد، أو تش ّ، أو ذوق، أو استحسان، و نحو ذلك من المراجهع 

.الباطلة، و هذا خارج عن محّّ الالالم

400: ، ص3مباحث األصول، ج
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حماة بن محمد الطیار 
-1366132/الحهاءبهاب.../جعفرأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 1/1]•

حمزة الطيار -45
-2350190/الحهاءبهاب.../عبهدأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 1/2]•

حمزة بن محمد الطيار -207
. كوفي[ 2/1]•
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حماة بن محمد الطیار 
قال محمهد -648347/الجزءالرابع/الجزءاألول/الالشيرجال[ 3/1]•

ين عن حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن الحس: بن مسعود
ي أبو عبهد قال سألنحماة بن الطیار جعفر بن بشير عن ابن بالير عن 

عن قراءة القرآن؟ فقلت ما أنا بهذلك قهال لالهن أبهوك قهال( ع)اهلل 
وك قال ثم فسألني عن الفرائض؟ فقلت أنا و ما أنا بذلك فقال لالن أب

ع هو إن رجال من قريش كان لي صديقا و كان عالما قارئا فاجتم: قال
احب  و فقال ليقبّ كّ واحد منالما على ص( ع)و أبوك عند أبي جعفر 

قد ( ع)فر يسائّ كّ واحد منالما صاحب  ففعال فقال القرشي ألبي جع
علمت ما أردت أردت أن تعلمني أن في أصحابك مثّ هذا قال ههو 

ذاك كيف رأيت؟ 
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حماة بن محمد الطیار 
فضهالة بهن -653349/الجزءالرابع/الجزءاألول/الالشيرجال[ 4/1]•

أبهو قال أخذ( ع)عن أبي عبد اهلل حماة بن الطیار جعفر عن أبان عن 
هم بيده بيدي ثم عد األئمة عليهم السالم إماما إماما يحسب( ع)عبد اهلل 

لو فلقهت فالف فقلت جعلني اهلل فداك( ع)حتى انتهى إلى أبي جعفر 
ا رمانة فاحللت بعضها و حرمت بعضا لشهدت أن ما حرمت حرام و م

ي مها فحسبك أن تقول بقول  و ما أنا إال مثلهم ل: أحللت حالل فقال
اهلل ء يوم القيامة مع الذين قاللهم و على ما عليهم فإن أردت أن تجي

. فقّ بقول ( -71: -17يوم ندعوا كّ أناس بإمامهم : تعالى
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حماة بن محمد الطیار 
حمزاة 39.../عبهدأبيأصحاب.../عبدأبيأصحاب/البرقيرجال[ 5/1]•

بن محمد الطیار 
-524135/الحاءالمهملهةباب.../منالجزءاألول/داودابنرجال[ 6/1]•

حماة الطیار 
ض ممدوح كذا في خط الشيخ رحم  اهلل و بع[ كش جخ]قر ق [ 7/1]•

فهي و الظهاهر أنه  رأىالتباسو هو حماة بن الطیار : أصحابنا أثبت 
رحم كتاب الرجال حمزة بن محمد الطيار فظن  صفة أبي  و ههو له  ته

. علي  الصادق علي  السالم
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حماة بن محمد الطیار 
253/مزةحالثالثالباب/الحاءفيالسادسالفصّ/الخالصةللحلي[ 8/1]•

حماة بن الطیار -
عن حمدوي  و إبراهيم عن محمد بن عيسى عن: روى الالشي[ 9/1]•

: مابن أبي عمير عن هشام بن الحالم عهن أبهي عبهد اهلل عليه  السهال
شهديد الترحم علي  بعد موت  و الدعاء ل  بالنصرة و السرور و أن  كان

ان محمد بن عيسهى و إن كهو الخصومة عن أهّ البيت عليهم السالم 
. في  قول لالن األرجح عندي قبول روايت 
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حماة بن محمد الطیار 

قههاء كان الحالم من ف: و حالي عن علي بن الحسن بن فضال أن  قال•
قبّ أن يروا هذا األمر الطیارالعامة و كان أستاذ زرارة و حمران و 

210:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
محمد بن مسعود قهال حهدثني علهي بهن محمهد بهن يزيهد -490•

ي الفيروزاني القمي قال حدثني محمد بن أحمهد بهن يحيهى عهن أبه
إسحاق قال حدثني محمد بن حماد عهن الحسهن بهن إبهراهيم قهال 

نهد حدثني يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب قهال كهان ع
جماعة من أصحاب  فيهم حمران بن أعهين و مهممن( ع)أبي عبد اهلل 

هو و جماعة فيهم هشام بن الحالم والطیارالطاق و هشام بن سالم و 
أ : قالاهلليا هشام قال لبيك يا ابن رسول ( ع)شاب فقال أبو عبد اهلل 

قال هشام أني ال تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد و كيف سألت ؟ ف
عبهد اهلل أجللك و أستحيي منك فال يعمّ لساني بين يديك قال أبو

ء فافعلوه إذا أمرتالم بشي( ع)

272-271:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
د بلغني ما كان في  عمرو بن عبيهد و جلوسه  فهي مسهج: هشامقال •

جمعهة البصرة و عظم ذلك علي فخرجت إلي  فدخلت البصرة يهوم ال
ن عبيهد فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة و إذا أنها بعمهرو به

علي  شملة سوداء من صوف متزر بها و شملة مرتهدي بهها و النهاس
بتهي ثهم يسألون  فاستفرجت الناس ثم قعدت في آخر القوم علهى رك

قلت أيها العالم أنا رجّ يريب فأذن لي فأسألك عهن مسهألة؟ قهال
ء ههذا مهن أ لك عين؟ قال يها بنهي أي شهي: قال قلت ل . فقال نعم

السمال أ رأيتك شيئا كيف تسأل؟ فقلت هالذا مسألتي

272:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
ال فقهال يا بني سّ و إن كان مسألتك حمقا قلت أجبني فيها قفقال •

لوان قلت فما ترى بها؟ قال األ. لي سّ قال قلت أ لك عين؟ قال نعم
 ؟ و األشخاص قال قلت فلك أنف؟ قال نعم قال قلت فمها تصهنع به

صهنع قال أتشمم الرائحة قال قلت فلك فم؟ قال نعم قال قلت فمها ت
مها قال قلهت ف. ب ؟ قال أذوق ب  الطعم قال قلت أ لك قلب؟ قال نعم

يس لهأ تصنع ب ؟ قال أميز ب  كّ ما ورد على هذه الجوارح قال قلت 
في هذه الجوارح ينى عن القلب؟ قهال ال قلهت و كيهف ذاك و ههي 

  أو ء شهمتصحيحة سليمة؟ قال يا بني الجوارح إذا شالت فهي شهي
ك رأت  أو ذاقت  ردت  إلى القلب فيتيقن اليقين و يبطّ الش

272:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
فهال قلت و إنما أقام اهلل القلب لشك الجوارح؟ قال نعم قال قلتقال •

با مروان بد من القلب و إال لم تستيقن الجوارح؟ قال نعم قال قلت يا أ
ح و إن اهلل لم يترك جوارحك حتى جعّ لها إماما يصحح لها الصهحي

و شهالهم يتيقن لها ما شالت في  و يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم
قهيم و اختالفاتهم ال يقيم لهم إماما يردون إلي  شهالهم و حيهرتهم و ي

قّ لك إماما لجوارحك ترد إلي  حيرتك و شالك قال فسالت و لم ي
لي شيئا 

273:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
ال قلهت التفت إلي فقال أنت هشام؟ قال قلت ال فقال أ جالست ؟ قثم •

م ال قال فمن أين أنت؟ قلت من أهّ الالوفة قال فأنت إذن هو قال ث
أبهو ضمني إلي  و أقعدني في مجلس  و ما نطق حتى قمهت فضهحك

