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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



6

نقاط 
ثمان

ليست فيها رائحة اإللزام

تحكيم األئّمة عليهم السالم في فهم األحكام

فرض وجود اإلمام

وجوب الفحص

بغير علمالقولتحريم 

بال علمالجري و الحركة حرمة 

لم يؤخذ في موضوعه عنوان الشبهة 

واردة في موارد خاّصة بحيث ال يمكن التعّدي عنها
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اإلحتیاطروايات ثالث من طوائف 
:ا، تبقى عندنا طوائف ثالث من الروايات ال بدّ من مالحظتهنعم•
ي الوقوف عند الشبهة خيهر مهن االقتمهام فه)ما كان بلسان : األولى •

(.الهلكة
.أخبار التثليث: الثانیة•
فيّهة مه  ما دلّ على األمر باالحتياط في مهوارد الشهبهة التكلي: الثالثة•

.التطبيق على فروع من الشبهة المكميّة بعينها

407ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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اإلحتیاطروايات ثالث من طوائف 

طوائف ثالث من 
اإلحتياطروايات 

ي الوقوف عند الشبهة خير من االقتحام ف
الهلكة

أخبار التثليث

بهة ما دّل على األمر باالحتياط في موارد الش
التكليفيّة

407ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



9

الشبهةأخبار الوقوف عند 
:الوقوف عند الشبهةأخبار •
خيهر الوقوف عند الشبهات)و هي ما كانت بلسان : الطائفة األول أمّا •

، (من االقتمام في الهلكة

407ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الشبهةأخبار الوقوف عند 
علي  فر رواية أبی سعید الزهري عن أبی جعمثاال لهذه الطائفة فلنأخذ •

:السالم قال
يثا لهم الوقوف عند الشبهة خير من االقتمام في الهلكة، و تركك حد)•

.( تروه خير من روايتك حديثا لم تمص 

407ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ
•33465- 2- وَ عَنْ مُمَمَّدِ بْنِ يَمْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُمَمَّهدِ بْهنِ  «6»

رْقَدٍ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّ ِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَعَنْ عِيسَى
 :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَالزُّهْرِيِّ ( ابوشیبة)سَعِیدٍأَبِی عَنْ 

وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَىْْ -عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَكَةِالْوُقُوفُ •
.تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَْْ تُحْصِهِ

 .«1»وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَمَاسِنِ عَنْ أَبِي ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَ ُ•

-1الكافي-(6)• 50- 9.

. 102-215-المماسن-(1)•

 155: ، ص27وسائل الشیعة، ج 
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الشبهةأخبار الوقوف عند 
فها  قد استدلّ بهذه الطائفة على وجوب االحتيهاط بعهد تنليهل ألو •

ين الرواية على ما هو المأنوس من معانيها في البمث العلميّ الهدائر به
( قدّس سرّهم)الفقهاء األصوليين 

ضه  مفاد مفردات ههذا المهديث لكهي يتّال بدّ من مليد التدبّر فيو •
لمهديث المال إثباتا و نفيا، و بعد التدبّر في ذلك يظهر عهدم داللهة ا

:على المقصود، و ذلك لوجوه

407ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
و الوقىوفأنّ ما في المديث مهن عقهد المقابلهة بهين : األوّلالوجه •

، و النهي عن الثاني و األمهر بهاألوّل لهيع معنهاه ههو عقهد االقتحام
ههي أي االجتناب و االرتكهاب و الن-المقابلة بين اإلحجام و اإلقدام

و التمهل بل معناه عقد المقابلة بين التريّث-عن الثاني و األمر باألوّل
في موارد الشبهة و اإلقدام بال أناة فيها، 

408: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
، و الشهص  حينمهاالوقوف لیس معناه هو اإلحجام و اإلعراضفإنّ •

قوفه معن  ويقف في نصف الطريق فهو لم يعرض و إنّما هو واقف، و 
و أمّها . وّي، فالوقوف يستعمل كناية عن التريّث و التهرتريّثه و تمهّله

ذا من أعرض فهو يرج  عن طريق  ال أنّ  يقف في نفهع الطريهق، هه
.حال الوقوف

408: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
-على ما نه ّ عليه  علمهاء اللغهة-فهو عرفا و لغةاالقتحامو أمّا •

ل  فهي ، و بهذا المعنى يناسب جعاإلقدام بال تروّ و ال تدبّرعبارة عن 
.مقابل الوقوف، و ليع مطلق اإلقدام اقتماما

بهة إذن فالمقصود من المديث هو عقد الموازنة بين الوقوف عند الشه•
ك الموقف، بمعنى التريّث و التمهل و دراسة تمام الشئون المرتبطة بذل
لى مها ههو و االقتمام بمعنى التسرّع في التهلكة بال دراسة للموقف ع
ر باألوّل و شأن من ال يهتمّ بالدين و بالموازين العقالئيّة، فالمديث يأم

