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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

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
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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
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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



25

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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أخبار الوقوف عند الشبهة
للّ  صلّى ا)تؤيّد هذا المطلب الرواية األخرى الواردة عن رسول اللّ  و •

ء الشهييا أبا ذر، إنّ المتّقين الذين يتّقون اللّ  من: )علي  و آل  و سلّم
،( الّذي ال يتّقى من  خوفا من الدخول في الشبهة

411: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
لِ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِي ِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِهي الْمُفَضهَّ 21476-5•

عَبْدِ نْ عَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْیَ  الْعَبَرْتَائِیِّ عَنْ 
بْىدِ وَهْىبِ بْىنِ عَعَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَِّْ

 أَبِهي عَنْأَبِیىهِعَنْ (الدؤلی)الْأَسْوَدِأَبِی حَرْبِ بْنِ أَبِی عَنْ اللَّهِ الْهُنَائِیِّ 
للَّهَ مِنَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الْمُتَّقِینَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ا: ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ِ ص

الْصَبَرَالشَّیْ ءِ الَّذِي لَا يُتَّقَ  مِنْهُ خَوْفاً مِنَ الدُّخُولِ فِی الشُّبْهَةِ 

323: ، ص17مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 
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أخبار الوقوف عند الشبهة
يه  و ه علٰ  و مما يناسب ذكره في هذا المقام وصايا النبي صلى اللّ>•

<ه بن مسعودٰ  آل  ألبي ذر و مواعظ  لعبد اللّ

أمها : و قد أوردهما صاحب كتاب مكارم األخالق فهي أواخهر كتابه •
... :وصاياه ألبي ذر فقد رواها بإسناده عن أبي األسود الدؤلي قال

196: ، ص26الوافي؛ ج •
ي ال عز و جل مىن الشىی ء الىذاللّه يا أبا ذر إن المتقین الذين يتقون •

يتق  منه، خوفا من الدخول فی الشبهة، 

185: ، ص26الوافی؛ ج 
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أخبار الوقوف عند الشبهة
بالشبهة في هذا المديث لهيع ههو مشهكوك المرمهة، فهإنّفالمراد •

بّهر ارتكاب مشكوك المرمة ليع ممذورا احتماليّا، و خصوصا أنّ  ع
و أنّ كثيهرا بالدخول في الشبهة ال بارتكاب المشتب ، فمعنى المديث ه

وح في من العناوين التي تعرض بمسب الصارج و توجد عناصر الوض
يث ال رشدها و عدم بطالنها بالمقدار المجوّز شرعا لالعتماد عليها، بم

  مجال لوجوب االتّقاء فيها، م  ذلك يتّقون منهها باحتمهال أنّ واقعه
ر باطل و ظاهره مليّف، حيث إنّ الشبهة أوّل ما تظهر تصفي كمها ذكه

: فتنهةفي لسان العرب في حديث عن حذيفة اليماني أنّ  يقهول فهي ال
.( تشبّ  مقبلة و تبيّن مدبرة)

412: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
فمدّعي االطمئنان على أسهاس ههذه القهرائن بهأنّ الشهبهة ذات إذن •

مصطل  بهذا المعنى في الروايات ليع مجازفا، 
ديث علیه فمن المحتمل قويّا أن يكون المراد بالشبهة فی هىذا الحىو •

هو هذا المعن ، أي أنّه إذا رأيت شیئا علیه بظىاهره دالئىل الرشىد و
تحتمل كونه مغريا و ملبّسا فتوقّف عنده، 

412: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
معنى وجوب الوقوف عنده هو عدم االعتماد علهى ههذه الهدالئل، و •

مي ، ألنّها ليست حجّة، و ال تنكره أيضا من أوّل األمر إذ لعلّ  واق  ص
ههذا باطهل جلمها، و ال تعتمهد علهى : فأنت ال تمجم عن  بأن تقول

إنّ الوقوف بأن تعتمد على جهة مشابهتها، بل قف عند الشبهة، فالشبهة
على و التريّث هنا أولى من اقتمام الهلكة، و هذا مطلب مسلّم صمي 

