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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

السنّة
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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

ألحكامتحكيم األئّمة عليهم السالم في فهم ا

فرض وجود اإلمام

وجوب الفحص

بغير علمالقولتحريم 

بال علمالجري و الحركة حرمة 

لم يؤخذ في موضوعه عنوان الشبهة 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
نوان لم يؤخذ فی موضوعه عأنّ من جملة الروايات ما : السابعةالنقطة •

يريبك  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 الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي تَفْسهِ لصهَّ

. دَعْ مَا يُرِيبُ َ إِلَى مَا لَا يُرِيبُ َقَالَ فِي الْحَدِيثِ 

.259-2، و البحار 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 الحسن ب-650•

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

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

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

من روايات  صحيفة 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، الكهاش الشهاش مهن كتهاب 
، الكشاش، النور المبين، الفائق حسهن، إعهالم الهورى بهأعالم الههدى

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

الرضهو  إلهى المشههدأربع مجلدات، و الوجيج مجلهد،، انتقهل مهن 
انتهى-548، و انتقل بها إلى دار الخلود سنة 523سبجوار سنة 

217-216: ، ص2اآلمل، جأمل
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
فِي كِتَهابِمُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِیُّ « 3»-33515-52•

...الْفَوَائِد كَنْجِ 
وَ -مَنْ خَاشَ اللَّ َ سَخَتْ نَفْسُ ُ عَنِ الدُّنْيَا: وَ قَالَ« 1»-33517-54•

 تَرَكْتَه ُ فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْ ءٍ-دَعْ مَا يُرِيبُ َ إِلَى مَا لَا يُرِيبُ َقَالَ 
. لِلَّ ِ عَجَّ وَ جَلَّ

. 164-كنج الفوائد-(1)•

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

متكلمها فقيهها الجليلة، كان نحويا لغويا عالما بالنجوم طبيباالتصانيف 
يهد و محدثا، أسند الي  جميع أرباب اإلجازات، من تالمذة 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 

.عصر،
كة كان نجيل الرملة، و أخذ 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 بحر العلوم في رجال -كتاب  كنج الفوائدو •

.اظفي التحقيق و التدقيق و االطالع على المذاهب و االخبار، مع حسن الطريقة و عذوبة األلف
سهتطراش فهي اال"و"كنج الفوائهد"ل  مؤلفات كثيرة بلغت السبعين حسب عد بعض معاصري ، و منها•

حقيقهة االعالم ب"و"االستنصار في النص على األئمة االطهار"و"ذكر ما ورد من الفق  في اإلنصاش
عن البيان"و"البرهان على صحة طول عمر صاحب الجمان"و"ايمان أمير المؤمنين و أوالد، الكرام

لة التعجب من أغهالط العامهة فهي مسهأ"و"التعريف بحقوق الوالدين"و"جمل اعتقاد أهل االيمان
"و"ضهىشرح جمل العلهم للمرت"و"تهذيب 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 الحه"و"معرفة الفارض في استخرا  سهام الفرائض"و"الخواطر
."وجوب االمامة"و"النوادر

لههذا عمل الخهيم، و"الكراجك"بفتح الكاش 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 هذا ليس بصحيح443/ 4/ واسط ذكرها ياقوت في معجم البلدان

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

. باشد محل تأمل است
مصادر مهم حديثي اثر  از اين روايهت نيسهت ولهي مرسهال در در •

. برخي منابع متاخر نظير عوالي اللئالي نمد، است



15

دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
عبد متن كتاب غارات در يك مخاطب  بين امير المومنين و جنابدر •

ده اسك  صادر شجعفر عبد اهلل بن اين عبارت از جناب اهلل بن جعفر 
ت  شد، ك  گويا اين مطلب بعنوان نوعي حكمت و ضرب المثل پذيرف

. اجتماعي پذيرفت  شد، بود، است-در جريانات سياسي
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دع ما يريب  إلى ما ال يريب 
اصهال به  پيغمبهر ههم )53-3منابع اهل سنت در صحيح بخار در •

و 668-4و ترمهذ 327-8، سهنن نسهائي(مستند نمي كند ظهاهرا
و الحهاو  23-20و149-19و 252و250و249-3مسند احمهد 

293-4و فتح البار  201-4و المغني345-1الكبير 
رْمِذِ ّ مَرْفُوعًا أَخْرَجَ ُ التِّ دَعْ  مَا  يَرِيبُ َ  إِلَى  مَا  لَا  يَرِيبُ َ قَدْ وَرَدَ قَوْلُ ُ )•

وَالنَّسَائِيّ وَأحمد وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ 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 