.ن في ينهى عن الثاني، و هذا أمر متّفق علي ، و ال عالقة لذلك بما نم

408: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
اإلحجامبمعنىاالقتحامو الوقوفإنّا حتى لو سلّمنا أنّ : الثانیالوجه •

، الشبهةال بدّ من تدقيق النّظر في معنى اإلقدامو 
بهة، أن نسهمّي الشهكّ شه-بمسب االصطالح األصوليّ-اعتدنافقد •

جهب شبهة موضوعيّة، و شبهة حكميّة، و ما إلى ذلك، لكهن ي: فنقول
الواردة في مقام فهم هذا الن ّ أن نستقرئ معنى الشبهة في األحاديث

في مثل هذا المورد، فنرى أنّ  ما ذا كان يراد بهها فهي ذلهك الظهرف 
.متجرّدين عن االصطالح األصوليّ في هذه المسألة

409: ، ص3مباحث األصول، ج



17

أخبار الوقوف عند الشبهة
ممهاكي و الالمثلبمسب األصل في معناها اللغوي يراد بها الشبهةو •

باه و النظير، و إطالق مشتقّات هذه المادّة على بهاب الشهكّ و االشهت
كّ، إذن يكون من باب أنّ المماثلة و المشابهة تؤدّي إلى التميّر و الش

ا فىی فمن المحتمل قويّا أن يكون المعنى  األصىلی للشىبهة منحصىر
.الناحية اللغويّةهذا من المثل و المشابهة، 

409: ، ص3مباحث األصول، ج
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الشُّبْهَةُ
شب •
بِيهُ ُ: يقال. شِبْ ٌ وَ شَبَ ٌ لغتان بمعنًى• بْهُ ُ، أى شهَ بَ ٌ و بين. هذا شهِ همها شهَ

نُ و بالتمريك، و الجم  مَشَابِ ُ على غيهر قيهاس، كمها قهالوا مَمَاسهِ
.مذاكيرُ

.االلتباسُ: و الشُّبْهَةُ•
.المُشْكِلَاتُ: و المُشْتَبِهَاتُ من األمور•
.المُتَمَاثِلَاتُ: و المُتشابِهاتُ•
.و تَشَبَّ َ فالن بكذا•
.التمثيلُ: و التَشْبيِ ُ•

2236: ، ص6تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح 
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الشُّبْهَةُ
شب •
فيّة، كهاللّون حقيقتها في المماثلة من جهة الكي: الشِّبْ ُ و الشَّبَ ُ و الشَّبِي ُ•

یئین هو أن ال يتمیّز أحىد الشىّ : و الشُّبْهَةُو الطّعم، و كالعدالة و الظّلم، 
،، عينا كان أو معنىالتّشابهمن اآلخر لما بینهما من 

443: مفردات ألفاظ القرآن؛ ص
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أخبار الوقوف عند الشبهة
  ، ففي بعه  أحاديهث أميهر المهؤمنين عليهأمّا من ناحیة األخبارو •

مسن عليه  السالم فسّرت الشبهة، فقال علي  السالم في وصيّة البن  ال
:السالم

  ، فأمّها أوليهاء اللّهإنّما سمّیت الشبهة شبهة ألنّهىا تشىبه الحى ّو )•
دعاؤهم فضياؤهم فيها اليقين، و دليلهم سمت الهدى، و أمّا أعداء اللّ  ف

، ( فيها الضالل، و دليلهم العمى

409: ، ص3مباحث األصول، ج
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نهج البالغه38خطبة
و من خطبة ل  علي  السالم( 38)•
يَاؤُهُمْ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِ ُ الْمَقَّ فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللَّ ِ• فَضهِ

لَ الُ فِيهَا الْيَقِينُ وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّه ِ فَهدُعَاؤُهُمْ الضهَّ
قَهاءَ وَ دَلِيلُهُمُ الْعَمَى فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَ ُ وَ لَا يُعْطَهى الْبَ« 1»

مَنْ أَحَبَّ ُ
.فدعاؤهم فيها الضالل: «ب»، «ح»، «ض»( 1)•

قه  1414ايران، اول، -نهج البالغ ، قم مؤسس  •

46: نهج البالغة؛ ص
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أخبار الوقوف عند الشبهة
هة أنّ الشهبمهن اللغهةو هذه الرواية تؤيّد ما احتملناه قويّا من ناحية •

الها أنّ بمعنى المشابهة و المثل، و الّذي نستشعره من هذه الرواية و أمث
 و المهقّ-بمسب ظهاهره و صهورت -الشبهة عبارة عن مطلب يشب 

عين  الواق ، إلّا أنّ هذا الشب  شب  صوريّ و ظاهريّ، و ليع هو المقّ ب
  و إن كان كأنّ  حقّ بمسب ما يتبادر إلهى الهذهن باعتبهار أنّ بعه

مظاهر المقّ موجودة في  فيوجب ذلك اإلغراء و التدليع، 

410: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
المقّ و هو المال في كثير من الدعوات الباطلة التي ظاهرها يشب كما •