ل يا هشام من علمك هذا؟ قال قلت يا ابن رسهو: ثم قال( ع)عبد اهلل 
ف اهلل جرى على لساني فقال يا هشام ههذا و اهلل مالتهوب فهي صهح

. إبراهيم و موسى

273:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
زيد حدثني محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد بن ي-494•

حاق القمي قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثني أبو إسه
يم إبراهيم بن هاشم قال حدثني محمد بن حماد عن الحسن بن إبهراه
ام قال حدثني يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب عهن هشه

رجّ جماعة من أصحاب  فورد( ع)بن سالم قال كنا عند أبي عبد اهلل 
( ع)من أهّ الشام فاستأذن فأذن ل  فلما دخّ سلم فأمره أبو عبد اهلل
الهّ بالجلوس ثم قال ل  حاجتك أيها الرجّ؟ قال بلغني أنك عالم ب

يمها ذا؟ ف( ع)ما تسأل عن  فصرت إليك  ألناظرك فقال أبو عبهد اهلل 
قال في القرآن و قطع  و إسالان  و خفض  و نصب  و رفع  

275:  الكشی ص رجال



45

حماة بن محمد الطیار 
دك يا حمران دونك الرجّ فقال الرجّ إنما أري( ع)أبو عبد اهلل فقال •

نهي إن يلبهت حمهران فقهد يلبت( ع)أنت ال حمران فقال أبو عبد اهلل 
بو عبد فأقبّ الشامي يسأل حمران حتى يرض و حمران يجيب  فقال أ

ء إال كيف رأيت يا شامي؟ قال رأيت  حاذقا ما سألت  عن شهي( ع)اهلل 
ركه  يا حمران سهّ الشهامي فمها ت( ع)أجابني في  فقال أبو عبد اهلل 

يالشر 

276:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
ت أبو عبد اهلل الشامي أريد يا أبا عبد اهلل أناظرك في العربية فالتففقال •

شر فقال فقال يا أبان بن تغلب ناظره فناظره فما ترك الشامي يال( ع)
ا زرارة يه( عليه  السهالم)أريد أن أناظرك في الفق  فقال أبو عبد اهلل 

لالالم ناظره فناظره فما ترك الشامي يالشر قال أريد أن أناظرك في ا
م مممن قال يا مممن الطاق ناظره فناظره فسجّ الالالم بينهما ثم تالل

قهال الطاق بالالم  فغلب  ب  فقال أريد أن أنهاظرك فهي االسهتطاعة ف
كلمك فهي كلم  فيها قال فاللم  فما ترك  يالشر ثم قال أريد أللطیار

خصهم  التوحيد فقال لهشام بن سالم كلم  فسجّ الالالم بينهمها ثهم
مه  يها هشام فقال أريد أن أتاللم في اإلمامة فقال لهشام بن الحالم كل

أبا الحالم فاللم  فما ترك  يرتم و ال يحلى و ال يمر قال 

276:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
مي كأنهك حتى بدت نواجده فقال الشا( ع)فبقي يضحك أبو عبد اهلل •

ثم أن تخبرني أن في شيعتك مثّ همالء الرجال؟ قال هو ذاكأردت 
فحرفهك فحهرت له  فغلبهك : قال يا أخا أهّ الشام أما أن حمهران

: لهببلسان  و سألك عن حرف من الحق فلم تعرف  و أما أبان بهن تغ
ياسك و فقاسك فغلب قياس  ق: فمغث حقا بباطّ فغلبك و أما زرارة

وص ال فكان كالطیر يقع و يقزو  و أنزت كزالطیر المقصز: الطیارأما 
ام فأحسن أن يقع و يطير و أما هش: و أما هشام بن سالمنهوض لك 

.فتاللم بالحق فما سويك بريقك: بن الحالم

277:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
يا أخا أهّ الشام إن اهلل أخذ ضغثا من الحق و ضهغثا مهن الباطهّ فمغثهمها ثهم•

وصياء و بعث أخرجهما إلى الناس ثم بعث أنبياء يفرقون بينهما ففرقها األنبياء و األ
ن يفضهّ اهلل و اهلل األنبياء ليعرفوا ذلك و جعّ األنبياء قبّ األوصياء ليعلم الناس م

من يختص و لو كان الحق على حدة و الباطّ على حدة كهّ واحهد منهمها قهائم 
يقهما إلى بشأن  ما احتاج الناس إلى نبي و ال وصي و لالن اهلل خلطهما و جعّ تفر

عبد اهلل قد أفلح من جالسك فقال أبو: من عباده فقال الشامي( ع)األنبياء و األئمة 
د إلهى كان يجالس  جبرئيّ و ميالائيهّ و إسهرافيّ يصهع( ص)إن رسول اهلل ( ع)

: قال الشاميالسماء فيأتي  بالخبر من عند الجبار فإن كان ذلك كذلك فهو كذلك ف
ب أن يا هشام علم  فهإني أحه( ع)اجعلني من شيعتك و علمني فقال أبو عبد اهلل 

قال علي بهن منصهور و أبهو مالهك 278:  الالشي ص رجال.  يالون تلماذا لك
مي بهدايا و يأتي الشا( ع)الحضرمي رأينا الشامي عند هشام بعد موت أبي عبد اهلل 

ي قال علي بن منصور و كان الشامي ذك. أهّ الشام و هشام يرده هدايا أهّ العراق
. القلب

277:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
الطیار و أبیه ما روي في •
حدثني محمد بن نصهير قهال حهدثني: قال محمد بن مسعود-648•

بزن حمزاةمحمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابهن باليهر عهن 
أنها عن قهراءة القهرآن؟ فقلهت مها( ع)قال سألني أبو عبد اهلل الطیار 

مها أنها بذلك قال لالن أبوك قال فسألني عن الفرائض؟ فقلت أنها و
إن رجهال مهن قهريش كهان لهي : قال ثم قالأبوك بذلك فقال لالن 

فقال ( ع)صديقا و كان عالما قارئا فاجتمع هو و أبوك عند أبي جعفر 
احب  ليقبّ كّ واحد منالما على صاحب  و يسائّ كّ واحد منالما ص

قهد علمهت مها أردت أردت أن( ع)ففعال فقال القرشي ألبهي جعفهر 
تعلمني أن في أصحابك مثّ هذا قال هو ذاك كيف رأيت؟ 

348-347:  الكشی ص رجال



50

حماة بن محمد الطیار 
جاعي طاهر بن عيسى قال حدثني جعفر بن أحمد قال حدثني الش-649•

أبیزه عنحماة بن الطیار عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن 
و أذن أستأذن علي  فلم يأذن لهي( ع)قال جئت إلى باب أبي جعفر محمد 

في الدار لغيري فرجعت إلى منزلي و أنا مغموم فطرحت نفسي على سرير
لقدرية و ذهب عني النوم فجعلت أفالر و أقول أ ليس المرجئة تقول كذا و ا

هم قهولهم و تقول كذا و الحرورية تقول كذا و الزيدية تقول كذا فيفسد علهي
قهال أنا أفالر في هذا حتى نادى المنادي فإذا الباب تدق فقلت من هذا؟ ف

أجهب فأخهذت ثيهابي و( ع)يقول لك أبهو جعفهر ( ع)رسول أبي جعفر 
 إلى مضيت مع  فدخلت علي  فلما رآني قال يا محمد ال إلى المرجئة و ال

ك لالذا القدرية و ال إلى الحرورية و ال إلى الزيدية و لالن إلينا إنما حجبت
. و كذا فقبلت و قلت ب 

348:  الكشی ص رجال



51

حماة بن محمد الطیار 
ن حمدوي  و محمد ابنا نصير قاال حدثنا محمد بن عيسهى عه-650•

( ع)هلل قال قلت ألبي عبد االطیارعلي بن الحالم عن أبان األحمر عن 
كرهت منا مناظرة الناس و كرهت الخصهومة؟ فقهال أمهابلغني أنك 