.القاعدة، غير مربوط بما نمن في 

413-412: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
الشىكّى في الرواية تكون بمعنالشبهةأنّ  لو سلّمنا أنّ : الثالثالوجه •

المشتمل على احتمال الملّ و احتمال المرمة، 
مهديث المعقودة بهين المطلبهين فهي الالموازنةتارة نفترض أنّ : قلنا•

، االحتمالتكون بلما  

413: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
، آثار المحتملینأخرى نفترض أنّها معقودة بلما  و •
ك التفّاح تر: قبيل ما لو احتمل المري  كون التفاح مضرّا ل  فقالمن •

تملين خير لي من االبتالء بالمرض، فهذه موازنة بلما  آثار ذات المم
ير مضرّة بما هما، إذ تترتّب على عدم مضرّيّة التفّاح خسارت  لفاكهة غ
 ، فيرى إذا ترك ، و على مضرّيّت  ابتالؤه بشدّة المرض أو دوام  إذا أكل

أنّ األوّل أهون ل  من الثاني، 

413: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
ي الوقوف عند الشبهة خير مهن االقتمهام فه: )في هذا المديث قالو •

مهل ، و األثر في جانب المفضول هنا مترتّب علهى ذات الممت(الهلكة
ء قهد الحتما، فإنّ الوقوف عند الشبهة حلازت  هي المرمان عن شهي

. يكون هناك موجب للمرمان عن 

و أمّا األثر في جانب اآلخر و هو الهلكة فإن فهرض أثهرا لالحتمهال•
باعتبار منجليّهة االحتمهال و جعهل وجهوب االحتيهاط تهمّ مهدّعى 

االخباري،

413: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
ن ال أقلّ من احتمال ان تكون الموازنهة بلمها  ذوات الممتملهيلكنّ  •

كهل فيجب أن يفرض أنّ ذات الممتمل في  هلكة، من قبيهل أنّ ذات أ
مهب أن التفّاح على تقدير مضرّيّت  في  هلكة، و على هذا االحتمهال ي

هة ما حملناه علي  سابقا، من أنّ ههذه الشهبيممل المديث أيضا على
لهدخول تكون من قبيل الدعاوي الباطلة المهلكة بنفسها، من باب أنّ ا

و لو فهرض معهذورا مهن أوّل األمهر فهال -في مطلب من هذا القبيل
اف و يؤدّي بالتدريج إلى االنمهر-يهلك من ناحية منجليّة االحتمال

ب الضالل، و البعد عن طريق الهدى، و المعانهدة مه  المهقّ، و التعصهّ
.للباطل م  حصول العلم بكون  باطال

413: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
. ةنكات ثالث تكفي واحدة منها لرف  اليد عن داللة ههذه الروايههذه •

ا إلّا أنّ األصوليّين كأنّهم أخذوا كلّ هذه الجهات مفروغا عنها، و فهمهو
لهم من الرواية ما يناسب أنسهم الهذهنيّ بالمصهطلمات األصهوليّة، ف

اعتراض يعترضوا عليها بمثل هذه االعتراضات، بل اعترضوا عليهها به
.آخر

414: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
حاصل ما أفادوه هو أنّ ظاهر هذه الرواية ههو فهرض الهلكهة فهي و •

األمهر المرتبة السابقة على األمر بالوقوف عند الشهبهة، و لهذا علّلهت
ون األمر بالوقوف بأنّ المورد من مظانّ الهلكة، و علي  فيستميل ان يك

واقه  بالوقوف أمرا مولويّا منجّلا للواق ، فإنّ األمر المولويّ المنجّهل لل
بوتهها فهي يترتّب علي  الهلكة، ال أنّ  يعلّل بالهلكة و يترتّهب علهى ث
لواقه  فهي المرتبة السابقة، إذن فيصت ّ األمر بالوقوف بموارد تنجل ا

ات البدوية بعد المرتبة السابقة علي  و بقط  النّظر عن ، فال يشمل الشبه
وردا الفم ، ألنّ  بقط  النّظر عن هذا األمر تكون تلهك الشهبهات مه