،واقعها انمراف و ضالل
و المعنونة بعنهوان الهدعوة إلهى التوحيهد الصهال الوهابیّةكالدعوة •

ين رف  الشرك بتمام ألوان  الجليّ من  و الصفيّ، و هذا الظاهر هو عه
المقّ، إلّا أنّ واق  الدعوة و مضمونها منمهرف و مفهرل لالسهالم مهن 
معاني ، أي سالخ ل  عهن تمهام مضهمون  المقيقهيّ و إن كهان بعنهوان

التمفّظ على مضمون  المقيقيّ، 

410: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
ى التي هي بظاهرها معنونهة بعنهوان الهدعوة إلهالماسونیّةكالدعوة و •

خوة فهي التآخي بين بني اإلنسان و أفراد النوع البشريّ، و أنّ الناس إ
ال-حسب ما يظهر من أمارات-العبوديّة للّ ، إلّا انّ مثل هذه الدعوة

يغ يراد بها تمقيق هذا الظاهر الصمي ، و إنّما هو مطلب منمهرف صه
إطهار بهذه الصياغة الظاهريّة أريد ب  إلغاء إطار األديان و تعويضهها ب

.آخر

410: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
يؤيّد ا أيضهذا، و الشبهة من الشیطانفي بع  الروايات قيل بأنّ و •

ههذا المقصود، فإنّ الشبهة التي هي من الشهيطان إنّمها ههي الشهبهة ب
المعنى، ال الشبهة بمعنى الشكّ، 

نّ الشهكّ قد يكون الشكّ أيضا بمعنى أعمّ من الشيطان، باعتبار أنعم •
نعهوا في المكم الشرعيّ ينشأ باآلخرة مهن أنّ الغاصهبين للصالفهة م

اهم األئمة عليهم السالم من التصدّي لبيان األحكام، و هؤالء قهد أغهو
الشيطان ففعلوا ما فعلوا، إلّا أنّه  ال ينسهاق مهن ههذا المهديث ههذا 

ان المطلب، بل المنساق من  ما هو المركوز في الذهن من عمل الشهيط
.ء بغير مظهرهالّذي يوسوس و يدلّع، و يظهر الشي

411: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
من هذا القبيل ما روي عن الباقر علي  السالم مهن أنّه  قهال، قهال و •

أيّهها النهاس حاللهي: )جدّي رسول اللّ  صلّى اللّ  علي  و آل  و سلّم
يّنهها حالل إلى يوم القيامة، و حرامي حرام إلى يوم القيامة، أال و قد ب

ي، و بينهما اللّ  علّ و جلّ في الكتاب، و بيّنتهما لكم في سنّتي و سيرت
  و شبهات من الشيطان و بدع بعدي، فمن تركها صهل  له  أمهر دينه

، .( صلمت ل  مروءت  و عرض 

411: ، ص3مباحث األصول، ج
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الشُّبْهَةُ
مُمَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَهابِ« 3»-33515-52•

بْرَاهِيمَ عَنْ مُمَمَّدِ بْنِ إِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِيِّ كَنْلِ الْفَوَائِدِ عَنْ 
يُوخِ ِ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُمَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شهُ 

الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْمَسَنِ بْنِ مَمْبُوبٍ عَنْ مُمَمَّدِ بْهنِ النُّعْمَهانِ الْهأَحْوَلِ عَهنْ 
: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَسَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ 

169: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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الشُّبْهَةُ
وَ -قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّ ِ ص أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ•

أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهُمَها اللَّه ُ عَهلَّ وَ جَهلَّ فِهي -حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
يرَتِي-الْكِتَابِ مِىنَ بُهَاتٌشىُ وَ بَیْنَهُمَىا -وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سهِ
لَمَتْ-مَنْ تَرَكَهَا صَلَ َ لَ ُ أَمْرُ دِينِه ِ-وَ بِدَعٌ بَعْدِيالشَّیْطَانِ  لَه ُ وَ صهَ

 رَعَهى كَانَ كَمَهنْ-وَ مَنْ تَلَبَّعَ بِهَا وَقَ َ فِيهَا وَ اتَّبَعَهَا-مُرُوَّتُ ُ وَ عِرْضُ ُ
 ُ نَازَعَتْه ُ نَفْسهُ -وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَ ُ قُرْبَ الْمِمَهى-غَنَمَ ُ قُرْبَ الْمِمَى

أَلَا وَ إِنَّ حِمَى -أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى-إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْمِمَى
.فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّ ِ وَ مَمَارِمَ ُ الْمَدِيثَ-اللَّ ِ عَلَّ وَ جَلَّ مَمَارِمُ ُ

169: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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أخبار الوقوف عند الشبهة
كون قد ساق في هذا المديث الشبهات و البدع مساقا واحدا، فهل يو •

اق الشكّ في حرمة شرب التتن شبهة بهذا المعنى و ممّها يسهاق مسه
! البدع؟

411: ، ص3مباحث األصول، ج
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