كالم مثلك للناس فال نالره  من إذا طار أحسهن أن يقهع و إن وقهع
. يحسن أن يطير فمن كان هالذا فال نالره كالم 

ی حمدويه و إبراهیم قاال حدثنا محمد بن عیسى عن ابن أب-651•
ن ابما فعل ( ع)عمیر عن هشا  بن الحكم قال قال لی أبو عبد اهلل 

ان رحمه اهلل و لقاه نضرة و سرورا فقد ك؟ قال قلت مات قال الطیار
.  شديد الخصومة عنا أهل البیت

349:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
بی حمدويه و إبراهیم قاال حدثنا محمد بن عیسى عن يونس عن أ-652•

ت تزوفی ؟ فقلزابن الطیارما فعل : فقال( ع)جعفر األحول عن أبی عبد اهلل 
ا أهزل فقال رحمه اهلل أدخل اهلل علیه الرحمة و نضره فإنه كان يخاصم عنز

.  البیت
( ع)هلل عن أبي عبد احماة بن الطیار فضالة بن جعفر عن أبان عن -653•

ا بيدي ثم عد األئمة علهيهم السهالم إمامها إمامه( ع)قال أخذ أبو عبد اهلل 
ني اهلل فهداك فالف فقلت جعل( ع)يحسبهم بيده حتى انتهى إلى أبي جعفر 

رام لو فلقت رمانة فاحللت بعضها و حرمت بعضا لشهدت أن ما حرمت حه
ي مها فحسبك أن تقول بقول  و ما أنا إال مثلهم ل: و ما أحللت حالل فقال

ء يوم القيامهة مهع الهذين قهال اهلللهم و على ما عليهم فإن أردت أن تجي
.فقّ بقول ( -71: -17يوم ندعوا كّ أناس بإمامهم : تعالى

349:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
، ال إلهى محمد بن الطیار والد حمزاةإلى راجعةثم إن هذه الروايات •

حمزة نفس  كما توهم  جماعة و ذلك فإن الطيار المهذكور فهي ههذه 
الروايات، كان من األعالم و المناظرين و قد مات في حيهاة الصهادق

يار، ع، على ما نطقت ب  الروايتان المادحتان و قد مر أن حمزة بن الط
روى عن أبي الحسن ع، و روى عن  محمد بن سنان الذي لم يهدرك 

بهّ الصادق ع، فاليف يمالن أن تنطبق الروايات المادحة على حمهزة
. هي واردة في أبي  جزما

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
طلق ، و إن كان يمحمدوالدعبد اهلل كان لقب الطیارإن الظاهر أن ثم •

يتين على ابن  محمد و ابن ابن  حمزة و ذلك لقول الصادق ع في الروا
. المتقدمتين ما فعّ ابن الطيار

، بهاب مها تجهب فيه  الزكهاة، 4الجزء : و يميده ما رواه في التهذيب•
. ، عن عبد اهلل بن بالير، عن محمد بن الطيار9الحديث 

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
باب مها تجهب فيه  2الجزء : هذه الروايات ذكرها في اإلستبصارنعم •

. عن عبد اهلل بن بالير، عن محمد الطيار9الزكاة، الحديث 
فهي كهالم و كيف كان ففي الروايتين كفاية و من ذلك يظهر أن الطيار•

صادق الشيخ حيث عد في رجال  محمد بن عبد اهلل الطيار من رجال ال
مها صفة لعبد اهلل دون محمد، نعم أطلق الطيار على محمد، ك( 194)ع 

  في رواية أبان األحمر المتقدمة عن  و على حمزة أيضها، كمها عرفته
. عن رجال الشيخ، في أصحاب الباقر ع

281:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
، 1زء الجه: عن أبي عبد اهلل ع، و روى عن  ثعلبة بن ميمون، الالهافيروى •

. 3، الحديث 32باب البيان و التعريف 3كتاب التوحيد 
. و روى عن  فضالة بن أيوب•
، 27بهاب االبهتالء و االختيهار 3الجزء المذكور، كتاب التوحيهد : الالافي•

. 2الحديث 
من هذا الباب و روى عهن 1و روى عن  يونس بن عبد الرحمن، الحديث •

أبي ، و روى عن  محمد بن سنان 
، باب في أن التهواخي لهم يقهع 1، كتاب اإليمان و الالفر 2الجزء : الالافي•

. 1، الحديث 74على الدين 
، باب في أن التهواخي لهم يقهع 1، كتاب اإليمان و الالفر 2الجزء : الالافي•

.1، الحديث 74على الدين 

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
ال يخفى أنّ األحاديث الدالّهة علهى كهون ابهن الطيّهار شهديد : أقول•

باه الخصومة عن أهّ البيت عليهم السّالم و من المتاللّمين و مهن أشه
ابن الحالم كلّها في محمّد، و حمزة ليس منها فهي شهي ء،« 5»هشام 

هناك كما في « 7»، و الصواب ذكر ما «6»ينادي بذلك الخبر األوّل 
.، لالنّا ذكرناها هنا تبعا للميرزا«9»و ييره « 8»النقد 

ة و ال نعم الظاهر كون حمزة أيضا من الحسان لالن ليس بتلك المثابه•
.من أهّ الالالم و الفقاهة

135: ، ص3ج ؛ (ه  ق  1216: حائری مازندرانى، وفات )الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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حماة بن محمد الطیار 
.«ش»هشام، لم يرد في نسخة ( 5)•
.648/ 347: المذكور عن الالشّي( 6)•
.ذكرها: كذا في النسخ، و الصحيح( 7)•
.494/ 316: نقد الرجال( 8)•
.133/ 2: ، جامع الرواة244/ 5: مجمع الرجال( 9)•

135: ، ص3ج ؛ (حائری مازندرانى)الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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حماة بن محمد الطیار 
، ثمّ لقّهب «10»ممّا ذكرنا يظهر أنّ الطيّار لقب عبد اللّ  والد محمّد و •

.«1»ب   ابن ، ثمّ ابن ابن  
حمّهد بهن عبد اللّ  بن بالير عن م: في التهذيب في أوائّ باب الزكاةو •

.، فتدبّر«2»* الطيّار
، و أبان بهن ابن الطيّار، عن  ابن بالير، و صفوان بن يحيى: و في مشالا•

.«3»األحمر 

.اأيضلم يرد ذكر لعبد اللّه لم يظهر لنا وجه ، علما أنّ  : أقول( 10)•
جعفرالطيار مجهولمحمدبن* •

136-135: ، ص3ج ؛ (حائری مازندرانى)الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
  فزرض وجزود اإلمزاأنّ جملة من الروايات واردة في : الثالثةالنقطة •

ي السالم و التمالّن من مراجعت ، فلو فرض أنّهها دلّهت علهى نفهعلیه 
من البراءة لما أضرّنا ذلك، إذ ال يدّعي أحد جريان البراءة مع التمالّن

. الفحص و تحصيّ العلم، و شرط البراءة هو اليأس من الظفر

400: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ض من هذا القبيّ مقبولة عمر بن حنظلة حيهث فهرض فيهها تعهارو •

أرج  : )الروايتين، و ذكر المرجّحات حتى إذا استوى المتعارضان قال
وقّف يالون أمرا بهالت( أرج : )، فإن فرض انّ قول ( حتى تلقى إمامك

، ألنّ و االحتياط في مقام العمّ، و إلغاء أصالة البراءة لم يضرّنا ذلهك
أنّ محّّ الالالم هو مورد( حتى تلقى إمامك: )ظاهر الغاية و هو قول 