.لقاعدة قب  العقاب بال بيان
415: ، ص3مباحث األصول، ج•

414: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
شهبهة اعترض على هذا اإلشكال بأنّ هذا المديث يدلّ بالمطابقة على ثبوت الهلكهة فهي مهوارد الو •

  يهدلّ علهى ، فإنّ  بإطالق(ال تأكل الرمّان ألنّ  مضرّ: )الشاملة باإلطالق للشبهات البدويّة، كما لو قيل
لك األمر شمول النهي لجمي  أفراد الرّمان، و أنّ علّة النهي و هي اإلضرار ثابتة في جمي  األفراد، و كذ
هة، و أنّ فيما نمن في ، فهذا المديث بإطالق  يدلّ على أنّ النهي اإلرشاديّ شامل لجميه  أفهراد الشهب

ال تكهون فهي علّت  و هي ثبوت الهلكة في المرتبة السابقة ثابتة في تمام األفراد، و حيهث إنّ الهلكهة
الحتيهاط الشبهة البدويّة إلّا بجعل وجوب االحتياط، إذن نستكشف من ذلك بااللتلام جعل وجهوب ا

.شرعا في المرتبة السابقة، و ذلك من باب الكشف اإلنّي و داللة المعلول على علّت 
لهلكة علي ، و أجيب على هذا االعتراض بأنّ إيجاب االحتياط بوجوده الواقعي ليع كافيا في ترتّب ا•

إذا و أمّها. و إنّما المصمّ  للهلكة و العقاب هو وصول إيجاب االحتياط إلى المكلّف و اطّالع  عليه 
م الواقعيّ فهي وجد و ابتلي بنفع ما ابتلي ب  المكم الواقعيّ من تعسّر الوصول فمال  حال نفع المك

لهى وصهول إيجهاب االحتيهاط إ-بقط  النّظر عن هذا المهديث-عدم التنجّل، و علي  فإمّا أن نفرض
فهنمن قهاطعون أو ال، فإن لم يصل إيجاب االحتياط في المرتبة السابقة. المكلّف في المرتبة السابقة

ة السابقة فهو و إن وصل ذلك في المرتب! بعدم علّة الهالك، فكيف نستكشف ذلك بالداللة االلتلاميّة؟
المثبت لمدّعى األخباريّ في المرتبة السابقة على هذا المديث و لم يبق

416: ، ص3مباحث األصول، ج•

414: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار الوقوف عند الشبهة
.لهذا المديثأثر •
ههذا المهديث، و بالداللهة في حقّ أولئك الجماعة الذين خهاطبهم اإلمهام عليه  السهالم بلكةو اعترض على ذلك بأنّنا نستكشف بالداللة المطابقيّة لألمر بالوقوف عند الشبهة معلّال بأنّ  خير من االقتمام في الهلكة، فعليّة اله•

مكلّفين و بع  آخهر فهي حقّنا أيضا، لعدم احتمال الفرق بين بع  أفراد الفيااللتلاميّة نستكشف علّة هذه الهلكة، و هي وصول وجوب االحتياط إليهم، فإذا ثبت وصول وجوب االحتياط إليهم و جعل  في حقّهم ثبت جعل 
.وجوب االحتياط في الشبهات البدوية و عدم 

صل أنّ هذا تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فإنّ مقتضى إطالق المديث هو فعليّة الهلكة في تمام موارد الشبهة سواء و[: 1]و هنا نذكر الممقّق العراقيّ رحم  اللّ  فقد أفاد في المقام . و قد أجيب على هذه االعتراض أيضا•
هة البدويّة بعهد الفمه  و أمّا في الشب. ماليّ و الشبهة قبل الفم  جلماإلجإلى المصاطب وجوب االحتياط أو ال، و هذا مصصّ  بمكم العقل بقب  العقاب بال بيان بصصوص فرض الوصول، و الوصول ثابت في موارد العلم ا