17

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 شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ فَدَ
يَّهةَ مَا يُشَكُّ فِي ِ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي الْوَرَعِ وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِ ُّ مِنْ حَهدِيثِ عَطِ

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

سَامٍ وَاجِبٌ الْخَطَّابِيُّ كُلُّ مَا شَكَكْتُ فِي ِ فَالْوَرَعُ اجْتِنَابُ ُ ثُمَّ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْ
تَلْجِمُ ُ ارْتِكَههابُ الْمُحَههرَّمِ  تَحَبٌّ وَمَكْههرُو،ٌ فَالْوَاجِههبُ اجْتِنَههابُ مَهها يَسههْ وَمُسههْ
وَالْمَنْدُوبُ اجْتِنَابُ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِ ِ حَرَامٌ وَالْمَكْرُو،ُ اجْتِنَهابُ الهرُّخَصِ

رِثِ فِهي الْمَشْرُوعَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّنَطُّعِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَها
.نمد، است( الرَّضَاعِ وَوَجْ ُ الدَّلَالَةِ مِنْ ُ
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ب مكن الريهذا المطلق في نفس  لم يؤخذ في موضوع  أن يكون فإنّ •

فه،، و ، إذن فال بدّ أن يفههم مها بهيّن فهي اللناحیة التكلیف الشرعیّ
رة و المخاطعندئذ من المحتمل أن يكون هذا أمرا تعليميّا مرجع  إلى 

يهب ، فإن كانت مثال تجارة الشها  ممّها يرالمغامرة فی شئون الحیكاة
ب، بخالش تجارة الحنطة، فال داعي للتورّط في أمر فيه  شهكّ و ريه

فلعلّ  في مقهام تأسهيس قاعهدة مهن ههذا القبيهل و لهو علهى نحهو 
.االستحباب، فال ربط ل  بمحلّ الكالم

402: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
:بكلمة أخرىو •
هة لم تؤخذ فی موضكوعها الشكبأنّ هذه القاعدة الواردة فی الحديث •

اء ككان سوموضوعها مطلق الش ّ ، بل هی قاعدة الحكمیّة التكلیفیّة
قاعكدة فی باب األحككا  أو فكی شكئون الحیكاة، فتحمكل علكى أنّهكا 

.أخالقیّة

403: ، ص3مباحث األصول، ج



20

(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
قك  بعنكوان التی تعلّاألوامريمكن أن تذكر نفس النكتة أيضا في بل •

، فهإنّاالحتیاط، و لم يؤخكذ فكی موضكوعها الشك ّ فكی التكلیكف
االحتياط و إن كان بحسب المصطلح عبهارة عهن تهرك مها تحتمهل

مثكل هكذا حرمت ، أو فعل مها يحتمهل وجوبه ، إلّها أنّه  ال يعلهم أنّ 
إنّ اللف، بحيثكان مستقرّا فی عصر األئمة علیهم السال االصطالح

م انعقد ل  معنى ثان وراء معنا، اللغو ّ الّهذ  يكنّهى به  عهن االهتمها
ء، حيث إنّ وضع الحائط على األرض اهتمام باألرض، بالشي

403: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ذا ال باالحتياط في الدين هو أمر باالهتمام في أمر الدين، و ههفاألمر •

هتمام يكون ل  اختصاص بموارد الشبهات البدويّة، و من المعلوم أنّ اال
رض بالدين إنّما يكون باألخذ بالموازين الموجودة في الدين، فهإن فه
، فهال أن من جملة أحكام الدين هو أصالة البراءة في الشبهات البدويّة
ما أنّه  ال ينافى االهتمام بالدين أن يترك اإلنسان ما يحتمل وجوب ، ك
.ترك ينافي االهتمام بالدين أن يترك المستحب ألجل الرخصة في

403: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ة بحیكثأنّ بعض الروايات : النقطة الثامنة• ال واردة فی مكوارد خاصكّ

يقتصر ، فلو فرضت داللتها على وجوب االحتياطيمكن التعدّي عنها
،فيها على موردها

403: ، ص3مباحث األصول، ج
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فما اشتبه علی  علمه فالفظه
المؤمنين علي  السهالم بلغه  أنّ أمير و ذلك من قبيل ما ورد من أنّ•

ة مهمهة عثمان بن حنيف رحم  اللّ  والي  على البصرة يدعى إلى وليم
ي ههذ، فيجيب إليها، فبعث إلي  برسالة تججر، عن ذلهك، و يقهول فه

ههل أمّا بعد يا ابن حنيف فقد بلغنهي أنّ رجهال مهن فتيهة أ: )الرسالة
تنقهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك األلوان و

وّ و إليك الجفان، و ما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم عهائلهم مجفه
لیك  فما اشكتبه عغنيّهم مدعوّ، فانظر إلى ما تقضم  من هذا المقضم، 