.التمالّن من لقاء اإلمام علي  السالم

400: ، ص3مباحث األصول، ج



62

(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
:أنّ بعض تلك الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص و األمر بالتعلّم، و أنّ الجاهّ ال يسع  أن يقول: الرابعةالنقطة •
.و أمّا أنّ  لو فحص و لم يجد فما ذا يصنع؟ فهذه الروايات ساكتة عن ذلك، فهي يير مربوطة بما نحن في . لما ذا لم تتعلّم: ال أعلم، إذ يقال ل •
هو يلتزم بمقدار مها يعلهم، و ههو  الالالم، ألنّ الالالم ليس في أنّ األصوليّ يلتزم باإلباحة الواقعيّة مع أنّ  ال يعلم بها، بّمحّّأنّ بعض الروايات مسوقة مساق تحريم القول بغير علم، و االلتزام بما ال يعلم ب  من قبيّ بعض اآليات المتقدّمة، و هذا أيضا خارج عن : النقطة الخامسة•

ا فاسالت تسلم و ردّ علم  إلى يا أخا عبد قيس إن وضح لك أمر فاقبل ، و إلّ: )قال ألبان بن عياش: و كذلك خبر عليّ بن الحسين علي  السالم( . لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يالفروا: )فمن هذا القبيّ خبر زرارة عن أبي عبد اللّ  علي  السالم قال. اإلباحة الظاهريّة
( .اللّ ، فإنّك أوسع ممّا بين السماء و األرض

من هجم على أمر بغير: )أنّ بعض الروايات تدلّ على حرمة الجري و الحركة بال علم من قبيّ قول : النقطة السادسة•
402: ، ص3مباحث األصول، ج•
قّ، و ال نزاع في  من أنّ ، فمن كان كذلك كان كمن جدع أنف نفس ، ألنّ  عرّض نفس  للخطر و الضرر، و هذا تنبي  إلى ما يستقّّ ب  الع-أي أن ال يستند هجوم  إلى علم و ركن وثيق-و ليس معناه من هجم على أمر مشالوك، و إنّما معناه الهجوم بغير علم( . علم جدع أنف نفس •

.رعااإلنسان في حركت  يجب أن يستند إلى العلم دائما، و األصوليّ في اقتحام  في الشبهات التحريميّة يستند إلى العلم باإلباحة عقال أو ش
رعيّ، إذن فال بدّ أن يفهم ما بيّن ، فإنّ هذا المطلق في نفس  لم يمخذ في موضوع  أن يالون الريب من ناحية التالليف الش( دع ما يريبك إلى ما ال يريبك: )أنّ من جملة الروايات ما لم يمخذ في موضوع  عنوان الشبهة و الشكّ في التالليف، من قبيّ مطلقات قول : النقطة السابعة•

ذا القبيهّ و لهو علهى نحهو مّا يريب بخالف تجارة الحنطة، فال داعي للتورّط في أمر في  شكّ و ريب، فلعلّ  في مقام تأسيس قاعدة من هي مفي اللفظ، و عندئذ من المحتمّ أن يالون هذا أمرا تعليميّا مرجع  إلى المخاطرة و المغامرة في شئون الحياة، فإن كانت مثال تجارة الشا
.االستحباب، فال ربط ل  بمحّّ الالالم

403: ، ص3مباحث األصول، ج•
.األحالام أو في شئون الحياة، فتحمّ على أنّها قاعدة أخالقيّةاب أنّ هذه القاعدة الواردة في الحديث لم تمخذ في موضوعها الشبهة الحالميّة التالليفيّة، بّ هي قاعدة موضوعها مطلق الشكّ سواء كان في ب: و باللمة أخرى•
نّ مثّ هذا االصطالح كان مستقرّا في ن كان بحسب المصطلح عبارة عن ترك ما تحتمّ حرمت ، أو فعّ ما يحتمّ وجوب ، إلّا أنّ  ال يعلم أو إبّ يمالن أن تذكر نفس النالتة أيضا في األوامر التي تعلّقت بعنوان االحتياط، و لم يمخذ في موضوعها الشكّ في التالليف، فإنّ االحتياط •

بمهوارد الشهبهات اص ء، حيث إنّ وضع الحائط على األرض اهتمام باألرض، فاألمر باالحتياط في الدين هو أمر باالهتمام في أمر الدين، و هذا ال يالون له  اختصهعصر األئمة عليهم السالم بحيث إنّ اللفظ انعقد ل  معنى ثان وراء معناه اللغويّ الّذي يالنّى ب  عن االهتمام بالشي
رك هتمهام بالهدين أن يتهة البراءة في الشبهات البدويّة، فال ينافى االهتمام بالدين أن يترك اإلنسان ما يحتمّ وجوب ، كمها أنّه  ال ينهافي االصالالبدويّة، و من المعلوم أنّ االهتمام بالدين إنّما يالون باألخذ بالموازين الموجودة في الدين، فإن فرض أن من جملة أحالام الدين هو أ

.المستحب ألجّ الرخصة في ترك 
من قبيّ ما ورد من أنّذلكأنّ بعض الروايات واردة في موارد خاصّة بحيث ال يمالن التعدّي عنها، فلو فرضت داللتها على وجوب االحتياط يقتصر فيها على موردها، و : النقطة الثامنة•
404: ، ص3مباحث األصول، ج•
عهاك إلهى مأدبهة فأسهرعت إليهها أمّا بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أنّ رجال من فتية أهّ البصهرة د: )زجره عن ذلك، و يقول في هذه الرسالةة تأمير المممنين علي  السالم بلغ  أنّ عثمان بن حنيف رحم  اللّ  والي  على البصرة يدعى إلى وليمة مهمة فيجيب إليها، فبعث إلي  برسال•

.( .مقضم، فما اشتب  عليك علم  فالفظ ، و ما أيقنت بطيب وجه  فنّ من التستطاب لك األلوان و تنقّ إليك الجفان، و ما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ و ينيّهم مدعوّ، فانظر إلى ما تقضم  من هذا
هم و ى عن  الفقهراء باعتبهار فقهرم، فالان يترقّب في شأن  الترفّع عن إجابة وليمة يراد بها التملّق لألينياء و احترامهم بما هم أينياء، و يقصقاهفاإلمام علي  السالم عاتب أواّل في هذا الحديث ابن حنيف على استجابت  لتلك الوليمة باعتبار أنّ  من جملة الصحابة و من أورعهم و أت•

.، فيجعّ هذا الالالم دليال على وجوب االحتياط(فانظر إلى ما تقضم  من هذا المقضم، فما اشتب  عليك علم  فالفظ ، و ما أيقنت بطيب وجه  فنّ من : )مسالنتهم، و بعد العتاب بيّن ل  الحالم الشرعيّ بقول 
أنّ المخاطب بهذا الخطاب كان وليا من والة المسلمين و ممّن اؤتمن على أموال المسلمين و دمائهم من قبّ إمام المسلمين، و هذا: إلّا أنّ هذه الرواية واردة في مورد خاص، و يمالن االلتزام بوجوب االحتياط في هذا المورد، و توضيح •
405: ، ص3مباحث األصول، ج•
رض ههذا األمهر فاإلمهام عليه  األشخاص على جانب اللّ  مما يرجع باآلخرة إلى الرشوة ببعض مراتبها و أنحائها، فحيث إنّ الوالي في معنب الشخص هو في مظنّة أن يعامّ بالحسنى، و تقدّم إلي  األموال باعتبار اإليراء و االستهواء، و قضاء بعض المصالح الشخصيّة، و تقديم جا•

من طيب الوج  هو ، بّ المراد من العلم بطيب الوج  هو ما يقابّ الشك في يصبيّة المال، إذ ليس مراد اإلمام علي  السالم إلغاء قاعدة اليد بالنسبة للداعي-كما يفهم بمناسبة الحالم و الموضوع-السالم حرّم علي  تناول اإلحسان من شخص ما لم يعلم بطيب وجه ، و ليس المراد
اليّة علهى كهون اإلحسهان حيث إنّها قرينة ظنيّة، أو احتم-باعتبار األمارة المذكورة في صدر الرواية من أنّ عائلهم مجفوّ و ينيّهم مدعوّطلبطيب وج  نفس اإلحسان بان يالون إحسانا ل  باعتباره رجال متديّنا صحابيّا، ال باعتباره حاكما آمرا ناهيا، فإذا حصّ الشكّ في هذا الم

