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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِال قَلِيًال
اإلسراء 85/

صدق اهلل العلي العظيم
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إهداء
إىل من جلس جربائيل عليـ اسالـ م عنـد كبتييـ ف نـدفت نيـدىل ن

ـتن

قتب قوسني أو أدفى من بيفي أو أدفى من بيفي نأوحى إسي مت أوحى من
تنزيل .
وســو م مــت قلنــت و قــت قتئــل

ملتســـو يـــوم اســـدين إيـــتم ف تـــد

واىل األئمـــة املني ـــتني مـــن وســـد ايـــد هـــلى ا عليــ و ســ وســـل
منيجتني.
واىل م لمي ومرشدي سطريق اهلدى اسذي نتضت كوحـ اسطـتهرإ إىل
أعتسي اسالمتء قتل أن تطتع هذه اسرستسة ف شي ي اس مة اسشيخ علي بن اسشيخ
حممد كضت بتشف اسغطتء .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمددد هلل الدد ت ال هداألدده ا,وبددا

أل باسددف ا,اس واابددع السددماء بال ددد

وباعث بيهما نيب من ا,شرا

مفصل الشري ة وملدهلماهها ألشا  .واحلمدد

واإلنصا

هلل ال ت نز على الرسو حممددا وا,عدرا
من خلفه وليس يف ذلك خال

باتدا

ال يههيده ال اندل مدن بدو يديده وال

 .والسالم والصالة علدى نديب الاااتدام حممدد وملده مدن

بتو وبتام وعلى بح ه املرهلو لآليام .
أمددا ب ددد لددد بلقددد ل ددل سددتة التقليددد املرلددو

للرالددة وا ددا يف بددي احليدداة

اإلسددالمية انقيددا ا وه يددة لصدديرة قري ددة متق ددة ضدد وا ا عددن ما دد ا,مددة وهرا هددا
ا,بيل بت ل لل ا,بااا واختلفل التظرام وأب حل عالمام احلرية والدد

عتداوين

بدداا ة هرسددم علددى مالمددا احليدداة اإلسددالمية ب د رة السددل ية وا مددو  .ويف ددل دددد ا
الو ددع القلددري اطددري ه لددع التدداا ددو ال لمدداء واملفاددرين اإلسددالميو مملددو أ
لديهم ما خيلصهم من د

احلدرية ويدر هم مدن عتداء الدد

دددوا

يف احلادم الفقهد ل مدوا

املستجدة وقري املستجدة اليت هواضه حياههم اليوميدة  .مدن دد ا ألدا لزامدا علدى علمداء
ا,مددة أ هسددتت ف احلاددم الفقه د هلددا خصوبددا و ددن أمددة بيددزم شددري تها عددن بددا
الشددرااع بددال لم بالقواعددد املشدددألة الوا ددة يف نريددري اسددتت اط احلاددم الشددرع  .ومددن
مت لدري خدمددة الشددري ة السددمحة عافدل علددى ال حددث يف مو ددوه االحتيداط ملددا لدده مددن
مسدداا اياهتددا اليوميددة ع ددا ام ألانددل أو م ددامالم خصوبددا ب ددد ابت ا نددا عددن عصددر
التص الشريف أوا تا شاا وحرية يف وبدو الدتص يليتدا وعدمده مدن ضهدة ويوالده أو
ه اا ه من ضهة أخرى ي ابة يىل ا,شت ا يف ا,موا اخلااضية .
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ولسدد ة دددد ا املو ددوه وهشدد ة مدااألدده وهفددره ه يقاهدده يف املراضددع الفقهيددة
وا,بولية ا تصرم على اثه من ضهة حقيقته وحجيته على أساا هث يل ال رس دل
اخلوس يف التقش وألانل ن ي ة دد ا ال حث هقتصر على ال ة بصو لد
الفصل التمهيدت مته عافل على ااسدة متشده االحتيداط واحلاضدة يليده و سدمته
يىل م حددثو وهون ددة ل يددا أ الشددك ددو متشدده االحتيدداط ويف ال حددث ا,و متدده بيتددل
الش هة اطصواة وقري اطصدواة حمدد ا أ دوا م ظدم ال لمداء يف ذلدك دم نا شدل هلدك
ا ,وا مع الدضيا .
ويف امل حث الثان ه ر ل  ,وا ال لماء يف الشد هة اطصدواة الديت سدمتها يىل
أاب ددة أ ددوا ا,وىل يف القرعددة والثانيددة يف حليددة ااهاددا
حلية ااهاا
ويع ا,نرا

ويدع ا,ندرا

ويددع ا,نددرا

يال مدا يسداوت احلدرام الدوا

ويف نهاية ال حث بيتل ما أاضحه يف

ويف الفصددل ا,و مددن د

والثالددث يف

والرابدع حرمدة ااهادا
املساال .

الرسددالة هتاولددل حقيقددة االحتيدداط وه ددوا م احثدده

بفدد امل حدددث ا,و متددده هتاولدددل ه ريدددف االحتيددداط لرددة ااض دددا يىل ب دددج امل ددداضم
والقواميس اللرويدة  .دم هتاولدل بيده أيعدا ه ريدف االحتيداط ابد الحا وذلدك ليددا
القاات ضليا ه وا حقيقة االحتياط اب الحا عتد ال لمداء اندرا يدا مدع ه دوا م احدث
الشك خال

مانهم ويف نهاية امل حث نا شل هلك الت اايف مع الدضيا .

ويف امل حث الثان هتاولل بيه ه وا م احث االحتيداط واحلاضدة يليده وبيتدل بيده
االحتمداالم الدديت ه ددرأ علددى املالددف يف التاليددف أو املالدف بدده مددع بيددا متشدده الشددك
بيهما وهقسيمه اس هما يىل الش هة املختلفة اليت ه درأ علدى احلادم هدااة أو مت لقدة هدااة
أخرى .
ويف الفصل الثان من
,ااء ال لمدداء يف د

الرسالة ه ر ل حلجيدة االحتيداط مدن خدال بهيدد

احلجيددة ويف امل حددث ا,و نا شددل حجيددة االحتيدداط مددن خددال

اآليام الارمية ب د أ نقلدل أ دوا مدن اسدتد اجدة هلدك اآليدام الارميدة مثدل ميدام
التقوى وميام حرمة القو برري علم واآليام الدالة علدى نهد يلقداء الدتفس يف التهلادة
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وبيتل أ وا ال لماء يف ذلك ومااء دم  .ألد لك نا شدل هلدك ا ,لدة ومااء مدن اسدتد
مع الدضيا .
ويف امل حث الثان هتاولل ا ,لة الدالة على االحتياط من الستة الشريفة مست ر ا
أخ اا التو ف يف الشد هة مثدل أخ داا هثليدث ا,حادام وأخ داا لدريم الشد هة و دم هتاولدل
ا,خ ا ا الدالة على االحتياط م لقا أت الدالة على وضوبه م لقا أو اضحانه م لقدا ألد لك
است ر ل مااء ال لماء يف ذلك م تمدا على أمهام ألتة احلديث الشريف وشروحها.
ويف امل حث الثالث من دد ا الفصل بيتل حجية االحتياط من خدال ا ,لدة ال قليدة
مت ر ا يىل اعدة وضو

بع العرا اطتمل واحلام بداحلظر يف ا,ب دا العدرواية دل

الشره وا ال ال لم اإلوال م تمدا يف ذلك على أمهام املراضع ا,بولية يف ذلدك مدع
ااسة وبحيص  ,وا ب ج ال لماء واستخالص التتيجة الوا حة يف نهاية ألل بقرة مدن
بقرام دد ا الفصل .
وختمل

الرسالة خبابة  ,م ما هوبلل يليه من نتااج يف

الرسالة .

و ددد واضهددل بد وبام عديدددة يف دددد ا ال حددث ول ددل مددن أ مهددا ددو سد ة دددد ا
املو دددوه وهشد د ة بروعددده وألدددا علد د أ أنظدددر يف ألتدددة ال لمددداء القددددماء واطدددد و
الستخالص متهجية وا حة يف دد ا املو دوه حيدث أ متهجيدتهم بيده قدري وا دحة و دد
ساا أواخر م على خ ى ا,واال يف املتهجية .
دد ا واشار السيد ب ح السامراا لفتحه با

مات ته على مصراعيها أمام دد ا

ال حث وألما أشار وأ دا ضهدو وهوضيهدام ومالحظدام ا,سدتاذ ع دد ال ظديم ال اداء يف
يشرابه على

الرسالة يخراضها به

احللية.

وختامددا بددا مددا ضدداء مددن أااء وهوضيهددام يف د

الرسددالة أ أب د ل بثوابهددا يىل

ال لماء ا,عالم امحهم اهلل ال ين دا م اهلل ل وأسه اهلل أ يهدت مبا س رو

ل .

وي أخ هم بهسا اهلل ه اىل يتظرن ب و الق و والر ا بهو السميع ال صري و ألتة علدى
نفسه الرمحة ((سَت يُ َلِّفُ اسلَّ ُ فَفْالًت إِسَّت وُسْ َهَتسَهَت مَت بَالَتَتْ وَعَلَيْهَت مَت ابْيَالَتَتْ كَبَّنَتسَت تُؤَاخِذْفَت إِنْ فَالِينَت أَوْ

7

 ...........................................................االحتياط حقيقته وحجيته

أَخْطَأْفَت كَبَّنَت وَسَت تَحْمِلْ عَلَيْنَت إِهْرًا بَمَت حَمَلْيَ ُ عَلَى اسَّذِينَ مِنْ قَتْلِنَت كَبَّنَت وَسَت تُحَمِّلْنَت مَتسَت طَتقَةَسَنَت بِ ِ وَاعْفُ عَنَّت
وَاغْفِرْ سَنَت وَاكْحَمْنَت أَفْتَ مَوْسَتفَت نَتفصُرْفَت عَلَى اسْقَوْمِ اسْ َتنِرِينَ))

ال قرة  /اآلية .283

()1

.

هون ة .........................................................................

الفصل التمهيدي
منشأ االحتياط واحلاجة إليه
توطئة  :يف بيان أن الشك هو منشأ االحتياط
املبحث األول :ـ متييز الشبهة احملصورة وغري احملصورة .
أوال :حد الشبهة احملصورة وغري احملصورة
ثانيا :املناقشة والرتجيح

املبحث الثاني:ـ األقوال يف الشبهة احملصورة
القول األول :ـ يف جريان القرعة
القول الثاني :ـ حلية ارتكاب اجلميع
القول الثالث :ـ حلية ارتكاب األطراف عدا ما يساوي احلرام
القول الرابع :ـ حرمة ارتكاب اجلميع .

توطئة

8

9

 ...........................................................االحتياط حقيقته وحجيته

ي الشك و املتشه للتفاري باالحتياط والشك ياو يف املو وه هدااة ويف احلادم
أخرى باملرا من الش هة احلامية دو أ يادو متشده الشدك يف احلادم الشدرع الالد
و د

هتقسددم يىل ش د هة لرمييددة وشدد هة وضوبيدده  .والش د هة التحرمييددة ه دد

التحريم ألوالش هة الوضوبية ه

الشك يف الوضو

الشددك يف

.

أمددا الش د هة املو ددوعية به د الدديت يقددع االشددت ا يف مصدددا احلاددم مددع ال لددم
باحلام الال وبانه باالهفا

رت بيها أبل الرباءة()1أيعدا  ,الشدااه لديس لده شده

يف ه و املصا يري بل يف بيا ا,حاام بقف .
والشددك يف املو ددوه يمددا أ ياددو يف مت لددري التاليددف مثددل الصددالة املددر ة بددو
الظهر وا م ة و أو ياو الشك يف مت لري املت لري مثل اخلمر املدر

بدو أمدوا حمصدواة

أو قددري حمصددواة ب ددد ال لددم بتحققدده خااضددا ()2وال لددم املددرا بدده ددو ال لددم اإلوددال
بوضو احلرام أو التجس( )3لد لك بالشد هة تدا

د مو دوعية بدو مت دايتو و د

دد

هاو بو أموا حمصواة وهسمى ش هة حمصواة أو د هاو بو أمدوا هربدو عدن احلصدر
وهسددمى شدد هة قددري حمصددواة أل و ددد اشددتهر بددو ال لمدداء احلاضددة لالحتيدداط يف الشدد هة
()4

اطصواة بقف

(مب تى حرمدة املخالفدة الق يدة للتاليدف امل لدوم باإلودا أل ووضدو

( )1وممان مراض ة ا ,لة على أبل الرباءة يف املوسوعام ا,بولية لإلمامية خابدة ويقسدم أبدل الدرباءة يىل شدرع
وعقل بالرباءة الشرعية
ال قلية

( الو يفة الشرعية التابية للحام الشرع عتد الشدك بيده واليدها مدن لصديله) .والدرباءة

( الو يفة املؤمتة من ل ال قل عتد عجز املالف عن بلوغ حام الشااه أو و يفته ) .

أنظر احلايم  ،حممد هق  /ا,بو ال امة للفقة املقاا . 531 ، 481 /

( )2الزجنان /بداية أبو الفقه531/و.481
( )3سم ال لماء ال لم من ناحية هه ري يىل علم ب ل وأخر ا تعاا وال لم الف ل يقسم يىل يوال وهفصديل و
وال لم اال تعاا مثل ال لم املتولد من االستصحا

 .أنظر ال هران حممد ا ت بن حممد أمو  /حجدة ال لمداء

 /نشر ع د احلسو ا,بفهان . 8 / 1320 /
( )4أما الش هة قري اطصواة بقد اهفري ألابة علماء املسدلمو علدى أ ا تحامهدا ال خيدل ب مدة املالدف مب تدى ضدوا
يضراء أبل الرباءة بيها .
انظر ي قو

ع د الو ا

ال احسو /ابدع احلدريف يف الشدري ة اإلسدالمية /ن دع و ااة االو دا

/بردا /ا مهواية ال را ية  1400/د .158/

والشدؤو الديتيدة

الش هة قري اطصواة ..........................................................

املوابقة الق ية له)( )1وم تى ذلدك هتجدز ال لدم اإلودال علدى املالدف وم تدى حرمدة
املخالفة الق ية و عدم ضوا هر ويع ا,نرا
ويددع ا,نددرا
جبميع ا,نرا

على الشد هة الوضوبيدة أو ااهادا

يف الش د هة التحرمييددة  .وم تددى وضددو
يف الشد هة الوضوبيدة و دة االضتتدا

املوابقددة الق يددة ددو ( اإلهيددا
عدن ويدع ا,ندرا

يف الشد هة

التحرميية) (. )2
و د اختلف ال لماء يف

ابف الش هة اطصواة وقري اطصواة واختلفوا أيعدا يف

حام ال مل يف الش هة اطصواة .

املبحث األول :ـ متييز الشبهة احملصورة عن غري احملصورة .
(أوال) :ـ حد الشبهة احملصورة وغري احملصورة .
اختلف ال لماء يف لديدد مصددا الشد هة اطصدواة عدن اطصدواة و بقدد ذ دة
ال ج متهم يىل أ ذلك قري ممان على وضه التحديد ويمنا يع ف بالتقرية حيدث (أ
ألل عد د لدو اضتمدع علدى بد يد واحدد ل سدر علدى التدا ر عدد مبجدر التظدر ألدا,لف
وا,لفو بهو قري حمصوا وسهل ألال شرة وال شرين بهو حمصوا وبدو ال دربو أوسداط
متشابهة هلحري بهحد ال ربو بالظن وما و ع الشك بيه استرتى بيه القلة)(.)3
وممان هقسيم الاالم من حيث االشت ا يىل لد

الشبهة احملصورة :ـ

و د اشددت ا أمددر ب ددد حمصددوا مددن ا,مددوا ألمددا لددو اختلفددل امليتددة باملد ألاة أو
مب أليام حمصواام أو ا ي ة ب شدرة نسدوة أو هدزويج أحدد ا,خدتو واشدت هل عليده .

( )1ألاشف الر اء عل  /مصا ا احلام الشرع /يف.153/1
( )2احلسي و حممد سروا  /مص اح ا,بو /يف.67/2
( )3الرزال أبو حامد حممد بدن حممدد بدن حممدد ( م  5 – 5دد) أحيداء علدوم الددين  /م
احلليب وأوال

 /مصر  1347 /د  /يف 92 /2

دة مصد فى ال داب

10

11

 ...........................................................االحتياط حقيقته وحجيته

نا ر بدهخر جندس بقدد نقدل الرزالد ( ( )1م )505االهفدا علدى

أل لك لو اشت ه و
اضتتا

وضو

الش هة (. )2

مثل

ا ر دد ا و ه دا أمثلة بقهية و د ال ه دد وال لصدى لد لك األتفدى

أو أ

ال لماء يف لديد الش هة قري اطصواة مل ربة اطصواة .

الشبهة غري احملصورة:ـ
و

اشت ا بدر واحدد بدهبرا قدري حمصدواة ألمدا لدو اختل دل الر دي ة بتسداء

ال لد بقد يل ب دم لزوم االضتتا
وذ ة ال ج يىل وضو
عم االلت اا أو

عن نااح نساء أ ل ال لد.
دد يدتاا( .)3وذ دة الد ج ( يذا

التحرت بدا

مياته االنتقا يىل واعدة لديس بديهن حمدرم لده بدا أمادن ذلدك بدال

مشقة بيحتمل أ يقا ال يتاا اللواه يرها

بيهن والظدا ر أنده ال حجدز )( )4وامل تدى

اختاذ ضانة الواه دل اإل ددام  .و دد نسدة يىل اخل داب ( ()5م  388دد) بده (هرألده

( )1و و أبو حامد حممد بن حممد بيلسو

وبقيه وأبول ولد مبديتة نوا  450دد ومدام بيهدا  505دد أنظدر

الزاألل  /أعالم /يف . 310 / 5
( )2الرزال املصدا السابري أيعا أنظر التووت أبو ألريا حم الدين (م  676د) اجملمدوه شدرح املهد
ألريا عل يوسف  /م

 /نشدر

ة اإلمام  /مصر  /يف. 334 / 9

( )3ابن يم ا و ية ،ابن ع د اهلل حممد بن أب بار الدمشدق ( م 751دد )  /بددااع الفواادد  /ي ااة ال اعدة
املتريية  /نشر اا الاتا

ال رب  /بريوم  /ل تا  /يف. 258 / 2

( )4الزاألش بدا الددين حممدد بدن بهدا ا الشداب

(م  794دد) املتشدوا يف القواعدد  /ط  /2لقيدري الددألتوا
والشدؤو اإلسدالمية  /امل دابع

هيسري بااري حممو  /مراض ة الدألتوا ع د السدتاا أبدو قددة  /نشدر و ااة ا,و دا

التجااية شرألة اا الاويل للصحابة  /الاويل  1405 /د  1985م  /يف .127 / 1
( ) 5و و أبو سليما محد بن حممد بن يبرا يم بدن خ دا
اخل ا

أخو عمر بن اخل ا

الو ا

بن عل بن ع د الادايف (م  771دد )  /ن قدام الشداب ية الادربى  /لقيدري حممدد ال تداح وع دد الفتداح

احللو  /م

(اس) أخ عن القفا وابن أب

السد يت امل درو

باخل داب نسد ة ضدد يىل يدد بدن

ريرة املتوبى ( 388دد) انظدر ابدن السد ا ع دد

ة عيسى ال اب احلليب  /القا رة  1383 /د  1964م  /يف.282 / 3
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ليس من الواه بل الوسواا)(. )1
أو

دد ا الاالم مر و ,نه ال يتار حسن االحتياط أو ما اب لا عليه بدالواه

بالفرويف والتفوا وا,موا .
و د عد الرزال اشت ا أبرا قري حمصدواة بدهبرا قدري حمصدواة أخدرى شد ه قدري
حمصواة أيعا ( يذا ه لري الشك باملا به خيتلف حال ارام ألمدا يذا حصدل يف السدو
أمحا ن ام مرصو

واشدا ما أ ل السو بال دة السدؤا علدى مدن يشددت مدن

هلك السو يال أ يظهر أ أألثر ما يف أيديهم حرام بيجة السؤا ومدا
حراما بياو التفتيش واعا  ,الصحابة (اس)

يادن ا,ألثدر

ميتت دوا عدن الشدراء مدن ا,سدوا

وألانوا ال يسهلو يف ألل عقدد ويمندا نقدل السدؤا عدن ب عدهم يف ب دج ا,حدوا لري دة
ألانل )

()2

والظددا ر أنهددم اسددتدلوا اددديث اسددو اهلل بددلى اهلل عليدده والدده وسددلم
أعظم املسلمو ضرما من سه عن ش ء

(. )3

رم بحرم من أضل مسهلته)

وذ ة الرزال يىل أنه ( ال رم به ا االختالط أ يتتاو ش ء ب يته احتمدل أنده
حرام وأنه حال يال أ يقد بتلك ال و عالمة هد علدى أنده مدن احلدرام بدا
يف ال و عالمة هد على أنه من احلرام بدأله واه وأخ

يادن

حال ال يفسري به مألله)(.)4

واستشهد ب مل الصحابة (اس ) بانهم أ األدوا ا,مدراء الظلمدة و
متهم عن الشراء وال يع يف السو بس ة نهة املديتة و د نه ها أبحا

ميتتدع أحدد

يزيد ال ة أيدام

وألا من ميتتع من هلك ا,موا يشاا يليه بالواه

( )1الزاألش  /املصدا السابري .
( )2التووت  /اجملمع شرح امله

 /يف  337—336 / 9وأنظر ابن جنيم يدن ال ابددين بدن يبدرا يم احلصدرت احلتفد (م

 970د )  1/االشيا والتظاار  /لقيري ع د ال زيز حممد الوأليل  /مؤسسة احلليب وشرألاؤ  /مصر  1387 /د .113
( )3ال سقالن  /بتا ال اات شرح الصحيا ال خاات  /يف .264 /13
( )4الرزال يحياء علوم الدين  /يف .93 / 2
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وا,ألثر و
أوضددة مددا

ميتت وا مع االختالط وألثدرة ا,مدوا املتهوبدة يف أيدام الظلمدة ومدن

يوض دده السددلف الصددا

و عددم أندده هف ددن الشددر مددا

يتف تددوا لدده بهددو

موسوا خمتل ال قل(. )1
و د ذ ة ال ج أ

ابف لديد الش هة اطصواة عدن قدري اطصدواة دو ( أ

الارا ة هشدتد باثدرة احلدرام وختدف باثدرة احلدال باشدت ا أحدد الدديتااين بدهخر سد ة
لددريم بددين واشددت ا

يتدداا حددال بددهلف يتدداا حددرام س د ة حددرام بددين وبيتهمددا أمددوا

مشت هام م تيدة علدى لدة احلدرام وألثرهده بالتسد ة يىل احلدال بالمدا ألثدر احلدرام ههألددم
()2

الش هة وأللما دل خفدل الشد هة يىل أ يسداوت احلدال احلدرام بتسدتوت الشد هام )

و يف لديد احلرام ونس ة احلال أما ما ه و متهما بال يشداا

ومما يالحظ أ اإلشاا

بيده ألمدا ا لديدد احلدرام ونسد ة احلدال ال ي دو لاثدرة أحدد ما علدى ا,خدر ويو ددا
الرزال ذلك بقوله( ( )3وليسل ال لة ألثدرة احلدال يذ لدو يدل بد لك لدزم بدحة ناداح
اطرمة يذا اختل ل بتسع حالال و و ذلك وال اال به ولان ال لة

الرل ة واحلاضدة

م ا) .
ومما يظهر يص ة بييز الش هة اطصواة عن قري اطصدواة بدا ألاندل تدا ميتدة
ددمن ألددف مد ألاة يف سددو واحددد ال هسدداوت يف االحتمددا وضددو ميتددة واحدددة
ذبااا مديتة بردا و

ا االحتما خيتلف عن ال لم بوضو

ددمن

امليتة يف ما حمدد أو

قري حمد ألا ه لم بوضو ا دد ا اليوم أو أ ه لم بوضو ا ل أيام و

هقم بيتدة أو

ن على استهالألها والتخلص متها يىل مانتا احلا ر .
و د ذ ة اطقري الارألد (م  94دد)( )4يىل أ ال در
قري اطصدواة ( أ نريدري

دو العدابف يف ا,مدوا

د ه أ يقدا ال ايدة أنده يذا أخد مره دة عليدا مدن مراهدة

( )1الرزال املصدا السابري .

( )2السلم  /واعد ا,حاام يف مصا

ا,نام  /يف. 85 / 1

( )3الرزال  /أحياء علوم الدين  /يف  93 / 5أيعا التووت  /اجملموه شرح امله

 /يف . 334 / 9

( )4و و عل بن احلسو بن ع د ال ال الارأل ال امل واملشتهر باطقري الارأل أو اطقدري الثدان لده هصدانيف
عديدة مثل بوااد الشرااع و و حاشية على شرااع اإلسالم وشرح لقواعد ال المة وحاشدية علدى املختصدر التدابع
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ال ددد ألددا,لف مددثال

ددع بهندده ال صددر وال ي ددد عددا ة ل سددر ذلددك يف الزمددا القصددري

بيج ل نربا ويؤخ مره ة أخرى نيا ضدا ألالثال ة يق دع بهنهدا حمصدواة لسدهولة عدد ا
يف دد ا الزما اليسري )(. )1
وألد لك حقيقدة ألدالم ادس الددين ال دامل ((.)2م  1009دد ) حيدث أألدد ا
العابف يف لديد الش هة قري اطصواة و " ال ر

وال ا ة "

()3

و ددا ر ألددالم ال حران د (م  1186ددد) لعددابف الش د هة قددري اطصددواة ( احلددريف
واملشددقة والتاليددف مبددا ال ي ددا ) ()4يف االمتثددا  .بيتمددا جنددد اأت أخددر يف التحديددد مددن
ألددددالم بدددداحة القددددوانو (م  1231ددددد) يف أ العددددابف ددددو ( ه سددددر اإلحانددددة أو
ه ا ا)(, )5نرا

الش هة قري اطصواة .

و ا الفا ل اهلتدت

()6

(م  1137د) ( ل ل العابف يف مدا يدؤ ت اضتتابده يىل

هر الصالة قال ا بهو قري حمصدوا ألمدا أ اضتتدا

شداة أو امدرأة مشدت هة يف بدقع مدن

وحاشية على اإلاشا وحاشية على املختلف واساال عديدة يف الفقه هوبى ستة ( 940دد )  .أنظدر اخلونسداات /
او ام ا تام يف |أحوا ال لماء والسا ام .390 /
( )1اطقري الارأل عل بن احلسو (م  940د)  /بوااد الشرااع  /ن ع جرت /

ي ألر مادا وسدتة ال دع

.55/
( ) 2و و ادس الددين حممدد بدن علد بدن احلسدو بدن أبد احلسدن املوسدوت ال دامل بداحة ألتدا

مدداا

ا,حاددام يف شددرح شددرااع اإلسددالم شددرح متدده ال ددا ام بقددف وأل د لك حاشدديته علددى االست صدداا وحاشددية علددى
الته ية وشرح املختصر التابع للمحقري احلل وهوبى ( 1009د ) انظر اخلونساات  /او ام ا تام يف أحدوا
ال لماء والسا ام . 601 /
( )3ال امل و اس الدين حممد بن عل املوسوت (  1009د ) /مداا ا,حاام يف شرح شرااع اإلسالم /
ن ع حجرت /

ي ألر ماا وستة ال ع 42 /

( )4ال حران  /احلدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة يف.503 / 1
( )5القم  /القوانو اطامة  /يف. 24 / 2
( ) 6و و بهاء الدين حممد بن هايف الدين حسو بدن حممدد ا,بدفهان امللقدة بالفا دل اهلتددت لتشدواه يف بدال
اهلتد هصانيفه عديدة متها شرح التلخيص للتفتا ان يف ال القة وشرح القواعد التقيدة يف أبدو الددين ولده ألتدا
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ا,اس يؤ ت يىل الد قال ا)(. )1
()2

ونرى نظرة خمتلفة للعدابف عتدد ا,نصداات

(م  1281ده) و دو مدا بلد ألثدرة

ال قالء بال لم اإلوال احلابدل ) (,)3

الو ااع اطتملة للتحريم يىل حيث ال ي ت

ألثددرة االحتمدداالم هوضددة عدددم االعتتدداء بالعددرا امل لددوم وضددو
اطتمددل يف الش د هة قددري اطصددواة ال ياددو يال ألااهاددا

بيتهددا وأ ااهاددا

الش د هة قددري املقرونددة بددال لم

اإلوددال ومثدداال علددى ذلددك يف أ الفددر وا ددا (بددو ال لددم بوضددو السددم يف أحددد
اإلناءين أو واحد من ألف يناء وأل لك بو

الشخصو ألليهما يال ب يته وبو د

واحددد مددن أ ددل بلددد بددا الشخصددو ألليهمددا يتدده را بددا,و وال يتدده ر أحددد مددن أ ددل
ال لد)( )4و

ا م تا أ باثرة االحتماالم يفقد ال لدم اإلودال خصااصده يف التتجدز

على املالف ومب تى مخر أ باثرة االحتماالم هتفقد ب لية التاليف .
و د ذألر اهلمدان (( )5م  1322د) أ الش هة قري اطصدواة ( د مدا

هادن
()6

أنرابها حمد ة مع ونة قدري ابلدة للزيدا ة والتقصدا واطصدواة مدا ألاندل ألد لك)

مهددم بالقواعددد الفقهيددة املسددمى ألشددف اللثددام عددن واعددد ا,حاددام و ددو شددرح لقواعددد ال المددة احللد هددويف سددتة
( 1137د) انظر اخلونساات  /او ام ا تام يف أحوا ال لماء والسا ام . 601/
( )1الفا ل اهلتدت بهاء الددين حممدد بدن هدايف الددين ( 1137دد) /ألشدف اللثدام عدن واعدد ا,حادام  /ن دع
حجرت  /نهرا /

ه ألر ستة ال ع .25 /

( ) 2و و الشيخ مرهعى بن حممدد أمدو الدسدفول عداا يف التجدف ومدام بيهدا واشدتهر بالشديخ ا,نصداات لده
ألتا

برااد ا,بو يف ا ,لة ال قلية و د ن هج بده متهجدا ضديددا ويسدمى أيعدا باتدا

الرسداال ولده ألتدا

أخدر

يسمى (املتاضر أو املااسة و و يف بقه امل دامالم ) هدويف سدتة ( 1281دد) أنظدر اخلونسداات  /املصددا السدابري /
. 637
( )3ا,نصاات  /برااد ا,بو . 261 /
( )4ا,نصاات املصدا نفسه .
( )5و و أقا ا ا بن أقا دا ت اهل مددان لده هصدانيف يف أبدو متهدا حاشديه علدى اسداال الشديخ ا,نصداات
أل لك حاشية على مااسة الشيخ ا,نصاات يف الفقده هدويف يف سدامراء سدتة ( 1322دد) أنظدر ال هراند أقدابزا
(م  1388د) نق اء ال شر يف القر الرابع عشر  /م

