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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی

327ص؛ 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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نقاط ثمان

ليست فيها رائحة اإللزام

تحكيم األئّمة عليهم السالم في فهم 
األحكام

فرض وجود اإلمام

وجوب الفحص

تحريم القول بغير علم
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ركةة الجري و الححرمة أنّ بعض الروايات تدلّ على : السادسةالنقطة •

بال علم

بغیر علمالقولتحريم •

402: ، ص3مباحث األصول، ج
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علم جدع أنف نفسهمن هجم على أمر بغیر
يس و ل( . جدع أنف نفسهعلم بغیرأمر من هجم على : )قبيل قول من •

أي-معناه من هجم على أمر مشكوك، و إنّما معناه الهجوم بغير علم
ن ، فمن كهان كهكلك كها-أن ال يستند هجوم  إلى علم و ركن وثيق

كمن جدع أنف نفس ، ألنّ  عرّض نفس  للخطر و الضرر، 
سان فهي هكا تنبي  إلى ما يستقلّ ب  العقل، و ال نزاع في  من أنّ اإلنو •

امه  فهي حركت  يجب أن يستند إلى العلم دائما، و األصوليّ فهي اقت 
.عاالشبهات الت ريميّة يستند إلى العلم باإلباحة عقال أو شر

402: ، ص3مباحث األصول، ج
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علم جدع أنف نفسهمن هجم على أمر بغیر
ل  بنةن  عُمَةرَ عَنْ رَفَعَهُوَ عَنْ بَعْضِ أَصْ َابِنَا « 7»-33468-5• مُفَضةل

وَ لَا يَعْقِهلُ مَهنْ لَها -لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْقِلُ« 1»عَبْدِ اللَّ ِ ع قَالَ أَبِي عَنْ
نِ وَ مَنْ خَافَ الْعَاقِبَةَ تَثَبَّهََ عَه-وَ مَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ-يَعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالَ

-س ه وَ مَنن هَجَمَ عَلَى أَمنرٍ ب غَینر  ع لنمٍ جَدَعَ أَننفَ نَفن-التَّوَغُّلِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ
لَمْ-وَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لَمْ يَسْلَمْ-وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَفْهَمْ  لَهمْ وَ مَنْ لَهمْ يَسهْ

وَ مَنْ كَانَ -كَانَ أَلْوَمَ« 2»( تُهْضَمْ وَ مَنْ تُهْضَمْ)وَ مَنْ لَمْ يُكْرَمْ -يُكْرَمْ
. كَكَلِكَ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَنْدَمَ

.29-26-1الكافي -(7)•
.يا مفضل-في المصدر زيادة-(1)•
.يهضم، و من يهضم-في المصدر-(2)•

156-155: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
نوان لم يؤخذ فی موضوعه عأنّ من جملة الروايات ما : السابعةالنقطة •

يريبة  دع ما: )و الشكّ في التكليف، من قبيل مطلقات قول الشبهة 
، ( إلى ما ال يريب 

402: ، ص3مباحث األصول، ج
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
يرِ ا« 1»-33506-43• غِيرِ الْفَضْلُ بْنُ الْ َسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي تَفْسهِ لصهَّ

. دَعن مَا يُر يبُ َ إ لَى مَا لَا يُر يبُ َقَالَ فِي الْ َدِيثِ 

.259-2، و الب ار 5-تفسير جوامع الجامع-(1)•
•

167: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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لطبرسیعلی الفضل بن الحسن بن الفضل اأبو 
ن الفضل الشيخ اإلمام أمين الدين أبو علي الفضل بن ال سن ب-650•

الطبرسي
ير القهرنن مجمع البيان في تفسه: ثقة فاضل دين عين، ل  تصانيف منها•

لهده، عشر مجلدات، الوسيط في التفسير أربهع مجلهدات، الهوجيز مج
ة إعالم الورى بأعالم الهدى مجلدتان، تها  المواليهد، اآلداب الدينيه

عضهها للخزانة المعينية، غنية العابد و منية الزاهد، شهاهدت  و قهرأت ب
سهير، و قال  منتجب الدين و من مؤلفات  جوامع الجامع في التف-علي 

من روايات  ص يفة الرضا ع 

216: ، ص2اآلمل، جأمل
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لطبرسیعلی الفضل بن الحسن بن الفضل اأبو 
سي، له  شيخي أبو علي الطبر: قال ابن شهرنشوب في معالم العلماءو •

