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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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التثلیثأخبار 
:التثليثأخبار •
  ثهالث و هي أخبار التثليث، فالذي عثرنها عليه: و أمّا الطائفة الثانية•

:روايات، أو أرب 

423ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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التثلیثأخبار 
اللّه  رواية الفقي  عن جميل بن صالح، عن أبهي عبهد: األول الرواية •

اللّه  علي  السالم، عن آبائ  عليهم السالم قال، قال رسول اللّه  صهلى
ر األمهو»: -و هو كالم طويل يقول في آخره-......علي  و آل  و سلّم 

ة أخهر  و في نسخ)أمر بيّن لك رشده فاتّبع ، و أمر بيّن لك : ثالثة
.« غيّ  فاجتنب ، و أمر اختلف في  فردّه إلى اللّ ( تبيّن لك

423ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أخبار التثلیث
نِ الْحَارِثِ بْىوَ رَوَ  عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْمُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ 5858•

ي عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ صَاحِبِ الطَّاقِ
عَبْدِ اللَّ ِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِ ِ ع قَالَ 

نْ رَسُولُ اللَّ ِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّه َ وَ مَهقَالَ •
بَّ أَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَتْقَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّ ِ تَعَالَى وَ مَهنْ أَحَه
ي يَدِهِ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْثَقَ مِنْ ُ بِمَا فِ

400: ، ص4من ال يحضره الفقیه؛ ج 
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أخبار التثلیث
 مَنْ أَبْغَضَ قَالَ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ ِ قَالَثُمَّ •

النَّاسَ وَ أَبْغَضَ ُ النَّاسُ 
ذِي لَها قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ ِ قَهالَ الَّهثُمَّ •

ذَنْباًيُقِيلُ عَثْرَةً وَ لَا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَ لَا يَغْفِرُ 
نْ لَها قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ ِ قَهالَ مَهثُمَّ •

ى ابْهنَ مَهرْيَمَ ع قَهامَ فِهي بَنِهي  يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ إِنَّ عِيسهَ
تَظْلِمُوهَها وَ إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُمَدِّثُوا بِالْمِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَ
فَضْلُكُمْ طُلَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِ ِ فَيَبْ

400: ، ص4من ال يحضره الفقیه؛ ج 
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أخبار التثلیث
یُّهُ فَاجْتَنِبْهُ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَكَ غَ•

وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

400: ، ص4من ال يحضره الفقیه؛ ج 
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ول حارث بن أبی جعفر محمد بن النعمان األح
حارث بن أبهي جعفهر -363140/الماءباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

مممد بن النعمان األحول 
يرويه  كتابىه. مولى بجيلة رو  عن أبي عبد اهلل علي  السهالم[ 1/2]•

ا أخبرنا عدة مهن أصهمابنالحسن بن محبوب عدة من أصمابنا منهم 
:رحمهم اهلل عن الشريف أبي مممد المسن بهن حمهزة الطبهري قهال

ن حدثنا مممد بن المسن الصهفار عهن أحمهد به: حدثنا ابن بطة قال
عهن المهارث بهن مممهد الحسن بن محبىوب مممد بن عيسى عن 

. بكتاب 
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ول حارث بن أبی جعفر محمد بن النعمان األح
حارث بن -255164/الواحدباب/الماءباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•

. األحول
رويناه باإلسناد األول عن المسن بهن ممبهوب عهن. ل  أصل[ 3/1]•

. المارث بن األحول
-2376192/المهاءبهاب.../عبهدأبيأصماب/الطوسيرجال[ 4/1]•

المارث بن مممد بن النعمان -233
. البجلي أبو علي كوفي[ 5/1]•
المارث 40.../عبدأبيأصماب.../عبدأبيأصماب/البرقيرجال[ 6/1]•

بن مممد األحول 
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التثلیثأخبار 
صود، لعهدم ، و على تقدير تماميّت  ال تفيد المقسند الرواية غیر تامّو •

:تماميّة الداللة، و ذلك لوجوه

423ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الدالليةوجوهال•
مستقلّاتهإمضاء العقل العملیّ فی –
الخالفيّةحجيّة اإلجماع و عدم جواز التقليد في المسائل –
مثل هذا الكالمعلى البراءة دليل حكومة –
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التثلیثأخبار 
ي أن تكون الرواية ف-إن لم يكن هو الظاهر-أنّ من الممتمل: األوّل•