ة اآل ا

 /التجف  1388 /د  /يف. 1657/ 4 /1

( )6اهلمدان ا ا بن ا ت (م 1322د) الفوااد الر وية على الفواادد املرهعدوية  /ن دع حجدرت  /أبدفها
 1376 /د .51 /
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وم تددى ذلددك املددرا مددن الشد هة قددري اطصددواة يف املقددام ددو أ هاددو أنددرا
باإلوا ال

امل لددوم

تمل بان ا امل لوم باإلوا عليهدا قدري م لومدة بالتفصديل ايدث ال

تمل وضو بر ا مخر تمل ان ا امل لوم باإلوا عليه ,نه ي ألدا ألد لك هادو
حمصواة مع ونة بتلك ا,نرا

امل لومة امل يتة سواء لل هلك ا,برا أو ألثدرم بفد

ألال القسمو هاو حمصواة )(. )1
وذ دددة بددداحة الافايدددة ( ()2م  1329دددد) يىل أ العدددابف يف التمييدددز بدددو
اطصوا وقري اطصوا و ( ألو ألثرة ا,نرا
باضتتابه أللها أو ااهاابه أو

يف موا موض ة ل سر موابقتده الق يدة

را بيها أو قري ا مما ال يادو م ده التاليدف ب ليدا ب ثدا أو

ضرا وليسل موض ة ل لك ولدو ألاندل ليلدة يف مدواا أخدر بدال بدد مدن مالحظدة ذلدك
املوضة لربع ب لية التاليف امل لوم باإلوا أنه يادو أو ال يادو يف ددد ا املدوا أو
ياو مع ألثرة أنرابه ومالحظة أنه مع أية مره ة من ألثرهها)(.)3
ويتظر ال را ( ( )4م  1361د ) يىل العابف من ضهة ذام لديد أخص بيقدو
يف الش هة قري اطصواة ( أ العدابف بيهدا دو بلدوغ ا,ندرا
ف احتما وضو احلدرام يف ألدل واحدد مدن ا,ندرا

يف الاثدرة مبثابدة هوضدة

ايدث يذا لدوحظ ألدل واحدد

متفر ا عدن ال قيدة صدل االنم تدا ب ددم وضدو احلدرام بيده املدال م لالنم تدا بادو
احلرام امل لوم يف بقية ا,نرا )( )5و ا ر دد ا القو أنده مدع

د ف احتمدا امل لدوم

اإلوال باحلرام بس ة ألثرة أنرابه وه د ا بانه ال موضدة لإل ددام علدى االاهادا
( )1ال جتوا ت  /متتهى ا,بو  /يف. 285 / 2
( ) 2و ددو ألتددا

ألفايددة ا,بددو للشدديخ حممددد ألددا م اخلراسددان ي تددرب مددن أمهددام ألتددة ا,بددو عتددد الشددي ة

اإلمامية لس ة م احثه وعظمة شه مؤلفه وعليه شروحام وحواش وه اليري املخ وط أألثر من امل وه.
( )3اخلراسان حممد ألا م (م  1329د) ألفاية ا,بو  /يف224 /2
( ) 4و و الشيخ

ياء الددين علد بدن حممدد ال را د حمتهدد حمقدري مدن أألدابر علمداء عصدر و دد عدر

بالد ألاء

املفرط والت وغ امل ار وال قرية ال لمية وألا حملس اسه مفعدال علدى ألدثري مدن علمداء عصدر وال سديما يف علدم
ا,بددو ال د ت اشددتهر بدده و ددو مددن اجملددد ين بيدده هددويف ( 1361ددد) .انظددر أقددا بددزا ال هران د /املصدددا السددابري
/يف.959/956/3 /1
( )5الربوضر ت  /نهاية ا,بااا  /هقريرام الشيخ

ياء الدين ال را

 /يف330 /3
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بدو االنم تا خبلو دد ا ال ر
يناء ماء بدا الشداا

من احلرام مثل ما لو علم وضو يناء سم وسف ماادة

يدد املاادة خوبدا مدن السدم ومدع اال د راا يىل االسدت ما بانده

يتحرى عن ألل يناء انم تانا من السم اطتمل يف اإلناء  .لد لك دو االاهادا

يىل أ

ي قى مقداا احلرام أو التجس ومب تى أعمال املخالفة الق ية تا .
وبه ا امل تى ذ ة التااي

(( )1م  1355د) ( من أ امليزا يف ألو الش هة قدري

حمصواة عدم بان املالف عدا ة مدن املخالفدة الق يدة بااهادا
بددرس داهدده علددى ااهاددا

ويدع ا,ندرا

ولدو

ألددل واحددد متهددا  .ومددن تددا ختددتص الشد هة قددري اطصددواة

بالش هام التحرميية يذ يف الش هام الوضوبية يتمان املالدف مدن املخالفدة الق يدة بدد
ويددع ا,نددرا

وي بلرددل مددن الاثددرة مددا بلرددل بددال لم بالتس د ة يىل حرمددة املخالفددة

الق ية ياو متجزا يال أنه ال يتمان من املوابقة الق يدة بيجدرت حادم اال د راا يىل
هر ب ج ا,نرا )(.)2
وا

دا ت ألاشدف الر داء (م  1361دد) ( أ امليدزا يف قدري اطصدوا أ ه لد

حدا ال ميان و ها يف االست ما بح ة احلت ة يف حقة متها من اطصوا إلماا ا مدع
يف االست ما .
أما اإلناء يف حمموه يناءام ال لد وي ألانل م دو ة ولان يذا ألدا ال ميادن عدا ة
و ها يف االست ما وألثر عد ا ألانل قري حمصواة .
وحيت

ال يشاا يف

ابف اطصوا برري )(. )3

( )1و و حممد حسو بن شيخ اإلسالم ع د الرحيم التااي

التجف مدن اعظدم علمداء الشدي ة وأألدابر اطققدو .

هتلم على يد أل اا علماء اإلمامية وختريف على يد من ال يزيدو عتهم اه ة  .أعترب من اجملد ين يف علدم ا,بدو
عتد الشي ة ا,مامية هويف( 1355د) وانظدر ال هراند /أقدا بدزا /ن قدام علمداء الشدي ة  /نق داء ال شدر يف القدر
الرابع عشر /يف. 596/593/2 /1
( )2الاا م  /برااد ا,بو  /من هقريرام الشيخ التااي

 /يف38 / 4

( ) 3و و الشيخ دا ت بدن الشديخ ع داا ابدن الشديخ علد بدن الشديخ ض فدر ألاشدف الر داء مدن علمداء الشدي ة
ا,مامية املرمو و هتلم على يد د أقدا ا دا اهلمددان يف الفقده واخلراسدان يف ا,بدو هدويف سدتة ( 1361دد ) يف
التجف ا,شر
. 548 / 2

وهصانيفه مما ال يس ها املقام  .ال هران  ،أقا بدزا  /نق داء ال شدر يف القدر الرابدع عشدر  /يف/ 1

18

الش هة قري اطصواة ..........................................................

واستخلص اخلدوا نتيجدة بهنده (

يظهدر لتدا م تدا حمصدال معد ونا للشد هة قدري

اطصواة )(. )1

ثانيا:ـ املناقشة والرتجيح
 1د

يد و الرزالد العددابف ال ددام للشد هة قددري اطصددواة وال قددري مددن ال لمدداء

ال ين األتفوا ب رس أمثلة بقهية ومتا شتها .
 2د عد الرزالد اشدت ا أبدرا قدري اطصدواة بدهبرا قدري حمصدواة أخدرى حامهدا
حام اشت ا الفر اطصوا بهبرا قري حمصواة واحلا ليس ألد لك  ,اإلشداا ي قدى
يف لديد احلرام يف السو وأ لديد ي و يىل نس ة وضو احلرام امل لوم هفصيال يف قري .

على س يل املثا أ وضو شاة مرصوبة بو ألدف شداة دل ذاهدا هادو التسد ة
واحد يىل ألف أت هس مااة وهسع وهس و احتماال و

ا ما ال ي ت

ال قالء به لفقددا

ال لم اإلوال بوضو احلدرام يف الق يدع ب ليتده يف التتجيدز علدى املالدف ولادن احلدا
خيتلف عتد ال لم بوضدو سسدمااة شداة مرصدوبة يف
هتاوهلا  ,التس ة تا واحد يىل ال ة و
ا,مامية

يدع مدن ألدف وسسدمااة دل

ا احتما مما ي ت

ال قالء بده وىدى علمداء

ا القسم اشت ا الاثري يف الاثري (.)2

باددا بيددا مددا ذألددر مددن أ الرل ددة واحلاضددة د ال لددة يف

ددابف الش د هة قددري

اطصواة حسن مع نوه من الرموس بيه ال يتتاسة مع ما ذألر يف عدم اضتتا

اشدت ا

الاثري يف الاثري .
3د ال أعتقد حصو اليقو لإلمام الرزالد يف أ الصدحابة
وال يع يف السو عتد نهة املديتة من ل أبحا

ميتت دوا عدن الشدراء

يزيدد  .دم أنده لديس مدن امل قدو أ

بحابيا ضليال ي يع ويشدت ب عاعة متهوبة و و على يقو مدن ذلدك مدن بيدل بدحاب
أخر أو أنصاات  .م أ ال ت نهة دد يادو خدريف يىل خداايف املديتدة املتدواة  .وحتدى
عتددد احتمددا عدددم خروضدده بددا ا,لفددة االضتماعيددة من د ا بددو أبددحا
( )1احلسي

حممد سروا  /مص اح ا,بو هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا

يف375 / 2

( )2االشتيان حممد حسن (م / )1391ار الفوااد يف شرح الفوااد  /يف131 /2

اسددو اهلل
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بلى اهلل عليه واله وسلم

وبدو ا,نصداا ال هسدما بت دان املتهدو

بعدال عدن

نه ه و وعلى ألل حا به ا املثا لديس بالادري علدى أبدحا اسدو اهلل بدلى اهلل
عليه واله وسلم

بعال على عدم بحته .

4د ما ذ ة يليه اطقري الارأل (م  940د) واس الدين ال امل (  1009دد)
وال ا ة

من أ ال ر

املرضع يف التحديدد مدع أنتدا ندرى أ السدو الاد ري يف برددا

خيتلددف بيدده ال قددالء بعددال عددن اخددتال

ددل الش د هة بيدده

ال لمدداء مددن ددل يف لديددد

حمصواة أم ال .
ل لك بدا ال در
ال ر

ال

دد خيتلدف عدن مد ا الشدره وبهد ا امل تدى ممادن القدو ( أ

ابف له عتد م لتمييز اطصوا عن قري والسر بيه أ عدم احلصر لديس مدن

امل دددان املتهبدددلة ويمندددا دددو أمدددر ي دددايف خيتلدددف بددداختال

ا,شدددخاص وا ,مدددا

و و ما)(.)1
5د أما ما ذألر اطقري الارألد (م  940دد) يف سدهولة وعسدر ال دد ل ندرا
الش د هة قددري اطصددواة نس د ة يىل الزمددا بددا ال سددر يف ال ددد لدديس
اطصواة ( يذ ا

يف

دداب ا للش د هة قددري

موا من مواا قري اطصواة ال يلدزم مدن االضتتدا

بيده عسدر ألمدا

يذا اشت ه يناء يف أوان بلد ميان للمالف التحر عتها من و عسر )()2بيتمدا ندرى أ
أليلو واحد من احلت ة مع ب وبة عد ولاته ي د حمصواا.
وأمددا يذا ددوا ال ددد بالزمددا بددا ( عسددر ال ددد ال انعد اط لدده يف نفسدده مددن ضهددة
اختال

ا,شخاص واختال

ما ال د با,لف ي سر عد يف ساعة مدثال وال ي سدر يف

يوم أو أألثر بايف ميان أ ياو عسر ال د ميزانا للش هة قري اطصواة )(. )3

( )1احلسي

حممد سروا  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلدوا  /يف 3777740373/ 2أيعدا

أنظر االشتيان حممد حسن  /ار الفوااد يف شرح الفوااد  /يف130 /2
( )2التربيزت موسى  /أو ري الوساال 347 /
( )3احلسي

حممد سروا  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف372 / 2
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ويتدبع به ا أيعا ألالم باحة القدوانو ( 1231دد) الد ت ض دل العدابف ه سدر
عد ا,نرا

واإلحانة بها .

6د وما يقا يف ال سر يقا يف لزوم احلريف واملشقة والتاليف مبا ال ي ا ملا ذ دة
يليه ال حراند ( 1186دد) ألعدابف للشد هة قدري اطصدواة حيدث ال يلدزم االضتتدا

عدن

الش هة قري اطصواة ألل ذلك .
7د أمدا مدا ذ دة يليده ا,نصداات ( 1281دد) مدن لديدد يف أ ألثدرة االحتمداالم
املصاح ة لاثرة ا,نرا

يوضة عددم اعتتداء ال قدالء بدال لم اإلودال يف الشد هة قدري

اطصواة بيمان أ يقا بيه ان دام االعتتاء مدن دل ال قدالء دا ر يف املعداا الدنيويدة
ألمثا السم ومع ذلك د ميتتع ال قالء على هتاو يناء واحد

من ألفد ينداء يوضدد يف

أحد ا سم .
وأمددا يف املعدداا ا,خرويددة ( الدديت يسددتقل ال قددل بيهددا بلددزوم التحددر عتهددا ولددو
مو وما با يف مثله ال بد من جتويز ال قدل لالاهادا

مدن وضدو مدؤمن يوضدة الق دع

ب دم ال قوبة على ااهاابه ولو باخراضه عن اارة املفرغ
ا,نرا

دل مدا دو املفدرغ قدري مدن

) (.)1
ل د لك ال يدداا بددو العددرا الدددنيوت والعددرا ا,خددروت  ,ا,و

ددد يرها دده

ال قالء حتى ولو حصل هلم ال لم التفصيل به (الدواع وأقراس بعدال عدن املهمدل
واملشدداو ألمددا يف أنددرا

ال لددم اإلوددال )(  )2ألمددا أ ا,نصدداات

ي ددو مره ددة

العد ف واملو وميددة عتددد ال قددالء الد ت يوضددة سددقوط ال لددم اإلوددال عتددد التتجيددز
عتد م(.)3

( )1الربوضر ت  /نهاية ا,بااا  /يف.329 /3
( )2ال تجوا ت  /متتهى ا,بو  /يف 2م.288
( )3أنظر احلسي

 /ااسام يف ا,بو ال لمية  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف.274 /3
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8ددد مدددا ذألدددر بددداحة الافايدددة ( 1329دددد) مدددن أ ال سدددر واحلدددريف واإلألدددرا
واال

راا يىل ااهاا

ب ج ا,نرا

هفقد ال لم اإلوال ب ليته ولان

ا صدل

يف الش هة اطصواة وقري اطصواة على السواء وليس خمتصا برري اطصواة .
ألمدا أ ( ال سددر يمندا يوضددة ااهفدداه التاليدف مبقددداا يرهفددع بده ال سددر ال م لقددا
بال سر ال ميتع عن هتجيز ال لم اإلوال على اإلنال
9د و د ا اخلوا ما ذ ة يليه التااي

)(.)1

(م  1355د) من أ العدابف دو عددم

التمان من املخالفة الق ية للم لوم اإلوال حيدث أ عددم الدتمان أو عددم القدداة
علددى املخالفددة الق يددة ددد صددل يف الشدد هة اطصددواة أيعددا عتددد واا ا,مددر بددو
حمدد واين أحددد ما واضددة وا,خددر حددرام ألمددا أ عدددم القددداة عليهددا ي تمددد علددى
خصوبدديام ألددثرية مثددل امل لددوم باإلوددا وا,شددخاص والزمددا وأل د لك( أ عدددم
التمان مدن املخالفدة الق يدة ي أايدد بده عددم الدتمان متهدا ب دة بادثري مدن الشد هام
اطصواة أل لك وي أايد به عددم الدتمان متهدا ولدو هددا يا بقلمدا هادو الشد هة قدري
حمصواة يذ ألثري من الش هام اليت ه د قري حمصواة عتد م يتمان املالف من ااهادا
ويع أنرابها بمن ستة أو أألثر أو أ ل .
10د مدا ذألدر ال را د (م  1361دد) مدن االنم تدا ب ددم وضدو احلدرام يف ألدل
نددر

مددع ألثددرة ا,نددرا

ددو يف احلقيقددة ال مياددن اعت داا

دداب ا لتحديددد الشد هة قددري

و د يدوا

الوسدواا ن دم دد يصدلا

اطصواة ,نه خيتلف حسة ا,ذوا وا,عرا

ل يدا حادم ال مدل يف الشد هة قدري اطصدواة ولديس
ااهاا

أنرا

داب ا هلدا حيدث بدو عددم ضددوا

الش هة قري اطصواة ب ة واحدة بل ة ااهاابها هدا يا حتى ي لدم

وا ا أو تا باحلرام وبو عد م و من ا,نرا

بتتحو الش هة من قدري حمصدواة يىل

حمصواة .
11د ما ذألر

ا ت ألاشف الر اء (م  1361دد) مدن اإلمادا وعدمده يف ا مدع

باالست ما ليس هاما أيعا ,نه ممادن اعت داا ح دة احلت دة املرصدوبة يف ماادة أليلدو شد هة
( )1احلسي

 /مص اح ا,بو هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف.373 /2
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حمصواة ش هة حمصواة وممادن و هدا يف االسدت ما الد ج وال ميادن الد ج ا,خدر
بيسقف العابف حيت

يف سدو ال لددة لتصدتيع ا,واند ي تدرب

وأ ينداء واحدد مرصدو

قددري حمصددوا لد ج وحمصددوا للد ج ا,خددر ألالد ت يرقددة بشددراء ويددع ا,واند يف
السو لررس التصدير مثال .
12د ذ ة اخلوا يىل عدم وضو
بقية العوابف وال م ذلك عدم وضو
اام ال مل يف ش ء ال ن ر

ابف للشد هة قدري اطصدواة بتداء علدى هفتيدد
ابف للش هة اطصدواة أيعدا بايدف يذ ندتالم

اب ه ولان دا ر ألدالم اخلدوا

دو عددم التسدره مدن

ددل املالددف يف لديددد ا,مددوا اطصددواة وأ ذلددك ي ددو يىل خصوبدديام ختتلددف مددن
حا ددة يىل حا ددة بدداختال

(امل لددوم باإلوددا بدداختال

ا,شددخاص وبدداختال

لددة

الزما وألثرهه وقري ذلك من اخلصوبيام)(.)1
13د ول ل ا ,ر

يىل احلقيقة اللروية وال ربيدة ولديس االبد الحية دو العدابف

ال ت ا به اهلمدان (م  1322د) و و أ هاو ا,ندرا
عتددوا يوددال ( مددن و أ هاددو ا,نددرا
تمددل أ ياددو

امل لومدة باإلودا لدل

امل لومددة بالتفصدديل مع د ونة ايددث ال

تددا بددر ا أخددر تمددل ان ددا امل لددوم باإلوددا عليدده ) ()2أت أ

عتوا احلرمة اإلودال ال تمدل ان ا ده علدى ا,ندرا
وايث عدم احتما وضو نر

متها أو نر

امل لومدة بالتفصديل ملرها يهدا

أخر يت ري عليه عتوا احلرمة امل لومدة

باإلوا .

( )1احلسي

حممد سروا  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف. 374 /2

( )2ال جتوا ت  /متتهى ا,بو  /يف.258 / 2

و

اأر

للم تى اللردوت للشد هة قدري اطصدواة ول دل ا,بعدل دو الثدان يف

لديد قري اطصوا بالتس ة للمالف للخصوبيام اليت ذألر ا اخلوا .

املبحث الثاني:ـ حكم العمل بالشبهة احملصورة
القول األول:ـ
و و القو بالقرعة ( )1بدو ا,ندرا

السدتخرايف اطدرم وحليدة بدا

ا,ندرا

دددا ادددس الددددين ال دددامل ( 1009دددد) ( نقدددل عدددن السددديد ا ليدددل ا د د الددددين
ندداووا)(( )2بتددوا اسددت ما القرعددة تددا وال بددها بدده )( )3ومددوا ال مددل ددو عتددد
اشت ا الق لة .
والدليل على ال مل بها و أ (التمسك بالقرعة يف مو وه احلام ب دد مدا دل
ه لري احلام بده م در ل مدوم احلدديث الدواا بيهدا مدن أنهدا أمدر لادل مشدال حتدى أ
السيد ا ليل ابن نداووا  ذ دة يىل ال مدل بالقرعدة يف الصدالة يىل أت ا هدام
للمتحري )()4ألما ذ دة ابدن القديم ( 751دد) ( )5يىل ال مدل بالقرعدة لدو نلدري املالدف
احدى امرأهي ه ب يتها م اشت هل عليده بدهخرى وأنهدا ( أحلدري يذا ألدا لواحدد قدري م دو

( )1القرعة اب الحا (

اضالة السهام أو قري ا بو أنرا

مشت ه السدتخرايف احلدري مدن بيتهدا) احلاديم حممدد

هق  /ا,بو ال امة للفقه املقاا .551 /
الدين أب القاسم عل بن س د الدين أب يبرا يم موسى بن ض فر بن حممدد بدن أمحدد امللقدة

(  )2و و ا
ب اووا احلسي
الفقه وألا

ال لوت الفانم احللد و دو مدن نق داء ا,ماميدة يف احللدة لده ألتدة عددة يف ا ,عيدة وألد لك يف

لس للفتوى يف احللة هويف بيها (م  664د) أنظدر اخلونسداات  /او دام ا تدام يف أحدوا ال لمداء

والسا ام . 609 /
( )3ال امل اس الدين  /مداا ا,حاام يف شرح شرااع اإلسالم  /ن ع حجرت .52 /
( )4القم  /القوانو اطامة  /يف. 42 / 2
( )5و و حممد بن أب بار أيو

أبو ع د اهلل اس الدين الدمشق ألا مولد ستة  691د ووباهه  751دد يف

مشري هتلم على يد ابن هيمية احلفيد (م  728د ) أنظر الزاألل  /ا,عالم  /يف.280 / 6
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با القرعة ه يته بيس د اللهة بها من يشاء وياو ه يو القرعة له قايدة مدا يقددا عليده
املالف )(.)1
وممددا يد ألر وا م عدددة أحا يددث يف ال مددل بالقرعددة عتددد اإلماميددة متهددا احلددديث
ال ت اعتمدوا عليده يف د ا امل قدام دو ( عدن حممدد بدن حاديم دا ل سدهلل أبدا احلسدن
عليه السالم عن ش ء بقا ل ل ألل حمهدو بفيده القرعدة لدل لده ل أ القرعدة خت د ء
ء)()2واملرا من ال مل بالقرعدة دو لتمييدز

وهصية ا وأما حام اهلل به بليس مبخ
احلرام عما عدا و

ا يستوضة عدم وضو

ال ياو اخلرب م ر ا وعليه ب تد بييدز ال در
ال ا ية أو مب تى مخر هتداو بدا

ا,ندرا

اشدترا ال مدة بداحلرام ,نده لدو اشدترلل
اطدرم بهدا ممادن عتداد هتداو ا,ندرا

مدن بدا

الدرباءة ( )3والظدا ر أ

د ا مدرا

باحة القوانو (م  1231د) من اعدا ه هل ا القو وههأليد نس ته يىل ابدن نداووا
(م  664د) .

املناقشة ورد االحتجاج بهذا القول :ـ
أعثر على أية اواية هتص على أ القرعة لال أمر مشال بدل ومدا دو متقدو

عن اإلمام عليه السالم
أ مصدددا

و أ القرعة لال أمر حمهدو حامده الدوا

ليددل القرعددة ددو عتددد اإلمددام يماددا لصدديل احلاددم الددوا

والظدا رت أت
والظددا رت

ل د لك املو ددوه ( واملددرا مددن ددوهلم ددو مشددال أو بيدده يشدداا عدددم ال لددم بدداحلام
الوا

وعد االنم تا باحلام الظا رت هة من ا هدام ال عددم ال لدم و االنم تدا

باحلام الوا

بقف يذ اإلشاا به ا امل تى موضو يف ويدع ا,حادام الفقهيدة سدوى

الق يددام) ()4لدد لك ال ي قددى للقرعددة مو ددوه ب ددد ألوندده مو ددوعه ا هددل بدداحلام
الددوا

والظددا رت بددل يقدددم علددى القرعددة أ نددى أبددل مددن ا,بددو ألهبددالة ال هددااة

( )1ابن القيم  /بدااع الفوااد  /يف. 264 / 3
( )2ال امل احلر  /وساال الشي ة يىل لصيل علوم الشري ة  /يف. 189 /18
( )3ألاشف الر اء عل  /مصا ا احلام الشرع والقانو املدن  /يف. 191 /1
( )4احلايم حممد نق  /ا,بو ال امة للفقه املقاا . 554 /
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وأبددالة احلددل وقري مددا ممددا لدديس لدده نظددر يىل وا ددع بددل ه ددو الو يفددة الف ليددة يف ددر
()1

الشدك يف الوا دع يذ ب دد ه ديو الو يفدة الظا ريدة هتتفد القرعدة بانتفداء مو ددوعها)
ل لك ال ميان يضراء القرعة مل ربة ال ر

ال ت يت ري عليه امل لوم باإلوا الحتمدا

ضريا ا,بدو ا,خدرى بيده  .وأشدك يف بدحة نسد ة مثدل د ا القدو البدن نداووا
(م 664د) وذلك بس ة ش وذ عن با

ال لمداء أوال و انيدا هصدريا ال دامل الشدهري

بالشهيد ا,و (م  786د) به القرعة ال هست مل يف ال دا ام يال يف مدواا خمصوبدة
مثل بدو أامدة الصدالة عتدد اسدتواء املرضحدام ألد لك بدو أوليداء امليدل يف جنهيدز عتدد
االستواء أل لك بو املوهى يف الصالة والدبن مع االستواء يف ا,بعلية وعددمها وقري دا
من املواا بل وأألد أنها ال هست مل ( يف الفتوى وا,حاام املشت هة يواعا )( )2بايف
يدعى اإلواه و و أ ر
ناووا حد

عهدا به من باحة املداا بيظهر أ نس ة

ا القو البدن

ستة  786د يىل ما ل  1009د .

القول الثاني :ـ
و و حلية ااهاا

ويع ا,نرا

هدا يا وليس ب ة واحدة ومدن القداالو بده

ما نس ه باحة القوانو (م  1231د) يىل اجمللس ( ( )3م  1110دد) حيدث دا (( )4
ا ال المة اجمللس (اس) يف ا,اب و دل لده ا ميدع مدا وا يف ا,خ داا الصدحيحة

( )1احلس

حممد سروا  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا /يف. 342/3

( )2ال امل أبو ع د اهلل  /القواعد والفوااد /يف.23 /2
( )3و و حممد با ر بن حممد هق بن مقصو عل ا,بفهان املشتهر باجمللس و دد اشدتهر جبم ده ل خ داا هدوىل
الو ااة الصفوية يف حدو ( 1090د) يف بلدة أبفها .
له ألتا

(ااا ا,نواا ) وأل لك ألتا

( ا,اب و) يف شرح أاب و حديثا وهوبى ستة ( 1110د) .

أنظر اخلونساات  /او ام ا تام يف أحوا ال لماء والسا ام . 119/
( )4وا نص احلديث عن اإلمام حممد ال دا ر عليده السدالم ( ألدل شد ء بيده احلدال واحلدرام بهدو لدك حدال
حتى ه ر

احلرام ب يته بتدعه) أنظر احلر ال امل  /وساال الشي ة يىل لصيل علوم الشري ة  /يف.91 /17
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يذا اشدت ه عليدك احلدال واحلدرام بهندل علدى حدل حتدى ه در

احلدرام ب يتده ( )1و د ا

أ وى عقال .
ونسددة يىل القم د ب يتدده يىل د ا القددو ( )2ول ددل وضدده التس د ة اسددتدالله عليدده
والدباه عته بدليلو .
أواللد ( نقو به ال ليل عقال وشرعا يد على احلرمة وال قا

وال يواه علدى

ب النه والقاال به موضو .
انيالددد نقددو ألمددا أ ااهاددا
بااهاا

احلددرام الددوا

احلرام أيعا حرام ولرميه حيت

يوضة ال لم بااهاا

احلرام الوا
()3

حرام وميان متع املقدمتو)

من

ا هدة بااهادا

.
حرمة لصيل اليقو بااهاا

احلدرام يذا

احلرام بتفس ذلك الف ل خبصوبه وحرمة مقدمة احلرام).

والظددا ر أ م تددى متددع املقدددمتو أندده

يتحقددري للمالددف علددم يف أندده اسددت مل

احلرام وااها ه حتى ياو اإلهيدا بدالفر ا,خدر حرامدا مدن بدا
أوال

الفدر ا,خدر الد ت

مقدمة لتحصيل الديقو بااهاابده ومقدمدة احلدرام

وبو املتع يف املقدمتو بقوله ( ( )4ي
ي لم بااهاا

املت قدد حددرام بتحصدديل الدديقو

املقدمدة  ,مدا ب لده

يان حراما عتد الحتمدا أ يادو احلدرام دو الفدر ا,خدر وألد لك مدا ب لده

أخريا بلم يتحقري له علم با,ب ا اخلابة خبصوبها .
و دددد اسدددتد بددداحة القدددوانو ( م 1231دددد) علدددى ضدددوا ااهادددا
ا,نرا

يف الش هة اطصدواة بهنده دو االاهادا

ويدددع

يف الشد هة قدري اطصدواة مدع ال لدم

بوضو التجس واحلدرام يقيتدا يف أنرابهدا وأ ( التمسدك يلدزم ال سدر واحلدريف ال يث دل
احلل وال هااة مب تى هرهة م اا ما ايث ي ترب اعددة ألليدة للحادم م در  ,مقتعدى

( )1القم  /القوانو اطامة  /يف.27 /2
( )2نسة ميل القم يىل

ا القو ألاشف الر اء عل  /مصا ا احلام الشرع  /يف.153 /1

( )3القم  /القوانو اطامة  /يف. 25 /2
( )4القم املصدا نفسه.
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ذلددك احلاددم ب هددااة بددحراء وسدديع الفعدداء الد ت هددتجس ب عدده و
يزاوهلا بالرنوبة و تايف يىل مزاولتها وال تايف يليها يف االضتتا
وم تددى ليلدده أ االضتتددا

ي لددم حملددها ملددن

عتها )(. )1

عددن قددري اطصددوا لدديس عسددر أو حرضددا يف ويددع

ا ,ما بالتسد ة يىل ويدع ا,شدخاص ايدث أ مدن ال يدزاو بدحراء وسديع الفعداء
ي سر عليه االضتتا

عن وي ه بس ة علمه بتتجس ب ج ماا قري م و مته خبدال

من تا بيده وال تدايف يىل م اشدرهه ومزاولتده و دد يتحقدري ال سدر واحلدريف يف اطصدوا
أيعددا يف حمددل احلاضددة والعددرواة بددال بددد يذ مددن واا ا,مددر مددداا ال سددر واحلددريف
وعدمها و ا صاا الش هة وعدمه .