مجمع البيان في معهاني القهرنن حسهن، الكهاف الشهاف مهن كتهاب 
، الكشاف، النور المبين، الفائق حسهن، إعهالم الهورى بهأعالم الههدى

ى عنهد انتهى و قهال السهيد مصهطف-اآلداب الدينية للخزينة المعينية
حسهنة ثقة فاضل دين عين، من أجالء هكه الطائفة، ل  تصانيف: ذكره
وسهيط كتاب مجمع البيان في تفسير القرنن عشر مجلهدات، و ال: منها

الرضهوي إلهى المشههدأربع مجلدات، و الوجيز مجلهده، انتقهل مهن 
انتهى-548، و انتقل بها إلى دار الخلود سنة 523سبزوار سنة 

217-216: ، ص2اآلمل، جأمل
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
فِي كِتَهابِمُحَملدُ بننُ عَل یِّ بنن  عُثنمَانَ النكَرَاجُك یُّ « 3»-33515-52•

...الْفَوَائِد كَنْزِ 
وَ -مَنْ خَافَ اللَّ َ سَخََْ نَفْسُ ُ عَنِ الدُّنْيَا: وَ قَالَ« 1»-33517-54•

 تَرَكْتَه ُ فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْ ءٍ-دَعن مَا يُر يبُ َ إ لَى مَا لَا يُر يبُ َقَالَ 
. لِلَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ

. 164-كنز الفوائد-(1)•

 170: ، ص27وسائل الشیعة، ج 
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اجكیأبو الفتح محمد بن علی بن عثمان الكر
أبو الفتح م مد بن علي بن عثمان الكراجكي•
بمن أجلة العلماء و الفقهاء و المتكلمين، رأس الشيعة، صهاح« 1»•

متكلمها فقيهها الجليلة، كان ن ويا لغويا عالما بالنجوم طبيباالتصانيف 
يهد و م دثا، أسند الي  جميع أرباب اإلجازات، من تالمكة الشيخ المف

ن الشريف المرتضى و الشيخ الطوسي، روى عنهم و عهن نخهرين مه
أعالم الشيعة و السنة، و روى عن  و قهرأ عليه  جماعهة مهن علمهاء 

.عصره
كة كان نزيل الرملة، و أخك عن بعض المشايخ في حلب و القاهرة و م•

سهنة و بغداد و غيرها من البلدان، و توفي بصور، ثهاني ربيهع األخهر
.أربعمائة و تسع و أربعين هجرية

401: ، ص9الشیعة، جأعیان
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اجكیأبو الفتح محمد بن علی بن عثمان الكر
  الغاية القصهوى يدل على فضل ، و بلوغ-كما يقول السيد ب ر العلوم في رجال -كتاب  كنز الفوائدو •

.اظفي الت قيق و التدقيق و االطالع على المكاهب و االخبار، مع حسن الطريقة و عكوبة األلف
سهتطراف فهي اال"و"كنز الفوائهد"ل  مؤلفات كثيرة بلغَ السبعين حسب عد بعض معاصري ، و منها•

 قيقهة االعالم ب"و"االستنصار في النص على األئمة االطهار"و"ذكر ما ورد من الفق  في اإلنصاف
عن البيان"و"البرهان على ص ة طول عمر صاحب الزمان"و"ايمان أمير المؤمنين و أوالده الكرام

لة التعجب من أغهالط العامهة فهي مسهأ"و"التعريف ب قوق الوالدين"و"جمل اعتقاد أهل االيمان
"و"ضهىشرح جمل العلهم للمرت"و"تهكيب المسترشدين"و"تفضيل أمير المؤمنين ع"و"االمامة

و معدن الجهواهر و رياضهة"و"معارضة االضداد باتفاق االعداد"و"االمامة[ االماة]الكر و الفر في 
"و"ا المنها  في معرفة مناسك ال ه"و"معرفة الفارض في استخرا  سهام الفرائض"و"الخواطر
."وجوب االمامة"و"النوادر

لههكا عمل الخهيم، و"الكراجك"بفتح الكاف و إهمال الراء و كسر الجيم، نسبة إلى"الكراجكي"و•
يهة علهى بهاب قر"الكراجهك"وصف  بعض مترجمي  بالخيمي، و ضبط  بعضهم بضم الجيم نسبة إلى

.، و لكن هكا ليس بص يح443/ 4/ واسط ذكرها ياقوت في معجم البلدان

401: ، ص9الشیعة، جأعیان
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
ايَ اصل اينك  رو« دع ما يريبك إلى ما ال يريبك»مورد عبارت در •