اكميّة اللّه  ، و بيان مبدأ حإمضاء العقل العملیّ فی مستقلّاتهمقام بيان 
في غير المستقلّات العقليّة، 

الحلّیّةن بیّو بیّن الحرمة األقسام المذكورة في الرواية ليست هي فإنّ •
، المختلف فیه، و بیّن الغیّ، و بیّن الرشد، بل هي المشتبهو 

الضالل عنوان الرشد و الغيّ أنسب بباب المسن و القبح و الهداية وو •
من  بباب الملّ و المرمة بوجودهما الواقعيّ، 

423ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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التثلیثأخبار 
، إجمال الروايةال أقلّ من احتمال ذلك بنمو كاف في و •
دل و المقصود منها أنّ  ما استقلّ عقلك برشهده و حسهن ، كالعهفلعلّ •

م، و الخيانهة األمانة مثال فاتّبع ، و ما استقلّ عقلك بغيّ  و قبم ، كالظل
العمليّ مثال فاجتنب ، و ما اختلف في ، أي لم يكن من مسلّمات العقل
مكيم و لم تدرك حسن  أو قبم  إدراكا جزميّا فردّه إلى اللّ ، بمعنى ت

و اللّ  في  في قبال االعتمهاد علهى الهذوق و االستمسهان و الظنهون
.التخمينات

424: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
أنّنا لو سلّمنا أنّ المهراد بالرشهد و الغهيّ ههو الرشهد و الغهيّ: الثىانی•

لعقليّهين، الشرعيّان بمعنى المكم الشرعي، ال بمعنى المسن و القهبح ا
دد بيان فأيضا ال تدلّ الرواية على المقصود، إذ من الممتمل كونها بص

. حجیّة اإلجماع و عدم جواز التقلید فی المسائل الخالفیّة

424: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
أنّ  في بادئ األمهر يهر  أنّ مها فهي المهديث مهن : توضيح ذلكو •

إذ ال تقابىل ، التقسيم إلى بيّن الرشد، و بيّن الغيّ، و المختلف في  غلط
تلفها فيه  ء يكون مخ، فربّ شيبین المختلف فیه و بین الرشد و الغیّ

، أو بهيّن لكنّ  بيّن لي رشده من قبيل إمامة أمير المؤمنين علي  السالم
لي غيّ  من قبيل خالفة الغاصبين، 

ونتين بما أنّ التقسيم ظاهر في التقابل فال بدّ من إعمال إحهد  مئهو •
:لتصميح هذا التقسيم

424: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
مهر ، فكنّهي عهن األحمل االختالف عل  الطريقیّة إل  الشكّ: األول •

ر غالبها المشكوك بأمر اختلف في ، من باب أنّ خالفية المسألة تصهي
.منشأ للشكّ

425: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
ابىل حمل بیّن الرشىد و بىیّن الغىیّ بقرينىة جعلفمىا فىی مق: الثانیةو •

نّي عن ، فكاالختالف عل  أمر متّفق عل  رشده و أمر متّفق عل  غیّه
، االتّفاق بالوضوح باعتبار انّ االتّفاق يصير منشأ للوضوح

425: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
ى و أمّا عله. استدالل األخباريّ إنّما يكون ل  مجال بناء على األوّلو •

أو غيّه  الثاني فيصير معنى المديث أنّ  ما حصل االتّفاق على رشهده
الطرفين، فاعمل في  باإلجماع، و ما كان مختلفا في  فال تقلّد في  أحد

بل ردّه إلى اللّ ، و استنبط حكم  من الكتاب و السنّة، 
هذا أجنبيّ عمّا نمن فيه ، و دوران األمهر بهين المئهونتين، و عهدم و •

ثبوت ظهور في المعنى األوّل كاف فهي سهقوط الروايهة عهن درجهة 
.االستدالل بها

425: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
يه  علهى أنّنا لو سلّمنا تعيّن المئونة األولى و حمل المختلف ف: الثالث•