والة المسلمين يير المنصوبين من نيف على البصرة، و علي  فيالون هذا الحالم باالحتياط خاصّا بوالت ، و ال يعمّ جميعن حوجب االحتياط إما وجوبا صادرا من  علي  السالم بمالك الوالية باعتباره إماما مسئوال عن حفظ جهات الرعيّة في عصره و موليا لعثمان ب-باالعتبار الثاني
.قبل  بما هو إمام

ة فيعلى هذا المورد ييره خصوصا أنّ الشبهة موضوعيّة، و ال إشالال في عدم وجوب االحتياط في الشبهة الموضوعيّقاسو إمّا وجوبا صادرا من  بما هو مبيّن للشريعة، فيالون حالما كليّا على كّّ حاكم يلي أمور المسلمين في كّّ زمان و كّّ مالان، لالن ال ي•
406: ، ص3مباحث األصول، ج•
.يير هذا المورد•
علهى ( قفههم فهي الشهبهاتو أو: )فاستدل على قوله .(. و أوقفهم في الشبهات، و آخذهم بالحجّة: )إلى أن يقول.(. ثمّ اختر للحالم بين الناس أفضّ رعيّتك في نفسك: )و من هذا القبيّ أيضا رواية أخرى وردت عن أمير المممنين علي  السالم في رسالت  إلى مالك األشتر ، قال•

.وجوب االحتياط
هذا التثبّت يجب على القاضي بما من قبّ المدّعي أو المنالر يجب علي  أن يتثبت و يصرف قوّة جهده في المقام، فاع ء في المقام، إذ أنّ القاضي بما هو قاض يجب علي  التثبت في الشبهة، فاللّما الح ل  احتمال المخالفة للواقع و احتمال التلبيس و الخدو هذا أيضا ال يدلّ على شي•

.ا التثبّت واجب باعتبار المنصب ال باعتبار االحتياط في الشبهات الحالميّةهذهو قاض، ال باعتبار وجوب االحتياط مطلقا في الشبهات، و كثيرا ما تالون الشبهة موضوعيّة و مع هذا يجب على القاضي التثبّت فيها، ألنّ
.و هذا ال يدلّ على أنّ  يجب على القاضي أن يالون أوقف الناس في الشبهاتت، على أنّ هذه الرواية ليست فيها داللة على إيجاب االحتياط حتى على القاضي، فإنّ  علي  السالم أمر مالالا بأن يختار أوقفهم في الشبها•
. فهذه نقاط ثمانية في المقام لضعف االستدالل بأكثر الروايات المذكورة في المقام•

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

:االحتياط في الالتاب الالريم•
:أمّا الالتاب فقد استدلّ بآيات من •

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

:اآلية األولى•
قول  تعالى في سورة البقرة•

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

ِ َو َو أَْنِفقُوا فِي َسبِي ْلقُوا الَ تُ ِل َّللاه
نُوا إِنه َو أَْحسِ ْهلَُكةِ بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّ 
َ يُِحبُّ اْلُمْحسِ  البقرة﴾،195نِيَن  َّللاه

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی
: تقريب االستدالل بهاو •
يمها و التعريض لهها، و االقتحهام فاالقتحا  فی التهلكة نهت عن أنّها •

الهة و اقتحهام فهي التهل( سهبحان  و تعهالى)يحتمّ كون  مخالفة للّه  
.الحتياطتعريض لها، فيحرم 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 إلهى المخهاطبين بهالنظر األفهراديّ، و أن يالهون المهرادكونها •

موضوع باعتبار ظهور اآلية في وحدة اللحاظ في جانب ال-بالتهلالة 
يه  هو التهلالة بالنظر األفراديّ، فالّّ شهخص يحهرم عل-و المحمول

.إلقاء نفس  بما هو فرد من األفراد في التهلالة

388: ، ص3مباحث األصول، ج



69

االحتیاط الشرعی
: الثانيو •
اللحهاظ ناظرة إليهم بالنظر المجموعيّ، فتلحظ التهلالهة أيضها بكونها •

  المجموعيّ، و التعريض للههالك باللحهاظ المجمهوعيّ يختلهف عنه
باللحاظ األفرادي، 

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ء فهي ، و أيّ إلقهاللهزالكتعريضا األفرادمثال يالون بلحاظ فالجهاد•

! ّ؟التهلالة أعظم من جعّ الشخص نفس  في معهرض المهوت و القته
الهون ، كما أنّ ترك الجهاد قد ال يحیاةقد يالون المجتمعلالنّ  بلحاظ 

بما موتا و هالكا لألفراد بما هم أفراد، و يالون موتا و هالكا للمجتمع
.ادئ هو مجتمع، إذ يتسلّط علي  أعداؤه و يهدم كيان  و رسالت  و مب

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
هالك، في اآلية بحيث يشمّ كال قسمي الاإلطالقال يمكن دعوى و •

ال ، و اإلطهالقكلّا منهما يستوجب لحاظا ينافی اللحزا  اخخزرفإنّ 
رة اللحاظ يستوجب الجمع بين اللحاظين، و إنّما يستوجب توسعة دائ

.الواحد، فاألمر دائر بين هذين المعنيين

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ا قبل  من لو فصّ عمّال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ : الظاهر من قول و •

المجمهوعيّ أشهدّ عنايهة و اللحهاظاآليات و إن كان هو األوّل، ألنّ 
، مئونة في نظر العرف فمع عدم القرينة علي  ينفي باإلطالق

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
[ 1]أنّ  يمالن أن يدّعى أنّ وقوع اآلية فهي سهياق آيهات الجههاد إلّا •

يوجب مناسبت  للحاظ المجموعيّ إمّا بأن يالهون المهراد منهها األمهر
عنى في بالجهاد، كاآليات التي وقعت قبلها لالنّها رمزت إلى الجهاد بم

ياية الجمال و هو أنّ ترك الجهاد ههالك للمجتمهع، أو بهأن يالهون 
ة، أي المراد منها تحديد األمر بالجهاد الّذي سبق في اآليات المتقدّمه
لجههاد أنّها في مقام بيان أنّ األمر بالجهاد إنّما يالون فيما لو لم يالن ا

.ا يائسةحرب-بحسب مصطلح اليوم-هالكا للمجتمع، و تالون الحرب

389-388: ، ص3مباحث األصول، ج



74

االحتیاط الشرعی
•______________________________

 تَعْتَدُوا، إِنَّ وَ قاتِلُوا فِي سَبِيِّ اللَّ ِ الَّذِينَ يُقاتِلُوناَلُمْ وَ ال: قال اللّ  تعالى[ 1]•
يْهثُ اللَّ َ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَ
امِ حَتَّى أَخْرَجُوكُمْ، وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتِّْ، وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَر

إِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ يُقاتِلُوكُمْ فِي ِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، كَذلِكَ جَزاءُ الْالافِرِينَ، فَ
 ِ، فَهإِنِ اللَّ َ يَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَالُونَ فِتْنَةٌ وَ يَالُونَ الهدِّينُ لِلَّه
حُرُماتُ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْ

، وَ اتَّقُهوا عَلَيْالُمْعَلَيْالُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْ ِ بِمِثِّْ مَا اعْتَدىقِصاصٌ، فَمَنِ اعْتَدى
وا بِأَيْهدِيالُمْ اللَّ َ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ َ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيِّ اللَّ ِ وَ ال تُلْقُ

إِلَى التَّهْلاُلَةِ، وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّ َ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
على أيّة حهال فهإن حملهت اآليهة علهى إرادة الههالك باللحهاظ و •

.المجموعيّ، فخروجها عمّا نحن في  في ياية الوضوح
دلّ و إن حملت اآلية على إرادة الهالك باللحاظ الفردي، فأيضا ال ته•