.فقد شككنا في الوصول، و هذا شكّ في مصداق المصصّ ، فال يمكن التمسّك في  بالعامّ
•______________________________
.تقييد هذه الروايات بروايات البراءة، ال للوم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة65، الصفمة 2لم أر أحدا ذكر هذا الكالم في فمصي الناق ، و الممقّق العراقيّ رحم  اللّ  ذكر في مقاالت  الجلء [ 1]•
417: ، ص3مباحث األصول، ج•
فال يتمّ هذا الكالم، ألنّ ههذا و أمّا لو بنينا على ما هو الصمي  من التفصيل في ذلك. للّ   اإنّ هذا الجواب إنّما يتمّ لو بنينا على عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة إطالقا كما هو مبنى الممقّق النائينيّ رحم: أقول•

ي زمان اإلمام عليه  السهالم، و القضيّة خارجيّة لوحظ فيها األفراد المعيّنون المصاطبون ففرضالمورد من موارد جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، ألنّ التقريب المشكل علي  بهذا اإلشكال إنّما يتمّ في نفس  بناء على 
.مث العامّ و الصاصّتمقيق و تفصيل ال يسعنا ذكره هنا، و قد مضى في بلى بناء على هذا الفرض ال يرد هذا اإلشكال لجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة في القضيّة الصارجيّة المصصّصة بمصصّ  لبّيّ ع

إنّ : ال ههذا الكهالمب كشف المعلول عن علّت ، و عندئذ نقول في مقهام إبطهباو إذا بطل هذا الجواب وصلت النوبة إلى ما كان قبل  من اإلشكال من فرض القضيّة خارجيّة، و الكشف عن وصول االحتياط إلى المصاطبين من•
[.1]ة زائدة تمتاج إلى القرينة ة خارجيّة و خطابا مصصوصا بأشصاص معيّنين في  مئونضيّظاهر القضيّة كونها حقيقيّة و موضوعها طبيعيّ المكلّف، كما هو المال في سائر الصطابات التي تصدر من اإلمام علي  السالم، و كون الق

•______________________________
إن كان المقصود فرض القضيّة حقيقيّة و غير: و باإلمكان أن يقال[ 1]•
418: ، ص3مباحث األصول، ج•
ابقة، كمها فهي مهوارد العلهم لهلكة، فال بدّ من فرض منجّل في المرتبة الس  اأنّ ما أوردوه من اإلشكال على االستدالل بهذه األحاديث لالحتياط، من أنّ األمر بالوقوف عند الشبهة قد فرضت في المرتبة السابقة علي: و التمقيق•

عدة منجّليّة االحتمهال، فالروايهة ذا اإلشكال مبنيّ على هذه القاعدة، فلو قلنا بدال عنها بقاو هاإلجماليّ و الشبهة قبل الفم ، غير صمي  ال مبنى و ال بناء أمّا أنّ  غير صمي  مبنى، فألنّنا ال نقول بقاعدة قب  العقاب بال بيان 
.صل البراءةل أتكون في مقام تأكيد منجّليّة االحتمال، و هذا التأكيد ظاهر عرفا في أنّ  في مقام بيان عدم وجود حاكم على تلك المنجّليّة أي عدم جع

إن شهاء اللّه  )ف نملّهها بقط  النّظر عن الشبهة الفنّيّهة، و سهو-أن نستفيد من هذه الرواية وجوب االحتياط، ألنّ مثل هذا الكالم-م  هذا-و أمّا أنّ  غير صمي  بناء، فألنّنا لو سلّمنا قاعدة قب  العقاب بال بيان كان باإلمكان•
لسانالبيان عرفي مألوف في مقام ذكر المكم اإلللاميّ، أعني بيان المكم اإلللاميّ بلسان بيان ترتّب العقاب على الفعل، أو الترك، و مثل هذا-(تعالى

•______________________________
رز المهولى الوصهول و إن كان المقصود فرضها خارجيّة، و كون الصطاب مصصوصا بأناس أحه. مصصوصة بأشصاص معينين و قد أخذ في موضوعها قيد الوصول، ورد علي  إشكال للوم التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة-•