ة و إنّ  لم يعبّهر فهي المهديث ببهيّن المهلّ و المرمه: المشكوك، قلنا
لمعلوم مشكوكهما، و إنّما عبّر ببيّن الرشد و الغيّ و مشكوكهما، و من ا

عيّ أنّ دليل البراءة حاكم على مثل هذا الكالم، إذ قيهام الهدليل الشهر
لوك على البراءة في الشبهة البدويّة كاف في صدق الرشهاد، فهإنّ سه
عهم ال طريق رخّص في  الشارع رشاد بال إشكال و ليس في  ضالل، ن

.الرشديصير المورد بذلك بيّن الملّ، و فرق بين بيّن الملّ و بيّن

425: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
، ما رواه نعمهان بهن بشهير الّهذي ههو أحهد الصهمابة الثانیةالرواية •

ذه المنمرفين عن المقّ عن النبيّ صلى اللّ  علي  و آله  و سهلّم، و هه
يه  مهن إنّ ما عثرنا عل: الرواية مرويّة بصورتين، و لهذا قلنا منذ البدء

.الروايات ثالث أو أرب 

426: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
لّه  أنّ  قال هذا الصمابيّ سمعت رسول اللّه  صهلى ال: األول الصورة •

هات ال حالل بيّن، و حرام بيّن، و بينهما شهب: )علي  و آل  و سلّم يقول
ن  و عرضه ، يعلمها كثير من الناس، فمن اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدي

شهك و من وق  في الشبهات وق  في المرام، كالراعي حول الممى يو
.( أن يق  في ، أال و إنّ لكلّ ملك حمى، و إنّ حمى اللّ  ممارم 

426: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار التثلیث
يِّنٌ وَ رَوَ  النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ ص يَقُولُ حَلَالٌ بَوَ •

ى الشُّبُهَاتِ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَ
بُهَاتِ وَقَه َ فِهي الْ مَهرَامِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِ ِ وَ عِرْضِ ِ وَ مَنْ وَقَ َ فِي الشهُّ

وَ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْمِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَ َ فِي ِ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًهى
إِنَّ حِمَى اللَّ ِ مَمَارِمُ ُ

89: ، ص1عوالی اللئالی العزيزية؛ ج 
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التثلیثأخبار 
ر فهي عن النعمان بن بشير، حيهث صهعد علهى المنبه: الثانیةالصورة •

اللّه  الكوفة، فممد اللّ  و أثنى علي ، و قال سمعت رسول اللّ  صهلى
إنّ لكلّ ملك حمى، و إنّ حمى اللّ  حالله : )علي  و آل  و سلّم يقول

و حرام  و المشتبهات بين ذلك، كما لو أنّ راعيا رعهى إلهى جانهب
.( الممى لم تثبت غنم  أن تق  في وسط ، فدعوا المشتبهات

426: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار التثلیث
يه ِ الْمَسَنُ بْنُ مُمَمَّدِ بْنِ الْمَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِ« 3»-33508-45•

عَنْ أَبِي ِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُمَمَّهدٍ الْقَطَّهانِ 
نِ عَهامِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْه

لِهكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ ص يَقُولُ إِنَّ لِكُهلِّ مَ
ا كَمَه-وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ-حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّ ِ حَلَالُ ُ وَ حَرَامُ ُ
لَهمْ تَثْبُهتْ غَنَمُه ُ أَنْ تَقَه َ فِهي-لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْمِمَهى

.فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ-وَسَطِ ِ
. 390-1أمالي الطوسي -(3)•
•

167: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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التثلیثأخبار 
ير هو بن بشالنعمان على أيّة حال فهذه الرواية عاميّة بمسب أصلها، ألنّو •

، كمها مرسىلةمن رجاالت أحاديث السنّة، و هذه الرواية عندنا منقولة، إما 
تهب في غوالي اللئالي، فإنّ  يرسلها عن ، و ال بدّ أن يكون قد أخذها من ك

، فاألصل في هذه الرواية هو كتب العامّة، [1]منقطعالعامّة، و إمّا بنمو 
يّ، عن كأنّ  إشارة إلى سند المتن الثاني، و هو المسن بن مممّد الطوس[ 1]•