على المقصود، 

389: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ههذه علهىالمرتبة السزابقة ذلك ألنّ  إمّا أن يفترض أنّ  يوجد في و •

قاب، أو من العيؤمّناآلية في الشبهات البدوية أصّ عقليّ، أو شرعيّ 
هها يجهب فهي المرتبهة السهابقة علييفرض أنّ  ال يوجد ذلك، و أنّه 

لشهبهة ، و أنّ  بقطع النّظر عن هذه اآلية يالون االقتحام فهي ااالحتیاط
اقتحاما في الهلالة و العذاب األخرويّ، 

389: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ك فرض األوّل فال موضوع لآلية في تلك الشهبهات، إذ ال ههالفإن •

حتى ينهى عن االقتحام في ، 
اقعي أعني ثبوت الهالك في ارتالاب الحهرام الهو-إن فرض الثانيو •

ك باآليهة ب فقهد ثبهت وجهو-مع الشّك حتى يتمّ موضهوع التمسهّ
نههي عهن االحتياط في المرتبة السابقة على اآلية، و ال يالون نفس ال

.اإللقاء في التهلالة مالكا لوجوب االحتياط

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
لو فرض في مورد من موارد احتمهال التالليهف وجهود احتمهال نعم •

يحتمهّ أيضا ففرضنا في شرب التتن مثال أنّه  كمهاالهالك الدنیویّ 
كون  حراما كذلك يحتمّ كون  مهلالا، فهنها و إن دلّهت اآليهة علهى

رب وجوب االجتناب، لالنّها لم تدلّ على االحتياط في قبال حرمة ش
معرض فياإللقاءالتتن بما هي شبهة حالميّة، بّ دلّت أمّا على حرمة 

، و بما هو حرام شرعاإهالك النّفس ، أو على أنّ حرمة واقعیّةالتهلالة 
بمها ههي أنّ إيقاع النّفس فيما يحتمّ في  الهالك يجب في  االحتياط

،شبهة موضوعيّة

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
فتكززون اخيززة مخصّصززة للبززراءة فززی هززذا المززورد مززن الشززبهات •

ين و المتّفق علهى جريهان البهراءة فيهها بهين األصهولي*الموضوعیّة
.األخباريين

وعه اإللقاء بل لیست مخصصة للبرائة ألنها تبین حكما واقعیا موض* •
(الهادوی.)النفسفی معرض التهلكة أو إهالك 

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

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

ِ حَ  قَّ ِجهاِدهِ َو جاِهُدوا فِي ّللاَّ

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

اط فهي الجهد الالامّ التامّ في سبيّ اللّ ، و ذلك ينطوي على االحتيه
.الشبهات البدويّة

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
يرد علي  و •
أنّ  لمّا لم يمالن فرض إرادة الجهاد فهي اللّه  مهن دون تقهدير : أوّال•

و ههالمقزدّرء، و كمها يحتمهّ أن يالهون ء، فال بدّ من تقدير شيشي
، النصرة، كذلك يحتمّ أن يالون المقدّر هو الطاعة

قتهال، يميّده أنّ ذلك يناسب مادّة الجهاد المستعمّ يالبا في مقام الو •
بهذل و إعالء كلمة الشرع و التبليغ بهأعلى مراتبه  الّهذي يسهتوجب

.النّفس، و على هذا االحتمال ال عالقة لآلية بما نحن في 

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

قوله  كما فسّر بذلكمعرفة اللّه و من المحتمّ أيضا أن يالون المقدّر •
، وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا (: تعالى)

:يميّد ذلك أمرانو •

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ههم أنّ المقدّر كلّما كان ألصق بهالمبرز يالهون أقهرب إلهى الف: األوّل•

العرفي، 
ق ال الجيهران، ألنّ األههّ ألصه( األههّ)يقهدّر سْئَلِ الْقَرْيَةَ فيفمثال •

بالقرية من الجيران، 
ء عرفها ء ألصق بذلك الشهيالمعرفة بالشیكذلك في المقام تالون و •

عهين باعتبار أنّ الالشهف يهرى بالعنايهة كأنّه طاعته، أو نصرتهمن 
لمنالشهف المنالشف، و ليس بروز االثنينيّة و التعدّد بهين الالشهف و ا

. بقدر بروزها بين الطاعة و المطاع، أو النصرة و المنصور

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
بيّ في أنّ  حينما يقصد بالمجاهدة المجاهدة في سالسّر هولعّّ هذا و •

طريق، أو معرفة اللّ  ال في طاعت  أو نصرت  ال يمتى باللمة سبيّ، أو
ههذا يير ذلك، بّ يجعّ اسم الجاللة مباشرة متعلّقا لهذه المجاههدة، ف

.ءك الشيء كأنّ  ال يزيد على نفس ذليالون باعتبار أنّ انالشاف الشي

391: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
فهاهيم وحدة السياق، حيث وردت اآلية في سياق إبطال الم: الثانیو •

وا بوجهود الباطلة عند الناس الذين لم يعرفوا اللّ  حقّ معرفت ، و اعتقد
ينه  و بهين عالقات يير الئقة بعالم الربوبيّة بين اللّه  و مالئالته ، أو ب

و على هذا االحتمال أيضا تالون اآلية أجنبية عمّها[. 1]بعض عبيده 
.نحن في 

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 الواردة في نفس هذه اآلية، و هي اآليهة 77

.فهي تنظر إلى مسألة الطاعة ال المعرفة

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحجسورة 
َ 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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الحجسورة 
َ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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الحجسورة 

ُ 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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الحجسورة 

ِ َ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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الحجسورة 

ِ 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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الحجسورة 

ْ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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الحجسورة 

ْ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
يسهت في المقام، فبمها أنّ الطاعهة لالطاعةأنّنا لو قدّرنا كلمة : ثانیاو •

للّه  فهي مخصوصة بخصوص الشبهات البدويّة بّ تشمّ أيضا طاعة ا
ة شرعيّة، و التالاليف المعلومة بالتفصيّ، أو باإلجمال، أو المنجّزة بحجّ

كذلك تشمّ الطاعة في موارد األمر االستحبابيّ، 
لهم، أو من المعلوم أنّ  ال مجال لألمر اإللزاميّ بما تنجّز في نفس  بعو •

ون أمارة، و ال لألمر اإللزاميّ بالطاعة في المستحبات، إذ هو خلف كه
األمر فيها استحبابيّا، 

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
يفهم عرفا من هذه اآلية أنّها فهي مقهام الحهثّ علهى الطاعهة فالذي •

 يالهون ههذا المقتضيات الثابتة للطاعة في كّّ مقام بحسب ، فالبمقدار
تة بقطع النّظر األمر في مقام إيجاد مقتض للتحرك يير المقتضيات الثاب

عن ، ففي موارد الشبهات البدويّهة ال بهدّ مهن الرجهوع إلهى القواعهد
ي المقرّرة فيها بقطع النّظر عن هذا األمر حتى يرى أنّ  مها ههو مقتضه

.المحرّكيّة فيها

392: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
يوجهب المولويّزةأنّ إبقاء اآلية على ظهورهها فهي : باللمة أخرىو •

بهات تخصيص الطاعة بخصوص ما يمالن في  المولويّة من مثهّ الشه
 بهدّ مهن البدويّة، و هذا ممّا ال يقبل  الفهم العرفي بالنسبة لآليهة، فهال

سب ، إلى ما هو المقتضي للطاعة في كّّ مورد بحاإلرشادحملها على 
يّهة كهّّ فالأنّ هذا تنبي  عامّ لالنسياق و السعي وراء المحرّكات المولو

.محرّك حسب طبيعت  و مقتضيات 
هزا يقزدّ  علیفزدلیل البزراءة الشزرعیّة على أنّه لو تمّت داللزة اخيزة •