..( ، و ما أيقنت بطيب وجه  فنل من علمه فالفظه

403: ، ص3مباحث األصول، ج
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فما اشتبه علی  علمه فالفظه
رِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَهنْ أَمِيه« 3»-33480-17•

ا بَعْهدُ يَها الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِ ِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ عَامِلِ ِ عَلَى الْبَصْرَةِ أَمَّ
-أْدُبَهةٍأَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَهى مَ-ابْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي

-الْجِفَانُ« 5»وَ تُنْقَلُ عَلَيْكَ -الْأَلْوَانُ« 4»فَأَسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ عَلَيْكَ 
-عَهائِلُهُمْ مَجْفُهوو وَ غَنِهيُّهُمْ مَهدْعُوو-وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ
وَ -ظْكهُفَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْ َ عِلْمُكهُ فَالْفِ-فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُ ُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ

.مَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِ ِ فَنَلْ مِنْ ُ
.78-3نهج البالغة -(3)•
.لك-في المصدر-(4)•
.اليك-في المصدر-(5)•

159: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
علي  السالم عاتب أوّال في ههذا الحهديث ابهن حنيهف علهىفاإلمام •

أورعهم و استجابت  لتلك الوليمة باعتبار أنّ  من جملة الصحابة و من
ها التملّهق أتقاهم، فكان يترقّب في شأن  الترفّع عن إجابة وليمة يراد ب
بار فقرهم لألغنياء و احترامهم بما هم أغنياء، و يقصى عن  الفقراء باعت

و مسكنتهم، 
قضهم  مهن فانظر إلى ما ت: )بعد العتاب بيّن ل  الحكم الشرعيّ بقول و •

ب وجهه  هذا المقضم، فما اشتب  عليك علم  فالفظ ، و ما أيقنت بطيه
.، فيجعل هذا الكالم دليال على وجوب االحتياط(فنل من 

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
أنّ هذ، الرواية واردة في مورد خاص، و يمكن االلتهجام بوجهوب إلّا •

االحتياط في هذا المورد، 
ن و من والة المسهلميولیاأنّ المخاطب بهذا الخطاب كان : توضيح و •

و ممّن اؤتمن على أموال المسلمين و دمائهم من قبل إمام المسلمين،
ال الشخص هو في مظنّة أن يعامل بالحسنى، و تقهدّم إليه  األمهوهذا

ة، و باعتبار اإلغراء و االسهتهواء، و قضهاء بعهض المصهالح الشخصهيّ
تقديم جانب األشخاص على جانب اللّه  ممها يرجهع بهاآلخرة إلهى 

الرشوة ببعض مراتبها و أنحائها، 

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ليه  إنّ الوالي في معرض هذا األمر فاإلمام علي  السالم حرّم عفحيث •

-تناول اإلحسان من شخص ما لم يعلم بطيب وجه ، و لهيس المهراد
ههو مها من العلم بطيب الوج -كما يفهم بمناسبة الحكم و الموضوع

م إلغهاء يقابل الشك في غصبيّة المال، إذ ليس مراد اإلمام علي  السال
وجه  قاعدة اليد بالنسبة للداعي، بل المراد من طيب الوج  هو طيهب
حابيّا، ال نفس اإلحسان بان يكون إحسانا ل  باعتبار، رجال متديّنا ص

،باعتبار، حاكما نمرا ناهيا

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
صدر فإذا حصل الشكّ في هذا المطلب باعتبار األمارة المذكورة في•

ة، أو حيث إنّها قرينة ظنيّ-الرواية من أنّ عائلهم مجفوّ و غنيّهم مدعوّ
إمهاط وجكب االحتیكا-احتماليّة على كون اإلحسان باالعتبار الثاني

ئوال باعتبار، إمامها مسهبمالك الوالية وجوبا صادرا من  علي  السالم 
ى عن حف، جهات الرعيّة في عصر، و موليا لعثمهان بهن حنيهف عله

ال يعهمّ البصرة، و علي  فيكون هذا الحكم باالحتياط خاصّا بوالت ، و
.جميع والة المسلمين غير المنصوبين من قبل  بما هو إمام

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
يّا على ، فيكون حكما كلوجوبا صادرا منه بما هو مبیّن للشريعةإمّاو •

قاس كلّ حاكم يلي أمور المسلمين في كلّ زمان و كلّ مكان، لكن ال ي
ي على هذا المورد غير، خصوصا أنّ الشبهة موضوعيّة، و ال إشكال ف

.هذا الموردغير عدم وجوب االحتياط في الشبهة الموضوعيّة في

405: ، ص3مباحث األصول، ج
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