بهو أخبرنها أ: ، قهال(علي بن أحمد المماميّ)أخبرنا أبو المسن : أبي ، قال
ل بن حدّثنا إسماعي: سهل أحمد بن مممد بن عبد اللّ  بن زياد القطان، قال
يّ بهن أخبرنها عله: مممّد بن أبي كثير القاضي أبو يعقوب القسهويّ، قهال

علهى صعد النعمهان بهن بشهير: أخبرنا السريّ بن عامر، قال: إبراهيم، قال
.إلخ... المنبر بالكوفة فممد اللّ  و أثنى علي  

427: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
إنّي قد وق  في هذه الرواية اختالف عمّا هي علي  في كتب العامّة، فو •

ن راجعت كتاب البخاريّ فرأيت ههذه الروايهة فيه  بسهند متّصهل عه
يّن، و المالل بهيّن، و المهرام به: )سمعت  يقول: النعمان بن بشير هكذا

اسهتبرأ بينهما شبهات ال يعلمها كثير من الناس، فمن اتّقهى الشهبهات
لدين  و عرض ، و من وق  في الشهبهات كهراع يرعهى حهول الممهى 

( ىتعال)يوشك أن يواقع ، أال و إنّ لكلّ ملك حمى، أال إنّ حمى اللّ  
 ، و ممارم ، أال و إنّ في الجسد مضغة، فإذا صلمت صلح الجسد كلّ

(.إذا فسدت فسد الجسد كلّ ، اال و هي القلب

427: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
:كذلك ينقل  البخاريّ أيضا بسند آخر عن ، يقولو •
ا شهبّ  المالل بيّن، و المرام بيّن، و بينهما أمور مشتبهة، فمن ترك مه)•

ترك، و كان لما استبان أ-أو ما اشتب  علي  من اإلثم-علي  من اإلثم
ن، و من اجترأ على ما يشكّ في  من اإلثم أوشك أن يواق  ما اسهتبا

(.يواقع المعاصي حمى اللّ ، من يرت  حول الممى يوشك أن

427: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
حهالل : )، في مسند أحمد بن حنبل وجدت الرواية بنمو التنكيهرنعم•

لمهرام بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، من ترك الشبهات فهو ل
  أترك، و ممارم اللّ  حمى، فمن وق  حول الممى كان قمينا أن يرته

(.في 

428: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
ان و المستفاد من المتن الثاني الّذي نقلناه عن البخهاريّ و إن كه. هذا•

يهر هو إرادة الشكّ من الشبهات، لكن هذا بلماظ باقي نسخ الرواية غ
،معلوم

، يشههد للخهالف-أي ذكرهما م  الالم-المالل و المرامتعريفبل •
، و لعلّ  كما هو مفروض الرواية-فإنّ  إذا كان المالل بيّنا و المرام بيّنا

ابتها بلماظ عصر التشري  الّذي ال إشكال في أنّ هذا الوضوح كهان ث
على حدّ فما معنى فرض شبهات بينهما ال يعلمها كثير من الناس-في 

ا خلهف فإنّ هذ! تعبير المتن األوّل للمديث الّذي نقلناه عن البخاريّ؟
فرض وضوح كلّ من المالل و المرام، 

428: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
هات حلّ هذا التناقض يكون بإبداء احتمال أن يكون المهراد بالشهبو •

كهأن المعنى الّذي تقدّم في أخبار التوقّف، و هو األمثال و األشهباه، ف
:قسامالنبيّ صلى اللّ  علي  و آل  و سلّم يقسّم المكم إلى ثالثة أ

428: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
.هيّالمالل بمعنى الرخصة و لو فرضت مقرونة م  نهي تنزي: األوّل•
-أعني الرخصة و النهي التمريمهيّ-المرام و هذان األمران: الثانیو •

.بيّنان
ههو النههي ما يكون بمسب الثبوت مرتبة ثالثة متوسّطة، و: الثالىثو •

ر التنزيهيّ، و ذلك ال يعلم  كثيهر مهن النهاس لعهدم االهتمهام و تهوفّ
الدواعي بالنسبة ل ، كما في الرخصة و النهي التمريميّ، 

428: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
ألنّ  ارتكاب هذا القسم و إن كان بما هو هو ليس في  ممذور نفسيو •