.بالنسبة لهم، ورد علي  أنّ حمل الكالم على القضيّة الصارجيّة خالف الظاهر
419: ، ص3مباحث األصول، ج•
، و ال يعتبهر ذلهك بيانها لمكم الواقعيّ بالمرمة بلسان بيان ترتّب العقهاب علهى الفعهلن ارائج في مقام بيان األحكام الواقعيّة، فمن راج  كتاب ثواب األعمال، و كتاب عقاب األعمال للصدوق رحم  اللّ  رأى أنّ  كثيرا ما يبيّ•

يّة، و هي أنّ العقاب فهرع وصهول نعم تبقى هنا الشبهة الفنّ! نّ اقتمام الشبهة مورد للهلكة؟ن أمستهجنا، و أي فرق بين بيان المرمة الواقعية للفعل بلسان أنّ هذا الفعل مورد للعقاب، و بيان المرمة الظاهريّة القتمام الشبهة بلسا
ة، أو الوجوب لمرمبا، و هذه الشبهة كما تجري في باب إيصال المكم الظاهري بوجوب االحتياط بلسان ترتّب العقاب، كذلك تجري في موارد إيصال المكم الواقعيّ[1]التكليف، فلو كان وصول التكليف بهذا البيان للم الدور 

.بلسان ترتّب العقاب
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أخبار الوقوف عند الشبهة
.لى كال التقديرين تكون الشبهة مملولةو عالجواب عن هذه الشبهة هو أنّ  تارة نممل هذا المديث على أنّ  قضيّة خارجيّة، و أخرى نممل  على أنّ  قضيّة حقيقيّة كما هو الظاهر، و •
أمّا بناء على فرض  قضيّة خارجيّة يكون المنظور فيها األشصاص الماضرون في ذلك اللمان، فألنّ وجوب االحتياط•
•______________________________
.بعد فرض حمل الكالم على معناه المقيقيّ، ال على معنى مجازيّ، و هو التمريم دون اإلخبار المقيقيّ عن العقاب[ 1]•
420: ، ص3مباحث األصول، ج•
بل الفم ، و الشهبهة قبهل وجوب االحتياط و بين من لم يصل  ذلك من باب الشبهة قل  واقعا يستللم كون الكثرة الكاثرة من المعاصرين لالمام علي  السالم إذا تركوا االحتياط واقعين في الهلكة و العقاب، إذ هم بين من وص•

و عقاب علهى التهارك إذ لو لم يكن واجبا واقعا لم يكن هالكا، أمّا من لم يصل  ذلك حتى بعد الفم ، فهو في ذاك العصر نادر، و هالك هذه الكثرة الكاثرة في ترك االحتياط نتيجة لوجوب االحتياط واقع. الفم  منجّلة
لكاثرة بلسان بيان الزمه  مهن سالم أراد أن يبيّن وجوب االحتياط لغير هذه الكثرة االمنهم بعد الفم  و الظفر بالبراءة و عدم االحتياط، فوجوب االحتياط واقعا يستللم هالك الكثرة الكاثرة في ترك االحتياط، فاإلمام علي 

.للوعظ-في نفع الوقت-ترتّب العقاب، ألنّ هذا أبلغ في مقام بيان اللجر و التصويف، و بيان للتكليف متضمّن
لم عقابهم على فرض الترك، م تكون من باب الشبهة قبل الفم ، فذلك المكم يستلهتهو عين هذا الجواب يأتي في باب بيان المكم الواقعيّ، حيث الكثرة الكاثرة في ذاك الوقت أمّا أنّهم مطّلعون على ذلك المكم، أو أنّ شب•