.باألخصّیّة

393: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

(:تعالى)قوله : اآلية الثالثة

وهُ ٍء فَُرد  ي َشيْ فَِإْن تَناَزْعتُْم فِ 
سُ  ِ َو الرَّ .  ولِ إِلَى ّللاَّ

393: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
  و توهّم االستدالل بها مبنيّ على تخيّهّ أنّ األمهر بهالردّ إلهى اللّهو •

.تحامالرسول كناية عن األمر بالتوقّف و التريّث المساوق لعدم االق
أنّ اآلية الالريمة أجنبيّة عهن محهّّ الالهالم بلحهاظ: إلّا أنّ الصحيح•

.موضوعها و محمولها

393: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
بلحههاظ موضههوعها، فههألنّ موضههوعها هههو المنازعههة المسههاوقة أمّهها •

للمخاصمة ال الشكّ الّهذي ههو موضهوع وجهوب االحتيهاط، سهواء 
يّهة خصصنا المنازعة في هذه اآلية بالمنازعة في الموضوعات الخارج

ي مسهالن و بتنظيمات سياسيّة و مدنيّة للمجتمع من قبيّ التنهازع فه
فهي قبيلة، أو انتخاب أمير للجيش و نحو ذلك، أو عمّمناها للمنازعة

عة لو بهاع األمور التشريعيّة من قبيّ أنّ  هّ يالون للشريك حقّ الشف
شريال  حصّت  على ييهره أو ال؟ و لهم يمخهذ فيه  شهكّ مهن قبهّ 

جوب المتنازعين في مطلب حتى يالون الموضوع من سنخ موضوع و
.االحتياط

394: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
يهة أمّا بلحاظ محمولها فألنّ األمر بالردّ إلى اللّ  و الرسول فهي اآلو •

عة في شئون الالريمة ليس إلّا بمعنى األمر بتحاليم اللّ  و تحاليم الشري
الحياة، و عدم جواز حالومة الناس على أنفسهم، و ههذا أمهر مفهروغ 
عن ، و مهن ضهروريّات اإلسهالم، و ال نهزاع فيه  بهين المحهدّثين و 

األصوليين، 
إنّما النزاع وقع في أنّ  ما هو حالم الشهريعة فهي مهوارد الشهبهاتو •

الة البدويّة، فهّ حالمت الشهريعة فيهها بوجهوب االحتيهاط، أو بأصه
؟البراءة

394: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ا و و فرضنا أنّ هذه اآلية تناسب محهّّ الالهالم موضهوعتناّلنالو ثمّ •

د بيهان ، و أنّها ليست بصد-أيّ أنّها تتاللّم في فرض الشكّ-محموال
الرسول حاكميّة اللّ  و الرسول، بّ بصدد بيان الحالم الصادر من اللّ  و

لواقعي إنّ ردّ الشبهة إلى اللّ  و الرسول إمّا يالون بلحاظ الحالم ا: قلنا
ارع المشتب ، أو يالون بلحاظ الحالم الظّاهري المجعول من قبهّ الشه

للشبهة، 

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

أي أنّ الحالهم الصهادر مهن اللّه  و -الواقع بالردّ إلى اللّه  و رسهول 
، و هذا -الرسول في الشبهة قبّ الفحص هو وجوب الفحص ال البراءة

مها ال نزاع في ، فإنّ الفحص في الشبهة الحالميّهة واجهب جزمها، و إنّ
ء فما ذا نصنع؟ الالالم في أنّ  لو فحصنا و لم نظفر بشي

395: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
عالم  فمعناه أنّ الحالم المجعول للشبهة يجهب اسهتفرض الثانی إن و •

من الشارع، بمعنى أنّه  لهو شهالالنا فهي أنّ حالهم الشهبهة ههّ ههو 
وب االحتياط، أو البراءة فحالم الشريعة في فرض هذا الشكّ هو وجه

للبراءة الفحص ال إجراء البراءة قبّ الفحص بالدرجة األولى المساوقة
ألصهوليّ العقليّة، و هذا أيضا مسلّم بين األصوليين و األخبهاريين، و ا

اآليهة يدّعي أنّ  فحص و انتهى إلى الحالم بالبراءة من قبّ الشارع، ف
.على كّّ حال أجنبيّة عمّا نحن بصدده

395: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

الكتاب

ةالَ تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلُكَ َو 

ِ َحقَّ ِجهاِدهِ  َو جاِهُدوا فِي ّللاَّ

ُسولِ ٍء فَُرد  فَِإْن تَناَزْعتُْم فِي َشيْ  ِ َو الرَّ . وهُ إِلَى ّللاَّ

َ َحقَّ تُقاتِهِ  اتَّقُوا ّللاَّ

ال تَْقُف ما لَْيَس لََك بِِه ِعْلم  

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

(:تعالى)قوله : اآلية الرابعة

َ َحقَّ تُ  قاتِهِ اتَّقُوا ّللاَّ

395: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
علزو  أنّ هذا أمر بأقصى درجات التقوی و غايته، و مزن المبتقريب•

.أنّ أقصى درجات التقوی و غايته يشتمل على ترك الشبهات
عليهها مها أنّ التقوي يجب أن يفرض في المرتبة السابقة: علي يردو •

ون يتّقى من  و يحذر من عقاب و خطر، فمالك التقوي يجهب أن ياله
، إرشاديّايالون-ال محالة-مفرويا عن  في المرتبة السابقة، فاألمر ب 
موضهوع ، و إنّمها يجهب أن و ال يدلّنا هذا األمر على موارد تحقّهق

.يستفاد ذلك من الخارج

395: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی

(: تعالى)قوله : اآلية الخامسة

 بِِه ِعْلم  ال تَْقُف ما لَْيَس لَكَ 

396: ، ص3مباحث األصول، ج



112

االحتیاط الشرعی
و نحوها من اآليات التي تجعّ رادعة عن القول بغيهر علهم، بهدعوى أنّ•

.القول بالبراءة قول بغير علم
إنّ كلّا من األصوليّ و األخباريّ إن أراد في المقام دعهوى اإلباحهة: أقول•

، و ال الواقعيّة، أو الحرمة الواقعيّة، فالالهما قد قاال بغير علم، و ذلك حرام
و إن أراد دعوى الحالهم الظهاهري الشهرعي بهالبراءة أو . نزاع في حرمت 

ارع، االحتياط، فال نزاع أيضا في أنّ ذلك ال بدّ أن يالون مأخوذا من الشه
ن فإن لم يمخذ من  كان قوال بغير علم و كان حراما، و إن أخذ من  لم ياله

و إن أراد دعوى . كذلك، و كّّ منهما يدّعي أنّ مختاره مأخوذ من الشارع
مهر إلهى البراءة العقليّة أو االحتياط العقلي، فهذه ال يشهتمّ علهى نسهبة أ

ن الشارع، و إنّما بيّن كّّ منهما ما يدرك  عقل  العمليّ، و لم يقهّ ذلهك مه
. دون علم، و اآليات أجنبيّة عن ذلك

396: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاطأدلّة 

:العلم اإلجمالي باألحالام•
ة العلم اإلجمهالي بوجهود أحالهام إلزاميّهة فهي الشهريع: الوج  الثاني•

.اإلسالمية، و هو يمنع عن الرجوع إلى البراءة و يوجب االحتياط

:و قد أجيب على ذلك بجوابين أساسيين•

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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الصغیرالعلم الكبیر بالعلم انحالل
:العلم الكبیر بالعلم الصغیرانحالل•
علم دعوى انحالل العلم اإلجمالي في جميع الشبهات ب: الجواب األوّل•

لمعلوم أصغر في دائرة األمارات المعتبرة اإللزامية مشتمّ على مقدار ا
.باإلجمال في العلم اإلجمالي الالبير

علزم الفزی كبزرى انحزاللو في تحقيق هذا الجواب يقع الالالم تارة •
و ياته ما نحن فیه صغرى من صغر، و أخرى في تنقيح كون اإلجمالی