رد االحتجاج بهذا القول ومناقشته:ـ

و د وا االحتجايف به ا القدو بده ا,خد بده يوبدل يىل ب دل ويدع اطرمدام
على وضه م اح به

مع بو احلال واحلرام امل لومو هفصيال ألاخلمر واخلل والزوضدة

وا,ضت ية على وضه يوضة االشت ا بريها ها(. )2
وأاضا أ ا,مر عتد من و ااهاا
بداع جتدويز احلدرام نفسده بده يشدر

ا ميع ليس أل لك  ,االلتزام بده لديس

املدااو املشدت هو بدالتجس الاهادا

الدتجس أو

يهألل اللحمو املشت هو بامليتة ,ألل امليتة  ,ذلك ياو لل عتدوا التجدرت( )3علدى
حده مدن

ب ل احلرام و و ديا عقدال ونقدال بدل ألدا

دروايام مد

ة اإلماميدة و

يلتددزم بدده ا ا ددل بعددال عددن ال لمدداء ن ددم يت ددري د ا الاددالم علددى مددن يقددو جبددوا
االاهاا

ب ة واحدة و

ا ليس يف املقام بدال بدد أ يادو

صدد م جتدويز االاهادا

لداع أخر مثل ابع ال ش أو سد ا وه أو سد ال واة أو ما شابه ذلك من ا,موا .

( )1القم املصدا نفسه.
( )2احلاارت حممد حسو  /الفصو الرروية  /يف.94 /2
( ) 3التجرت عتوا للتحقري مع ياا ة خمالفة املوىل
الافاية  /يف /8 /2م وه على امش ألتا

ا أنظدر ا,ا بيلد  /أبدو احلسدن بدن ع دد احلسدو  /شدرح

ألفاية ا,بو  /م

ة سيد حممو الاتاجب  /نهرا .
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ألما د ا االحتجايف به ا القو به ( ال سر واحلدريف يمندا يقتعديا ابدع احلادم
ال ت يده ا عليه على دا هره هما عليه بف قري اطصوا ملا ألا هره هما علدى وضدو
االضتتا

عته ومد ا يف حامده ألوضدو

االضتتدا

عدن مال ده ابتدا علدى اإلندال حتدى

بالتس ة يىل ما يزيد عته على دا العرواة ل موم موا
أو أقل ها لزم ااهفاعه على اإلنال خبال

ابتالء التاا به عامدة ا,حدوا

اطصوا لتداة اال

راا يليده وعلدى هقددير

حصدوله بددواا ابدع املتدع بيده مدداا ابدع ال سدر واحلدريف ال يوضدة عسدرا وال حرضددا
وهل ا ضا

وم حامه )(. )1

وم تى

ا اإليرا

و الفر بو ال سر التوع وال سر الشخص وأ ال سدر يف

قري اطصوا نوع وقداليب ويف اطصدوا شخصد وندا ا وبتداء ا,حادام علدى الرالدة
و التا ا وهل ا ي ترب يف قري اطصوا و اطصوا .
و أاى أ ال سر واحلريف يفقد احلادم ب ليتده سدواء د ا,مدوا اطصدواة أو قدري

اطصددواة وممددا ي عددد د ا ا,مددر ولدده ه دداىل( يُرِي ـدُ اسلَّ ـ ُ بِ ا ـ ْ اسْيُالْ ـرَ وَسَــت يُرِي ـدُ بِ ا ـ ْ
اسْ ُالْرَ)( )2وهفسري ا ( أ اهلل ه داىل أاا يف ألدل مدا شدرعه مدن ا,حادام اليسدر التدوع

ومته يب اا املريج واملسابر )( )3وأل لك هفسري اآلية ( وَمَت جَ َلَ عَلَيْ ا ْ نِي اسـدِّينِ مِـنْ
حَـرَ )( )4با هلا نفس معمو

ا التفسري( )5ومن عموم

اآليام يستد على أ

(ال سددر بتفسدده مددانع عددن هتجددز التاليددف وب ليتدده سددواء ألانددل أنددرا

الشد هة ليلددة أو

ألثرية)(. )6

()1احلاارت حممد حسو  /الفصو الرروية  /يف. 94 /2
( )2ال قرة – مية . 185 -174
( )3الس زواات ع د ا,على املوسوت  /موا ة الرمحدن يف هفسري القرم  /يف. 36 /3
( )4احلج . 78/
( )5الس زواات  /املصدا السابري .
( )6احلسي

حممد سروا  /مص اح ا,بو هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا /يف373 / 2
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وميان أ ير االحتجايف على القو بااهاا
ليددل شددرع علددى ااهاددا

ويع ا,ندرا

بده عددم وضدو

ا ميددع قددري مسددلم  ,عدددم الوضدددا ال يددد علددى عدددم
ا ميدع عقدال  ( ,ألدو جتدويز ااهادا

الوضو ي ابة يىل متع ااهاا

لررس الشدااه لاونده وسديلة يىل يمادا ااهادا

ا ميدع نقصدا

اطرمدام الوا يدة خبل هدا بداطلالم

ايث يقع االشت ا بيتهما و دو موضدة الخدتال نظدم ا,مدوا والفدرويف وقري دا )
حيث أ ما اشتمل احلرام اليقي
ي لم بااهاا

وي
ااه اا

حرام

ا وي

ي لم احلرام بشخصده بيده ألمدا أنده

احلرام يف الال ولة وااهاا

الفر ا,خر ي لم بااهاا

()1

احلرام الوا

ا,و يف املشت هو مثال بانده ب دد
من االست ما اخلاص ال حمالة.

وأما ي عاء باحة القوانو ب دم وضو اإلواه على ب ال القو به بدا ألدا
عمال وبتوى بال يوضد مدن ال لمداء ددميا وحدديثا أبتدى بااهادا
وال وابدا ا بانه

يتقل

ا ميدع ( )2وي ألدا

ا القو عن اجمللس (م  1110د ) يال باحة القدوانو

وال ميان التت ؤ بصحة ال ريري ال ت أوبل يليه بهد ا القدو ل وبد لك حد

اإلوداه

وال وابدا ا .
وأاى أ باحة القوانو ال ي

ة يىل د ا القدو بدل وال مييدل يليده ( )3ولادن

دد ا القددو مقدمددة عامددة وواسدد ة لالستشددها بددالقو بددالتخيري الاهاددا

ا,نددرا

املشت هة يف الش هة اطصواة وال ت و القو الثالث .

القول الثالث:ـ
و و حلية ااهاا

ويع أنرا

الش ه عدا ما يسداوت احلدرام بدال جتدة املوابقدة

الق ية بل لرم املخالفدة الق يدة أت التخديري بدو ا,ندرا

ب دال ويبقداء مدا يتحقدري بده

()1التربيزت موسى /أو ري الوساال يف شرح الرساال 323 /
( )2التربيزت موسى  /أو ري الوساال يف شرح الرساال 321/
( )3ألاشف الر اء عل  /مصا ا احلام الشرع والقانو املدن  /يف153 /1
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احلرام مب تى ( و است ما قري املساوت للحرام وأما ا ميع بال يذا باست ماله صدل
الق ع باست ما احلرام )(. )1
و د ذ ة باحة املداا ( م  1009دد) يىل د ا القدو يف اإلنداء املشدت ه بده
التجس ال يق ع بوضوبه يال مع لققه ب يتده ال مدع الشدك بيده) ( )2وألد لك يف

(اضتتا

ال ا ر املشت ه بثو

مسهلة الثو

أخر جنس حيث أ ( ال ت يقتعيه التظر عدم الفدر

بددو اطصددوا وقددري وأندده ال مددانع مددن اال تتدداه باملشددت ه بيمددا يفتقددر يىل ال هددااة يذا
يسددتوعة امل اشددرة جبميددع مددا و ددع بيدده االشددت ا )()3واسددتد علددى د ا القددو ألددل مددن
مهدت الترا

( ( )4م  1209د) بقولده ( ( )5لتدا حرمدة املخالفدة الق يدة للجميدع مدع

عدم القو بوضو

املوابقة الق ية ).

أل لك استد على
االسددت ما مددا
( )1الترا

ا القو باحة القدوانو ( م  1231دد) بقولده(( )6حليدة

يتحقددري اسددت ما مددا ال يتفددك عددن اسددت ما احلددرام ضزمددا ال مب تددى

أمحد  /متا ج ا,بو . 435 /

( )2ال امل  /مداا ا,حاام شرح شرااع اإلسالم . 42 /
( )3ال امل  /املصدا السابري  44 /وأنظر متا شام املسهلة يف ال وس أبو ض فر حممد بدن احلسدن ( م 460دد)
 /امل سوط  /ن ع حجرت  1271 /د  24 /أنظر ابدن ي ايدس أبدو ع يدد اهلل حممدد ال جلد احللد ( م 598دد) /
السراار  /ن ع حجرت  1270 /د  36 /وأنظر ال ان اا علد بدن حممدد علد (م  1215دد /ايداس املسداال يف
بيا ا,حاام بالدالال  /ن ع حجرت  /1275 /أحاام التجاسدام  /يف 45 /1وأنظدر الفا دل اهلتددت  /ألشدف
اللثددام  /يف 25 /1وأنظددر ال ددامل حممددد ضددوا ( م 1226ددد)  /مفتدداح الارامددة شددرح واعددد ال المددة  /م
الشواى  /مصر  1323 /د /ألتا

ددة

ال هااة  /يف . 126 /1وأنظر التربيدزت  /أو دري الوسداال يف شدرح الرسداال /

. 370
( ) 4و و مهدت ابدن أبد ذا الااشدان الترا د نسد ة يىل مسدقف اأسده ندرا علدى و

عدرا ألدا مدن ال لمداء

ا,عالم والفعالء ا,عيا املت حدرين يف ال لدوم بدتف يف الفقده واحلامدة وال قاادد ولده مصدتفام يف أبدو الفقده
متها ألتا

ضام ة ا,بو وأل لك التجريد يف أبو الفقه .

أنظر اخلونساات حممد با ر  /او ام ا تام يف أحوا ال لماء والسا ام . 647 /
( )5الترا

مهدت ابن أب ذا ( د  1209د)  /ضام ة ا,بو  /خم ونة يف مات ة الشيخ عل ألاشدف الر داء /

قري مر مة .
( )6القم أبو القاسم  /القوانو اطامة  /يف. 25 /2
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احلام بهنه احلال الوا

حتى يلزم الدتحام بدل مب تدى التمييدز يف اسدت ما أت متهمدا

أاا من حيث أنه حمهو احلرمة ل دم املرضع و ن نقو بوضو
أو أ يد مته) أل لك استد عليه أمحد الترا

للحرام الوا

يبقداء مدا دو مسداوت
()1

(م  1244د) بقولده

(احلري و حلية قري ما يساوت احلرام ختيريا بال ة الق ع باملوابقة بل لرم املخالفة).
ول ل أست يع عرس أ لتهم ب ريقول
ال ريري ا,و لد التمسك به لة أبل الرباءة بالتس ة للجا ل ال ت ال ي لم احلرام
()2

ب يته لقو اإلمام ال ا ر عليه السالم ( ألل ش ء حال حتى ه لم أنده حدرام ب يتده)
و وله عليه السالم ( ألل ش ء بيه حال وحرام بهدو لدك حدال حتدى ه در

متده ب يتده

بتدعه)(.)3
ا,حا يث خمصصدة ل مدوم ليدل لدريم ال تدوا املشدت ه أت أ خ دا

وأ
الشااه بوضو
االضتتا

االضتتا

خااضا ويذا هر

عن اخلمر يتتجدز علدى املالدف عتدد ال لدم بتحقيدري مو دوه
املالدف بدو مشدت هو يصدد علدى ألدل متهمدا أنده ال ي لدم

حرمتدده ب يتدده وال م ذلددك عدددم التاليددف باضتتددا
اإلوال ليس يال املو وه اخلاص الوا

املو ددوه الددوا

اجملهو بشخصه املد

أت أ امل لددوم
بو أحد املشدت هو

بيصد على ألدل متهمدا أنده ال ي لدم حرمتده ب يتده وال م ذلدك عددم التاليدف باضتتدا
()4

املو وه الوا
(ومن

.

ا يظهر أ أخ اا التوس ة يف املو وه املشت ه هقدم علدى ليدل حرمدة مدا

يف الوا ع وهقييد

و ال اس ويال

ي ري موا  ,لة الدرباءة معدابا يىل ألونهدا أخدص

متها)(.)5
( )1الترا

حممد بن مهدت بن أب ذا ( م  1297د)  /مشاا ا,حاام  /ن دة حجريدة  /نهدرا  1294 /دد

. 272 /
( )2احلر ال امل  /وساال الشي ة يىل لصيل علوم الشري ة  /يف. 91 /17
( )3املصدا نفسه .
( )4الترا

مهدت  /ضام ة ا,بو  /خم ونة قري مر مة .

( )5الترا

حممد /مشاا ا,حاام . 273/
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أت أ ا,خ اا الدالة على التوس ة هقدم على أ لدة االحتيداط يف الشد هة احلاميدة
املو وعية  ,ألال املشت هو ال ي لم حرمته هفصيال حيدث أ مدوا أبدل الدرباءة عددم
ال لددم بدداحلام هفصدديال ألمددا يسددتفا مددن خ ددا
ضريانده يف املدوا

بوضو

ا,خ دداا وال ددة االحتيدداط تددا ,

ي دري ,بدل الدرباءة مدوا ومبدا أ أبدل االحتيداط سدن

ال مدل بدده مدع الددتمان مددن ال لدم التفصدديل وعدمدده بدا أبددل الددرباءة أخدص متدده بدده
موا

بقف عدم ال لم باحلام التفصيل .
ومبا أ التاليف بامتثا شد ء ال مده ال لدم بده أو مبدا دو نريدري لل لدم ويال لدزم

التاليدف مبدا ال ي دا يسدتفا مدن أخ داا التوسد ة أ حادم الشدااه باباحدة شد ء يلددزم
احلاددم ب دددم حرمددة أو وضددو

مصدددا ه يف الوا ددع وي علددم حرمتدده أو وضوبدده اسددة

مفهومدده الالدد أت بددالتظر يىل ألددل مشددت ه مددن املشددت هو باعت دداا الشددك يف مو ددوعه
.

الوا

مثا ذلك يذا شك يف ألدو مدااع م دو خدال أو سدرا بددو هولدد علدم يودال
بوضو اخلمر ياو حامه التتاو  ,لة الرباءة على الش هة باملو وه مع وضو الدتص
من الشااه مثال بوضو

االضتتا

عن املر الوا

الال وذلك لتقدم أخ داا التوسد ة

يف املو وه املشت ه على ليل احلرمة (. )1
(وبا ملة ي أايد بامل لوم اإلوال مو وه اخل ا

الشدرع امل دو يف الوا دع

مددن حيددث حرمتدده مددثال بيتتف د بالش د هة اجملددر ة ووي أايددد خصددوص امل لددوم يف مددوا
الشددك املددر

بددو الشدد هتو بلدديس ددو عتوانددا ملو ددوه احلددرام يف اخل ددا

ليسددتد

بتحرميه)(.)2
ال ريري الثان لد أ ( املرا باالشترا
أيعا ال بد أ ياو أل لك ويف قدري

يث دل بداذا علمتدا التاليدف بالصدالة يف ا ملدة

( )1أنظر القم أبو القاسم  /القوانو اطامة . 25 /
( )2الترا

حممد  /مشاا ا,حاام . 274 /

و االشترا امل لوم أل لك بالرابع واملزيدل
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بال يث ل اشترا ذمتتا يال مبا هر لتا أنده بدالة ال بدال لم أو الظدن االضتهدا ت بهنده دو
الصالة و
ي

يث ل اشترا ذمتتا مبا و بالة نفس ا,مر خابة )(. )1
ذلك أنه

يث ل حصدو الشدرل وو دوه التاليدف يال مبدا

عليده الددليل

مددن املا يددام يمددا ب ريددري ال لددم أو الظددن وي حصددل بانعددمام ا,بددل والقددو باددو
ا,لفا وي ألانل أسام ,موا التفس اآلمريدة ولادن التاليدف
الشفا

م ربته ل دم هوضه اخل ا
وب لك با التاليف

يث دل يال مبدا أماتتدا

يليتا حتى نت ع ا ر اللفظ(.)2

يث ل يال مبا و ممادن لتدا لصديله بدا أمادن لتدا لصديل

اليقو باملا يام الوا ية بيهدا وي ه د ا الديقو يف لصديلها ألمدا دو الرالدة بداملت ع دو
الظن االضتها ت و

ا ي ابري الوا ع و د يرا ا بياتف باملعمو يف مقام االمتثدا أت

يقوم املعمو مقام املا ية للتفس اآلمرية يف مرحلة االمتثا ألما أ عدم وضو الددليل
الق

أبال بالتس ة يىل ويع أضزاء املا ية وشرونها دد يدؤ ت يىل التاليدف باطدا

أو يىل لزوم ال سر واحلريف يف لصيل ال لم بها لاثرة ا,ضزاء والشروط واملواندع ايدث
يوضة التو ف يف ألل واحد متها (.)3
ومن

ا يظهر أ اخل ابام الشرعية هث ل هفصيال للمشابهو أما لتا بال نسدت يع

ال مل بها يال على ا ر دا و ,هلدك اخل ابدام هث دل ألربيدام املسداال أمدا بدررياهها
به ليسل من اختصاص الشااه .
وبه ا با خ ا

الشااه الية ألل ش ء حتى ه ر

احلرام ب يته ي مل بها على

ا ر ا ألاربى والصررى هلدا دو اإلندااو املشدت هو أو الثدوبو املشدت هو بدا
ذلك يوضة الو وه يف احلرام الوا

( )1القم أبو القاسم  /القوانو اطامة . 29 /
( )2القم أبو القاسم  /القوانو اطامة . 29 /
( )3القم  /أبو القاسم  /م .

.

بااهاابهما يدل بد لك هقيدد د

يدل أ

القاعددة بف دل
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أحددد ما ختدديريا وعدددم (ااهاددا

الفددر اآلخددر ال د ت يوضددة ال لددم بااهاددا

احلددرام

)(.)1

الوا

رد االحتجاج بهذا القول :ـ
وعلى أسداا مدا هقددم ال يادو امل لدوم باإلودا شدي ا ي لدم حرمتده ب يتده ,نده
خاايف عن مو وه ا,خ اا اليت هد على احلليدة والتوسد ة مثدل احلدديث املد ألوا عدن

اإلمام حممد ال ا ر عليه السالم ( ألدل شد ء بيده حدال وحدرام بهدو حدال حتدى ه لدم
احلرام ب يتده)()2حيدث أ

علدى ياا ة بتفسده) ( )3وال

ولده عليده السدالم ب يتده (مد

يرا من اللفظ امل ألوا (ههأليد للعمري لال تمدام يف اعت داا ال لدم ألمدا يقدا اأيدل يددا
ب يته لدبع هو م االشت ا يف الرؤية )(. )4
ل لك بامل و الوا
اللفددظ يددرا

املر

بيتهما ال يصد عليه أنه م لوم احلرمة بدل أ

بشخصدده اخلددااض أت بتميددز عتددد ال ددا

دا ر

عددن قددري الد ت ددو ( احلددرام

اجملهو بشخصه أنه قري م لوم ب يته وأ احلرام متهما م لوم ال ب يته )(.)5

الوا

القول الرابع :ـ
و و االضتتا

عن ويع ا,نرا

أت حرمة املخالفة الق يدة ووضدو

املوابقدة

الق ية لل لم اإلوال ومن ال ين برحوا ب لك ال حران ( 1186د) حيدث دا
(و و ال يتم يال باضتتا
الددد

()6

ا ميع) وأل لك بددا الددين القمد (م  1218دد) يف مسدهلة

يف جناسددة أنددااو مشددت هو حيددث ددا (( )7علماؤنددا م قددو علددى عدددم ضددوا

( )1القم أبو القاسم  /وانو اطامة . 25 /
( )2احلر ال امل  /وساال الشي ة يىل لصيل علوم الشري ة /يف. 91 /17
( )3الترا

حممد  /مشاا ا,حاام . 274 /

( )4ا,نصاات  /برااد ا,بو . 241 /
( )5ا,نصاات  /املصدا نفسه .
( )6ال حران  /احلدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة  /يف. 510 /1
( )7و و بدا الدين حممد بن السيد حممد بدا ر الر دوت هدويف سدتة  1218دد وألدا أمدام أخ داات ولده شدرح
لوابية ا,بو للفا ل التون أنظر وله يف شرح الوابية . 133 /
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يان م يتا بل ألا ن ي ة مرسلة بهحد اإلنااو

االست ما عن ما انق ع بتجاسته وي

ال ب يته وال شك أ امتثا الته يمنا يتحقري بدد ويدع مدا يصدد عليده هلدك ال ي دة
بال بد من اضتتابها وي ا ) .و د ذ ة حمسن الاا م (( )1م 1234د) يىل التصدريا
باإلودداه علددى ذلددك حيددث ددا

( )2

( و ددد أوددع ا,بددحا

علددى

ددرواة اضتتددا

ا ميع) و ا به ا,نصاات ( 1281د) وبقا للمشهوا (. ) 3
و د استد أبحا

ا القدو علدى حرمدة املخالفدة الق يدة ووضدو

املوابقدة

الق ية لل لم اإلوال و و لد
أواللددددد ( وضددددو املقتعددددى للحرمددددة ل مددددوم ليددددل لددددريم ذلددددك ال تددددوا
املشت ه)()4حيث أ

و الشااه اضتتة عن اخلمر يد على حرمة اخلمر الوا

علدى

مددا ددو التحقيددري مددن ألددو ا,لفددا مو ددوعة للم ددان الوا يددة بيشددمل اخلمددر املوضددو
املشت ه بو اإلناءين امل لوم يواال وال وضه لتخصيصه بامل لوم هفصيال أنه سدر معدابا
يىل أنه لو اختص الدليل بامل لوم هفصيال خريف الفر امل لوم يوداال عدن ألونده حرامدا
وا يددا وألددا حددالالي وا ي د يا و د ا ال يلتددزم بدده أحددد حتددى مددن القدداالو باددو ا,لفددا
مو وعة للم ان امل لومة بدا الظدا ر أنده يريدد بده أعدم مدن امل لدوم يوداال ايدث أ
الدليل اله ويقتع حرمته أت مب تدى أ ال لدم اإلودال ألدال لم التفصديل ألال مدا
علة هامة للتتجز يف ذمة املالف.
( ) 1و و السيد أبدو الفعداال حمسدن بدن السديد حسدن احلسد

ا,عرضد الادا م هتلمد علدى يدد أبدو القاسدم

القمد ( 1231ددد) لدده مؤلفددام يف الفقدده وا,بددو ومتظومددة يف ا,شد ا والتظدداار مددن مسدداال الفددروه سددان بلدددة
الاا مو وهويف بيها ستة ( 1234دد) لده شدرح علدى ألتدا

الوابيدة يف ا,بدو للفا دل التدون ( 1071دد) ىدا

الوايف  .أنظر ال هران أقا بزا (م  1389د) ال اي ة يىل هصانيف الشي ة  /ط /1املات ة اإلسدالمية  /نهدرا /
 1389د  /يف.12 /25
( )2الاا م أبو الفعداال حمسدن بدن حسدن احلسدي
خم ونة يف مات ة الشيخ عل ألاشف الر اء /
( )3ا,نصاات  /برااد ا,بو . 244 /
( )4ا,نصاات  /برااد ا,بو . 240 /

ا,عرضد م  1234دد) الدوايف يف شدرح الوابيدة /153 /

ب ألر اسم التاسخ أو ستة التسخ  /قري مر مة .
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انيالد عدم املانع عقال أو شرعا على حرمدة املخالفدة الق يدة للم لدوم اإلودال
أما ال قدل ( بدال ميتدع مدن التاليدف عمومدا أو خصوبدا باالضتتدا
املشت ه يف أمرين أو أموا و دو ال قدا

عدن عتدوا احلدرام

علدى خمالفدة د ا التاليدف)( )1وم تدى ذلدك أ

املانع ال قل على حرمة املخالفة الق ية ال خيريف مدن ا دتو يمدا د ا التاليدف بدال بيدا
و

ا متتدف باملقدام لردرس حصدو االشدت ا يف املصددا أمدا املو دوه بمد و أمدا د ا

التاليددف خب ددا

حممددل بمددع القددو بددال لم اإلوددال ألالتفصدديل مددن ناحيددة التتجيددز

للمالف بانه ال يوضد مانع مته ب د يماا االحتيداط يف املشدت هو أو املشدت هام ( )2أت
( مددع ال لددم اإلوددال باحلرمددة لدديس ال قددا

بددال بيددا بددل أت بيددا أبددو وأو ددا مددن

ال لم)(. )3

وأما الشره( بلم ير ما يصدلا للمتدع عددا مدا وا مدن دوهلم علديهم السدالم
ألل ش ء حال حتى ه ر
حتى ه ر

أنه حرام ب يته وألل ش ء بيه حال وحرام بهو لك حدال

احلرام مته ب يته وقري ذلك بتاء على أ

ا,خ داا ألمدا لدل علدى حليدة

املشت ه مع عدم ال لم اإلوال وأ ألا حمرمدا يف علدم اهلل سد حانه ألد لك لدل علدى
حلية املشت ه مدع ال لدم اإلودال )( )4أت أ مدا يصدلا للمتدع شدرعا دو ضريدا أبدل
الرباءة يف أنرا

ال لم اإلوال وممان بع د ا املتدع بده لفدظ ه لدم يف اخلدرب م لدري

شامل لل لم اإلوال والتفصيل و و يف يبا ة اإلندال أ هدر ( بيصدري م تدى الروايدة
أ ألل ش ء مشدت ه بالشد هة ال دويدة بهدو حمادوم باحلليدة يف الظدا ر مدا

ي لدم حرمتده

هفصيال أو يواال سواء ألانل الش هة حامية أو مو وعية )()5ألما أ لفدظ (ب يتده) يف

( )1ا,نصاات  /برااد ا,بو . 241 /
( )2التربيزت  /أو ري الوساال يف شرح الرساال . 305 /
( )3ال تجوا ت  /متتهى ا,بو /يف. 243 /2
( )4ا,نصاات  /برااد ا,بو . 241 /
( )5التربيزت  /أو ري الوساال يف شرح الرساال . 325/
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اخلرب (ههأليد للعمري ض ء به لال تمام يف اعت اا ال لم ألما يقا اأيل يددا ب يتده لددبع
هو م و وه االشت ا يف الرواية)(. )1
ومما دا اإلشااة يليه أ يضراء أبل الدرباءة د الشد هام ال دويدة يصدا ل ددم
املقدام بانده مسدتلزم للتتدا ج وال يرهفدع يال بدااللتزام بهحدد

ال يا مدن الشدااه ( خبدال

ا,مرين أما ابع اليد عن احلام الوا

و و خال

الررس وأما ب ددم متجزيدة ال لدم

اإلوال )(.)2
و د ذ ة ال ج من ال لماء املتهخرين يىل ضوا ضريا أ لة الدخديص يف ب دل
ا,نرا

ولان بشرط أ ياو التاليف (ب ليا من ويع ا هام به ياو واضددا ملدا

و ال لة التامة لل ث أو الزضر الف ل مع ما و من اإلوا والدد

واالحتمدا بدال

حميص عن هتجيز وبدحة ال قوبدة علدى خمالفتده وحيت د ال حمالدة يادو مدا
علددى الربددع أو الو ددع والسدد ة أو اإلباحددة ممددا ي لددم أنددرا

ب مومده

ال لددم خمصصددا ,ضددل

متا عتها م ه)(. )3
وم تى ذلك أنه لو ألا التاليف ب ثيا ضريا بدا ال لدم اإلودال يادو متجدزا
يف ذمددة املالددف ومددا

علددى ألددو املشددت ه املقددرو بددال لم اإلوددال مشددموال بهخ دداا

الس ة والربع واإلباحة بانها خمصصة لل قل ومتجزية ال لم اإلوال ل لك بدا ال لدم
اإلوال يقتعد التتجيدز أت عتدد ضريدا هلدك ا,ندرا

يصد ا أ دل اه دة مدن ناحيدة

التتجيز على املالف من ال لم التفصديل وذلدك ,ضدل اضتمداه العددين و مدا ضريدا
أخ اا احلل والس ة واإلباحة يف ألل واحد من أنرا
يوداال املوضددو بددو ا,ندرا
ا,برا مع احلام الوا

الش هة ب ال وحرمة الفر امل لوم

ب ددال أيعددا أت هعدا احلاددم الظددا رت يف ألدل بددر مددن

امل لوم با ملة .