.ة بلسان بيان الزم  من العقاباثرو لو ال ذلك المكم لما ترتّب العقاب عليهم في الترك، إذ الفاح  يظفر بعدم المكم، فيبيّن اإلمام علي  السالم المكم لغير الكثرة الك
و أمّا بناء على فرض  قضيّة حقيقيّة فأيضا ال تأتي هذه الشبهة، و ال يفرّق أيضا في ذلك بين بيان المكم الظاهري كما هو•
421: ، ص3مباحث األصول، ج•
:المال فيما نمن في  و بيان المكم الواقعيّ، و توضي  ذلك•
-بعد أن وصل  واقه  حكهم الصمهر-و أردنا أن نبرزه لكان هكذا، من شرب الصمر مثالي لإنّ القضيّة المقيقيّة المبيّنة بلسان ترتّب العقاب حينما تستعمل يكون فيها قيد مستتر بمناسبات المكم و الموضوع في االرتكاز العرف•

.عوقب، فنستكشف من هذه القضيّة الشرطيّة أنّ واق  حكم الصمر، أو حكم الشبهة هو االجتناب، و إلّا لكذبت هذه القضيّة الشرطيّة-بعد أن وصل  حكم الشبهة-دخل النار، أو من اقتمم الشبهة
  الشهبهة بالتقريهب الفنهيّ، و ذلهك  نشكّ في ، و بعد أن ثبتت عرفيّة البيان أردنا رفو الو مقصودنا ممّا شرحناه ليست هي البرهنة على أنّ بيان المكم بلسان بيان العقاب بيان عرفيّ و صمي ، بل هذا ثابت بالفهم العرفي لنا، •

.يكون بما عرفت  من أحد التقريبين، و عرفيّة بيان المكم بلسان بيان ترتّب العقاب كاشفة عن صمّة أحد هذين التقريبين
:و ال بأس بأن نتكلّم حول هذه الشبهة في ثالثة فروض و إن لم نكن بماجة إلى ذلك في ما نمن في . هذا•
ألوّل مرّة، و في ههذا من رسول اللّ  صلى اللّ  علي  و آل  و سلّمدرةأن تكون القضيّة خارجيّة، و يكون األفراد غير واصل إليهم المكم و ال مقصّرين من ناحية الفم ، و ذلك كما لو فرض أنّ تلك القضيّة صا: الفرض األوّل•

.الفرض نلتلم بما مضى من الشرط المستتر، و ترج  القضيّة من ناحية الشرط إلى القضيّة المقيقيّة
422: ، ص3مباحث األصول، ج•
طلب أنّ تمقّهق الشهرط و إن فعلت كذا لعاقبتك، فإنّ هذا بيان عرفي صمي  م  أنّ  ال يقدّر عرفا هنا شرط الوصول، و حلّ الم: أن يوجّ  المولى المكم ألوّل مرّة بنمو القضيّة الصارجيّة إلى شص  معيّن بلسان: الفرض الثاني•

.هو الوصول ممرز هنا بنفع هذا الكالم، و لهذا استغني عن 
ب العقاب فال إشكال في ، ألنّ بيّنا للمكم الواقعيّ بلسان ترتّم مأن يوجّ  الكالم بنمو القضيّة الصارجيّة م  وجود الشكّ قبل الفم  المفروض تنجّله إلى خصوص غير الفاحصين، و عندئذ إن فرض ذلك الكال: الفرض الثالث•

م مبيّنها للمكهم و أمّها إن فهرض ذلهك الكهال. أنّ يبيّن المكم بلسان بيان الزم ل  وجود المكم واقعا مستللم لثبوت العقاب على هؤالء، و لو ال وجوده واقعا لم يكن عقاب علي  على هؤالء، و إن كان عقاب التجرّي ثابتا ف
الحتياط أو ال، ألنّ التارك ثابت سواء وجب ا-على تقدير ثبوت الواق -ب على الواق عقاالظاهري بلسان ترتّب العقاب فهنا يتركّل اإلشكال، و ال يص ّ عن  الجواب، إذ أنّ بيان العقاب هنا ال يدلّ على وجوب االحتياط، إذ ال

دلّ علهى وجهوب ال يه( أيّها التاركون لالحتياط قبل الفم  عن وجوب االحتياط و عدم ، أنتم تقعون في عقهاب الواقه : )للفم  عن وجوب االحتياط يكون الواق  منجّلا علي  حتى م  عدم وجوب االحتياط واقعا، فقول 
. االحتياط
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