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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

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 
ة يحیوثأنّ بعض الروايات : النقطة الثامنة• ال واردة فی مووارد ااصوّ

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

403: ، ص3مباحث األصول، ج
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فما اشتبه علیك علمه فالفظه
المؤمنين علي  السهمم 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 هههه فيجيب إليها، فبعث إلي  برسالة تزجره عن ذلهك، و يقهول فه

ههل أمّا بعد يا ابن حنيف فقد بلغنهي أنّ رجهم 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 عهاللهم مجفه
لیوك فما اشوتبه عغنيّهم مدعوّ، فانظر إلى ما تقضم  من هها المقضم، 

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

403: ، ص3مباحث األصول، ج
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فما اشتبه علیك 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 
-عَهالِلُهُمْ مَجْفُهوو وَ غَنِهيُّهُمْ مَهدْعُوو-وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ
وَ -ظْوهُفَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْكَ عِلْمُوهُ فَالْفِ-فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُ ُ مِنْ هَهَا الْمَقْضَمِ

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

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

أورعهم و استجابت  لتلك الوليمة باعتبار أنّ  من جملة الصحابة و من
ها التملّه  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  هها المقضم، فما اشتب  عليك علم  فالفظ ، و ما أيقنت بطيه
.، فيجعل هها الكمم دليم على وجوب االحتياط(فنل من 

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

االحتياط في هها المورد، 
ن و من والة المسهلميولیاأنّ المخاطب بهها الخطاب كان : توضيح و •

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

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

الرشوة ببعض مراتبها و أنحالها، 

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

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

م إلغهاء يقابل الشك في غصبيّة المال، إذ لي  مراد اإلمام علي  السم
وجه  قاعدة اليد بالنسبة للداعي، بل المراد من طيب الوج  هو طيهب
حابيّا، ال نف  اإلحسان بان يكون إحسانا ل  باعتباره رجم متديّنا ص

،باعتباره حاكما آمرا ناهيا

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

ة، أو حيث إنّها قرينة ظنيّ-الرواية من أنّ عاللهم مجفوّ و غنيّهم مدعوّ
إمهاط وجو  االحتیوا-احتماليّة على كون اإلحسان باالعتبار الثاني

ئوال باعتباره إمامها مسهيمالك الوالية وجوبا صادرا من  علي  السمم 
ى عن حفظ جهات الرعيّة في عصره و موليا لعثمهان بهن حنيهف عله

ال يعهمّ البصرة، و علي  فيكون هها 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 كلوجويا صادرا منه يما هو مبیّن للشريعةإمّاو •

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

.هها الموردغير عدم وجوب االحتياط في الشبهة الموضوعيّة في

405: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
من هها القبيل أيضا رواية أخرى وردت عن أميهر المهؤمنين عليه و •

ين الناس ثمّ اختر للحكم ب: )السمم في رسالت  إلى مالك األشتر ، قال
، و بهاتأوقفهم فی الشوو : )إلى أن يقول.(. أفضل رعيّتك في نفسك

.(. آخههم بالحجّة
.ياطعلى وجوب االحت( و أوقفهم في الشبهات: )على قول فاستدل •

406: ، ص3مباحث األصول، ج
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أوقفهم فی الشبهات
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِهي كِتَابِه ِ إِلَهى مَالِهكٍ « 6»-33481-18•

كَلِلْحُكْمِاخْتَرْ :الْأَشْتَرِ مِمَّهنْ لَها -بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسهِ
بُهَاتِ-تَضِي ُ بِ ِ الْأُمُورُ إِلَهى أَنْ قَهالَ وَ آخَههَهُمْ -أَوْقَفَهُومْ فِوی الشوه

فِ-بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِتَبَرُّماً وَ أَقَلَّهُمْ-بِالْحُجَجِ بَرَهُمْ عَلَهى تَكَشهُّ وَ أَصهْ
.وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ-الْأُمُورِ

. 104-3نهج البمغة -(6)•

160-159: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
بما هو قهاضالقاضیء في المقام، إذ أنّ هها أيضا ال يدلّ على شيو •

فة للواقع و يجب علي  التثبت في الشبهة، فكلّما الح ل  احتمال المخال
  أن احتمال التلبي  و الخداع من قبل المدّعي أو المنكر يجهب عليه

يتثبت و يصرف قوّة جهده في المقام، 
وب ، ال باعتبهار وجهالتثبّت يج  على القاضی يموا هوو قوا فهذا •

وعيّة و مع االحتياط مطلقا في الشبهات، و كثيرا ما تكون الشبهة موض
اعتبهار هها يجب على القاضي التثبّت فيها، ألنّ هها التثبّهت واجهب ب

.المنصب ال باعتبار االحتياط في الشبهات الحكميّة

406: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ى أنّ ههه الرواية ليست فيها داللة على إيجهاب االحتيهاط حتهعلى •

ي على القاضي، فإنّ  علي  السمم أمهر مالكها بهأن يختهار أوقفههم فه
ف الشبهات، و هها ال يدلّ على أنّ  يجب على القاضي أن يكهون أوقه

.الناس في الشبهات

406: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ات المهكورة نقاط ثمانية في المقام لضعف االستدالل بأكثر الروايفههه •

. في المقام

406: ، ص3مباحث األصول، ج