( )1ا,نصاات  /برااد ا,بو . 241 /
( )2ال جتوا ت  /متتهى ا,بو . 244 /
( )3اخلراسان  /ألفاية ا,بو  /يف. 208 /2
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وأاضا أ

ا ليس بواا ,نه ال ميان ينااا احتما م اا ة احلادم الظدا رت

يف الش هة ال دوية مع احلام الوا

بيها بل أ

الصدواة مدن التعدا حمتملدة ( بدو

ألل حام ا رت حم و يف حري الشاألة الوا ع وبو الوا ع املشاو وختدتص مبدا دن
بيه)(. )1
وعلددى ألددل حددا بددا اه ددة احلاددم الظددا رت بددو ا,نددرا
اإلوال بالتاليف مما

حمفو ددة مددع ال لددم

له أ ل اه ة عن ال لم التفصيل الد ت دو علدة هامدة للتتجيدز

بيتما ال لم اإلوال يقتع التتجيز ل لك ( ألا ال لم اإلوال ألالتفصديل يف حمدر
اال تعاء ال يف ال لية التامة بيوضة هتجيز التاليف أيعا لو

ميتع عتده عقدال ألمدا ألدا

ألثرية قري حمصواة أو شرعا ألما يف ما أذ الشااه يف اال تحام بيها)(.)2

يف أنرا

و د ا القو به ال لم اإلوال يقتع التتجيز بده الف ليدة يف التاليدف سد ا
عدن ال لدم بدااا ة املدوىل وه لدري قر ده لصددوا ب دل مدن ال دد لد لك ال م تدى لف ليدة
التاليف سوى هتجز مب تدى حادم ال قدل باسدتحقا ال قدا

علدى خمالفتده ( ن دم حمدل

الاددالم ددو احلاددم ا دددت الااشددف عددن اإلاا ة ا ديددة ال حمددر احلاددم اإلنشدداا
الصوات بدا,وىل أ يقدا ب دد ال لدم يوداال بت لدري اإلاا ة ا ديدة مدن املدوىل بدهمر ال
ي قددى يشدداا يف حاددم ال قددل بتتجيددز مب تددى عدددم ضددوا خمالفتدده الق يددة واسددتحقا
ال قا

عليه) ()3أت أ ( ب لية احلادم هاب دة لف ليدة مو دوعه ولديس ال لدم مدهخوذ يف

مو وعه أل هاو ب ليته متو فة عليه)(. )4
وألمثا على ذلك بانه لو علم املالف بوضو

(يألرام يد بن بار وحمدر هدر

بو شخصو ال يوضة نقصا يف علمه باإل ابة يىل مت لقة قاية ا,مر أ علمده
بتمام اخلصوبيام املان ة مدن الدد

دظ

بدو شخصدو ومدن امل لدوم بشدها ة الوضددا أ

( )1احلايم  /حقااري ا,بو  /يف. 48 /2
( )2اخلراسان  /ألفاية ا,بو  /يف.34 /2
( )3ألاشف الر اء عل بن الشيخ حممد ا ا بدن الشديخ دا ت  /هقريدرام الشديخ ألدا م الشدريا ت  /خم وندة
بقلم املؤلف  /ستة . 34 /1351
( )4احلسي

حممد سروا  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف. 71 /2
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عدم خل لك يف املتع من متجزية ال لدم يذ ال ايدة يف أنده مبجدر حصدو ذلدك ال لدم
اإلوال يتحر ال د و موابقته ب

ه وعقلده وب دد دو املدوىل ال هادرم ألدل واحدد

مددن الشخصددو متا عددا ملددا علددم ايددث اددم يودداال بدده أحددد الاالمددو لدديس م ابقددا
للوا ددع)( )1و د ا نظددري ال لددم التفصدديل بوضددو

اإلألددرام ددم يظهددر حمددا للدخدديص

الظا رت بيه با ا,خ بالدخيص ي دد م صدية لل لدم التفصديل بوضدو

اإلألدرام مدع

ال لددم أ ال قددل اددم باالمتثددا للتاليددف ب ددد وبددل احلاددم يىل املالددف ألواحلاددم
الوابل دد يادو حامدا وا يدا أو حامدا ا ريدا و بداذا وبدل ا,و ال حمدا للثدان
ويذا حصدل الشددك بددا,و ياددو الثددان (لد لك بوبددو ألددال احلامددو يىل املالددف يف
عددرس واحددد حمددا لاددو احلاددم الظددا رت اامددا يف نددو احلاددم الددوا

)()2ومددن

الوا ا أ خمالفة التاليف الوابل ام ال قل بق حه (باذا وبل التاليدف يىل ال دد
من حيث الاربى مب تى علمه ارمة شر

اخلمر مثال ومن حيث الصررى مب تدى علمده

بتحقيري اخلمر خااضا بقد مت ال يا وال ياو ال قا
وهر

على املخالفة حيت عقابا بال بيدا

اخلمر بو ماا و ال خل له يف مو دوه حادم ال قدل بقد ا املخالفدة )()3وعلدى

أساا الصررى والاربى بال يوضد بر يف حام ال قل بلزوم االمتثا أ ألدا احلادم
الظا رت اجمل دو يف أندرا

ال لدم اإلودال علدى خدال

مدع وبدو احلادم بدال لم

التفصيل أو بال لم اإلوال وألتتيجة لد لك بدا احلادم الدوا

للم لدوم باإلودا

بانه يلزم من ذلك اضتماه العدين يف مقام االمتثا (.)4

رد االحتجاج بهذا القول :ـ

وأاضا أ املوىل يذا أمر ع د باألرام يد بن بار وههيه ال د إلألرامه لداته هدر
بو ا تو بله أ يرضع للموىل ويقو له

أألرم يدد بدن بادر ,ند

أألدن أعربده و

( )1احلايم حمسن  /حقااري ا,بو  /يف. 49 /2
( )2احلسي

حممد سروا /مص اح ا,بو هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف. 73 / 2

( )3املصدا نفسه . 70/
( )4احلسي

حممد سروا  /املصدا نفسه . 73 /
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ه يتده لد

يقد ا مدن املددوىل عقددا

ع ددد ل ددم يامدده بدداإلألرام ألد لك بددا املددوىل لدده أ

يرخص ع د ب دم اإلألرام عتد الد

نفعال ومتة مته.

وأما القو به املالدف ي لدم ارمدة شدر

اخلمدر وأ اخلمدر متحقدري يف اخلداايف

بهحد املاا و بيجة اضتتابها به و لدو ألدا أحدد املداا و (أ) وا,خدر ( ) وأسده أ
املااع (أ) و سر بدا وا
أيعا ياو ال وأسه

وا وا

يدا يادو ال وأسده

انيدة دل أ املدااع ( ) دو سدر

الثة بايدف لادم بوضدو

اضتتابهدا م دا بدا أحدد ما

سر ال حما وال ت بيه اخلمر دو الد ت حادم الشدااه بوضدو

اضتتابده بدا ااهادا

أحد ما ميان أ يرخص بيه الشااه ل دم املخالفة خل ابه وأ الشدااه
أ ياو سرا وأ ب ل

ما هر

يقدل اضتتدة

د ا ال ي تدرب الشدااه (يذندا يف امل صدية الديت اسدتقل

ال قل بق حها ومتا عا ومتابيا لتاليفه ا,و أو حلادم ال قدل بوضدو
أو ي رحه ألال بل يرا نظري احلريف ال ت يربدع ال قدا

اإلناعدة بيؤولده

عدن التاليدف مدع بقداء التاليدف

با الشااه ب رو احلريف ابع ب لية التاليف وهتجيز )(.)1
و د يقا أ احلريف عتوا خااض عن حمل التزاه يف الشد هة املو دوعية محايدة
ويمنا الاالم يف حام ال مل باالحتياط بيها .
أ و أ حام ال مل باالحتياط يف الش هة اطصدواة دو حلرمدة املخالفدة الق يدة
أو وضو

املخالفة الق ية لل لم اإلوال املتتجز يف ذمة املالف .

( )1ألاشف الر اء على  /مصا ا احلام الشرع والقانو املدن /يف. 160 /1
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ومبا أ احلريف يربع هتجز التاليف امل لوم باإلوا على املالف باالهفا لد لك
ال هتجز لل لم اإلوال ب مة املالف أت يرهفع وضو
ولد لك أاضددا عدددم وضددو

االحتياط يف

الش هة .

ال مددل باالحتيدداط يف الشد هة اطصددواة بددل سددن

ال مل به ملا اهفري به ال قالء على اضحا االحتياط م لقا يف ضلة املتابع و بع املفاسدد
نيوية أو أخروية .

الفصل األول
حقيقة االحتياط وتطور مباحثه

املبحث األول :ـ تعريف االحتياط
أوال:ـ لغة
ثانيا:ـ اصطالحا
ثالثا:ـ مناقشة التعاريف

املبحث الثاني:ـ تطور مباحثه

حقيقة االحتياط وه ريفه ......................................................

املبحث األول:ـ تعريف االحتياط لغة واصطالحا
أوال:ـ االحتياط لغة
و و يما من الف ل الثال

حاط و واالسم مته احلونة واحلي دة و وم تدا (بدانه

وحفظه وه هد )(.)1
والف ل احتاط الثال

مزيدا واالسم مته حونا و وحي دة وحياندة وم تدا (أخد

يف احلزم) ()2مع ال لم أ احليانة مب تى احلفظ(.)3
و يل (احتداط الرضدل يذا أخد يف أمدوا بدا ال حدزم وواحتداط الرضدل لتفسده أت
أخ بالثقة واحلونة واحلي ة واالحتياط)(.)4
و يل االحتياط ( و ا,خ با,و ري من ويع ا هام)(.)5
وأل لك و ( نلة ا,حف وا,خ بهو ري الوضدو )()6أت (االحددا عدن اخل ده
ويهقانه)(. )7

( )1الفريو مبا ت حمد الدين  /القاموا اطيف  /م
بصل احلاء با

ة الس ا ة  /نشر املات ة التجااية الاربى  /مصدر /يف/ 2

ال اء . 355 /

( )2املصدا نفسه .
( )3املصدا نفسه.
()4ابن متظوا أبو الفعل وا الدين حممد بن مارم ا,بريق املصرت /لسا ال ر
لل اعة والتشر  /بريوم  1388 /د –  1968م  /يف 279 () / 7با
( )5الافوت أيو

اا بدا ا و اا بدريوم

احلاء . 279 /

بن موسى  /ألليام ابن ال قاء  /اا ال اعة ال امرة  /مصر  1253 /د . 20 /

( ) 6الفيوم أمحد بن حممد بن عل بن امل رى  /املصد اح املدتري يف قريدة الشدرح الاد ري  /اا الاتدة ال لميدة
بريوم  1389 /د /يف / 1ما ة أحوط . 189 /
( )7املصدا نفسه.
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ثانيا:ـ االحتياط اصطالحا
الددل الظا ريددة ( ددو التددواه نفسدده و و ددو اضتتددا

مددا يتقد املددرء أ ياددو قددري

يصا لرميه عتد )(.)1

ضاازو وي

الشدريف ا رضدان (()2م  816دد) ( دو حفدظ الدتفس عدن الو دوه يف

وعر
املآ م )(. )3

الل ا,با ية ( ب ل ما

يتيقته املالف أنه عليه وخا

أ ياو عليه )(. )4

ويالحدظ مدن الت دريفو السدابقو أ املددرا مدن د ا االبد الح دو الددواه()5يف
ال ا ام امل امالم واخلو

من أ ياو ال مل ال ت يهه به املرء حراما عليده بيصدي ه

اهلال من حيث ال ي لم .
وندا ذلك ضليا عتد ه ريف السدلم ( م  770دد) (االحتيداط دو الدواه و دو
أ يده املالف ما يري ه يىل ما ال يري ه)(.)6
( )1ابن حزم حممد بن عل حزم ا,ندلس (م  456د)  /ا,حاام يف أبدو ا,حادام  /اا ا يدل بدريوم /
ل تا /1997 -1407 /يف. 50 /1
(( ) 2و و عل بن حممد بدن علد امل درو

بالشدريف ا رضدان مدن أل داا علمداء ال ربيدة وبيلسدو

) ولدد سدتة

 740د ومام  816د  /انظر الزاألل  /ا,عالم /يف.159/2
( )3ا رضان أبو احلسن عل بن حممد (م  819د) الت ريفام  / 706 /الداا التونسية للتشر 1971 /م . 7-6 /

( )4التمددي

و الشدديخ

ددياء الدددين ع ددد ال زيددز ( م 1223ددد) /التيددل وشددفاء الرليددل /مات ددة اإلاشددا  /ضددد

/اململاة ال ربية الس و ية / 1985– 1405/يف. 425/ 12
( )5الددواه لرددة دو التقددوى أنظددر الفددريو مبددا ت  /القدداموا اطدديف  /يف / 93/3بصددل الددواو بددا
ا رضان ( و اضتتا

الش هام خوبا من الو وه يف اطرمام) أنظر ا رضان  /الت ريفام. 24 /

ا القرايف (بهنه هر ما ال بها به ح اا مما به بها ) أنظر القرايف شدها
بن ع د الرمحدددن الصدتهاض (م  684دد)  /الفدرو  /عدا
جتتددة الشد هام خددو

ال د و ددا

الددين ابدن ال داا أمحدد بدن ي ايدس

الاتدة  /بدريوم /يف 210 /4دا الصدت ان ( دو

الو ددوه يف حمددرم) أنظددر الصددت ان حممددد بددن يىاعيددل الاحالند (م  1183ددد)  /سد ل

السالم شرح بلوغ املرام  /مراض ة ع د ال زيز اخلول  /بريوم  /ل تا  /يف.171 /4
( )6السلم أبو حممد عز الدين ع د ال زيز بدن ع دد السدالم (م  660دد) واعدد ا,حادام يف مصدا
ه ليري نه ع د الرؤو
.19

ا,يدام /

س د  /مات ة الاليدام ا ,ريدة  /اا الشدر لل اعدة  /القدا رة  /مصدر /1388 /يف/2
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وعر

عتد اإلمامية ب دة ه ريفام متهالد

ددا ال حراندد ( ()1م  1186ددد) ( ددو ع ددااة عمدداخيريف بدده املالددف مددن عهدددة
التاليف على ويع االحتماالم( )2و ا باحة القوانو اطامدة )(( )3م 1231دد)
(و و ا,خ مبا ال تمل العرا أو يما ألا أ ل
املت دددا ا متددده يف ال دددر

راا سواء ألا ب ال أو هرألدا ألمدا دو

والشدددره بدددل دددو دددا ر مدددن أ دددل اللردددة )()4و دددا أمحدددد

الترا دد (()5م 1244ددد) ( ددو ا,خدد مبددا ددو أوبددى للددتفس مددن اهلددال يف بددواة
االحتما )()6ويزيد

ا امل تى حسن ألاشف الر اء(()1م  1262د) حيث دا (و دو

( )1و و يوسف بن أمحد بن يبرا يم بن أمحد بن با

بن أمحد بن عصفوا الداا ت ال حران ولدد يف ريدة
(احلددااري التا درة يف احادام ال ددة ال دا رة) يف

الداا و

أحدى رى ال حرين له هصانيف عديدة متها ألتدا

الفقه وألتا

(الداا التجفية) يف الرضا وأل لك (لؤلؤة ال حرين ) هويف يف ستة ( 1186دد) يف مديتدة ألدربالء أنظدر

اخلونساات حممد با ر (م  1313د) او ام ا تام يف أحوا ال لمداء والسدا ام  /نلدع حجدرت  1347 /دد /
. 741
( )2ال حران يوسف ( 1186د) احلدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة  /لقيدري حممدد هقد االيرواند  /اا
الاتة اإلسالمية  /م

ة التجف ا,شر

 1377 /د  /يف68 /1

( )3و ددو أبددو القاسددم بددن حممددد حسددن ا يالن د امللقددة بالفا ددل القم د لدده اسدداال عديدددة يف الفقدده وألتددا
(القوانو اطامة ) يف أبو الفقه هويف يف ستة ( 1231د) أنظر اخلونساات  /او ام ا تدام يف أحدوا ال لمداء
والسا ام (م . )492
( ) 3القمد أبدو القاسدم حممدد بدن حسدن ا ديالوت (م  1231دد) القدوانو اطامدة  /ن دع حجدرت  1301 /ددد /
يف.28/2
( ) 5و و أمحدد بدن حممدد مهددت بدن أبد ذا الااشدان الترا د لده هصدانيف عديددة يف الفقده واللردة واحلسدا
وال قااد واملت ري وعلم الاالم وله ألتا
مدة نويلة يف مديتة التجف ا,شر
ال شرة  /امل
( )6الترا

(املتدا ج) يف أبدو الفقده هدويف سدتة ( 1244دد) يف ايدرا ب دد أ عداا

أنظر ال هران أقا بزا (م  1389د)  /الارام الرباة يف القدر ا الدث ب دد

ة ال لمية  /التجفا,شر  1374 /د /يف. 20 /2
أمحد بن حممد مهدت بن أب ذا (م  1244د) متدا ج ا,بدو  /ن دة حجريدة /

وهاايخ ال ع . 420/

يد ألر مادا
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ا,خدددددد مبدددددددا دددددددو أو دددددددري للدددددددتفس عتدددددددد الدددددددد )()2و دددددددد عربددددددده حممدددددددد
الترا (()3م  1297د) (ال مدل مبدا صدل الق دع بده بددا الوا دع ويحدرا

علدى مدا

عليه يف نفس ا,مدر عتدد الشدك ولدو بتادراا ال مدل سدواء ألدا يف نفدس التاليدف أو يف
املالف به)(.)4
و د سم حممد هق احلايم ()5االحتياط يىل سمو لد
االحتياط الشرع ( و حام الشااه بلزوم اإلهيا جبميع حمدتمالم التاداليف أو
اضتتابها عتد الشدك بهدا وال جدز عدن لصديل وا هدا مدع يمادا اإلهيدا بهدا وي دا أو
اضتتابها)(.)6
واالحتياط ال لم ( و حام ال قدل بلدزوم اخلدرويف عدن عهددة التاليدف املتجدز
يذا ألا مماتا)()7و د عر

اخلدوا ( )8االحتيداط بهنده ( ال مدل الد ت يتديقن م ده بدراءة

ال مة من الوا ع اجملهو )
( )1و و ( حسن بن الشيخ ض فر التجف الفقيه املتفر املشهوا و و أيعا من أضالء علمداء مانتدا وألدرباء ند الء
أوانتا متتهيا يليده أمدر الفقا دة يف الددين واااسدة علمداء اجملتهددين) لده ألتدا
أبو ألشدف الر داء هدويف يف التجدف ا,شدر

أندواا الفقا دة يف الفقده وألتدا

شدرح

سدتة ( 1262دد) أنظدر اخلونسداات  /او دام ا تدام يف أحدوا

ال لماء والسا ام . 182/
( )2ألاشدف الر داء حسددن ( 1262دد)  /شددرح أبدو ألشددف الر داء  /خم ونددة يف مات دة الشدديخ علد ألاشددف
الر اء . 320/
( ) 3و و حممد بن حممد مهدت بن أب ذا الترا

بداحة ألتدا

ا,بدو أنظدر ال هراند أقدا بدزا  /الادرام

الرباة يف القر الثالث ب د ال شرة  /يف. 629 /2
()4الترا د حممددد بددن أمحددد مهدددت (م  1297ددد) مشدداا ا,حاددام  /ن ددع حجددرت  /ن ددع أقددا حممددد بددا ر /
نهرا  1294 /د. 290 /
( )5و و السيد ا ليل حممد هق احلايم ععو اجملمع ال لم ال را

–ال احث .

( )6احلايم حممد هق  /أبو الفقه املقاا  /ط /3اا ا,ندلس لل اعة والتشر  /بريوم 1963 /م .495 /
( )7احلايم  /املصدا نفسه . 521 /
( ) 8و و السيد أبو القاسم املوسوت اخلوا

عيم احلدو ة ال لميدة يف التجدف ا,شدر

واملرضدع الددي

ا,علدى

للشي ة ا,مامية يف الو ل احلا ر لده هصدانيف عديددة يف الفقده وا,بدو والتفسدري واحلدديث ي دابة يىل هقريراهده
بيها اليت ألت ها هالمي

باضا ة مته ( .ال احث) .
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وعربدده ألاشددف الر دداء ( ()1ددو مددا صددل بدده الق ددع بامتثددا التاليددف والدديقو
اصددو الوا ددع امل لددو

متدده مددن و االسددتتا يىل حجددة شددرعية ألآيددة رمنيددة أو ددو

م صوم أو بتوى حمتهد أو و ذلك يف ه يو الوا ع)(.)2

ثالثا:ـ مناقشة التعاريف
ال ختلو الت اايف السابقة من ب ج املالحظام اليت ة اإلشااة يليهالد
1د أ ه اايف ا,ضالء القدماء من علماء املسلمو ه تمدد علدى الدربف بدو ما يدة
االحتيداط وما يددة الددواه علدى أسدداا أ الددواه ددو االحتيداط املتدددو ()3عتددد ال مددل
للتقر

يىل اهلل ه اىل يا ة يف التقدوى ول دل هوسدع علمداء ا,بدو يف ا,وندة ا,خدرية

ف احلددو بدو االحتيداط الواضدة واملتددو
عتد اإلماميدة خابدة دو الد ت خد و

برب دوا

ل و أسس و واعد وشروط رت على ن قها .
ولا
و

الحظل يف ه اايف ب ج ال لماء د برحوا به االحتيداط دو الدواه و

ا ليس ذا  ,خشدية اهلل وجتتدة الو دوه يف اآل دام والوضدل عتدد و دوه ميدام اهلل

ه اىل أللها هدخل

من مصدا الواه ولاتها ليسل احتيانيا.

2دد لددد الظا ريددة ه ريددف االحتيدداط باالضتتددا

أت الددد بيتمددا لددد

االبا يددة

بالف ل واحلقيقة و د ياو ب ال أو هرألا أو هاراا لل مل حسة موا االشت ا .
3د يف ه ريف (السلم ) ليس ألل اي ة هدعو يىل الد من دل املالدف  ,ذلدك
د ي د من يل الوسواا واحلريف يف الدين .
4د من ه ريف ال حران لالحتياط يفهم مته أنه رت يف ويع حمتمالم التاليدف
ومن امل رو

أنه ال ميان االحتياط عتد واا ا,مدر بدو الوضدو

والتحدريم مدع بقدد

( ) 1و و الشيخ عل بن الشيخ حممد ا ا بن الشديخ دا ت م ألاشدف الر داء لده هصدانيف يف الفلسدفة واملت دري
وال ربية واآل ا

والفقه وا,بو ( .ال احث) .

( )2ألاشف الر اء الشيخ عل بن الشيخ حممد ا ا بن الشيخ دا ت  /التدوا السدانع يف الفقده التدابع  /م
اآل ا

التجف ا,شر

 1381 /د /1961 -يف. 52 /1

( )3ا,نصاات  /برااد ا,بو . 216 /

دة

47

 ...........................................................االحتياط حقيقته وحجيته

املزية على الدضيا بيتهما باذ الت ريدف قدري مدانع د ا علدى اعت داا أ ه ريفده يشدمل
االحتياط الواضدة واملتددو
ا,بل عدم الوضو

مدع ه ريفده علدى أنده ال احتيداط يف الشد هة الوضوبيدة ( أ

حتدى يث دل ليلده و د ا القسدم ممدا ال خدال

وال شدك يف بدحة

االستدال به وال مل عليه)(.)1
5د أ الت اايف اليت أوا ا الشدريف ا رضدان (وبداحة القدوانو) و(أمحدد
الترا ) و (حسن ألاشف الر اء) ه تمد علدى الت ريدف اللردوت و دد بدرح (بداحة
القوانو) ب لك بقوله ( و و دا ر أ دل اللردة ) ألمدا أ اسدت ماهلم مدل مثدل حفدظ
انفددس و (أوبددى للددتفس مددن اهلددال ) و ( ا,و ددري للددتفس) ددا رة يف امل تددى اللرددوت
لالحتياط وم ت دة عن امل تى االب الح ال ت مدن املستحسدن أ يد و شدروط ال مدل
باالحتيدداط بالتفصدديل باعت دداا أحددد الو ددااف ال مليددة عتددد الشددك بدداحلام الددوا
للمالفددو بددا مددا ياددو أو ددري للددتفس أو أوبددى هلددا عتددد الد ج ال ياددو ألد لك عتددد
اآلخرين بال ياو لالحتياط حدو و وابف عتد ذا وأ حفظ التفس عن الو دوه يف
املآ م

من مستلزمام اإلميا والتقوى ل لك بدالت ريف عدام ال يفهدم متده خصوبدية

االحتياط .
6د د أ ما يددة االحتيدداط واحدددة وهقسدديمه يىل احتيدداط شددرع وعقل د يمددا بتحددو
املالحظددة يىل ا ,لددة الدالددة عليدده باالحتيدداط الشددرع أ لتدده مددن الشددره و د الاتددا
والستة وال قل ()2بما م تى أ ي ألر االحتياط ال قل مدع أ

ليلده يتدا ش

دمن أ لدة

االحتياط الشرع وما ذألدر حممدد هقد احلاديم مدن (لدزوم اإلهيدا ) و(لدزوم اخلدرويف)
يفهم مته وضو

االحتياط مع ال لم أ لالحتياط وضه من احلسن امل لري

نلمسده مدن

الت ريفو.

( )1ال حران  /احلدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة  /يف. 43 /1
( )2مبا أ املسهلة خالبيه بو امل ا ة عامة وامل
على أبل االحتياط .

ة الواحد ا,مامية خابة ل لك ال يوضدد ليدل مدن اإلوداه
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ألمددا أ ا,حاددام التاليفيددة يف الشددري ة حمصددواة بالواضددة واملسددتحة وامل دداح
واملارو واحلدرام( )1و

يد ألر

دمتها االحتيداط ألحادم مدن ا,حادام لد لك ال م تدى

ل ألر ألجتس يف ه ريف االحتياط.
أو بتحو املتجز للتاليف أت أما أ ياو الشااه أو ال قدل دو التمجدز للتاليدف
والتتجيز ال قل

و ( حادم ال قدل اسدن ال قدا

وأ التتجيز الشرع

و حام الشااه بال قا

علدى هقددير املخالفدة )( )2للتاليدف

على من خيدالف ذلدك التاليدف واحلدا

أ االحتياط ليس متجزا على املالف بل أ التاليف و الد ت يتتجدز وضهدة التتجيزيدة
يما عقليه أو شرعية ل لك ال ميان أ ياو ضدتس االحتيداط يف ه ريفده دو احلادم ,
االحتياط ليس متجزا على املالف ( ويلزم من عوى ألونده متجدزا ألدو الشد ء حامدا
يف نفسه)( )3وحا االحتياط ليس أل لك.
7د ه ريف اخلوا لالحتياط ال ميتع من خو ما ية التقليد()4بيه ال ت و أيعدا
متحد با تس مع ه ريف االحتياط امل ألوا يف أنه ال مل ال ت يقدوم بده املالدف مسدتتدا
يىل بتوى حمتهد وال ضدا واهفا دا بدو ويدع املد ا ة بدراءة ذمدة املالدف عتدد التقليدد
عتد عروس ا هل( )5يف الوا دع  .ويددابع الد ج عدن الت ريدف املد ألوا بقولده (بادل
مالددف ال بددد لدده يف ع ا اهدده وم امالهدده مددن احلددزم بامتثددا التاليددف الد ت وضدده يليدده يف
الشري ة اإلسالمية .
با ألا حمتهدا له داة استت اط ا,حاام من أ لتها عمل مبدا أوبدله يليده الددليل
وي

ياددن أل د لك ألمددا يف قالددة املالفددو لزمدده هقليددد ذلددك اجملتهددد ا ددامع لشددرااع

( )1ذألر ال ج أ ا,حاام سداسية أو س اعية ولان االهفا على أ ال يقل عن سسدة أحادام بدو املد ا ة
اإلسالمية .ال احث.
()2احلايم حمسن (م  1390د) حقااري ا,بو  /30/امل

ة ال لمية  /التجف ا,شر

 1372 /د  /يف. 30 /2

()3احلايم  /املصدا نفسه . 31 -30 /
( )4و و اإلستتا يف مقام ال مل يىل بتوى حمتهد أنظر اخلوا  /املساال املتتخ ة . 2/
( )5احلسي
التجف ا,شر

حممد سروا الواعظ  /مص اح ا,بو  /هقريرام السديد أبدو القاسدم اخلدوا  /م
 1387 /د  /يف. 342 /3

دة التجدف /
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الفتوى وال مل بفتوا أما اال حتيداط بانده قال دا مت سدر أو مت د ا يمدا للجهدل مبدوا

أو

أليفيته بيقلد الفقيه بيهمدا)( )1ومدن الوا دا أنده عتدد هقليدد املالدف للمجتهدد يف ال مدل
مبشروعية االحتياط انتفل حقيقة االحتياط وحل حملها حقيقة التقليد بالتس ة للمالف.
8د ذألر حممد الترا

هو يحا لت ريف لالحتياط ( ماا الق ع مب ابقة ال مدل ملدا

يف الوا ع والعرواة ا ية خبرويف ال هدة حيت )( )2واحلقيقة

أ ال مل باالحتيداط

ال ياو م ابقدا ملدا يف الوا دع ل دروس الشدك بيده أوال وأ أبدالة االحتيداط (ال هادو
حمر ة للوا ع ال وضدانا وال بالت د الشرع )(.)3
ددم أ

ولدده ( سددواء ألددا الشددك يف التاليددف) ال ميتددع خددرويف أبددل الددرباءة عددن

الت ريف .
9ددد ال مياددن القددو أ ال مددل باالحتيدداط ددو

ددع بدداحلام الددوا

,ندده أحددد

ا,بو ال ملية قري اطدر ة ولديس نظدر يىل الوا دع بدل د ع دااة عدن و دااف عمليدة
للجا ل خبصوص الوا ع أو ما نز متزلته وبت ري أو ا

و ااف عتد ندرو الشدك

يف التاليف واملالف به .
ولان باعت اا هتجدز التاليدف أو حتدى احتمدا هتجدز بدا

تدا أ در للق دع ( ال

ش ء نز متزلته بانه ال بد يف التتزيل مدن أمدوا ال دة متدز ومتدز عليده ووضده التتزيدل
أت ا ,ر ال ت ياو التتزيل بلحا ه و و املصحا ل لك )( .)4ل لك با االحتيداط ال
ياو يف متزلة الق ع بدل ا ,در املصدحا للتتزيدل  .و د ا ا ,در سد ه أ (ا,بدو قدري
اطر ة ألا ا

االحتياط باعت اا مرب يتها لدإلاا ة الوا يدة يف در

الشدك هقدوم مقدام

( )1الرريفد د حمد د الددددين املوسدددوت  /االضتهدددا والفتدددوى يف عصدددر امل صدددوم وقي تددده  /ط / 1اا الت ددداا
للم وعام  /بريوم  /ل تا  1398 /د . 95/
( )2الترا

 .حممد  /مشاا ا,حاام . 390 /

( )3الشا رو ت سيد عل احلسي

(م  1375د) ااسام ا,ستاذ اطقري اخلوا يف ا,بو ال مليدة  /امل

احليداية  /التجف ا,شر  1371 /د – 1952م . 38 /
( )4الشا رو ت  /ااسام ا,ستاذ اطقري اخلوا يف ا,بو ال ملية . 38 /

دة

حقيقة االحتياط وه ريفه ......................................................