بهار أنّ ليس حراما، لكن من ارتكب  أو شكّ أن يق  في المرمات باعت
و ارتكاب المكروهات يوجب التجرّي على الممرمات و قسوة القلب

حهول عدم الخضوع للنواهي الشرعيّة، فيشبّ  بالراعي حينمها يرعهى
كهون الممى فيوشك أن يق  في الممى، و بناء علهى ههذا التفسهير ت

.الرواية أجنبيّة عن مملّ الكالم

428: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
نّ  و إذا أخذنا المديث بالنمو الموجود في مصادر أصمابنا، أي أهذا •

ث فرضنا كلمة المالل و المرام منكّرة و بهدون الهالم، و نزّلنها المهدي
لمرمهة، و على التقسيم الثالثي للوقائ  إلى معلوم الملّيّهة، و معلهوم ا
فاد منه  مشكوكهما، كما أنّ المتن الثاني الّذي نقلناه عن البخاريّ يسهت

. إنّ  م  هذا ال يرتبط المديث بما نمن في: ذلك رغم الالم، قلنا

429: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
ليس الوج  في كالمنا هذا ما قد يتراء  فهي بهادئ النّظهر مهن أنّو •

بهاريّ صيغة المديث تختلف أساسا عن الصورة المعطاة من قبل األخ
للمطلب، إذ بناء على قول األخباريّ يكهون حمهى اللّه  مركّبها مهن

حرامها معلوم المرمة، و مشكوكها، ألنّ مشكوكها أيضا يصبح: قسمين
تكهون بناء على القول بوجوب االحتياط، فالشبهات بما هي شهبهات

داخلة في حمى اللّ ، كشرب الخمر مثال، غاية األمهر أنّ مثهل شهرب
اهريّة، الخمر حرام بالمرمة الواقعيّة، و اقتمام الشبهة حرام بالمرمة الظّ

429: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
الصورة المعطاة من قبل المديث تنهاقض ذلهك، فهإنّ الممهى لهم و •

ن معنى يفرض في  مشتمال على الشبهات بما هي شبهات، و إلّا لم يك
قهد ال لفرض أنّ من ارتكب الشبهات قد يق  في الممى و المعصية و

خل يق ، و إيجاب االحتياط حول الممى خلف، إذ بمجرّد إيجاب  يهد
.في نفس الممى، و يخرج عن كون  حول الممى

430: ، ص3مباحث األصول، ج



42

التثلیثأخبار 
، فإنّ ليس الوج  في من  داللة المديث على المقصود هو هذا البيان: أقول•

بهة ال إنّ القول بوجوب االحتياط و تمريم االقتمام في الش: هذا يرد علي 
ى مركّبها يمتمّ اعتبار الشبهات داخلة في دائرة الممى، بميث يكون الممه

ات، و من الممرّمات المعلومة، و من المشتبهات بما هي مشتبه: من قسمين
إلّها ذلك لما حقّقنا في مملّ  من أنّ إيجاب االحتياط ليس فهي المقيقهة
عيّهة عبارة عن إبراز المولى بصورة عرفيّة لشهدّة اهتمامه  بممرّماته  الواق
لى بميث ال يرضى باقتمامها و لو في حال الشهكّ، فهإذا فهرض انّ المهو

جعل لنفس  حمى و هو الممرّمات الواقعيّهة، و أبهرز شهدّة اهتمامه  بههذا 
قهل الممى بميث ال يرضى باقتمام  حتهى فهي حهال الشهكّ، فمكهم الع
يس باالحتياط في المورد الّذي يشكّ في كون  داخال في الممهى، فههذا له

إنّ هذا خلهف مفهروض الروايهة، إذ: معناه توسعة دائرة الممى حتى يقال
.المفروض فيها الممى هو خصوص الممرّمات الواقعيّة ال المشتبهات

430: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 

قول األخباريّ 

االمور

حمى للّا 
محارمه 
الواقعيّة

معلومة

مشكوكة 

الحالل الواقعيّ خارج الحمى

المشتبه
مرّدد أمره بين كونه من الحمى أو من 

خارج الحمى

431: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
إنّما الوج  في ما ذكرناه هو أنّ الصورة المعطاة مهن قبهل المهديث و •