.عدم 

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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العلم الكبیر بالعلم الصغیرانحالل
ا أنّ البحث الالبرويّ موضوع  الفنيّ هو مبحث العلم اإلجمهالي، إلّهو •

وا و ييهره تعرّضه( قدّس سهرّه)جملة من المحقّقين كالمحقّق العراقي 
ن لبحث هذه الالبرى هنا، و لعل  بلحاظ حاجة البحث فهي المقهام عه

رفهة إبطال دليّ االحتياط الّذي قد يتمسّك به  األخبهاريّ إلهى المع
.بصورة مسبقة بالبرى االنحالل

حهث و على أيّة حال فال بدّ من بحث هذه الالبرى في مورد مها، فليب•
عنههها هنهها كههي يصههبح البحههث مههع األخبههاريّين واضههح الجهههات و 

، إذن الخصوصيّات، و في بحث العلم اإلجمالي يحوّل على هذا المقام
:فنعقد هنا مبحثين

330: ، ص3مباحث األصول، ج



116

اإلجمالیانحالل العلم كبرى 
:كبرى انحالل العلم اإلجمالي-أ•
:ينفي كبرى االنحالل، و الالالم في  يقع في جهت: األوّلالمبحث •
.في االنحالل الحقيقيّ: األولى•
.في االنحالل الحالميّ: و الثانية•

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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اإلجمالیانحالل العلم كبرى 

االنحالل

الحقيقيّ 

الحكميّ 

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحكمیاالنحالل 
:الحالمياالنحالل •
و ههي البحهث عهن االنحهالل الحالمهيّ بهالعلم : و أمّا الجهة الثانيهة•

:التفصيليّ في موارد عدم االنحالل الحقيقيّ فنقول
 رغم االنحالل الحكمیّ هو بطالن منجايّة العلم اإلجمالیّمقصودنا من •

.وجوده

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 

االنحالل الحكميّ 

بلحاظ القواعد 
العقليّة

تنجيز العلم 
اإلجماليّ 

اب قاعدة قبح العق
بال بيان

بلحاظ األصول 
.نةالشرعيّة المؤم

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
يز العلم االنحالل الحالميّ تارة يالون بلحاظ القواعد العقليّة من تنجو •

إليمهان بناء على ا-اإلجماليّ من ناحية، و قاعدة قبح العقاب بال بيان
من ناحية أخرى من دون إدخال األصول الشرعيّة المممنهة فهي -بها

.الحساب، و أخرى يالون بلحاظ األصول الشرعيّة المممنة

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
:بلحاظ القواعد العقليّة-1•
: باللحاظ األوّلأمّا •
هو قصر النّظر على حالم العقّ، و •
،(رّهقدّس س)أشهر ما بيّن في المقام ما أفاده المحقّق العراقيّ فلعّّ •
 بأحزد الجامع المعلو  باإلجمال الّذی تعلّق العلم التفصزیلیّو هو أنّ •

، أطرافه يستحیل أن يتنجّا بالعلم اإلجمالیّ

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
المعلو  باإلجمزال هزو الجزامع بحزدّه اإلطالقزیّ القابزل ذلك ألنّ و •

الجهامع : اأي ما نعبّر عن  عرفا بقولن-لالنطباق على كلّ من الطرفین
،، و هذا يستحيّ تنجّزه بالعلم اإلجماليّ-سواء كان هذا أو ذاك

و الطرف المعلوم فإنّ قابليت  للتنجّز ب  فرع قابليّة كال الطرفين لذلك،•
، و يسهتحيّ أن بالتفصيّ يير قابّ لذلك ألنّ  تنجّز بالعلم التفصهيليّ

. يتنجّز مرّتين

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
أن الجامع المقيّد باالنطباق على خصوص الطهرف اآلخهر يمالهننعم •

قبهّ يتنجّز لالنّ  يير معلوم باإلجمال، فما هو المعلهوم باإلجمهال ال ي
.التنجيز، و ما يقبّ التنجيز يير معلوم باإلجمال

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
•______________________________

بمعنى أن أحد طرفي  في ذات  خهارج عهن يالون قدو ال يخفى أن خروج الجامع عن قابلية التنجيز بخروج أحد طرفي  [ 1]
ارج دائرة حق مولوية المولى، من قبيّ ما لو علمنا إجماال اما بوجوب الصالة علينا، أو بان عدد السماوات سبع، و ههذا خه

.عن بحثنا في المقام
دّه الجامعي بين ان  بناء على ان يالون المقصود بالجامع الجامع بحدّه الجامعيّ فمن الواضح ان الجامع بح: و تحقيق الالالم في •

ناء على ما يالون داخال في دائرة حق المولوية و ما ال يالون داخال فيها ال يمالن ان يالون داخال في دائرة حق المولوية، و ب
الواقع علهى تقهدير ان يالون المقصود ب  الواقع المردد بين امرين باعتبار افتراض تعلّق العلم بالواقع قد يدّعى ان العلم ينجز
راءة العقليّة، و لالن انطباق  على ما يقبّ التنجز، و عندئذ يتنجز علينا وجوب الصالة، ألن احتمال التنجيز منجّز و ال تجري الب
رط إحهراز قابليته  قد يقال بصحة النالتة الثانية التي سيشير إليها أستاذنا الشهيد من إمالانية دعوى ان العلم انّما ينجّهز بشه

ي حصهول التنجيهز، ألنّه  للتنجيز، أو قّ بشرط ان نعلم تفصيال بالون متعلّق  قابال للتنجيز، و إلّا لالان الشك البدوي كافيا ف
.بالتالليفيساوق العلم اإلجمالي بأحد النقيضين و هما التالليف و عدم ، و هذا العلم متعلّق بالواقع فنحن نحتمّ العلم

التحقيق في  عدم و قد يالون بمعنى ان أحد الطرفين قد تنجز بمنجّز آخر فال يقبّ التنجيز، و هذا هو مورد بحثنا في المقام، و•
جامع بحدّه الجامعي، أو إمالان تطبيق قاعدة ان الجامع بين ما يقبّ التنجيز و ما ال يقبّ التنجيز ال يقبّ التنجيز سواء قصد ال

ون سهريان  قصد ب  الواقع المردد، اما على األوّل فلمنع سريان التنجيز من الجامع إلى األفراد أوال، و لعدم المانع ثانيا مهن كه
لول واحد، على إلى أحد الفردين بالعليّة التامة و إلى الفرد اآلخر بالتحول إلى جزء العلة على أساس اجتماع علتين على مع

لّ ، و اما على الثاني أن المسألة أجنبية عن باب األسباب و المسببات التالوينيّة كما سيشير إلى ذلك أستاذنا الشهيد رحم  ال
رف إلهى الطرف المنجز بمنجز سابق بهذا العلم بقاء اما بتحول كّ من العلتين بلحاظ ههذا الطه-تنجّزفائضا لعدم المانع من 

.جزء العلة، أو بلحاظ كون المسألة أجنبية عن باب األسباب و المسببات التالوينية

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
في  إنّ دعوى خروج الجامع عن قابليّة التنجيز بخروج أحد طر: أقول•

الّذي عرض علهى التنجيزعنها مبنيّة على نالتة، و هي دعوى أنّ [ 1]
الجامع الملحوظ هنا على نحو مفاد النالرة و صهرف الوجهود يسهري
من  إلى األفراد على هذا النحو، و ذلك سنخ ما يقهال فهي الوجهوب 

سهبيّ الشرعيّ المتعلّق بصرف الوجود من أنّ  يسري إلى األفراد على
البدل، فإذا وجب إكرام عالم كان كّّ فهرد مهن أفهراد العهالم واجهب 

اإلكرام بدال عن باقي األفراد، 
، و نهايهة األفالهار القسهم 67و 66، ص 2راجع المقهاالت، ج ( 1) •

252و 251الثاني من الجزء الثالث، ص 

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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