. باشد م ل تأمل اسَ
مصادر مهم حديثي اثري از اين روايهَ نيسهَ ولهي مرسهال در در •

. برخي منابع متاخر نظير عوالي اللئالي نمده اسَ
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
عبد متن كتاب غارات در يك مخاطب  بين امير المومنين و جنابدر •

ويا اين ك  گاين عبارت از جناب جعفر صادر شده است اهلل بن جعفر 
ريانات مطلب بعنوان نوعي حكمَ و ضرب المثل پكيرفت  شده در ج

. اجتماعي پكيرفت  شده بوده اسَ-سياسي
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
اصهال به  پيغمبهر ههم )53-3منابع اهل سنَ در ص يح بخاريدر •

و 668-4و ترمهكي327-8، سهنن نسهائي(مستند نمي كند ظهاهرا
و ال هاوي 23-20و149-19و 252و250و249-3مسند احمهد 

293-4و فتح الباري 201-4و المغني345-1الكبير 
رْمِكِيّ مَرْفُوعًا أَخْرَجَ ُ التِّ دَعن  مَا  يَر يبُ َ  إ لَى  مَا  لَا  يَر يبُ َ قَدْ وَرَدَ قَوْلُ ُ )•

وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وبن حِبَّانَ وَالْ َاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْ َسَنِ بْنِ عَلِيٍّ 
ي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيث بن عُمَرَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِهوَفِي •

عمهر الصَّغِيرِ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَمِنْ قَهوْلِ بهن
أَيْضا وبن مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمَا 
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
 وَأَرَابَه ُ يَرِيبُه ُ يَرِيبُكَ بِفَتْحِ أَوَّلِ ِ وَيَجُوزُ الضَّمُّ يُقَالُ رَابَ ُ يَرِيبُ ُ بِهالْفَتْحِقَوْلُ ُ •

عْ ُ وَتَرْكُ بِالضَّمِّ رِيبَةً وَهِيَ الشَّكُّ وَالتَّرَدُّدُ وَالْمَعْنَى إِذَا شَكَكََْ فِي شَيْءٍ فَدَ
يَّهةَ مَا يُشَكُّ فِي ِ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي الْوَرَعِ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِكِيُّ مِنْ حَهدِيثِ عَطِ

لَا بَأْسَ بِه ِ السَّعْدِيِّ مَرْفُوعًا لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا
ارَةُ إِلَيْه ِ فِهي كِتَهابِ الْإِيمَهانِ قَهالَ  حَكَرًا مِمَّا بِ ِ الْبَأْسُ وَقَدْ تَقَهدَّمََِ الْإِشهَ

سَامٍ وَاجِبٌ الْخَطَّابِيُّ كُلُّ مَا شَكَكَُْ فِي ِ فَالْوَرَعُ اجْتِنَابُ ُ ثُمَّ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْ
تَلْزِمُ ُ ارْتِكَههابُ الْمُ َههرَّمِ  تَ َبٌّ وَمَكْههرُوهٌ فَالْوَاجِههبُ اجْتِنَههابُ مَهها يَسههْ وَمُسههْ
وَالْمَنْدُوبُ اجْتِنَابُ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِ ِ حَرَامٌ وَالْمَكْرُوهُ اجْتِنَهابُ الهرُّخَصِ

رِثِ فِهي الْمَشْرُوعَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَطُّعِ الْ َدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْ َها
.نمده اسَ( الرَّضَاعِ وَوَجْ ُ الدَّلَالَةِ مِنْ ُ
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ب مةن الريهكا المطلق في نفس  لم يؤخك في موضوع  أن يكون فإنّ •

فه،، و ، إذن فال بدّ أن يفههم مها بهيّن فهي اللناحیة التكلیف الشرعیّ
رة و المخاطعندئك من الم تمل أن يكون هكا أمرا تعليميّا مرجع  إلى 

يهب ، فإن كانَ مثال تجارة الشهاي ممّها يرالمغامرة فی شئون الحیةاة
ب، بخالف تجارة ال نطة، فال داعي للتورّط في أمر فيه  شهكّ و ريه

فلعلّ  في مقهام تأسهيس قاعهدة مهن ههكا القبيهل و لهو علهى ن هو 
.االست باب، فال ربط ل  بم لّ الكالم

402: ، ص3مباحث األصول، ج
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