 ، و للمطلب تختلف أساسا عن الصورة المعطاة من قبل األخبهاريّ له
ذلك بتقريب آخر، 

هو انّ الّذي يلزم على قول األخباريّ هو أنّ و •
ة، عبارة عن ممارم  الواقعيّة سواء كانت معلومة أو مشكوكاللّه حم  •
عبارة عن المالل الواقعيّ، خارج الحم  و •
،مردّد أمره بين كون  من الممى أو من خارج الممىالمشتبهو •
ونه  فال بدّ من االجتناب عن  خوفا من الوقوع في الممى باعتبهار ك•

.في الواق  داخال في الممى

431: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
الصورة الموجودة 

في الرواية

االمور

حمى 

أشياء خارجة عن 
الحمى

بعضها بعيد عن
الحمى

الحالل البيّن، 

بعضها قريب من
الحمى

المشتبهات 

431: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
: أمّا الصورة الموجودة في الرواية فهيو •
هناك حمى، أنّ •
،هناك أشياء خارجة عن الممىو •
و هي على قسمين •
بعيد عن الممى و هو المالل البيّن، بعضها •
بعضها قريب من الممى و هو المشتبهات، و •
مسهند لذا سمّيت في الروايات المشتبهات بما حول الممى، و فرض فيو •

لمهرام من ترك الشبهات فهو ل: )أحمد بن حنبل الشبهات غير المرام فقال
! ؟، و أين هذا من الصورة التي تناسب القول بوجوب االحتياط(أترك

431: ، ص3مباحث األصول، ج



47

التثلیثأخبار 
إنّما تناسهب ههذه الصهورة فهرض اختصهاص الممهى بخصهوص و •

ب الممرّمات المعلومة، و أنّ الشبهات قريبة مهن الممهى باعتبهار قهر
سهان الشكّ من العلم، و النهي عن ارتكاب المشكوك لئال يتجهرّأ اإلن

ن على المعلوم، و بما أنّ ظاهر هذا النهي هو كون  بعنهوان الهتمفّم مه
نشىئیّة بخصوص مىا لىو احتمىل العبىد مقبل نفس العبد، فهو يختصّ 

أس ، و في مثل هذا الفهرض ال بهاقتحام الشبفات القتحام المحرّمات
المشهتب ، سهواء اسهتظهرنا عنبالقول بوجوب االجتناب بمكم العقل 

[.1]وجوب ذلك من الرواية أو ال 

431: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
، ص 2نقل عن اإلمام الخميني رحم  اللّ  في تهذيب األصهول ج [ 1]•

عي حمل مثل هذا المديث على االستمباب للعلم بعدم حرمة ر260
ة الغنم حول الممى، و إنّما المرام رعي  داخل الممى، بل جعله  قرينه

علهى -لهو تمّهت فهي نفسهها-على حمل باقي روايهات االحتيهاط
. االستمباب

431: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار التثلیث
هذه الروايات صريمة في االستمباب ضرورة ان الرعهي حهولأقول •

ي في الممى لم يكن ممنوعا، غير ان الرعي حول ، ربما تستوجب الرع
د بهها نفس الممى فهكذا الشبهات، فانها ليست ممرمة غيهر ان التعهو
تكهاب كالقعود بالمكروهات ربما يوجب تجري النّفس و جسارت  الر

و الممرمات بل في هذه الروايات شهادة على التصرف فهي غيرهها له
سلمت داللتها، 

260ص؛ 2تفذيب األصول ؛ ج
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التثلیثأخبار 
:غاية ما يمكن أن يقال في المقام: أقول•
الشىبفاتإنّ هذه الرواية لم تدلّ على الوجوب، ألنّهها نظهرت إلهى •

. ، و هذا لماظ ال يوجب الوجوب مثالحم  للمحرّماتبلماظ كونها 
يّهة فرض الوجوب في قسم من الشبهات و هي المكميّهة التمريمأمّا •

رينة على من زاوية احتمال المرمة فيها، فهو غير منفيّ بها كي تصبح ق
.حمل غيرها على االستمباب

431: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
فيهها ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة  التهي فهرض: الثالثىةالرواية •

حهداهما روايتين متعارضتين، فبيّن اإلمام علي  السالم المرجّمهات إل
ي بمهث على األخر  حتى انتهى إلى الترجيح بالشهرة، و قد بيّنّها فه