الق ع و قري أ

يامها مقامه من ضهة التتجيز ال يف هرهية م اا الوا ع ل دم هافدل مثلدها

إل ام الوا ع )(.)1
وأ يبرا اإلاا ة الوا ية يف ر

الشك

ل لزاما علدى املالدف باإلناعدة أو

املوابقددة الق يددة للتاليددف املشدداو وي ألانددل اإلناعددة مت لقددة بامتثددا التاليددف وأ
قددرس املددوىل متدده ( ددو حصددو الوا ددع ويهيددا م لوبدده وباالحتيدداط صددل الوا ددع
وم لو

املوىل

ا بهو نوه من أنواه اإلناعة اليت ال ميان ض ل عدم اإلناعة به بقداء

( )1الربوضر ت حممد هق  /نهاية ا,بااا  /هقريرام الشخ حممد
التجف  1371 /د  /يف. 22 /3

ياء ال را

(م  1361د) امل

دة ال لميدة/
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املهموا به على م لوبيته)(.)1
ويظهددر مددن ذلددك أ ه ريددف عل د ألاشددف الر دداء ددو أ ددر

الت دداايف حلقيقددة

االحتياط وأاى أ ياو ه ريف االحتياط و ( و يفة عملية صل بها الق ع بامتثدا
التاليف واليقو اصو الوا ع امل لو

مته و اسدتتا يىل حجدة شدرعية ألهيدة رمنيدة

أو و م صوم أو بتوى حمتهد أو و ذلك يف ه يو الوا دع)  .ويدرا بالو يفدة ال مليدة
ل يا أ االحتياط أبل عمل يف ر
االستصحا

الشك ويدرا بالد ت صدل بهدا الق دع يخدرايف

ال ت يقوم مقام الق ع ال ريق بس ة الت د من الشدااه با,خد بداليقو

السابري بيه ويرا بامتثا التاليف يخرايف أبل الرباءة اليت مو وعها ا هل بدالتاليف
ويرا باليقو اصو الوا ع امل لو

مته يخرايف القرعة الديت مو دوعها ا هدل امل لدري

باحلام الوا

بعال عن الظا رت  .ويرا من و االستتا يىل حجة شرعية بيدا أ

ال مل يف ر

الوا ع اجملهو بس ة نرو الشك يف التاليف أو املالف بده وال يشداا

يف أ الدتص الشددرع حجددة شددرعية وألد لك بتدوى اجملتهددد حجددة شددرعية ()2أيعددا ,
االضتهددا

ددو ( اسددتفراغ الفقيدده الوسددع لتحصدديل الظددن بدداحلام الشددرع ( )3ول د لك

لصل به املوابقة االحتمالية امل تربة للتاليف و ي دابة يىل أ االضتهدا

دو مدا در بده

امتثا التااليف االلزاميه(.)4

املبحث الثاني :ـ تطور مفهوم االحتياط
يف بدايددة الدددعوة اإلسددالمية وبوضددو الددتيب حممددد بددلى اهلل عليدده والدده
وسددلم

ألددا يذا ه ددرس مسددهلة بقهيددة للصددحابة ا د اهلل عددتهم يرض ددو

يليدده

( )1ألاشف الر اء عل  /التوا السانع يف الفقه التابع يف. 53 / 1
( )2ا,نصاات  /برااد ا,بو . 2/
( )3ابن احلاضة عثما بن عمر بن أب بار املالا (م  646د)  /خمتصر املتتهدى  /امل

دة الادربى ا,مرييدة /

بوال  /مصر  1317 /د /يف 289 /2وا اع  .ودا الددين أبدو متصدوا حسدن بدن يدن الددين بدن علد بدن
أمحدد التحداايرت الشددام (م  1011دد) م دا
 1378د م .232
( )4اخلوا  /املساال املتتخ ة . 2/

ا,بددو ن دع حجدرت  /املات ددة ال لميدة اإلسدالمية  /نهددرا /
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بلى اهلل عليه واله وسلم

خصوبا عتد عدم هدوا أو يودا

الدتص القرمند

الاريم أو بقدانهم للتص يف هلك املسهلة  .ولان ب دد انتقدا نديب الرمحدة بدلى اهلل
عليدده والدده وسددلم

يىل ضددواا ا

ألددريم بقددد الصددحابة مددرض هم وم لمهددم و ومددع

ه وا احلياة امل يشية و يا ة الفتوحام اإلسالمية وه ر هم للسؤا واالستفساا ل ج
املساال املستجدة ألا يفتو بها أما استتا ا يىل ما اعتربو من هفسري لآليدام الارميدة أو

مبا حفظو من حديث عن نيب الرمحة بلى اهلل عليده والده وسدلم
أ ر له يف ألتا

وأمدا مدا ال

وال خرب بقد ذألرم ب ج الاتة هو فهم عدن الفتدوى بدل ضدوابهم بدال

ندات أو ال ن لدم ( )1و وذلدك حد اا مدن القدو علدى اهلل عزوضدل بردري علدم أو ابدداء
عليه .
و د ساا ب ج التاب و وهاب

التاب و وب ج الفقهاء املتهخرين عتهم على

ا

املددددتهج و بددددل هوسددد وا بدددده حتددددى أنهددددم اسددددت ملوا االحتيدددداط يف الفتددددوى وهددددرضيا
ا,حا يدث( .)2وذلددك سدريا علددى خ ددى الصدحابة مددن اخلدو

يف الو ددوه يف التهلاددة .

وهلدد ا السدد ة ألددا مصدد لا االحتيدداط م ابقددا ملصدد لا الددواه و ملظتددة الددتال م بددو
مص د لا الددواه والتقددوى ومص د لا التصددو

ا ا عمددل الصددوبية باالحتيدداط حتددى

وبل ا,مر بهم يىل جتتة ال مل بالرخص بدل والظدا ر أنهدم اههمدوا املفديت بهدا ب ددم
الواه (.)3

( )1أنظر ابن ع دد الدرب  ،يوسدف ( 463دد)  /ضدامع بيدا ال لدم وبعدله  /ط / 1م

دة ي ااة ال اعدة املترييدة /

مصر  /يف. 54 – 52 / 2
( )2نلددتمس ذلددك يف ألتددة القواعددد الفقهيددة عتدداوين مثددل ( اء املفاسددد مقدمددة علددى ضلددة املصددا ) و ( سددد
ال اااع يف متع وساال الفسا ) ويف با

هرضيا ا,حا يث مثل (يذا اضتمدع احلدال واحلدرام قلدة احلدرام) و (

يذا اضتمع احلظر واإلباحة قلة احلظر) .
( )3أنظددر الشددانيب أبددو يسددحا يبددرا يم بددن موسددى اللخم د الررنددان ( م  790ددد)  /املوابقددام يف \أبددو
ا,حاام  /امل

ة السلفية  /مصر  1341/د م يف 234 / 1أ و حتى أ الش ران (  973د) ابع عن أب حتيفدة

يف أنه ألا ألثري االحتياط والتواه يف بتوا .
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ومع امتدا عصر اإلمامة عتد ا,مامية با ابدتالء م مبدا ال ندص بيده ضداء متدهخرا
عن أ ل السدتة و و دد اختلفدوا يىل بدر تو مشدهواهو مدا ا,بدوليو وا,خ داايو و
با,خ اايو بساوا باالحتياط والتو ف عدن الفتدوى عتدد عددم وضدو ندص يف الشد هة
التحرمييددة وا,بددوليو عاا ددو م يف ذلددك  .واسددتمر الصددراه بددو الفددر تو يىل و ددل
متهخر و وبر نتيجة ل لك م حث الشك و ااسة احتماالم التاليف .
بل يددا حقيقددة االحتيدداط وبهددم م انيدده االبدد الحية ال بددد مددن اإلندداله علددى
االحتماالم اليت ه رأ على املالف يف التاليف أو يف املالفيدة د

االحتمداالم هشدمل

أ سام الشك ال ت دو مو دوه مدا يسدمى با,بدو ال مليدة و د ( القواعدد الشدرعية
الثابتة للشا يف مقام ال مل ) ( )1وال ي د

ذلدك أ ا,بدل يعدراس عدن الوا دع (بدل

و و يفة يف نريقه بل لوال الوا ع ال م تى ل بل بعال عن التاليف بيه و بهدو دا ر
بالتسد ة للوا ددع)()2و د

ا,بددو ال مليددة ( ()3متحصددرة يف أاب ددة د أبددل الددرباءة

وأبل االحتياط والتخيري واالستصحا )( . )4ومواا االشت ا يف

ا,بو عقلد

( به حادم الشدك يمدا أ يادو ملحو دا بيده الديقو السدابري عليده و وأمدا أ ال يادو
سواء

يان يقو سابري عليده أم ألدا و

أنظر الش ران ع د الو ا
.68

يلحدظ و بدا,و

ابن أمحد ( 973د) /امليزا الاربى  /امل

دو مدوا االستصدحا

و

ة ال ثمانية  /القدا رة  1311 /دد  /يف/ 2

( )1الزجنان يبرا يم املوسوت (م  1351د)  /بداية أبو الفقده  /مؤسسدة ا,علمد للم وعدام  /بدريوم /
ل تا  /ط 1399 / 1د – 1979م .116 /
( )2ألاشف الر اء حممد ا ا بن الشيخ ا ت (م  1366د)  /اوا يف أبو الفقه  /هقريرام الشديخ حممدد
بن حسو التااي

(م  1355د)  /خم ونة بقلم املؤلف يف مات ة الشيخ عل ألاشف الر اء . 220 / 1334 /

( )3تا أبو أخرى ألهبالة ال هااة وأبالة الصحة وأبالة احلرية يف اإلنسا وأبالة الولد للفدراا ولادن
د

ا,بددو خمتصددة يف بددا

واحددد مددن أبددوا

الفقدده ألمددا يددد عليهددا عتوانهددا وليسددل شدداملة ميددع ا,بددوا

ألا,بو ال ملية ا,اب ة املشهواة عتد اإلمامية .
( )4ا,نصدداات مرهعددى ( م / )1281برااددد ا,بددو  /ن ددع حجددرت  /م
وي ر

االستصحا

( حام الشااه ب قاء الديقو يف در

حممد هق  /ا,بو ال امة للفقه املقاا . 474 /

ددة املص د فوت  /نهددرا 192 /

الشدك مدن حيدث ا درت ال ملد ) أنظدر احلاديم ،

ه وا مفهوم االحتياط ........................................................

والثان أما أ ياو االحتياط بيه مماتاي أم ال و والثدان
أ يد

دو مدوا التخديري و وا,و أمدا

ليل عقل أو نقل على وم اسدتحقا ال قدا

يف مبخالفدة الوا دع اجملهدو و

وأما أ ال يد  .با,و موا االحتياط والثان موا الرباءة)(.)1
وعلى ألل حا لدااسة االحتياط ال ت و أحد ا,بو ال ملية ال بد من م ربة
هقسيم الشك ال ت و مو وعها ويت ر التت يه تا يىل أ متشه الشك واالشت ا يمدا أ
ياو ل دم وضو نص من الشااه يف املسدهلة أبدال أو يوالده مدع وضدو

أو ه دااس

التصو أو اشت ا ا,موا اخلااضية مع ال لم أ متشه الشك نتيجة لفقدد الدتص اعدم مدن
قري م لق يا ايث يشمل متشه يمدا اللدة

د يفة أو خدرب

ذلك ومن يل عدم واو نص يف حام ا,ب ا
التزاه ل ددم وضدو احتمدا الوضدو

د يف أو بتدوى بقيده أو دو

ل واو الشره با

ا خداايف حمدل

مدن أحدد املتتدا عو ول دل الوضده يف ذلدك ألدو

املرا ي ام اإلباحة با مل تى ا,عدم الشدامل للوضدو
ااضع يىل مسهلة الرباءة  ,عدم احتما الوضو

أيعدا علدى اعت داا ابدع الوضدو
مسلم متهم ايث باا خااضدا عدن

حمل التزاه بيتهم(.)2
الش هة هاو يما ش هة يف احلام الشدرع الالد أو شد هة يف املو دوه اخلدااض
مع ال لدم بداحلام الشدرع الالد  .وي درب عدن ا,و بالشد هة احلاميدة أو املرا يدة ,
االشددت ا و ددع يف حاددم الشددااه ومددرا

والثددان بالش د هة املو ددوعية أو املصدددا ية ,

االشت ا و ع يف املو وه اخلااض ويف مصدا املفهوم الال .
ألمددا أ الشددك يف ألددل مددن احلاددم أو مو ددوعه ياددو هددااة مقرونددا مددع ال لددم
اإلودال يف التاليدف وأخددر قدري مقددرو .وب دااة أخددرى هدااة ياددو أبدل التاليددف
م لوما  ,الشك يف املالف به ومخر الشك يف أبل التاليف(.)3
( )1ا,نصاات املصدا نفسه.
( )2االشددتيان حممددد حسددن (م)  /اددر الفرااددد يف شددرح الفرااددد  /ن ددع حجددرت  /م

ددة اعدددة نهددرا /

نهرا  1315 /د  /يف. 10 /2
( ) 3ألاشف الر اء عل بن الشيخ حممد ا ا بن الشديخ دا ت  /شدرح الرسداال  /خم وندة بقلدم املؤلدف /
ي ألر ستة الاتابة /يف. 30/2
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واملددرا مب لوميددة التاليددف ددو ال لددم جبددتس التاليددف وبصددله وياددو الشددك يف
مت لقة ألما يذا علم بوضو
ال ظهر أم وضدو

الصالة يف يوم ا م ة وياو الشك يف أنها وضدو

بدالة ا م دة .و دد يادو الشدك ااض دا يىل مت لدري التاليدف أت أ

الشك يف لقري املو دوه اخلدااض مثدل اخلمدر املدر
ال لددم بوضددو

بدالة

وضدو

يف عدد مدن ا,واند مدع

يف أحددد متهددا  .و ددد ياددو الشددك يف بصددل مت لددري التاليددف مددع ال لددم

بددا تس وبصددل التاليددف ألمددا يذا شددك يف وضددو

الصددالة أو الزألدداة عليدده مددع ال لددم

أحد ما يواال( )1ومثا الش هة احلامية أو املرا ية املقرونة بال لم اإلودال

بوضو

ددو الواضددة املددر
اإلوال

بددو وضددو

بددالة الظهددر وا م ددة و ومثددا قددري املقرونددة بددال لم

و الدعاء عتد اؤية اهلال يف وضوبه واستح ابه.ومثا الشد هة املصددا ية أو

املو وعية املقرونة بال لم اإلوال

دو ال لدم بوضدو سدر مدر

قري املقرونة بال لم اإلوال املااع املر

بدو يندااو  .ومثدا

بو اخلل واخلمر.

م أ االشت ا يف ألل واحدة من الش هة املرا ية واملصدا ية هااة يتشده عدن الشدك
يف املو وه و و مدا ي درب عتده باملو دوه يف ابد الح املت قديو وا,بدوليو وبامل تددأ يف
اب الح التحويو و و اطاوم عليه وأخر يتشه عن الشك يف اطمو امل درب عتده بداخلرب
أيعا و و اطاوم به و الثة الشدك يف ألليهمدا ()2مثدا االشدت ا التاشد ء عدن الشدك يف
املو ددوه يف الشدد هة املرا يددة الرتدداء  ,حامدده م لددوم و ددو احلرمددة ويمنددا االشددت ا يف
مو ددوه حاددم الشددااه و ددو مفهددوم الرتدداء  .ومثددا االشددت ا التاش د ء عددن الشددك يف
اطمو بيما و الدعاء عتد اؤية اهلال  ,املو وه م لوم ويمنا املشت ه يف اطمو أنه
الوضو

أو االستح ا

و ومثدا التاشد ء متهمدا دو الظهدر وا م دة علدى القدو بده

ال ا ة بددو ا,مدر حدرام ( )3حيدث يادو أحدد ما واض دة وا,خدرى حمرمدة ولاتتدا ال

( )1الزجنان  /بداية أبو الفقه 125 -124 /د .
()2ألاشف الر اء عل  /شرح الرساال  /يف. 150/2
()3أنظر ا,نصاات  /برااد ا,بو  216 /حيث يقو بيما احتمدل ع دا ة (حسدن االحتيداط بدألده يذ ال يتفدك
ذلك عن ألو ب له هشري ا حمرما) .

ه وا مفهوم االحتياط ........................................................

ندات مو وه الوضو

ومو وه احلرمة باالشت ا وا ع يف ألل منهمدا  .ومثدا االشدت ا

التاش ء من الشك يف املو وه يف الش هة املصدا ية و املدرأة اطلدو

علدى هدر ون هدا

املر ة بو امرأهو  .ومثا االشت ا التاش ء من الشك يف اطمو يف الشد هة املصددا ية
دو املدرأة امل يتددة الديت و دع الددد
ألليهمددا م ددا املددرأهو اطلددو

بدو احللددف علدى ون هدا وهرألدده  .ومثدا االشددت ا يف

علددى وطء أحددد ما وعلددى هددر وطء ا,خددرى املشددت ه

أحددد ما بددا,خرى د ا عتددد ألددو الشددك بيتددوه التاليددف  .أمددا عت دد ألددو الشددك يف
املالددف بدده أت مبددا اب د لا عليدده باالشددت ا املقددرو بددال لم اإلوددال أت ال لددم بتددوه
التاليف مثال ب لم احلرمة أو الوضو

ويشت ه احلرام بالواضة بمدثال واا ا,مدر بدو

احلرام وبو قري الواضدة مدن ضهدة ا,مدوا اخلااضيدة أت يف اشدت ا املو دوه اخلدااض
احلرام بامل و وه اخلااض قري الواضدة ويادو االشدت ا هدااة يف أمدوا حمصدواة وهدااة
أخرى بو أموا قري حمصوا .
وعلى ألل حا أ االشت ا املقرو بال لم اإلوال سواء ألا بالشد هة احلاميدة
أو املصدا ية ياو هااة ,ضل واا ا,مر بو مت ايتو وأخرى لدواا املدر بدو ا ,دل
وا,ألثر با,و يشرل ذمة املالف والثان ي دو مقدداا اشدتراهلا واملدوا أ

مدا مدوا

ما يسمى بهبالة االشترا .
ويرا باملت ايتو حقيقة أو حاما ألالت يو والتخديري مثدل مو دوه الظهدر وا م دة
وحامدده يذا اا ا,مددر بددو الت دديو والتخدديري و د ا التخدديري هددااة شددرع وهددااة عقل د
بددالتخيري الشددرع ( )1ألمددا يذا ض ددل الشددااه و يفددة التخدديري بددو أمددااهو مت اا ددتو .
والتخيري ال قل ( )2ألما يذا أمر بامل لري هدااة وباملقيدد أخدرى – املت ايتدا حامدا -واملدرا
با ,ل وا,ألثر االاه انيو  ,االستقالليو اخلو يف الشك يف أبل التاليدف وذلدك
( )1ويرا به ( ض ل الشااه و يفة اختياا يحدى اإلمااهو للمالف عتد ه اا هما وعدم يماا ا مدع بيتهمدا
أو هرضيا أحد ما على ا,خرى) .
( )2ويرا به( الو يفة ال قلية اليت يصدا عتها املالدف عتدد واا أ,مدر بدو حمد واين وعددم باتده حتدى مدن
املخالفة الق ية .
أنظر احلايم حممد هق  /ا,بو ال امة  /يف. 541 - 505 /1
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إل ددال ال لددم اإلوددال بيدده يىل ال لددم التفصدديل والشددك ال دددوت وأل د لك الش د هة
احلاميددة يف االاهيددانيو ختددريف عددن الشددك يف املالددف بدده وهدددخل يف الشددك بددالتاليف
وذلك ال ال الش هة يىل ال لم التفصيل و و حرمدة ا,ألثدر وشدك بددوت و دو حرمدة
ا ,ل وذلدك ألالشدك يف حرمدة سدوا ال دزاام يف الصدالة بدل دو بدام الدوا أو ب عدها
املخصوص ألآية السجدة أو ال لري بحرمة اجملموه متيقتة وحرمة ال ج م يتدا أو م لقدا
مشداو ب دد مالحظددة الشد هة يف احلاددم ويف الشد هة يف املو دوه و نقددو أمدا الشددك يف
ويع ا,حاام اخلمسة أو ب عدهما مدع الد ج تاايدا أو ال يدا أو اباعيدا بتتاثدر بدوا
االشت ا ل لك نقو أ الشك يما بو التحريم وقري الوضو
التحرمييددة أو بددو الوضددو
الوضو

والتحريم و به

بيسدمى بالشد هة احلاميدة

وقددري التحددريم بيسددمى بالش د هة احلاميددة الوضوبيددة أو بددو
ا ,سام الثال ة مع القسمو يف الشك يف التاليف والقسدما

ما يما الشك يف نوه التاليدف اخلداص ألدالوضو
ضتس التاليف ألالقدا املشد بدو الوضدو

واحلرمدة واالسدتح ا

واالسدتح ا

أو الشدك يف

أو بدو أحدد ما واحلرمدة .

بتحصل من ذلك على ستة أ سام معابا يليها أاب ة أ سدام يف الشدك يف املالدف بده مدع
الثال ة املا ية بتحصل على ا د

عشدر سدما بمجمدوه بدوا االشدت ا أو االحتمداالم

ستة احتماال .
وجتدا اإلشااة تا يىل أ متشه االشت ا يف الش هة املو دوعية دو و دوه االشدت ا
يف ا,موا اخلااضية وابع االشدت ا بيهدا لديس مدن و يفدة الشدااه يال ا دل نريدري أللد
له ميزانا يربع االشت ا ألال يتة واليد والقرعة و و ا مما يرضع يف احلقيقة بيدا احلادم
الظددا رت الال د يف املو ددوه الال د أمددا االستصددحا

بددا م حثدده علددى حددد مددع أ

مو وعه خيريف من أ سام الشك امل ألواة وذلك ,نه ي تدرب بيده احلالدة السدابقة املتيقتدة و
وه حث ا,بو الثال ة يف م حث واحدد عتدد ا,بدوليو الشدداألهم يف عددم مالحظدة
احلالة السابقة معابا يىل أنه يص ة أبرا شد ء مدن الدرباءة واالحتيداط عدن ا,خدر ,
مساالهما متقاابة يف ب عها و أ يف هلما التخيري لقلة م احثه و تدا ضهدة بيده هتاسدة
الددرباءة وال يتاسددة االحتيدداط وذلددك مددن ضهددة عدددم اإللددزام بشد ء مددن الف ددل والددد
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والدخيص بيهما يتاسة الرباءة ومن ضهة يلزام ا,خد بواحدد مدن احتمدال الوضدو
واحلرمدة وعدددم الدخديص يف اإللددزام باإلباحدة و ددو يتاسد ه االحتيدداط لد لك بددالتخيري
يتاسددة مو ددوه الددرباءة واالحتيدداط ولدديس م حددث االستصددحا

( )1وب ددد م ربددة

احتماالم التاليف واملالف به ندرى هدداخل موا ديع ا,بدو الثال دة و ويتعدا متهدا
الد ة الال مة يف بيا حقيقتها وب وبة اختياا الت ريدف املتاسدة لالحتيداط علدى سد يل
املثا ال ت و مو وعتا .

( )1أ

املتهجية يف هقسيم الشدك ومتشده يرضدع الفعدل بهدا يىل

ا,نصاات /برااد ا,بو . 201 – 192 /

الشديخ ا,نصداات يف براادد ا,بدو أنظدر
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ذ ة ب ج علماء ا,مامية من أبوليو وأخ داايو يىل أ

دوم اشدترا ال مدة

ياو االحتياط حجدة ( بدا مع بدو ا,بدرا املشداو بيهدا مدا يذا اشدترلل ال مدة يقيتدا
بواضددة لددددان هددر

بددو بددر ين أو أ يددد مددن أبددرا ذلددك الواضددة)()1حيددث أندده عتددد

( وم الشرل يلزم االحتياط باإلهيا بال مدا تمدل هو دف الدرباءة عليده)()2وال ي د
ا (أنهم يوض و لصيل الرباءة اليقيتية و االحتياط و ,نه و ب يته احتياط)()3أت
أ االحتيدداط وسدديلة لتحصدديل بددراءة ال مددة ويو ددع أمحددد الترا دد ذلددك مددع ب ددج
التخصيص بيقو ()4ل يشدط يف ضريانه أمرا لد
أحد مالد أ ميان اإلهيا مبدا خيدريف بده املالدف عدن عهددة التاليدف
رت بيما

دا و بدال

ميان بيه ذلك ألما لو اا بو الواضة واحلرام.

انيهمالد ألو املوا م روس احتما شرل ال مة بال ياو احتياندا عتدد الق دع
بالشرل يف اإلهيا باملق وه وال عتد الق ع ب دمه)أت لو ألدا مت لدري االحتيداط مق وعدا
به بدليل شرع مثال ال ي د ما أمر الشدااه بف لده احتياندا ب دد السدؤا عدن الشدك بيده
ومب تددى أو ددا عتددد الق ددع باشددترا ال مددة بتاليددف م ددو يف م ددروس م ددو ال م تددى
لالحتياط حيت د ألمدا يف بدالة االحتيداط ()5مدثال الد ت أمدر بهدا الشدااه عتدد عدروس

( )1ال حران  /احلدااري التا رة  /يف. 72 /1
( )2ألاشف الر اء  /ض فر بن الشيخ خعر (م  1227د) ألشف الر اء عن خفيدام وم همدام الشدري ة الردراء
 /اا ن اعة السيد مرهعى  /ن ع حجرت  1317 /د . 35/
( )3الترا

 /حممد مهدت بن أب ذا (م  1209دد) ضام دة ا,بدو  /خم وندة يف مات دة الشديخ علد ألاشدف

الر اء  /قري مر مة.
( )4الترا
(  )5و

أمحد  /متهايف ا,بو . 420 /
ع ااة عن بالة يقوم بها املصل من نية وها رية يحرام وبفالة الاتا

بقف و

يما األ دة واحددة أو

األ تو من يام أو ضلوا عتد الشك يف عد األ ام الصالة الرباعية وحسدة هفصديله  .أنظدر اطقدري احللد أبدو
القاسددم جنددم الدددين ض فددر بددن احلسددو (م  676ددد)  /شددرااع اإلسددالم يف مسدداال احلددال واحلددرام  /لقيددري ع ددد
احلسو حممد بن ال قا  /ط /1م

ة اآل ا

 /التجف ا,شر

 1389/د – 1969م  /يف. 117/ 1
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الشك للمصل يف عد مدن األ دام ( )1الصدالة ,نده عتدد الشدك اشدترلل ال مدة يقيتدا
بصالة االحتياط اليت أمر بها الشااه بااهفع الشدك حيت د بدال لم الوابدل مدن الشدااه
ع نريق بالتاليف .

أت حصل للمالف

أمددا يذا ألددا املددوا امل ددروس ددو احتمددا شددرل ال مددة بتجاسددة أحددد ا,نددااو
بممان أ يصا وضو

االحتياط بد است ماهلما مثال .

و دددد اشددددط علدد ألاشدددف الر ددداء شدددرنو لوضدددو
()1ا,خ د مبددا ددو أ ددر

ال مدددل باالحتيددداط مدددا

للوا ددع وال مددل مبددا ال تمددل العددرا أبددال ألاإلهيددا جبميددع

( )1ب تد الشك بو الرأل ة الثانية والثالثة مثال وب دد السدجدهو أو بدو الثالثدة والراب دة وأيتمدا ألدا الشدك ي تدى
عليده السدالم (أللمدا خدل عليدك مدن الشدك يف بدالهك بهعمدل

على ا,ألثر للخرب الواا عن اإلمام الصدا

على ا,ألثر) باذا شك املصل بو الثانية والثالثة بتى على الثالثة وأمت بالهه  .وب دد التشدهد يدهه برأل دة مدن يدام
للخرب الواا عن الصا

عليه السالم (باذا برغ هشهد و دام اامدا يصدل األ دة بفالدة الاتدا

) و يدل يدتخري

بو األ ة من يام واأل تو من ضلوا ولان الظدا ر أ ا,و أ دوى للخدرب السدالف الد ألر وأمدا يذا ألدا الشدك
بو الثالثة والراب ة ي

على الراب ة ويتخري ب د التشهد برأل دة مدن يدام أو األ دتو مدن ضلدوا اهفا دا بدو بقهداء

ا,مامية للخرب الواا عن الصا

عليه السالم (يذا اعتد الو م يف الثال

وا,ابع بهو باخلياا ي شداء بدلى

األ ة و و اام وي شاء بلى األ تو وأابدع سدجدام و دو ضدالس ) .أنظدر احلدر ال دامل  /وسداال الشدي ة يىل
لصيل مساال الشري ة /يف.322 -317 / 5
د ا وال وضدو لصدالة االحتيدداط ذألدر عتدد مد ا ة السدتة عامدة ويمنددا عتدد الشدك يف عددد األ دام الصدالة يد
املصل على ا ,ل ويسجد سجدهو سهو ل التسليم للخرب الواا عن التيب

وسلم

بدلى اهلل عليده والده

(يذا سهى أح دألم يف بدالهه بلدم يددا واحددة بدلى أو ا دتو بلديا علدى واحددة  ،بدا

بلى أم ال

بليا علدى ا دتو  ،بدا

يددا دال

بدلى أم أابدع بلديا علدى دال

يددا ا دتو

ويسدجد سدجدهو دل أ

يسلم) أنظر الدم ت أبو عيسى حممد بن عيسى السدلم (م  279دد)  /ا دامع الصدحيا لقيدري حممدد بدؤا ع دد
ال ا

 /امل

ة املصرية با ,ر ون ه مص فى احلليب  1350 /د م يف.245 /2

و د نقل عن احلسن ال صرت با,خ با,ألثر ويسجد السجدهو ونقل عن ا,و اع ب ال الصدالة عتدد عدروس
الشك للمصل .
أنظر القفا الشاشد سديف الددين أبد بادر بدن حممدد (م  507دد)  /حليدة ال لمداء يف م ربدة مد ا ة الفقهداء /
لقيري ياسو أمحد يبرا يم اا أله /ط / 1مات ة الرسالة احلد ية  /اململادة ا,ا نيدة اهلاايدة  /عمدا 1988 /
/يف.162 /2
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ا,برا اطتمل بيها التاليف اإللزام عتد واا الف ل املالف به بو أمرين مت دايتو)
حيث اشدط على

رواة ألو التاليف ال ت هشترل به ال مة يلزاميا مدن دل الشدااه

أت أ ال اعث على الف ل يلزام على املالف ايدث هرألده يسدتوضة الزضدر وال قدا
من الشااه وذلك يسدتوضة أ االحتمدا والدد

يف التاليدف بدل بداملالف بده واا

الف ل بو أمرين مت ايتو مثال.
ول ددل د ين الشددرنو أو ددا مددن الشددرنو السددابقو وأخددص يف أ وضددو
ال مل باالحتياط عتدد واا الف دل املالدف بده بدو أمدرين مت دايتو و دد أوا ال لمداء
عدة أمثلة على الد

بو مت ايتو وبرحوا بوضو

ال مل باالحتيداط بيده مثدل اخلتثدى

املشال بالتس ة للصالة يف احلرير وألشف بدنها وضهر ا ويخفاهها وقري ذلك(. )2
وأل لك يذا اشترلل ال مة بصالة يومية مع الشك باخلمس باالحتيداط أ يصدل
سس بلوام ليتوبل با,ابع يىل لصيل الواض ة مته (.)3
وأل لك أمثلة أخرى عديدة يف اشت ا ا,خل من الر اه بهضت ية واشدت ا
مرصددو
وضو

ا دم

بددداا م أخددرى قددري مرصددوبة ()4وعمومددا ذ ددة الدد ج مددن ال لمدداء يىل
االحتياط يف الفرويف والدماء وا,موا م لقا(.)5
ا و د اختلف ال لماء يف حجية االحتياط يف بوا االحتماالم ا,خرى حيدث

ذ ة أحد ا,خ اايو من ا,مامية يىل وضو

االحتياط يف الش هة الوضوبية م لقدا(.)6

وذ ددة مخددرو يىل وضوبدده عتددد الشددك بددو الوضددو

واالسددتح ا

وحيددث أوض ددوا

( )1ألاشف الر اء عل  /مصا ا احلام الشرع والقانو املدن  /يف. 151 /1
()2السلم  /واعد ا,حاام  /يف 19 /2وأنظر ألاشف الر اء حسن  /شرح مقدمام ألشف الر اء 328 /
( )3السلم  /املصدا نفسه وأنظر ال حران  /احلدااري التا رة  /يف. 72 /1
( ) 4أنظر ابن ديم ا و يدة أبدو ع دد اهلل حممدد بدن أبد بادر الدمشدق ( 751دد) بددااع الفواادد  /ي ااة ال اعدة
املتريية  /اا الااهة ال رب و /بريوم  /ل تا  /يف. 260 -258 /3
( )5أنظر ما ذألر السلم وال حران وابن يم من أمثلة بقهية يف املصا ا السابقة .
( )6و و االسدبا ت حممد أمو ( 1033د) الفوااد املدنية  /ن ع حجرت 1321 /د .139 /
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التو دددف يف احلادددم واالحتيددداط باالهيدددا بد د لك الف دددل لتحصددديل مصدددلحة الوضدددو
والتد (.)1
أل لك أنده حجدة يف ألدل مدا دو (وسديلة يىل لصديل مدا لقدري لرميده)()2وبد لك
ياو االحتياط واض ا يف الش هة احلامية أو أل مدوم للقاعددة ألدل ( مدا

يدر بيده ندص

مددن ا,حاددام الدديت ه ددم ال لددوى )( )3وذلددك لددداء مفسدددة التحددريم اطتمددل ولصدديل
مصلحة الوضو