، یّىةالشفرة الروائأنّ المراد بالشهرة في هذه الرواية هي الشفرةحجّيّة 
 الروايهة بمعنى أنّ( فإنّ المجم  علي  ال ريب في : )ثمّ علّل ذلك بقول 

خهر  المجم  على روايتها ال ريب فيها، و لم يصرّح بمال الرواية األ
تكون الرواية األخرىأنّ : الشاذّة، إلّا أنّنا ذكرنا أيضا في بمث الشهرة

، ممّا فیفا الريب، ال أنّفا ممّا ال ريب فی بطالنفا

432: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
، و أمىر أمر بیّن رشده فمتّبع: إنّما األمور ثالثة: )قال علي  السالمثمّ •

،(بیّن غیّه فمجتنب، و أمر مشكل يرد حكمه إل  اللّه
فالرواية المشهورة ممّا ال ريب فيها، و الروايهة األخهر  مهن األمهر •

و بطالنهها، ألنّ غايهة مها تسهتدعي  غيّهاالمشكل ال ممّا ال ريب في 
شهرة رواية ما هو القط  بصدورها من اإلمام، ال قطعيّة تمهام جهاتهها
ا، و داللة و جهة و سندا، فيبقى احتمال صمّة الروايهة األخهر  ثابته

تكون الرواية مشكلة ال معلومة البطالن،

432: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
ة إلى أنّ الرواية األخر  لو كانهت معلومهة الهبطالن، و الروايهمضافا •

سهالم األولى المشهورة معلومة الرشد و الصمّة لم يمتج اإلمام علي  ال
إلى االستشهاد بالنبويّ، ألنّ ما هو معلوم الهبطالن و مها ههو معلهوم
الصمّة ال يمتاج في مقهام بيهان مها يؤخهذ منهمها إلهى االستشههاد 

 اإلمهام بالمديث، إذ ذلك من القضايا التي قياساتها معها، في حين أنّ
لّ  صلّى اللّ  علي  السالم استشهد في المقام بالنبويّ فقال، قال رسول ال

، فمىن حالل بیّن، و حرام بیّن، و شبفات بین ذلك:)علي  و آل  و سلّم
ترك الشبفات نجا من المحرّمىات، و مىن أخىذ بالشىبفات ارتكىب 

(.المحرّمات، و هلك من حیث ال يعلم

433: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
: التثليث في هذه الرواية مذكور مرّتينو •
في كالم اإلمام علي  السالم، مرّة •
.لّممرّة في الكالم الّذي نقل  عن النبيّ صلى اللّ  علي  و آل  و سو •

433: ، ص3مباحث األصول، ج
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التثلیثأخبار 
مها إنّ:)التثليث المذكور في كالم اإلمام عليه  السهالم و ههو قوله أمّا •

، و أمهر أمر بيّن رشده فمتّب ، و أمر بيّن غيّه  فمجتنهب: األمور ثالثة
عل ، فهنا قد فرض موضوعات ثالثة، و ج(مشكل يرد حكم  إلى اللّ 

لها أحكاما ثالثة، و ظاهر التقابل ههو أنّ ههذه الموضهوعات متقابلهة
يختصّ بمكم غير حكم اآلخر، منهابمسب أحكامها، فكلّ واحد 
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التثلیثأخبار 
ي التثليث المذكور ف

كالم اإلمام عليه 
السالم 

األمور ثالثة

متّبعأمر بيّن رشده

مجتنبأمر بيّن غيّه

يرد حكمه إلى للاّ أمر مشكل
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التثلیثأخبار 
، و ههو الّذي هو حكم القسم الثالث-(تعالى)إلى اللّ  الرّدلو فسّرنا و •

و ههو المطهابق لقهول -االجتنىابو التىركبمعنى -األمر المشكل
اد مهن ، فنعرف انّ المرعین حكم القسم الثانی، لكان ذلك -األخباريّ

له  باعتبهار أنّ األمهر المشهكلالتوقّفذلك ليس هو االجتناب، بل 
وجهان، فال يؤخذ بأيّ واحد منهما، ألنّ األخذ بأيّ واحد منهما أخهذ 
وم بغير حجّة، و هو غير جائز، و هذا السياق كلّ  ليس واردا فهي معله

الملّيّههة و معلههوم المرمههة و مشههكوكهما، بههل وارد فههي الههدالالت و 
ين الروايات، كما يناسب التطبيق على الروايتين المتعارضت
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التثلیثأخبار 

الداللة

دليل بيّن 
الصّحة

يتّبع

دليل بيّن 
البطالن

يجتنب

يرّد إلى للاّ دليل ملتبس

أي ال يؤخذ 
باحتمال 

صّحته و ال 
باحتمال عدم 

صّحته
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التثلیثأخبار 
تّبه ، و دليهل بهيّن الصهمّة في: أنّ الداللة على ثالثة أقسام: فالمقصود•

علهوم الملّيّهة، التعبير باالتّباع ال يناسب المكم، فإنّ  ال معنى التّباع م
تنهب، و بل يناسب باب الداللة و األماريّة، و دليل بهيّن الهبطالن فيج

أي ال يؤخهذ باحتمهال صهمّت  و ال-دليل ملتهبس فيهردّ إلهى اللّه 
ة و هذا مطلب صميح ال نزاع فيه ، و ال عالقه-باحتمال عدم صمّت 

ل ذا للمديث بما نمن في ، فإنّ  إنّما هو بصدد بيان أنّ األمهر المشهك
ههذا الوجهين ال يجوز االعتماد على أحد وجهي ، و نمن أيضا نقهول ب

مكم به  المطلب، و نمن حينما نمكم في الشبهات البدويّة بالملّ ال ن
اعتمادا على احتمال الملّ في قبال احتمهال المرمهة، بهل نمكهم به 

.و نموه من األدلّة( رف  ما ال يعلمون)استنادا إلى 
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التثلیثأخبار 
الّهذي و أمّا التثليث المذكور في كالم النبيّ صهلى اللّه  عليه  و آله •

يكون االستشههاداستشهد اإلمام علي  السالم ب ، فظاهره أنّ نظره فهي 
بلماظ األمر البيّن المشكل، إذ األمر الرشهد أو الغهيّ ال حاجهة فهي

آله  و معرفة حكم  إلى االستشهاد بمديث النبيّ صلى اللّه  عليه  و
سلّم، 
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التثلیثأخبار 
بتهرك بهذا يتّضح أنّ هذا التثليهث أيضها ال يفيهدنا، ألنّ المقصهودو •

و لهيس هه( من ترك الشبهات نجا من الممرّمات: )الشبهات في قول 
ثالهث الترك عمال كما يريده األخباريّ، و إلّا لم يطابق حكم القسهم ال
ل المهراد في كالم اإلمام الّذي هو التوقّف، فال يناسب االستشهاد ب ، ب
نفهس مها بترك الشبهة هو ترك األخذ بالداللة المشتبهة، فيرج  إلى

و مهن ):قلناه في تفسير كالم اإلمام علي  السالم، و يؤيّد ذلهك قوله 
ههو حيث عبّر باالخهذ بالشهبهة و( أخذ بالشبهات ارتكب الممرّمات

تدالل و غير ارتكاب الشبهة، فإنّ التعبير باألخهذ يناسهب بهاب االسه
.االعتماد
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التثلیثأخبار 
لتثليث إنّ  من العجيب ما يدّعى في الكتب األصوليّة من أنّ أخبار اثمّ •

  ال تمتاج إلى مراجعة أسنادها، ألنّها بالغة حهدّ التهواتر أو مها يشهب
: ثالثة فقطالتواتر، م  أنّ  ال يوجد لدينا خبر يدلّ على التثليث إلّا عن

لّذي اعمر بن حنظلة أحدهم نعمان بن بشير المقطوع فساده، و اآلخر 
خهر هو مملّ الكالم و البمث في وثاقت  و عدم وثاقته ، و الخبهر اآل

ادر بعد فرض عدم مراجعة مصه-ضعيف سندا، و كأنّ هذا التوهّم نشأ
ثيهرا مها من كثرة ذكر حديث التثليث في كتب األصهول، و ك-الرواية

ينشأ مثل هذه الدعاوي من عهدم مراجعهة مصهادر الروايهة، فينبغهي 
. مراجعتها حتى ال يق  اإلنسان في مثل هذا االشتباه
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