اطتمل وأل لك هدر

الف دل بدو حمد واين أحدد ما واضدة وا,خدر

حمددرم باالحتيدداط الددد أيعددا ()4و د ا مددا ال يتفددري بدده ا,بددوليو مددع اإلخ دداايو مددن
ا,ما مية أت يف وضو
عتد هر

االحتيداط يف الشد هة احلاميدة لرمييدة ألاندل أو وضوبيده أو حتدى

الف ل بو حم واين لداللة ا,خ اا املستفيعة يف امل صومو عليهم السدالم

ب لك حيث

ير ا,بدوليو ذلدك بدل محلدوا ا,خ داا علدى اإلاشدا وأنده ال احتيداط

واضة عتد الشك بالتاليف ويمنا عتد الشك باملالف به مدع اإلمادا و دد اهفدري علمداء
املسلمو علدى عددم وضدو

االحتيداط يف الشد هة املو دوعية بددليل أ لديدد مو دوه

احلام و من ل املالف وليس الشااه(.)5
و د اهفري ا,بوليو من ا,مامية على حسن االحتياط م لقدا وأنده ( ممدا حامدل
به بديهية ال قل واهفقل عليه ال قالء اضحا االحتياط يف ضلدة املتدابع و بدع املفاسدد
نيوية أو مخروية جملر

يام االحتما بوضه ياو ملحو ا عتد ال قالء)()6ومشدروعيته

للمالف ي (ألا حمتهدا يف ا,حاام عاابا مبساال احلدال واحلدرام أو مقلددا ب دد عليده
حمتهد و

يظفر مبن لد بانه ليس نريري سوا وال سي ل ملا عدا ) ()7و د ياو ذلدك

( )1السلم  /واعد ا,حاام  /يف 20 /2أل لك ال حران  /احلدااري التا رة  /يف.69 /1
( )2السلم  /املصدا نفسه .
( )3ال حران  /احلدااري التا رة  /يف.70/1
( )4ال حران املصدا نفسه.
( )5الترا

أمحد  /متا ج ا,بو .322 /

()6ألاشف الر اء ض فر  /ألشف الر اء عن خفيام الشري ة الرراء. 43 /
( )7ألاشف الر اء حسن  /شرح مقدمام ألشف الر اء . 327 /
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اجملتهد سوغ ملقلد ال مل مبقتعا م لقا و أو حتى يذا

ع املقلد به ا,حوط له ال مدل

وبري ذلك ولان على شرط به ال يوضد م ااس ل مله بددليل حادم علدى احتيانده أو
احتياط أ وى مته بل ذ ة ال ج يىل أنده دو ال مدل باالحتيداط ( حتدى مدع الدتمان
من ال لم التفصيل أو الظن امل تدرب بامتثدا التاليدف)()1ويت رد التتي ده يىل أ الدتمان
من ال لم التفصيل خيتلف عن ال لم به , .نه يف ا,و ال يربع مو وه االحتيداط و دو
يحرا الوا ع املشاو من و حجة شرعية  .أما الثدان بانده يربدع مو دوه االحتيداط
بس ة نرو ال لم يف الوا ع ال ت به الشك حاما ومو وعا .
وعلدددى ألدددل حدددا ال يشددداا يف اسدددتقال ال قدددل اسدددن االحتيددداط()2و ونسدد ة
الرضحا يىل ش ء ألو ذلك الش ء حستا يف نفسه و ولان الظا ر من أللمام ال لمداء
ا,بوليو أاا وا مته امل تى ا,عم من ذلدك الشدامل للحسدن بواسد ة الردري(  )3وذلدك
لد

ددم يف اسددتح ا

االحتيدداط ب ددد االعدددا

اسددته ال د اه ووضدده الددد

يف ألددو

االحتياط يما ناعة حامية وبه ا,وامر الشرعية ضاءم مؤألدد هلد ا امل تدى أو مؤسسدة
حلام استح اب مولوت ( ,ضل التحر عدن اهللادة اطتملدة واالنم تدا ب ددم و وعده
بيهددا)()4و د ا م تددا أ ا,مددر ياشددا ت أت ( ال يدهددة علددى موابقتدده وخمالفتدده سددوى
اخلابية املده ة على الف ل أو الد )(.)5
وعلى ألل حا با املقصو باإلناعة احلاميدة تدا نظدري ال اعدة احلقيقيدة ,نهمدا
م ا قري ابلو للخ ا

املولوت على برس أنهما أمرا انتزاعيا مدن حمدر مدا يقتعديه

ا,مر امل اه ايث ال ياو ل توا اإلناعة واالحتياط أت عتوا وال ل مر بهما قدرس
سددوى ا ددرت علددى مددا ا تعددا أمددر الشددااه ألأمددا لددو اعتربنا مددا مو ددوعو مسددتقلو
ملحو و ب توا يف حد ذاهه بياو ا,مر بهما مولويدا وبد لك دة اإلناعدة حتدى يف
( )1ألاشف الر اء  /عل  /التوا السانع يف الفقه التابع /يف.52 /1
( )2ا,نصاات  /برااد ا,بو . 216 /
( )3ألاشف الر اء  /أمحد  /حاشية على الرساال.150 /
( )4ا,نصاات  /برااد ا,بو . 216 /
( )5ا,نصاات  /املصدا نفسه.
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ا,وامر التوبيلية ,نه أمر مولوت مت لري باإلناعة ()1حيت ا  ,املقصدو بيهدا لقدري
ذام ال مددل()2ل د لك بياددو مرضددع الددوضهو يىل أ االحتيدداط امللحددو مو ددوعا يف
ا,وامدر الشدرعية ( بيادو حدا االحتيداط واآلمريدة حدا نفدس اإلناعدة

مت لقام

احلقيقية وا,مر بها يف ألو ا,مر ال يزيد بيه على ما ل بيه من املدح والثوا )(.)3
ل لك أ و أ حسن االحتيداط يف املقدام هتزيهد ال يلزامد و د ا ال يتدايف ا,مدن
مددن العددرا يف هددر أو ب ددل الشد هة احلاميددة لتددداا العددرا اطتمددل وهددداا احتمددا
العدرا باالضتتددا

لرددرس حصددو ال اعددة بالتسد ة يىل أحاددام الشددااه ب دددم ااهاددا

اطرمام سواء ألانل م لومة أو حمهولدة حيدث أ الفدر بيتهمدا حدا الفدر بدو متداط
احلاددم التاليفدد واإلاشددا ت ( حيددث أ املتدداط م لومددا لاددل أحددد ايددث ااهاددز يف
ا,ذ ددددا ألمددددا يف ولدددده ه دددداىل( وَاسْيَشْــــهِدُوا شَــــهِيدَيْنِ مِــــنْ كِجَــــتسِ ا ْ)()4بهددددو
لإلاشا )()5وي

يان م لوما ولان الثوا

وأمثاله دو مدن شده اخلدالري ولديس ممدا

ياو مب حدل االهادا يف نظدر الفقيده  ,الردرس امل دد لل حدث عمدا يدهدة علدى عمدل
املالف ب ال أو هرألا يف ال اضل مع ال لم أ الثوا

متشده لتحريدك املالدف يىل اإلهيدا

بال مل با متشه التحريك يف مقامتا د ا موضدو علدى هقدديرين و دو حسدن االحتيداط
معابا يىل ما يهه ب د

ا من ألونه مثابا لإلهيا با,وامر اإلاشا ية(.)6

و د يظن هرهة الثدوا

بتو دف علدى أ يادو االنقيدا حسدتا يف نفسده وممددوحا

أل لك ايث ال يرضع املدح بيه يىل املدح الفاعل ويال بال ياو س ا للثدوا

أو التدزام

( )1ألاشف الر اء أمحد  /حاشية على الرساال.150 /
( )2احلسي

حممد سروا الواعظ  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف.315 /2

( )3ا,نصاات  /برااد ا,بو .217 /
( )4ال قرة –مية . 282
( ) 5أ الشدها ة يف التاداح عتدد ا,ماميددة لإلاشدا ولديس الوضددو

أنظدر ألاشدف الر دداء أمحدد  /حاشديه علددى

الرساال. 150 /
( )6أنظر القم  /قالم ا ا اضة عل (م  1332د)  /ال ة ا,بو  /م
نهرا  1312 /د . 139 /

ة الشيخ ا ا  /ن دع حجدرت /
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استه ال اه وذلك به يقدا أ ال مدل يذا أهدى بده ب تدوا يحدرا ناعدة املدوىل يادو
ال مل بتفسه حستا به و يذا ألا الدم ال يتحقري يف الته يال يف اطرمدام بدا املددح يف
ا,ب ددا املددهموا بهددا يتحقددري يف ألددل مددن واض هددا ومتدددوبها وهددر مارو هددا أت يمنددا
خصوص الدم يف نر

الته موضة للحرمة خبال

بيه قاية ال هوضة وضوبه

الف ل املهموا به بدا حمدر املددح
مدا هقددم أ التقدل ال

ا يف حسن االحتيداط عقدال وال ي د

يؤيد حيث أ مدا أوا دا ا,خ داايو مدن الشدااه علدى وضدو
احلامية والتحرميية خصوبا أو حتى م لري الوضو
ذلك بل أ

دا ر ا,خ داا مثدل دو الرسدو

االحتيداط يف الشد هة

ال يسلم ا,بوليو بداللتده علدى

بدلى اهلل عليده والده وسدلم

(

محى اهلل حماامه بمن اهدع حدو احلمدى أوشدك أ يقدع بيده )()1وألد لك دو اإلمدام
عل بن أب نالة عليه السالم (بمن هر ما اشت ه عليه مدن ا ,دم بهدو ملدا اسدت ا لده
هر ) ()2وقري ذلك من ا,خ اا اليت ا ر دا ا,مدر علدى االسدتح ا
يهو عليه ااهاا

(ومحاتده أ ال

اطرمام امل لومة )(.) 3

ي ما ضداء ا,خ داا مدن امل صدومو علديهم السدالم
الش هام با را الش هة مع االضتتا
ا عا ل لك ياو حا

د للدر ه عدن ااهادا

عن احلدرام امل لدوم()4مب تدى أنده درين لده يف ألونده

الش هة يف ا,مر باالضتتدا

حدا ا,مدر باالضتتدا

عدن احلدرام

امل لوم من ا,خ اا السابقة واليت ض لها امل صوم عليه السالم مثال لال ددا وال ايدة
أ

اطاام

للمثل وأ االضتتا

وال شك لإلاشا أيعا و

عتهدا لإلاشدا  ,ا,مدر املقدرو بهدا ال ايدة

ا ما أألد ا,نصداات حيدث دا (()5ومدن امل لدوم أ ا,مدر

( )1أنظر احلر ال امل حممد بن احلسدن (م  1104دد) وسداال الشدي ة يىل لصديل مسداال الشدري ة  /اا أحيداء
الدا

ال رب  /بريوم ل تا  /يف.122 /18

()2احلر ال امل  /املصدا نفسه.118/
( )3ا,نصاات /برااد ا,بو .217/
()4ألاشف الر اء عل  /شرح الرساال /يف. 31 /2
( )5ا,نصاات  /برااد ا,بو . 216 /
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باضتتددا

اطرمددام يف دد

ا,خ دداا لدديس يال لإلاشددا وال يدهددة علددى موابقتهددا أو

خمالفتها سوى اخلابية املوضو ة يف املهمواية و دو االضتتدا

عدن احلدرام)  .ومدن ليدل

ال قل والتقل علدى حسدن االحتيداط يادو (ال م ذلدك اسدتحقا الثدوا
أوامر االحتياط معابا يىل الثوا

علدى يناعدة

املدهة على نفسه)(.)1

مع مدا هقددم مدن اضحدا االحتيداط عتدد ا,بدوليو مدن ا,ماميدة يال أ الد ج
متهم ن ن باإلنال حيث أوا وا ب ج الصوا ال و ال مدل بده بيهدا مثدل الشدك يف
وضو

السدواة ونددبها يف الصدالة بدا ندوى أحدد ما تمدل ب دال الصدالة الحتمدا

اخلددال

يف التيددة وأيعددا احتمددا ب النهددا الحتمددا ضزاهددا ويذا نوا مددا م ددا ألددا قددري

م قو ويذا بلى بالهو ام اإلشاا يف نيتهما (با نوى الوضو
من ضهة خمالفة الوضه وأل ا لدو ندرى التدد
احتما

بيها أشال احلدا

وألد ا لدو أنلدري يف القربدة دام اإلشداا يف

خوهلما لل الته املتف للزوم ال سر واحلريف)(.)2
وألقاعدة أللية أ االحتياط يتايف نية الوضه ويتايف صدد التمييدز يف ال دا ة مدن أ

مييز ا ويشخصها عن قري ا ألما يتايف نية الوضه هوبيفا ي

أ يهه بيها بوبدف أنهدا

واض ددة أو مسددتح ة حيددث أ مددع االحتيدداط تمددل أ ياددو املددهه بدده قددري واضددة
والواضة و ما أهى به أو يهه بده ال حقدا ()3و دد أضدا

الشديخ علد ألاشدف الر داء

على ذلك بقولده( ( )4أ ا,مدوا الديت ال يلتفدل يليهدا أقلدة ال امدة وي احتمدل ال قدل
الد يري اعت اا دا يال أ ال امدة ال يلتفتدو يليهدا  .بسداوم املدوىل عدن بيانهدا ليدل علدى
عدم اعت اا ا بانه لو ألا يريدد ا لي يتهدا ألمدا بدين ألدثريا مدن الواض دام الديت ادم بهدا
ال قل الد يري لرفلة ال امة عتها ل لك ب دم ه رس الشااه علدى عددم اعت داا أ يدد مدن

( )1ا,نصاات  /برااد ا,بو . 217/
( )2ألاشف الر اء حسن /شرح مقدمام ألشف الر اء . 327/
()3ألاشف الر اء حسن  /شرح مقدمام ألشف الر اء . 327/
()4ألاشف الر اء عل  /التوا السانع يف الفقه التابع /يف. 56/1
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صد القربة يف ال مل ال يتقص من ساوهه عن أبل التااليف أو ألاندل مدرا

لده وهلدا

خل يف حصو الررس).
وامل تددرب صددد القربددة يف ال ددا ام حيددث أ ال اعددة ياددو ال مددل بيهددا بان ددا
الفاعل و ال ا ة و د ا االن دا
احتما ا,مر ال ا ت وليس االن ا

بدهمر املدوىل بيتمدا يادو االن دا

يف االحتيداط عدن

عن ا,مر نفسه(.)1

وال ميان القو أ حسدن االحتيداط علدى اعت داا أنده م لدوم وممادن م ربدة ا,مدر
الشرع مته على أساا اعدة ألل ما حام به ال قل حام به الشره حيدث عتدد ال لدم
با,مر ياو االن ا

عته ()2وذلك  ,حسن االحتياط ال يستاشدف متده أمدر شدرع

ويال لددزم الدددوا  ( ,ا,مددر باالحتيدداط يف املقددام مو ددو
مو ف على لققه بيده و ولققده بيده مو دو

علددى حسددته بيدده وحسددته بيدده

علدى ا,مدر بده بتو دف ا,مدر بده و دو وا

بانل)(.)3
ولادن ممادن القدو ( أ اعت داا القربددة يف ال دا ام ي ألدا مدن الشدره بلدديس يف
الشره عو وال أ ر العت داا ا دزم بده وي ألدا مدن ضهدة ال قدل بال قدل ياتفد يف مقدام
اإلناعة باالحتما  ,ال مدل املت دث عدن الحتمدا ا,مدر ادم ال قدل ب لتده بدا,مر
والقر

من ساحة املوىل )(.)4
ومن املواا ا,خدرى الد يت أوا دا ال لمداء يف عددم ضدوا االحتيداط دو أنده دد

يستلزم االحتياط هاراا ال مل ويذا حصل ذلك مع التمان من الوا ع بالتس ة للمالدف
ي ترب عتد ال قدالء بدل وحتدى عامدة التداا عابثدا والع دا بدهمر املدوىل باإل دابة يىل عددم
يناعته ,مر املوىل ومثا ذلك عتدد الدد

يف الق لدة وعلدى بدرس عتدد سسدة أ دوا

ي لم ب هااة واحد متها وسسة أشياء ي لم بصحة السدجو علدى واحدد متهدا ب ليده أ

( )1القزوي

مهدت /مواا ا,بو  /خم ونة يف مات ة شيخ حممد حسو ألاشف الر اء قري مر مة .

( )2احلسي

 /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف. 315 /2

( )3ألاشف الر اء عل  /التوا السانع  /يف. 56/1
( )4ألاشف الر اء عل  /املصدا نفسه.
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يصل مااة بالة مع التمان من بالة واحددة ( .)1ول دل د ا املثدا و د ا مدن أ دوى
اإليرا ام على عدم ضوا ال مل باالحتياط م لقا.
على ألل حدا بدا وا

مدن القسدم ا,و مدن اإليدرا

ومدا يت لدري ب ددم ضدوا

االحتياط عتد التمان من الوا ع با مو وه االحتياط و يحدرا الوا دع املشداو وال
هقييد تا للمو وه حدو أليفيدة يحدرا

د ا الوا دع و دم أ الدتمان مدن الوا دع شد ء

وال لم به ش ء مخدر  ,الثدان يربدع مو دوه االحتيداط أبدال أمدا ا,و بلديس تدا
واضددة عليدده بددالتمان مددن الوا ددع مددن الشددااه ,ندده يسددت يع يحددرا

باالحتيدداطو وأمددا

اإليدددددرا الثدددددان يف املثدددددا املتقددددددم بدددددا حسدددددن االحتيددددداط يف الددددددماء والفدددددرويف
وا,موا ( )2متفدري عليده علدى أنده لديس ل دا بدهمر املدوىل لد لك ال دو اإلندال يف أ
االحتياط ل ا بهمر املوىل.
أمددا يذا ألددا القصددد مددا يت لددري باملثددا الد ت أوا و بهددو مسددلم يال أ الاددالم يف
نفس ما ية االحتياط من قري عتوا أخر عليه ألده يادو بيده

درا حمدرم أو يدؤ ت يىل

نفرة من الدين اإلسالم أو حتى يىل ال سر الشديد واحلدريف الشدديد أو اخدتال التظدام
أو تل التفس اطدمة ()3وممان الر على أنه ليس ألل املالفو عداملو مبا يدة االحتيداط
على

اخلصوبية و د ي رأ عليه عتوا أخر من ال تاوين السدابقة مدع ضهلدهم بهدا و

م (أنه لو بتى املالف يوما واحدا على االلتزام باالحتياط يف ويع أموا مما خريف مدن
مددواا ا ,لددة الق يددة لوضددد يف نفسدده حرضددا عظيمددا بايددف لددو بتددى علددى ذلددك ويددع
أو اهدده وأمددر عامددة املالفددو حتددى التسدداء وأ ددل القددرى وال ددوا ت بددا ذلددك يددؤ ت يىل
حصددو اخللددل يف نظددام أحددوا ال ددا واإل ددراا بددهموا امل يشددة بددل يف ه لدديم مددواا

( )1احلدداارت حممددد حسددو بددن حممددد احدديم ( م  1254ددد)  /الفصددو الررويددة  /ن ددع حجددرت  /نهددرا /
 1355د /يف 91 /2أل لك ا,نصاات /برااد ا,بو . 217 /
( )2ا,نصاات  /برااد ا,بو .217 /
( )3أنظر ألاشف الر اء عل  /التوا السانع يف الفقه التابع  /يف. 61 -6 /1
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االحتياط وه لمها سيما عتد ه اا ها بدضيا مراعاة االحتماالم القوية على ما ونهدا
يف القوة من احلريف ما ال خيفى)(.)1
ل لك ال ميان يندال ال مدل باالحتيداط بدل دة الرضدوه يف ب دج املدواا يىل
االضتها أو الفتوى يف ال مل.

املبحث األول:ـ حجية االحتياط من الكتاب الكريم
أوال ل االستدال بآيام التقوى ()2على وضو

االحتياط .

اسددتد ال ددامل (()3م  786ددد) بآيددام التقددوى علددى وضددو
املشهوا حيدث دا ( ( )4اشدتهر بدو متدهخرت ا,بدحا

االحتيدداط ونس د ه

دوال وب دال االحتيداط بقعداء

بددالة يتخيددل اشددتماهلا علددى خلددل بددل ويددع ال ددا ام املو ددوم بيهددا ل مددوم ولدده

( )1حممد با ر الشيخ مرهعى  /حجية املظتة  /ن ع حجرت  /نهرا  1337 /د .
( )2التقددوى لرددة مددن احل د ا والددواه أنظددر الفددريو مبددا ت  /دداموا اطدديف  /بصددل الددواو بددا
،401انظر بصل الواو با

اليدداء  /يف/4

ال و /يف 93 /3يف ما ة الواه .

و يل يف م تى التقوى يف اآليام الارمية اليت وا م وقري ا من اآليام اليت هد علىالتقوى ( اهقوا اهلل ل خدابوا
اهلل واا و ب اعته واضتتا

م ابديه)  .أنظدر ال دربت أبدو ض فدر حممدد بدن ضريدر (م 310دد) ضدامع ال يدا عدن
 /مصر 1373 /د  /يف. 27/ 4

ههويل أت الرمحدن  /ط /2م

ة مص فى ال اب احلليب وأوال

و يل ( أهتقو امل اب واملتا

واطاام اليت حرمها اهلل عليام ) أنظر املاهريدت أبو املتصدوا حممدد بدن حممدد بدن

حممددو احلتف د ( 333ددد)  /هددهويالم أ ددل السددتة  /لقيددري ألتددوا حممددد مسددتفيج الرمحددددن  /و ااة ا,و ددا
والشؤو الديتية  /م

ة اإلاشا  /بردا  1404 /د – 1983م . 67 -66 /

()3و و اس الدين أبو ع د اهلل حممد بن وا الدين ما بن اس الدين حممد بن حامدد ال دامل الشدهري
بالشهيد ا,و ولد يف ضزين ( )734وهويف ستة ( ) 786يف مشدري لده هصدانيف عديددة يف القفده وأبدوله واحلدديث
والش ر والقواعد الفقهية .
أنظر احلر ال امل حممد بن احلسن (م  1104د) أمل اآلمل يف هراضم علماء ض ل عامل  /لقيدري أمحدد احلسدي
 /مات ة ا,ندلس /يف.182 /1
( )4ال امل  /أبو ع دد اهلل حممدد بدن ماد (م 786دد)  /ذألدرى الشدي ة يف أحادام الشدري ة  /ن دع حجدرت /
خونساا  1271 /د . 71 /
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ه ددداىل(يَتأَيُّهَـــت اسَّـ ـذِينَ مَنُـــوا اتَّقاـــوا اسلَّـ ـ َ حَـــقَّ تُقَتتِـ ـ ِ) ()1و ولددده ه ددداىل(نَـــتتَّقاوا اسلَّـ ـ َ مَـــت
اسْيَطَ ْيُ ْ)()2و وله ه اىل( وَجَتهِدُوا نِي اسلَّ ِ حَقَّ جِهَتدِهِ) (.)3
و د استد االخ اايو من اإلمامية على حجية االحتياط باآليام السابقة الد ألر
حيددث أ ( املتددع عددن وضددو

ال مددل باالحتيدداط وعدددم االضتتددا

عددن حمتمددل احلرمددة

خمالف ل موم ا,مر بالتقوى )(.)4
ومان الر على ما هقدم لد
 1د أ اإلهقاء واجملا ددة لديس يال اإلهيدا جبميدع مدا دل وضوبده وهدر ويدع مدا
تددددل حرمتدددده بااهاددددا

مددددا

يدددد و اهلل ه دددداىل حرمتدددده ال يتددددايف حددددري التقددددوى

واجملا دة()5جملر احتما الحرمة مثال وب ااة أخرى االهقاء و اخلدو
و و يتتف عتد خمالفة أحاام اهلل ه اىل واملفروس أنه
ا را بدخو هر املشت ه يف التقوى مو و
املشددت ه بمددا

يث ددل حرمتدده أبددال

مدن اهلل ه داىل

يث دل حرمدة املشدت ه وا دا وال

على وم حرمته أوال ولو مدن حيدث أنده

ياددن مددن أبددرا االهقدداء حتددى يت لددري بدده ا,مددر يف

اآليددام السددابقة ال د ألر وي ددام حرمتدده به د ا ا,مددر ( وحتددى يتحقددري بواس د ته مو ددوه
لوضددو

هقدددم املو ددوه علددى احلاددم واملفددروس هو ددف لقددري املو ددوه يف املقددام علددى

احلام بالبد من وضو احلام أوال حتدى يتحقدري بده املو دوه واحلدا أنده مدا

يتحقدري

املو وه ال يتحقري احلام بيلزم لقري احلام ل لققه و و حما )(.)6
( )1م عمرا . 102/
( )2الترابن  /من اآلية . 16
( )3احلج . 78 /
( ) 4القم بددا الددين حممدد بدن السديد حممدد بدا ر الر دوت (م 1218دد) شدرح الوابيدة  /خم وندة يف مات دة
الشيخ عل ألاشف الر اء  /خبف املؤلف /

ه ألر ستة التسخ . 280 /

( )5ال جتوا ت السيد حسن املوسدوت (م  1395دد)  /متتهدى ا,بدو  /م

دة اآل ا

 /التجدف ا,شدر /

 /1388يف. 198 /2
()6ألاشف الر اء أمحد بن عل بن حممد ا ا (م 1344د) شرح الرساال  /خم ونة يف مات ة ألاشف الر داء
 /ا م  / 630خبف املؤلف . 200/
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2د التسليم به مره ة حري التقوى ال هاو بو ها مره ة من ال اعة وذلك ال يادو
يال باهيددا املتدددوبام وهددر الت ددرس للمارو ددام واملشددت هام و د ممددا ال يشدداا يف
اضحانه عقال ونقال ولان ( ا,مر بتقوى اهلل س حانه حري هقاهه يف

اآليدة مسداو ا ملدا

يف اآليددة ا,خددرى مددن ولدده  مددن ااددل ( إِنَّ أَبْ ـرَمَ ا ْ عِنْ ـدَ اسلَّ ـ ِ أَتْقَــتبا ْ)()1يف ألوندده
لالستح ا

ال للوضو (.)2

3د ( أ التقوى املهموا بها يف اآلية
ا,خروت بااهاا

الش هة قري متا

و ال قدا

مب تى التحفظ بمت لقة ي ألا

له يذ املفروس وم املؤمن من ال قا

وي ألا قري من الو وه يف املفاسدد الوا يدة و دو بهدو قدري واضدة

يف مدوا

دا  .لد ا اهفدري

ال لماء حتى االخ اايو متهم علدى ضدوا الرضدوه يىل الدرباءة يف الشد هام املو دوعية
م لقا ويف احلامية يذا ألانل وضوبية مع ألو االاهاا

بيها متابيا للتقدوى بهد ا امل تدى

)()3أت ب ددم الفدر يف مقددام التقدوى بددو يهيدا الواض ددام وهدر اطرمددام بدا ألانددل
التقوى هشمل هر حمتمل احلرمة با لك هشمل يهيا حمتمل الوضو
ألو االشت ا يف احلام وبو ألونه يف املو وه أل لك أ
يف وضو

هر حمتمل التحريم با

تدا أ لدة

من قري بر بدو

هوا اآليام الارمية بانال هدا

يدة علدى الرخصدة بيده بيجدة هقييدد

بها.
ل ا با ا,مر بالتقوى يف اآليام الارمية السابقة الد ألر اللتهدا ياشدا ية وليسدل
مولوية.

( )1احلجرام  /من اآلية .13
( )2الربضددوا ت حممددد هقد  /نهايددة ا,بادداا  /هقريددرام الشدديخ

ددياء الدددين ال را د (م  1361ددد)  /امل

ددة

ال لمية  /التجف ا,شر  1371 /د  /يف. 242 /3
( )3الشددا رو ت علد احلسددي
اخلوا  /امل

(م  1375ددد)  /ااسددام يف أ,بددو ال مليددة  /هقريددرام السدديد أبددو القاسددم

ة احليداية  /التجف ا,شر  1371 /د  /يف. 172 /3
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انيالد اآليام الدالة على حرمة القو برري علم
استد القاالو علدى وضدو

االحتيداط باآليدام الدالدة علدى حرمدة القدو بردري

علددم ()1ووضددو ا املشددت هام يىل اهلل ه دداىل واسددوله بددلى اهلل عليدده والدده
وسلم

وأامة الدين عليهم السالم ومن

يف ل ذلك بقد ألقى بتفسه يىل التهلاة

ومن اآليام الشريفة الدالة على ذلك .
1د وله ه اىل (نَإِنْ تَنَتزَعْيُ ْ نِي شَيْءٍ نَرُدُّوهُ إِسَى اسلَّ ِ وَاسرَّسُو ِ) (. )2
و يددل يف اللتهددا

ال ددو أ ياددو املددرا بقولدده بددر و يىل اهلل والرسددو أت

بو وا علمه يىل اهلل واساتوا عته وال هت ر وا له وأيعدا بلدم ال دو أ يادو املدرا
بر وا قري املتصوص يىل املتصوص يف أنه ال ام بيه يال بتص) (.)3
و يل أيعا ( يذا ه ر تم يىل السؤا بيما ما

ير بده ندص بقولدوا اهلل واسدوله

أعلددم) ()4و ددا ر املددرا مددن اآليددة الشددريفة ( أ التتددا ه ألتايددة عددن عدددم ال لددم بش د ء
واملرا من الر يىل اهلل واسوله و عو التو ف وعدم املع يف موا االشت ا )(.)5
(ونظري

()6

اآلية بسهلوا أ ل الد ألر ي ألتدتم ال ه لمدو )

يىل الرسو ويىل أول ا,مر متهم ل لمه ال ين يستت و

()7

)(. )8

( )1اخلراسان حممد ألا م ال وس (م 1329د)  /ألفاية ا,بو  /ن ع حجدرت  /امل
 /نهرا  1374 /د /يف. 184 /2
( )2التساء  /من اآلية .59
( )3الرا ت  /مفاهيا الرية  /يف. 151 /1
( )4القرنيب  /ضامع أحاام القرم  /يف. 1831 / 2
( )5االسدبا ت حممد أمو ( /م  1033د) الفوااد املدنية  /نهرا . 154/1321 /
( )6التحل . 43/
( )7التساء  /من اآلية .83
( )8القم و بدا الدين  /شرح الوابية .239/

و اآليدة ولدو ا و

دة ال لميدة اإلسدالمية
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وممان الر على مدا هقددم ب ددم ضدوا السداوم أو التو دف (  ,الوا دة امبدا
ألانل ال لتمل ذلك بدل ال بدد مدن

دع الشدرة و اخلصدومة بيهدا بتفد أو ي دام و يذا

ألا أل لك امتتع محل الر يىل اهلل على الساوم عن هلك الوا ة ) (. )1
ألما ي اآلية هد على ( وضو
أ

الر يف نفس ا,حادام الديتيدة الديت لديس ,حدد

ام بيها بتفداذ أو نسدخ يال اهلل واسدوله و و اآليدة ألالصدريا يف أنده لديس ,حدد أ

يتصر

يف حام ي

شرعه اهلل واسوله و أول ا,مر ) ( . )2أت ( ينهدا حممولدة علدى

بددواة الددتمان مددن ي الددة الش د هة بددالر يلدديهم بددلوام اهلل علدديهم بددال ه ددم الش د هام
ال دوية ب د الفحص و اليها عن الظفر مبا يوضة ي الة الش هة )(. )3
وي

الر يليهم ( بالرضوه يىل ما وا عدتهم مدن ا,حا يدث و ا,خ داا و ي الدة

الش هة ب لك و أما بيما ال ميان ي الة الش هة ب دد الفحدص و اليدها عدن ي الدة الشد هة
اي )(. )4

ووا الدخيص من الشااه بال هشمله اآلية
أ و ل ل ا,مدر بدالر عتدد االخدتال

يف حادم الشد ء املتتدا ه بيده وميادن الدر

على ما هقدم بهنه ال أحد من علماء املسلمو َّو القدو علدى اهلل عدز وضدل بردري علدم
أما من يقو بداحلام بدالدخيص الظد ا رت بيمدا
على أ لة الدخيص من الاتدا

يدر بده ندص خبصوبده بانده ي تمدد

و السدتة الشدريفة و ال قدل  .لد لك بدا ( الدخديص و

ال برري علم و بل القدو بوضدو
اال تحام باال لة ال قلية و التقلية ليس و ي
أب لتا اال لة الدالة عليه ياو

االحتيداط ا

والي برري علم ) (.)5

أ و ال أاى ا ال ا ل بوضو

االحتيداط ب دد أب دا ا ,لدة الدالدة عليده مفديد يا

على اهلل عز وضل و وله برري علم ,نه أيعاي أ دام ا ,لدة ال قليدة و التقليدة علدى ذلدك و
بل القاال برري علم و احلاألم بالدخيص الوا

بيما

يدر بده ندص و د ا ال يددع

( )1الرا ت  /مفاهيا الرية /يف.151/ 1
( )2ال

اا /امليزا يف هفسري القرا /يف.402/4

( )3الربوضر ت  /نهاية ا,بااا  /هقريرام الشيخ
( )4ال جتوا ت  /متتهى ا,بو /يف.198 /2
()5نفس املصدا السابري.

ياء الدين ال را

 /يف.242/3
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أحدد مددن القدداالو بوضددو
الظا رت وليس الوا

االحتيدداط أو الدرباءة  ,الفريددري الثددان يقولددو بددالدخيص
.

ل ا با اآلية الارمية ليسدل حمدل االسدتدال  ( ,ا,بدول ي دد
بالدخيص يذا

يان مستتداي يىل ليل بهو هشريع حمرم ولاته يدع

ألما ي ا,خ اات القاال بوضدو
ليل يد عليه هشري

االح تيداط أيعد يا ي دد

حمرم ويدع

بده القدو

يدام الددليل عليده

بده القدو بوضوبده مدن قدري

يام الدليل عليه و ب ه

اآلية الارميدة الدالدة علدى

حرمة القو برري علم أضت ية عن املقام ) (.)1
الثالد ما
و

على الته عن اإللقاء يف التهلاة

وله ه اىل (وَسَت تُلْقاوا بِأَيْدِي ا ْ إِسَى اسيَّهْلا َةِ) (.)2

يل يف اللتها ( على لريم اإل دام علدى مدا خيدا
حرمة اإل دام على ما خيا

متده علدى الدتفس وهدد علدى

اإلنسا علدى عر ده أو مالده وال ختدتص التهلادة بالدنيويدة

متها بل هشمل ا,خروية أيعا)(.)3
و د استد ال ج به مدرهايب املشدت ه ضداء م ( اهلدال مدن مده مدن اختيداا م
والواضة هلم يف ذلك الو و

عتد التحري)(.)4

و د وا االستدال به

اآلية على وضو

ااهاا

االحتياط والتو دف يف ( أنده لديس يف

املشت ه ههلاة ب دما وا الدخيص من دل الشدره وال قدل)()5وأ

د

اآليدة

(التا ية عن يلقاء انفس يف التهلاة ي أايد بها التهلاة الدنيوية بال شدك يف أنده لديس يف
ااهاا

الف ل مع الشك يف حرمته احتماال للهلاة بعال عدن الق دع بهدا وي أايدد بهدا

التهلاة ا,خروية أع
 1احلسي

ال قا

باا احلام بد يلقاء التفس بيهدا ياشدا يا حمعدا يذ ال

/مص اح ا,بو /هقريرام السيد أب القاسم اخلوا /يف.298/2

( )2ال قرة  /من اآلية . 195
( )3ال ربس حممع ال يا يف هفسري القرم  /يف 155 -145 /3أل لك القم حممد عل  /حاشية علدى الافايدة /
ن ع حجرت  /نهرا  /يف. 38 /2
( )4القم  /شرح الوابية . 240 /
( )5ال جتوا ت  /متتهى ا,بو  /يف. 189/2

حجية االحتياط وعدمها ......................................................

يدهددة علددى يلقدداء الددتفس يف ال قددا

ا,خددروت عقددا

أخددر ألدد ياددو التهدد عتدده

مولويا)(. )1
ول ل م تى ذلك متع ألو ااهاا

حمتمل التحريم ههلاة يذ لو أايد بهدا ال قدا

علددى خمالفددة احلاددم اطتمددل بهددو مق ددوه ال دددم ل
والرخصة يف االاهاا

ولو أايد بها ااهاا

لددة التقليددة وال قليددة علددى اإلباحددة

حمتمل مفسدة نيوية أخرى بفيه لد

( )1احلسي  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف. 298 /2
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1د أ

ا ر اآلية الته عن اإللقاء يف التهلاة امل لومة .

2د وعلى برس هسليم ياا ة التهلاة الوا ية بانه ال هتجز للتاليف يال ب دد ال لدم
باملو وه  ,الش هة حو يذ مو دوعية وعددم وضدو

االحتيداط بيهدا مسدلم عتدد ألدل

ال لماء وامل ا ة.

املبحث الثاني:ـ األدلة الدالة على االحتياط من السنة الشريفة .
أوال :األخبار الدالة على وجوب التوقف .

1ـ أخبار تثليث األحكام
عن الت ما بن ال شري ( )1ا ( ()2ى ل اسو اهلل بلى اهلل عليه والده
وسلم

يقو ل وأ دوى الت مدا بابد ه علدى أذنيده –أ احلدال بدو وأ احلدرام بدو

وبيتهما مشت هام ال ي لمهن ألثري من التاا بمدن اهقدى الشد هام يسدتربأ لديتده وعر ده
ومن و ع يف الش هام و ع يف احلرام ألدالراع يرعدى حدو احلمدى يوشدك أ يرهدع بيده

وأ لال ملك محى وأ محى اهلل حماامه)  .و د اوى عن الدتيب بلى اهلل عليده
واله وسلم

ا ( احلال بين واحلرام بين وبيتهما أمدوا مشدت هة بمدن هدر مدا اشدت ه

عليه من ا ,م ألا ملا است ا اهر ومن اضددأ علدى مدا يشدك بيده مدن اآل دم أوشدك أ
يوا ع ما است ا وامل اب محى اهلل بمن يرهع حو احلمى يوشك أ يوا ه)(. )3

( )1و ددو الت مددا بددن بشددري بددن س د د ا,نصدداات ولددد علددى اأا ا,اب ددة عشددر شددهرا مددن اهلجددرة اأى الددتيب

بلى اهلل عليه واله وسلم

ب د و ل بلوقه اوى لده ماادة حدديث وأاب دة عشدر حدديثا تدل قيلدة

وله أاب ة وستو ستة أنظر الديتوات ابن تي ة  /امل اا

. 128 /

( )2أخرضه ال خاات حممد بن يىاعيل (م  265د) ا امع الصدحيا  /اا يحيداء الددا

ال ربد  /بدريوم /

يف.23/1
أل لك أخرضه مسلم  ،مسلم بن احلجايف القشريت (م 261د)  /ا امع الصحيا  /لقيري حممد بدؤا ع دد ال دا
 /اا يحياء الدا

ال ر  /بريوم /يف. 64 /2

( )3أخرضه أمحد  .أمحد بن حممدد بدن حت دل بدن دال الشدي ان (م  241دد)  /املسدتد  /لقيدري أمحدد حممدد
شاألر  /ط /2اا امل اا

 /مصر  1368 /د يف. 270 /4
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وعن اإلمام ال ا ر عليه السالم دا ()1ل ( دا ضددت اسدو اهلل بدلى اهلل
عليه واله وسلم

أيها التاا حالل حال يىل يدوم القيامدة وحرامد حدرام يىل يدوم

القيامة يال و د بيتهمدا اهلل عزوضدل يف الاتدا

وبيتتهمدا لادم يف سدتيت وبيتهمدا شد هام

من الشي ا ويدعى ب دت مدن هرألهدا بدلا لده أمدر يتده وبدلحل لده مرؤهده وعر ده
ومن هل س بها وو ع بيها واه ها ألا ألمن اعى قتمه در
ر

احلمدى ومدن اعدى ماشديته

احلمى نا عته نفسه أ يرعا دا يف احلمدى يال وأ لادل ملدك محدى يال وأ محدى

اهلل عزوضل حماامه بتو وا محى اهلل وحماامه).

ألد لك الددداام  ،أبددو حممددد ع ددد اهلل بددن ع ددد الرمحدددن (م  255ددد)  /السددتن  /لقيددري حممددد الددد ا  /م

ددة

االعتدا  /مشري  1349 /د  /يف 245 /2أل لك ابن ماضه  ،أبو ع دد اهلل حممدد بدن يزيدد بدن ع دد اهلل القدزوي
(م  273د)  /الستن  /لقيري حممد بؤا ع د ال ا

 /اا يحياء الثرا

ال رب  /بريوم  1395 /د  /يف /2ا دم

احلديث . 3984
ألد لك أبدو او  ،سدليما بدن ا,شد ث بددن يسدحا ا,سددت السجسدتان (م  275دد)  /السدتن  /ط /2لقيددري
حمة الدين ع د احلميد  /املات ة التجااية  /القا رة  1369 /دم ا م احلديث .3329
أل لك الدم ت أبو عيسى حممد بن عيسى (م  279د)  /الستن  /ط /1م

ة مصد فى ال داب احللديب  /القدا رة

 1382 /د  /ا م احلديث  . 1205أل لك التساا  ،أبو ع د الرمحدن أمحدد بدن شد ية بدن علد (م  303دد) /
الستن  /اا احلديث  /القا رة  1407 /د  /يف /7وأيعا يف.327 /8
أل لك أبو ن يم  ،أمحد بن ع د اهلل ا,ب هان (م 430د) حلية ا,ولياء  /م

ة الس ا ة  /القدا رة  1351 /دد/

يف.336 /4
أل لك ال يهق  ،أبو بار أمحد بدن علد (م  458دد) السدتن الادربى  /م

دة حملدس اادرة امل داا

ال ثمانيدة /

اهلتد  /يف.64 /5
أل لك التووت  ،أبو ألريا يدى بدن شدر

الددين (م  676دد)  /ا,اب دو التوويدة يف ا,حا يدث الت ويدة  /ط/1

 1388د /احلديث السا ا  .أل لك ابن

يري ال يد  ،هق الدين أب الفتا (م  702د) أحاام ا,حادام  /ط/2

لقيري أمحد حممد شاألر  /عا

الاتة  1407 /د .277 /

أل لك احلر ال دامل حممدد بدن احلسدن (م  1104دد) وسداال الشدي ة يىل لصديل مسداال الشدري ة  /لقيدري حممدد
الرا ت  /اا يحياء الثرا

ال رب  /بريوم  /ل تا  /يف /122 /18ا م احلديث .40

( )1الاراألج  ،حممد بن علد بدن عثمدا ( د  449دد) ألتدز الفواادد  /مات دة مصد فوت  /دم /ن دع حجدرت /
 1322د . 164
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ا ( )1أمري املؤمتو عل بن أب نالة عليده السدالم ( حدال بدين وحدرام بدين
وش هام بو ذلك بمن هر ما اشت ه عليه من اآل دم بهدو ملدا اسدت ا لده اهدر وامل ابد
محى اهلل بمن يرهع حوهلا يوشك أ يدخلها).
عليده السدالم عدن مبااده علديهم السدالم ( دا

ا ()2اإلمدام ض فدر الصدا

اسو اهلل بلى اهلل عليه واله وسلم

يف ألدالم نويدل ل ا,مدوا ال دة أمدر هد و

لك اشد باه ه وأمر ه و لك قي ه باضتت ه وأمر اختلف بيه بر

يىل اهلل عزوضل ) .

ويف حديث أخر عته عليده السدالم ( دا اسدو اهلل بدلى اهلل عليده والده
وسلم

حال بين وحرام بين وش هام بو ذلك بمن هر الش هام جنى من اطرمدام

ومن أخ بالش هام ااهاة اطرمام و لك من حيث ال ي لم)(.)3
ومددع اخددتال

ألفددا احلددديث بددو ال لمدداء يال أ امل تددى املتفددري عليدده بددو سدداار

امل ا ة اإلسالمية و اعت اا

ا احلديث من ( واعد الددين احلتيدف ,نده درت علدى

علوم الشري ة بفيه احلال واضتتا

احلرام واإلمسا عن الش هام )()4ومدن ا,سد ا

ا,خرى ه ظيم ال لماء ملو ع د ا احلدديث دو أنده (ن ده علدى يبدالح امل دم واملشدر
واملل س وقري ا وأنه يت ر هر املشدت هام بانده سد ة حلمايدة يتده وعر ده وحد ا مدن
موا ة الشد هام وأو دا ذلدك بعدر

املثدل بداحلمى ول دل ا,مدر يف االسدتدال بهد ا

احلديث على التو ف واالحتياط يددوا مدداا م تدى املشدت هام الدواا ة يف احلدديث ب دد
( )1الصدو  ،أبدو ض فدر حممدد بدن علد بدن احلسدو بدن بابويده القمد (م  381دد)  /مدن ال عدر الفقيده /
بلاتهو  /اهلتد  /ن ع حجرت 1307 /د  /يف. 53 /4
( )2الصدو  /من ال عر الفقيه  /يف . 286 /4أل لك الصدو  /اخلصا /ن ع حجرت /نهدرا  1302/دد
/يف.74/1أل لك الصدو /اجملالس/ن ع حجرت  /م 1374/د.183/
( )3الالي

أبو ض فر حممد بن ي قو

(م  329د)  /الاايف  /نهدرا  /ن دع حجدرت 1311 /دد /يف/167 /1

ا م احلديث  ، 10وأنظر ال وس أبو ض فر حممد بن احلسن (م  460د) ههد ية ا,حادام  /نهدرا  1381 /دد
 /يف6و /301 /ا م احلديث  52أل لك الفا ل التون  ،ع د اهلل بن حاض حممد ال شروت (م  1071د) الوابيدة
يف ا,بو  /خم ونة يف مات ة ألاشف الر اء  /ا م .61 /987
( )4التووت  /شرح منت ا,اب و التووية . 52 /
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أ بو اهلل ه داىل وبسدر اسدوله ا,عظدم بدلى اهلل عليده والده وسدلم

وا,امدة

ا,نهاا عليهم السالم ما و احلال واحلرام للمالف)(.)1
و دد نقدل عددن اإلمدام علد

عليده السدالم يف م تددى الشد هة ( يمنددا ىيدل الشد هة

ش هة ,نها هش ه احلري)(.)2
و د نقل عن أمحدد بدن حت دل (()3م 241دد) أنده بسدر الشد هة (بهنهدا متزلدة بدو
احلدددال واحلدددرام ()4و يدددل (أنهدددا ألدددل مدددا هتتا عددده ا ,لدددة مدددن الاتدددا

والسدددتة مدددن

امل دددان )( )5و يدددل ( ألدددل شددد ء أشددد ه احلدددال مدددن وضددده واحلدددرام مدددن وضددده بهدددو
ش هة)()6و يل أ م تا ا ( ليسل بوا حة احلدل وال احلرمدة بلهد ا ال ي ربهدا ألدثري مدن
التاا وال ي لمو حامها وأما ال لماء بي ربو حامهدا)()7ونقدل الد ج ال دة أ دو
يف الش د هام الدديت يت ر د اضتتابهددا ( أحددد ا أندده ال د ت ه اا ددل بيدده ا ,لددة باشددت هل
بيجة بيه التو ف يىل الدضيا  ,اإل دام على أحد ا,مرين مدن قدري اضحدا حادم
برري ليل حمرم الثان املرا بها املارو ام الثالث امل اح و ا ب عهم
عتها)

حال يتدواه

.

و يل أ االشت ا

و االلت اا ويمندا ي لدري يف مقتعدى د

أمر أش ه أبال ما و و مع

التسدمية تدا علدى

ا يشد ه أبدال أخدر مدن ا,بدل ا,و باهنده ألثدر اشدت ا ه

( )1التووت  ،حم الدين أبدو ألريدا يدى بدن شدر

الشداب

(م  676دد)  /شدرح بدحيا مسدلم  /ط /1اا

القلم  /بريوم  /ل تا  1407 /د  /يف. 30 /11
( )2احلر ال امل  /وساال الشي ة  /يف /117 /18ا م احلديث . 20
( )3و و أمحد بن حممد احلت ل الشي ان أحد أامة امل ا ة ا,اب ة عتد أ ل الستة هدويف يف برددا سدتة  241دد
– ال احث .
( )4ابددن اضددة يددن الدددين أب د الفددريف ع ددد الرمحدددن (م  795ددد)  /ضددامع ال لددوم واحلاددم  /ط /2م
مص فى ال اب احلليب وأوال
( )5ابن

ددة

 /مصر  1369 /د . 58 /

يري ال يد  /شرح ا,اب و التووية  /ط /2م

ة االستقامة  /القا رة  1375 /د . 24 /

( ) 6اخل داب أبدو سدليما أمحدد بدن حممدد بددن يبدرا يم (م  388دد)  /م دا

السدتن شدرح أبد

أنصاا الستة  1367 /د  /يف. 140 /4
( )7التووت  /شرح بحيا مسلم  /يف . 31 /11أل لك الصت ان  /س ل السالم  /يف.172 /4

او  /م

ددة
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بقيل اشت ه مب تى اختلف حتى ألهنه شد ء واحدد مدن شدي و خمدتلفو)()1لد لك بدا ا
ب ج ا,بو يوضة لرميه وا

ل عها يوضة حله بال شك أ ا,حوط تا جتتدة

ا ومن جتت ه وبف بالواه والتحفظ يف الدين) ()2و يل أ الش هة من الش ء املشدت ه
( خلفااه بال يدات أحال

و أم حرام وما ألا

ا س يله يت ر اضتتابه ,نده ي ألدا يف

نفس ا,مر حرام بقد برأ من الت ة وي ألا حالال بقد استحري ا,ضر علدى الدد هلد ا
القصد  ,ا,بل خمتلف بيه حظر أو يباحة )()3و د ا القدو ال خيتلدف عدن سدابقه يف
لديددد سد ة اخلفدداء وااللت دداا يف املشددت هام يف ألونهددا مددن ا,مددوا قددري امل يتددة و ددو مددا
يدا من احلديث الشدريف ( لاونهدا ذام ضهدة يىل ألدل مدن احلدال واحلدرام)()4ومدن
ا يت و أ الش هة هولد الشك يف التفس ل لك بقد اوت عن حسا بن أبد سدتا

()5

أنه ( ا يذا شاال يف ش ء باهرأله)()6و يل ما شاال بيه بالواه اضتتابه)()7وذلدك
بداللة احلدديث املد ألوا يف أ مدن و دع يف الشد هام و دع يف احلدرام)()8وأ محدى اهلل
حماامه بمن اا

احلمى (يوشك أ يقدع بيده ومدن احتداط لتفسده

يقاابده وال يت لدري

( )1السدديون  ،ضددال الدددين ع ددد الرمحدددن بددن أبد باددر (م  911ددد) شددرح سددتن التسدداا  /اا احلددديث /
القا رة  1407 /د /يف. 244 -243 /7
( ) 2السيون  /املصدا نفسه.
( )3الشوألان  ،حممد بن عل مب حممد ( م  1255د) نيل ا,وناا شرح متتقى ا,خ اا  /اا الاتدة ال لميدة /
بريوم  /ل تا  /يف.209 -208 / 5
( )4امل اا ألفوات  ،أبو ال لى حممد ع د الرمحددن بن ع دد الدرحيم ( م  1353دد) لفدة ا,حدوذت بشدرح ضدامع
الدم ت  /اا الفار  /يف. 395 /4
( )5و و حسا بن أب ستا بصرت هاب

وبف بالز د وال ا ة -باحث .

( )6ال سقالن أمحد بن علد بدن حجدر (م  852دد ) بدتا ال داات  /لقيدري حممدد بدؤا ع دد ال دا

 /اا امل ربدة /

بريوم ل تا  /يف293-292 /4
( ) 7اخل اب  /م ا

الستن شرح أب

او  /يف140 /4

( )8الارباس د حممددد يبددرا يم (م  1404ددد)  /متهددايف ا,بددو  /حما ددرام الشدديخ
التجف  /التجف ا,شر  1386 /د  /يف106 / 4

ددياء الدددين ال را د  /م

ددة

82

ا ,لة الدالة على االحتياط من الستة الشريفة ..................................

بش ء يقربه من امل صية بال يددخل يف شد ء مدن الشد هام)()1وأ الو دوه يف الشد هام
ياو بوضهو لد
أحددد ما ( ي ألثددرة ه ددان الش د هام يصددا

احلددرام وي

يت مددد و ددد يدده م

ل لك) ( )2مما يؤ ت يىل الم ل ه ( لفقدا نوا ال لم ونوا الواه بيقع يف احلرام و دو
ال يش ر به ) (. )3
انيهما ( أنه ي تا التسا ل ويتمر عليه و سر على الش هة م شد هة اقلدظ متهدا
م أخرى اقلدظ و اد ا حتدى يقدع يف احلدرام عمدداي ) ( )4و ا دابة يىل مدا هقددم و بدا
(من اهقى ا,موا املشت هة و اضتت ها حصن عر ه من القدح و الشو الداخل علدى مدن
ال تت ها ويف

ا ليل علدى ا مدن ااهادة الشد هام بقدد عدرس نفسده للقددح بيده و

ال ن) (. )5
وعلى ألل حا بقد اختلف ال لماء يف حام املشت هام( )6و ولاتهم اهفقوا علدى
انه من احلسن جتت ها ( بال شك أ االحوط ا تا جتتة د ا ومدن جتت ده وبدف بدالواه
و الددتحفظ يف الدددين ) ( )7و وي أوىل علددى املددرء أ

تدداط ( لتفسدده ال يقدداا

ذلددك

احلمى خوباي من الو وه بيه ) ( , )8احلديث ( وي ألدا لفظده الشدرط و اإلخ داا بدا
م تا ا,مر ) ( )9بالد .

( )1التووت  /شرح بحيا مسلم  /يف 32 /11أل لك الصت ان  /س ل السالم  /يف.173 /4
( )2التووت  /شرح بحيا مسلم /يف.33/ 11
( )3ابن

يري ال يد  /شرح االاب و التووية .26/

( )4الشوألان  /نيل ا,وناا وشرح متتقى ا,خ اا /يف.210/ 5
( )5ابن اضة  /ضامع ال لوم و احلام .63/
( )6ال ي

 /عمدة القاائ شرح بحيا ال خاات /يف.300/ 1

( )7السيون  /شرح ستن التساا  /يف.244/ 7

( )8الستدت  /حاشية على ستن التساا  /اا احلديث  /القا رة 1407 /د /يف.243/ 7
( )9ال اض  /أبو الوليد سليما بن خلدف ( م  474دد )  /أحادام الفصدو يف أحادام ا,بدو /ط/1لقيدري
ع د اجمليد هرأل  /اا الرر

اإلسالم  /بريوم  /ل تا  1407 /د .692/
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و د عمم ال ج االستدال به ا احلديث للداللة على أ ا,حاام ال دة حدال
بين وحرام بين وش هام بو ذلك و با ا,و و الثدان م لومدا احلادم و أمدا الثالدث
بحامهددا أمددا التو ددف أو االحتيدداط ,ندده ( لددو مت مددا ذألددروا مددن ال مددل بددالرباءة االبددلية
ي ري للقسم الثالث بر يتدايف لته وملدا

املقتع لدخو ما لل عليه يف احلال ال ين

ألددا للتثليددث وضدده بددل يددت و القددو بالتثتيددة و ددو احلددال و احلددرام خابددة و ا,خ دداا
خبالبه) (. )1
و اهفري ال لماء ي الش هام

ما

ي ل حامهدا لتدا ( أمدا الحتمدا الددليل أو

ل دم بلوغ ما يد عليها يليتا من الشااه و ي ألدا يف نظدر ال قدل حسدتاي أو يحداي بدر
حسددن عتدددنا لدده ضهددة د ا ال ن ربهددا و اد ا يف ضانددة الق دديا بمددن هددر الشد هة ي د
حمتمل ا,مرين جنا من ااهاا

احلرام الوا

وي

ومن اخد بالشد هة وعمدل بهدا ااهادة احلدرام الدوا
حيث ال ي لم ال لاو

ا االاهاا

يادن حرامداي عليده بظدا ر الشدره
بداذا ااهادة الشد هة حلدل مدن

س اي ري اي للدهال بدل لاونده وسديلة وسد اي ب يدداي

يذا ب ل احلرام أو الش هة هصري التفس متهاونة يىل ب ل م لوم احلرمة )(. )2
و د ا ال لماء االستدال به ا احلديث علدى وضدو

االحتيداط  .بقدد دا ابدن

حزم الظا رت( ( )3م  456دد ) ( ( )4لدو بدا د ا احلدديث يمندا دو علدى احلدج ال

على اال ا بلدو ألدا املشدت ه حرامد يا وبر د يا هرألده و لادا الدتيب بدلى اهلل عليده
واله وسلم د نهى عته ولاته بلى اهلل عليه واله وسلم

يف ل ذلدك لاتده

( )1ال حران  /احلقااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة /يف.46/1
( )2القم  /شرح الوابية .272 /
( )3دا الد

يب ل ( و ددو اإلمددام ال المدة احلددابظ الفقيدده اجملتهددد أبدو حممددد علد بددن امحدد بددن سد يد بددن حددزم

الفااس ا,بل ا,موت اليزيدت القرنيب الظا رت باحة التصانيف ) .
انظدر الد

يب و ادس الدددين حممدد بددن امحدد ( م  748ددد )  /هد ألرة احلددابظ  /ط / 3اادرة امل دداا

/حيدا مبا  1955 /م  /يف. 178 / 2
( )4ابن حزم الظا رت  /ا,حاام يف أبو ا,حاام  /يف.182/ 6

ال ثمانيددة
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حج على هرأله وخا على موا ه أ يقددم علدى احلدرام و ونظدر ذلدك بدلى اهلل
عليه واله وسلم

بالراهع حو احلمى و بداحلمى دو احلدرام ومدا حدو احلمدى لديس

من احلمى و و املشت هام ليسل من احلرام مدا
ال يا و و

يادن حرامد يا بهدو حدال و دو يف قايدة

ا و الواه ال ت مد باعله ويدؤضر وال يد م هااألده وال يده م مدا

احلدددرام ال دددين )  ( ,هلدددك املشدددت هام ليسدددل بددديقو مدددن احلدددرام و يذا

يوا دع
هاد دن ممدددا

بصددل مددن احلددرام بهدد علددى حاددم احلددال بقولدده ه دداىل ( وَقَ ـدْ نَصَّ ـلَ سَ ا ـ ْ مَــت حَــرَّمَ
عَلَيْ ا ْ)( )1بما

ك ِ
ق َس اـ ْ مَـت نِـي اسْـَأ ْ
خلَـ َ
يفصل بهو حال بقوله ه داىل ( هُـ َو اسَّـذِي َ

جَمِي ًت)( )3())2وم تى الش هام عتد ابن حزم

اليت يذا ب لها املالف ياو يقيتاي دد

و ع يف احلرام لقوله بلى اهلل عليه واله وسلم

( ومن و ع يف الشد هام و دع يف

احلرام ) ( وذلك و مااو ألل واحدد متهدا مشداو يف نهااهده متديقن جناسدة أحدد ما
برددري عيتدده و بدداذا هو دده بهمددا وي د يا ألتددا مددو تو بهندده بددلى و ددو حامددل جناسددة )
وي

ة يىل د ا امل تدى السديد يبدرا يم القدزوي

()4

( ( )5م  1262دد ) حيدث دا (( )6

بتددد الروايددة علددى ي مددن اخ د ويددع الش د هام يف الوا ددة اسددتحري عقابددام عديدددة
حسة ه د الش هام املرها ة)  ( ,املرا من الش هام و اطرمام امل تى ا,عم الد ت
يشددمل ويددع الشد هام و اطرمددام يف الوا ددة اخلابددة ) ( )7و أت ا الوا ددة اخلابددة
( )1ا,ن ام  /مية . 119
( )2ال قرة  /مية . 29
( )3ابن حزم الظا رت  /ا,حاام يف أبو ا,حاام /يف.180/6
( )4ابن حزم الظا رت  /م.

.

( )5و ددو يبددرا يم بددن حممددد ب دا ر املوسددوت القددزوي
باحة ألتا
( )6القزوي

وابف ا,بو وألتا

و ددو مددن علمدداء الشددي ة االماميددة ضليددل القدددا و الفعددل

نتااج ا,بااا هويف يف ألربالء ستة (  1262د ) .

و يبرا يم ( م  1262د )  /نتااج ا,باداا  /خم وندة بقلدم املؤلدف  /يف مات دة ألاشدف الر داء /

ا م / 976قري مر مة .
( )7القزوي

و يبرا يم /

وابف ا,بو  /ن ع حجرت  /نهرا  1275 /د.320/
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ذام احلام اجملهو يت ري عليها احلديث من حيدث اخلصوبدية بهنهدا شد هة ولاتهدا مدع
ذلك ال مانع من ا ,دام عليها ل موم أ لة الرباءة .
وير على ما هقدم ا املرا من احلديث الشريف و لريم ضدتس ( الشد هة الديت
ما امل بيهدا أمااهدا املتدع و ا دوا بي قدى نال هدا بدو ا ددام و احجدام ) ( )1ل يانده

بلى اهلل عليه واله وسلم
يف وضو

ا احلال بين بال مانع من ا ,دام عليه و احلرام بدين

االحجام عته و الش هام يدد

انه ال ميان محل ا مع امل ر

بيهدا املالدف بدو ا ,ددام و االحجدام  .ألمدا

يف الش هام و اطرمام على ال موم احلقيقد  ,ذلدك

يستوضة ( من ااهاة ويع الش هام و ع يف ويدع اطرمدام و دو قدري بدحيا ,
ويع الش هام مت سدر أو مت د ا عدا ة بدال بااددة مدن الت درس حلامده مدع ي

ااهاا

ااهاابها ال يوضة الو وه يف ويع اطرمام ) ( )2ألما يف الش هة الوضوبية على سد يل
املثددا وألمددا ا الوا ددة اخلابددة متددى بددد علددى ينهددا ألانددل حماومددة ب مددوم احلددديث
الشددريف يف لددريم ااهاابهددا وال حمددا إلباحتهددا مددن حيددث عمددوم أ لددة الددرباءة للددزوم
التتا ج بو ال مومو .
و د ا االسدتدال علدى الروايدة املد ألواة أيعدا ( ا ااهادا

ضدتس الشد هة ال

يوضة الو وه يف احلدرام وال اهلدال مدن حيدث ال ي لدم علدى حمدا املشداابة)()3أت أ
القاال بوضو
احلرام و
وحيث أ

االحتياط رم ااهاا

ا مو و

الش هة ,نهدا هوضدة اإلشدرا

على ي ام ألربى و

أ اإلشرا

علدى الو دوه يف

على الو دوه يف احلدرام حدرام

الاربى ممتوعة ,نها من يل الش هة االبتداايدة بالتسد ة للمالدف بلد لك

ال يتم االستدال بالصررى()4ل لك با ا,خ بالش هام بتفسه ليس من اطرمدام بدل

( )1ألاشف الر اء و حسن  /شرح مقدمام ألشف الر اء . 324 /
( )2احلدددداارت و حممددددد حسددددو بددددن حممددددد احدددديم ( م  1254ددددد )  /الفصددددو الررويددددة  /ن ددددع حجددددرت
/نهرا  1355/د  /يف. 89-88/ 2
( )3ا,نصاات  /برااد ا,بو .212/
( )4ا,نصاات  /املصدا نفسه .
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يستلزم ذلك الو وه بيها بياو الته عن ا,خ بالش هام لإلاشا علدى عددم الو دوه
يف اطرمام  ,التجتة عن الش هام يوضة حصو ملاة الر عدن اطرمدام ألمدا أ

اال تحام بيها يوضة ا رأة علدى ب دل اطرمدام وذلدك دو الظدا ر مدن ولده بدلى
اهلل عليه واله وسلم

من هر الش هام جنى من اطرمام ومن أخ بالشد هام و دع

يف اطرمام و لك من حيث ال ي لم)(.)1
أ و وي ألا

ا احلديث مل على اإلاشدا يف الشد هة احلاميدة بيمدا

به نص ولاته يد علدى وضدو
ويع أنرا

يدر

التجتدة عدن الو دوه يف احلدرام الدوا

وأ مرهادة

الشد هة اطصدواة ب دة أو هددا ا يقدع يف احلدرام الدوا

املتهد عتده يف

احلديث امل ألوا .

ب ـ األخبار الدالة على حتريم اقتحام الشبهة
متهددا عددن أبد ع ددد اهلل ض فددر الصددا

بلى اهلل عليه واله وسلم
ا با الو و

يىل ي

عليدده السددالم ددا ( ()2ددا اسددو اهلل

ال جتام وا يف التااح علدى الشد هة و فدوا عتدد الشد هة

عتد الش هة خري من اال تحام يف اهللاة ).

ومتها حديث مربوه يىل ض فر الصا

عليده السدالم أنده دا ( ()3أواه التداا

من و ف عتد الش هة ).
ومتها أنه عليه السالم ا ,حد أبحابه يف حديث نويل ( ()4با ألتدل علدى
بيتة من يتك ويقو من أمر وه يا من شهنك بشهنك ويال بال هرومن أمرا أنل متده يف
شك وش هة ).

( )1الاا م حممد عل اخلرسان ( م  1366د) بوااد ا,بدو  /هقريدرام الشديخ حممدد حسدو التداي
 1355د)  /مؤسسة التصر ومات ة الصدا  /نهرا  /ن ع حجرت  /يف. 138 /3
( )2ال وس  /هه ية ا,حاام /يف. 246 /2
( ) الصدو  /اخلصا  /يف. 11/ 1
()4الالي

 /الاايف  /يف. 388 /2

(م
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ومتها ما اوت عن اإلمام الصا
و فوا و

حدوا

عليه السالم ا ( ()1لو أ ال دا يذا ضهلدوا

يافروا).

ومن ا,خ اا الدالة علدى التو دف والدر يىل أامدة اهلددى علديهم السدالم مدا
اوت عن ض فر الصا

عليه السالم وله( ()2أنه ال يس ام بيما يتز بام يال الادف

عته والتث ل والر يىل أامة اهلدى حتدى ملدوألم بيده علدى القصدد و لدو عدتام بيده
ال مى وي ربوألم بيه احلري) .
ومتها س ل اإلمام ال ا ر عليه السالم ( ما حجدة اهلل علدى ال دا دا أ يقولدوا
ما ي لمو ويقفدوا عتدد مدا ال ي لمدو )()3ومتهدا يف مقدام هدرضيا ا,خ داا مدا اوت عدن
اإلمام الر ا عليه السالم ا ( ()4ما

جتدو يف شد ء مدن د

الوضدو بدر وا يليتدا

علمه بتحن أوىل ب لك وال هقولوا بيه بآاااام وعليام بالاف والتث ل والو و

وأنتم

نال و باحثو حتى يههيام ال يا من عتدنا).
استد االخ اايو من ا,مامية با,حا يث السالفة ال ألر علدى وضدو

التو دف

واالحتيدداط عتددد الشد هة التحرمييددة حيددث ددا احلددر ال ددامل ( ()5م  1104ددد) ( أندده ال
ددددة االحتيدددداط مبجددددر احتمددددا الوضددددو

خبددددال

الشددددك يف التحددددريم بيجددددة

االحتيداط)()6والتو دف حلصددو ال لدم بهمددا بدالتص املتدواهر)()7ويشددري الشديخ يوسددف
ال حران (م  1186د) يىل

( )1الالي

 /الاايف  /يف. 356 /1

( )2الالي

 /الاايف /يف.50 / 1

ا امل تى حيث يقو ()8أ ( ا,خ اا املتاا رة بل املتدواهرة

( )3الصدو  /اجملالس /ن ع حجرت  /م

ة الام اا  /م 1374 /د . 152 /

( )4احلر ال امل  /وساال الشي ة يىل لصيل علوم الشري ة  /يف. 118 /18
( )5و الشيخ حممد بن احلسن بن اب حممد بن احلسو احلر ال امل ا,خ اات ( باحة ألتا
وأحد اطمدين الثال ة املتهخرين ا امع ,حا يث الشري ة).
( )6احلر ال امل  /املصدا نفسه.
( )7احلر ال امل  /املصدا نفسه.
( )8ال حران  /احلدااري التعرة يف أحاام ال دة ال ا رة  /يف. 46 /1

وسداال الشدي ة

ا ,لة الدالة على االحتياط من الستة الشريفة ..................................

دة السدؤا مدتهم علديهم السدالم أو مدن

م تى أنه مع عدم ال لم باحلام الشرع
نوابهم ويال بالتو ف والو و

على ضا ة االحتياط) و د شد علدى عددم ( يخدرايف مدا

ير بيه نص من الش هة على هقدير او هلك ا,خ داا بدا الددليل علدى خولده يف
الش هة ليس خمتصا ب موم أخ اا الش هة بل خصوص
اآلمرة بالتو ف بيه والر يىل أبحا
و د يل يف
حيث أنه م لو

ا,خ اا نابة عليه خبصوبه

ال صمة عليهم السالم (.)1

ا,حا يث أ ياو قر ها ( دو الدد ب ريدري ا,ولويدة ال مدن
الشااه نل ا لزوميا بل من حيث عدم وم بيادو يف سد ة ال يعدر

الد حتى يلق من خيرب اقيقة ا,مر أو من ىع به أو با ملة بتد على أنه يذا ألدا
ش ء حمتمال للوضو

أو احلرمة يت ر أ يد وال ي مل به و د يدل أ هدر الواضدة

أ و من ب ل احلرام ول ل السر بيه أ أقلة الواض ام لصيل ألما للتفس املسدت دة
باثريا ما هد وي قى االسدت دا االده السديما مدع ا هدل بهدا وأقلدة اطرمدام م دل
لالست دا باخلابية)(.)2
و د ا َّ ا,بوليو من ا,ماميدة د

ا,خ داا بهنهدا ال هفيدد أ يدد مدن اسدتح ا

التو دف عتددد ا وي ألددا ب عددها بلفدظ ا,مددر الدددا علددى الوضدو
بريا ب دم احلرمة مثل وله عليه السالم ( ال واه ألالو و
ال داافتو مددن ا,ماميددة متفقتدا علددى التو ددف يف احلاددم الدوا

يال أ متهددا مددا ددو

عتدد الشد هة )  .ألمدا أ
للشد هة (و ددو احلاددم

املت لري بال توانام اخلابة اليت صل بها التمييز بو ا,شياء)(.)3
با,بوليو يقولو جبوا الف ل والدد حيدث ا,و ل ددم الددليل علدى لرميده
به لة أبل الرباءة والثان واعا وهقوى واالخ اايو يقولو بالد  ,لة التو ف.
وميان القو بالتسليم به لة التو ف ( لددان نقو أ ألل حمتمدل احلرمدة الد ت ال
نص على حرمته م لوم احلام ال به لة الرباءة مثل ألل حمهو احلام حال وأمثالده مدن
( )1ال حران  /احلدااري التعرة يف أحاام ال دة ال ا رة  /يف. 51 /1
 2القم بدا الدين  /شرح الوابية . 240 /
( )3القم  /بدا الدين  /املصدا نفسه.
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ا ,لة التقلية عن امل صوم عليه السالم وذلك إلمادا امل اا دة باملثدل)()1بدل مبدا دو
مصرح به يف القرم الاريم يف أ ألل ما

رم بيه بحامه احللية ومدا ال ندص بيده متده

بداللة اآلية الارمية (قالْسَت أَجِدُ نِي مَت أاوحِيَ إِسَيَّ مُحَرَّمًت عَلَى طَتعِ يَطْ َمُ ُ إِسَّت أَنْ يَ اونَ مَيْيَةً
أَوْ دَمًت مَالْفاوحًت)(.)2
و د اهفدري ضدوا

ا,بدوليو علدى ا,خ داا السدالفة الد ألر ( يف ألدو ا,مدر بيهدا

لإلاشا من يل أوامدر ا,ن داء املقصدو متهدا عددم الو دوه يف املعداا يذ دد هد و بيهدا
حام نلة التو ف وال يدهة على خمالفته عقا
أحيانا من اهلال اطتمل بيها )()3وي
عقا

قري ما يدهدة علدى ااهادا

الشد هة

ذلدك لديس يف خمالفدة د ا ال لدة اإلاشدا ت

و د يو ع خمالفة د ا ال لدة اإلاشدا ت يف مفسددة احلدرام الدوا

علدى هقددير

مصا ته ( باحلامدة يف نلدة التو دف عتدد الشد هام دو اإلاشدا يىل احلد ا مدن هلدك
املفسدة الال مة ,نه د ياو املشت ه و امللزوم بتلدك املفسددة ولدو ألدا مهذوندا بيده مدن
الشااه مب تى عدم الته ال ت يدهة عليه عقدا

ال مب تدى ابدع ذلدك ا ,در الدال م وال

مب تى التزام التداا )( )4عن الو دوه يف اهللادة  .وعلدى أسداا مدا هقددم بدا ا,خ داا
السددالفة ال د ألر ال هددد عددل ي ددا
الددوا

االحتيدداط ( بددا ألددا مقدمددة للتحددر عددن ال قددا

املدهددة علددى التاليددف الددوا

بدداجملهو بهددو مسددتلزم لدهددة ال قددا

علددى

التاليف اجملهو و و يا وي ألا حاما ا ريا نفسيا باهللاة مده دة علدى خمالفتده ال
خمالفة الوا ع)(. )5

( )1الترا

أمحد  /متا ج ا,بو . 451 /

( )2ا,ن ام  /مية . 145
( ) ا,نصاات  /برااد ا,بو . 107 /
( ) الارمان امحه اهلل  /حاشية على الرساال  /م وعدة علدى 2دامش ألتدا
 1374د.184 /
( )3االنصاات  /برااد ا,بو .207 /
( )4اخلراسان  /ألفاية ا,بو  /يف.184 /2

براادد ا,بدو  /م

دة مصد فوت  /دم/
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ودا

ا القو يف أنه ياو ي ا

االحتياط ( نريقيا و و عقدال ممدا يصدا أ

ددتج بدده علددى املؤاخ د ة يف خمالفددة الش د هة ألمددا ددو احلددا يف أوامددر ال ددر واإلمددااام
وا,بدو ال مليدة )()1أت أنده ال يتحصدر وضددو

االحتيداط يف أحدد ا,مدرين ال ددانلو

لياو بانال بل ميادن أ يادو بتحدو أخدر بده يادو نريقيدا ألسداار الوضوبدام الديت
هعمتتها أ لة ال ر واإلمااام وا,بو ناش ا عتده اال تمدام مبصدلحة الوا دع وحيت د
ياو بيانا على الوا ع مصححا لل قا

على خمالفته واا ا على اعدة ا ال قا
()2

بيا واو ويع ال ر واإلمدااام وا,بدو عليهمدا )
الوضددو

نفسدديا بهددو أيعددا ( مصددحا

ددرواة  ,وضددو

بدال

د ا معدابا لدو سدلم ألدو

االحتيدداط يف الشد هة ياددو

ا رت ال وا د ومدن امل لدوم أ ا,حادام الظا ريدة يذا أبدابل جندزم نفدس الوا دع
وهرهة على موابقتها وخمالفتها نفس وابه وعقابه وأ مدا يتحقدري ةدرة اخلدال

يف ألونده

ع ايا أو وا يا انويا يف بواة اخل ه)(.)3
وعليدده بددا أخ دداا التو ددف خمصوبددة يف مددواا م يتددة ( ألمددا لددو ألددا التاليددف
متحققدا ب دال يف مدواا الشد هة اطصدواة و و دا أو ألدا املالدف دا اا علدى الفحددص
وي الة الش هة بالرضوه يىل اإلمام عليه السالم أو ال ر املتصوبة أو ألانل الش هة مدن
ال قااد أو الروا مج اليت

ير من الشااه التدين بها برري علم وبصرية بدل نهدى عدن

ذلددك()4بقولدده بددلى اهلل عليدده والدده وسددلم

( ()5أ اهلل بددرس بددرااج بددال

هعي و ا وحد لام حدو ا بال ه تدو ا ونهداألم عدن أشدياء بدال هتتهاو دا وسدال عدن
أشدياء قددري نسدديا بددال هالفو ددا امحددة مددن اباددم با لو ددا )  .وال ي د

ذلددك وضددو

االحتيدداط والتو ددف يف م لددري الشدد هام باحتمددا ا تحامهددا علددى أسدداا أ وضددو

( )2احلايم حمسن (م  1390د) حقااري ا,بو  /امل

ة ال لمية  /التجف ا,شر

 1372 /د  /يف240 /2

( ) ألاشف الر اء عل  /ا,حاام  /خم ونة بقلم املؤلف  /يف.1023 /4
( ) ا,نصاات  /برااد ا,بو . 207 /
( ) الداا

عل بن عمر (م  385د)  /الستن /عا

ال عر الفقيه  /يف. 53 / 4

الاتة  /بريوم  /يف 298 / 4أل لك الصددو  /مدن
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االحتياط مولوت بالداللة االلتزاميةو بل بو ذلك وما ن بيه بدر وذلدك  ( ,ال قدل
ملا أ ا عدم بحة ال قا

على ب ل امل اح بال حمالة بادو ا,خ داا عدن ال قدا

ب ل أخ اا عن حرمته بااللتزام و

ا خبدال

علدى

الت ليدل يف املقدام يذ لديس املخربيدة بيده يال

ألددو التو ددف خددري مددن اال تحددام يف اهللاددة بياددو اإل دددام ا تحامددا يف التهلاددة أمددر
مفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروس الوضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو وا,مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
بالتو ف متفره عليده وم ده أليدف يادو ا,مدر مولويدا نريقيدا ومصدححا لل قدا
خمالفة الوا ع )( )1وعلى ألل حا با أايد باهللاة م تدى ال قدا

علدى

ا,خدروت ويسدتلزم

ذلددك التو ددف عددن اال تحددام بيدده بددا ذلددك (يسددتلزم يماددا لقددري ال قوبددة علددى خمالفددة
التاليف اطتمل ل بدوا د ا اخل دا

مدع أ مدن ال دديه أنده ال عقوبدة يف الشد هة

ال دويددة حتددى عتددد ا,خ دداات ددل ي ددا

واالحتيدداط )()2وي أايددد باهللاددة

م تى ال قا

الو ددو

الدنيوت أت عتد اال تحام هتحقري املفسدة الوا ية ( مع أنه خال

الظدا ر

يف نفسده يسددتلزم االلتددزام بالتخصدديص يف مددواا الشد هام املو ددوعية )()3مددع أ لفددظ
الروايام و ا ر ا م

عن مثل

ا التخصيص يف محل اهللاة علدى املفسددة الدنيويدة

الوا ية ا,خروت وا,مر بيه لإلاشا نظري أوامر ال ية .
ل لك ال حما يال يف محل اهللاة يف الرواية على م تى ال قا

( )1احلسي

عل  /حما رام يف ا,بو ال ملية  /يف. 173 /4

( ) ألاشف الر اء عل  /ا,حاام  /يف. 1028 / 4
( ) احلس

عل  /املصدا نفسه.

اآلخروت.

ا,خ اا الدالة على وضو
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ثانيا  :األخبار الدالة على وجوب ورجحان االحتياط مطلقا

1ـ األخبار الدالة على وجوب االحتياط
1د ما اوت عن التيب بلى اهلل عليه واله وسلم

( اختصم س د بدن أبد

و اص وع د بن م ه يف قدالم بقدا سد د يدا اسدو اهلل د ا ابدن أخد عت دة بدن أبد
ا أخ يا اسو اهلل ولد على براا أبد

و اص عهد يل أنه ابته و ا ع د بن م ه

من وليدهه بتظر اسو اهلل بلى اهلل عليده والده وسدلم
بقددا

بددلى اهلل عليدده والدده وسددلم

بدرأى شد ها بيتدا ب ت دة

ددو لددك يددا ع ددد بددن م دده الولددد للفددراا
ف)(.)1

ولل ا ر احلجر واحتجيب مته يا سو ة بلم هر سو

و د يل يف االستدال به ا احلديث أ أمر التيب باحتجا

دو ( احتياندا

سو

,نه يف دا ر الشدره أخو دا ,نده أحلدري بهبيهدا لدددان ملدا اأى الشد ه الد و ب ت دة بدن أبد
و ددداص خشددد أ يادددو مدددن مااددده بيادددو أضت يدددا عتهدددا بهمر دددا باالضتتدددا

احتيانددا)()2أت أ حاددم الددتيب بددلى اهلل عليدده والدده وسددلم
الترليددة ال علددى س د يل الق ددع ددم أمددر سددو

باالحتجددا

متددده

( علدد سدد يل

متدده للش د هة الداخلددة عليدده

باحتاط لتفسه وذلك من ب ل اخلاافو من اهلل عز وضدل يذ لدو ألدا الولدد ابدن م ده يف
علم اهلل عز وضل ملا أمر سو

باالحتجدا

متده ألمدا

يهمر دا باالحتجدا

مدن سداار

يخوانها ع د وقري ) ()3و د اسدتد ال دامل الشدهري بالشدهيد ا,و (م  786دد) علدى
وضو

ال مل باالحتياط يف احلديث امل ألوا()4أ و أ

من القواعد الفقهية يف با

القعاء أاا

بلى اهلل عليه واله وسدلم

( )1انظر مسلم بن احلجايف  /بحيا مسلم  /يف /1080 /2ألتا
( ) ابن

يري ال يد  /شرح ا,اب و التووية . 25/

( ) ابن

يري ال يد  /شرح ا,اب و التووية .25 /

ا احلديث على اعدة مهمدة

الر اه  /با

أ ي يتهدا

 /10حديث .36

( ) ال امل أبو ع د اهلل حممد بن ما ال امل الشدهري بالشدهيد ا,و ( م  786دد) القواعدد والفواادد  /لقيدري
ع د اهلا ت احلايم م

ة اآل ا

 /التجف ا,شر

 /1400 /يف. 308 /1
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للمسدلمو و د الولدد للفددراا ولل ددا ر احلجدر ولدديس مددن اختصداص القا د ال لددم
اقيقدددة احلدددا عتدددد بقددددا ال يتدددة بدددل ادددم حامدددا ا ريدددا اسدددتتا ا يىل القاعددددة
امل ألواة( )1ول ل اإلشداا الد ت محدل ال لمداء علدى ي دا

بلى اهلل عليه واله وسلم
ال لتجة مته سو

باالحتجا

سو

االحتيداط دو أمدر الدتيب

حيث أ يحلا ده بزم دة يقتعد أ

ا ا,مر ( ()2أ مدا حجدة سدو

ولان يل يف

متده  ,للدزويف

أ ميتع وضتده مدن أخيهدا وقدري مدن أ اابهدا) و يدل ( ()3بدل حجدة ذلدك لرلدظ أمدر

احلجا يف حري أ وايف التيب بدلى اهلل عليده والده وسدلم
لرددري

ددة االحتجددا

ولدو اهفدري مثدل ذلدك

ألمددا و ددع يف حددري ا,عرابدد الدد ت ددا لدده ( ل لدده نزعدده

ال در ()4ألمددا أ مددع اللددة الددالم يف احلددديث لالختصدداص ددد لمددل يف د ا احلددديث
خابة للتمليك أت ض له مملوألا له ولو ألا أخو سو

ملدا أمر دا باالحتجدا

أنه ذألر يف نهاية الرواية ي ابة ( بانه ليس بهخ لك)()5و
ا,وىل يف لددك يددا ع ددد للتمليددك مددع أ
امل ألواة وي سلمتا أ يف

( ) عددن اإلمددام عل د

اللة أخرى على أ الدالم

اللتهددا لالختصدداص أ ددوى عتددد عدددم اإل ددابة

ا احلديث اللة علدى وضدو

مو وه االحتياط عتد بقد احلام الوا

و دد يدل

من ألتا

االحتيداط م لقدا بدا لقدري

أو ستة بايف ي قل أ يدهمر الدتيب

عليدده السددالم ع دن اسددو اهلل بددلى اهلل عليدده والدده وسددلم

ددا (يمنددا أنددا بشددر وأنددتم

ختتصمو وول ل ب عام أحلن اجته من ب ج ويمنا أ ج على و ما أىع مته بمدن عديل لده مدن حدري أخيده
ة من التاا) أنظر احلر ال امل  /وسداال الشدي ة يىل لصديل علدوم الشدري ة /

بش ء بال يهخ به بامنا أ ع له
يف. 170 /18

( ) ال سقالن  /بتا ال اات شرح بحيا ال خاات /يف. 293 /4
( )3ال سقالن  /املصدا نفسه .
 4عن أب

ريدرة دا ضداء اضدل مدن بد

امرأه قالما أسو و و حيت

بدزااة يىل اسدو اهلل بدلى اهلل عليده والده وسدلم بقدا ولددم

ي رس به يتفيه بقا التيب بلى اهلل عليه واله وسدلم

ن م ا بما ألوانها ا أمحر ا

ل بيها من أوا

ا به ا عسى أ ياو نزعه عر و

ا أ بيها أوا

دل لدك مدن اإلبدل دا

ا بهنى أها دا ذلدك دا ل دل نزعدة عدر

يرخص له يف االنتقاء مته) أنظر الشوألان  /نيل ا,وناا /يف.278 /6

 5الشوألان  /نيل ا,وناا  /يف280 /6

ا,خ اا الدالة على وضو

االحتياط ..........................................

بددلى اهلل عليدده والدده وسددلم
باحلام الوا
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.

 -2ما اوت عن ا,مامية يف بحيحة ع د الرمحدددن بدن احلجدايف دا ( ()1سدهلل
أبا احلسن عليه السالم عن اضلدو أبدابا بديدا و مدا حمرمدا ا دزاء بيتهمدا أو علدى
ألل متهما ضزاء  .بقدا

عليده السدالم بدل عليهمدا أ

بقلل أ ب ج أبحابتا سهل
او

مبثل

دزت ألدل واحدد متهمدا الصديد .

عن ذلك بلم أ ا ما عليه ا

هداوا ب ليام االحتياط حتى هسهلوا أو ه لموا).

و يددل بداللددة د

الروايددة علددى وضددو

االحتيدداط ( يف ب ددج ضزايددام احلاددم

الشرع مع ا هل به وعدم يماا السؤا وذلك ,
بهمل وضو

دا ر الروايدة ا و السداال عدا

ا زاء وأ ما شك يف مو دوعه باونده عليهمدا م دا ضدزاء واحدد أو علدى

ألل متهمدا ضدزاء بدانفرا )()2و دد أضيدة علدى د
الشك يف التاليف أت أ
يف وضو

عليه السدالم يذا أبد تم

الداللدة بده املدوا ‘يمدا مدن يدل

الشخصو متيقتا من وضو

نصف ا زاء عليهما ويشداا

التصدف ا,خدر علدى أت متهمدا بيادو مدن يدل الدد

بدو ا ,دل وا,ألثدر

عتدا االحتياط قري ال م تا باهفدا ا,بدوليو اإلخ داايو ,نده شدك يف الوضدو
ياو املوا من يل الشك يف املالف به ( لاو ا ,ل على هقدير وضو

أو

ا,ألثدر قدري

واضدددة يف االسدددتقال ) ()3أت ( ممدددا ذألدددر ألدددو مدددوا الروايدددة بدددو ا ,دددل وا,ألثدددر
االاه انيدا واالسددتقالليا بظهددر أ مددا ددن بيدده لديس ممددا ال ملوا ددا بددال وضدده لسددراية
االحتيدداط يليدده سددواء ألددا املددرا متدده ددو اإلبتدداء باالحتيدداط بيدده أو االحتيدداط بدداالحدا

 1الالي

و أبدو ض فدر بدن ي قدو

( م  329دد)  /الفدروه  /ن دع حددات  /نهدرا  1351 /دد  /يف391 /4

أل لك ال وس  /هه ية ا,حاام  /يف. 466 / 5
( )2ال حران  /احلدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة  /يف. 73 /1
( ) ا,نصاات  /برااد ا,بو . 210 /
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عته)( , ()1يف بواة اشدا الشخصو يف الصيد يما أ نقو بوضدو
ال دنة ويما أ نقو بوضدو

يع داء يمتهدا بدا

لتدا بوضدو

يع داء نفدس

يع داء القيمدة بالشدا يف

مددوا السددؤا يرضددع يىل ا ,ددل وا,ألثددر قددري االاه ددانيو  ,اشددترا ذمددة ألددل منهمددا
بتصددف يمددة ال دنددة متدديقن ويشددك اشددترا ال مددة بالزااددد نظددري هددر
وا,ألثر وي

لتا بوضو

الدددين بددو ا ,ددل

يع اء نفس ال دنة بالشدا يف مدوا السدؤا يرضدع يىل ا ,دل

وا,ألثر االاه انيو ,نه يدوا ا,مر بدو وضدو

يع داء بدام ال دندة علدى ألدل متهمدا أو

نصفها )()2ويف أللتا احلالتو هاو الش هة وضوبيه ال دة بهدا االحتيداط يهفا دا مدع أنده
االحتياط يف خصوص الرواية وليس على بفة ال موم .

ميان أ يلتزم بوضو

3د ما اوى عدت بن حامت( ()3لل يا اسو اهلل أاسل ألليب وأى بهضد م ده
علددى الصدديد ألل ددا و
ألل ك و

ددا ال ههألددل أمنددا ىيددل علددى

اسددم عليدده وال أ ات أيهمددا أخد

هسم على ا,خر ) .

حيث ل ( ألا يف بتيا بلى اهلل عليه واله وسدلم
يف احلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا

والتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا

اللدة علدى االحتيداط

اطتملدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

للتحليل والتحريم الشت ا أس ابها )(.)4
أ و ال وضه للداللة علدى االحتيداط يف د

عليه واله وسدلم

الروايدة  ,الرسدو

بدلى اهلل

أع دى حامدا يف املسدهلة و دو مصددا هشدريع لد لك يادو حامده

حاما وا يا يف خصوص هلك املسهلة ومن امل رو

أ مواا االشت ا اليت خبصوبدها

االحتياط حامها ا رت بالرسو أع ى حاما خابا هل

الوا ة اخلابة.

( ) اخلرسددان حممددد ألددا م ال وسد (م  1329ددد)  /حاشددية علددى الرسدداال  /ن ددع حجددرت  /م
نهرا  1376 /د  /يف. 29/2
( ) الاا م  /بوااد ا,بو  /هقريرام الشيخ حممد حسو التااي

 /يف. 292 /4

( )3ال سقالن  /بتا ال اات يف شرح بحح ال خاات  /يف. 292 /4
( ) ابن

يري ال يد  /شرح ا,اب و التووية . 25/

ددة أبتددا /

ا,خ اا الدالة على وضو

96

االحتياط ..........................................

4د مو قة ع د اهلل بن و داح دا ( ( )1ألت دل يىل ال دد الصدا

يتدواات القدرص

ويق ل الليل ااهفاعا وهستد عتا الشمس وهرهفع بو ا دل محدرة ويدهذ عتددنا املدؤذ
أو أب ر ي ألتل بااما أو أنتظر حتى ه

ابهبل حيت

باتددة يل د أاى

أ هتظددر حتددى ه د

(االحتياط تا بدالتو ف علدى ذ دا

ة احلمدرة الديت بدو ا دل

ة احلمددرة وههخ د باحلددااف لددديتك) و ددد يددل
احلمدرة عتدد مدن دام لده الددليل علدى أ الردرو

ع ااة عن استتاا القرص امل لوم ب دم اؤيته عتد املشا دة مع عدم احلاال حممدو علدى
االستح ا

ل يمااة الررو

وأما عتد من

وا احلمرة ألما و املختاا عتدنا حلمدل

هلك ا,خ اا على التقية أل بهو حممو على الوضو
ودا

)(.)2

ا االستدال به احلمدرة الدواا ة يف الروايدة أمدا احلمدرة املرربيدة و د

(ال ا ية على اؤوا ا ا اطتملة ألونها من

وء الشمس ب د استتاا ا عدن ا,بصداا

وبقاء ا بدو ا,بدري أو احلمدرة املشدر ية  .ب لدى ا,و يادو السداال شداألا يف الردرو
من ب ج أبرا

ا املوا  .بدال يصدلا لديال للاليدة ) ( )3والتدهخري تدا

من يل االحتياط املستحة

و اعددة

وياو حيت

ا  ,وضو

االنتظاا تا ,ضل االستصحا

االشترا بالصالة والصيام وب لك ياو املوا أضتيب عن املقام وأما ي أايدد بده وا
احلمددرة املشددر ية بددا قايددة التهدداا واهلددا وال ايددة أ مددع بقاء ددا ال ددو الصددالة وال
اإلب اا باملوا

تا قرية عن م تى االحتياط  .م أ هقرير ا ا دل علدى ضهلده وأمدر

با,خ باالحتياط ب يد عن شه ومتصة امل صوم حيث أ الدال م عليده عليده السدالم
ا دوا

بداحلام الدوا

()4

دم أ هقييدد ا دوا

بالتقيدة ب يدد عدن التظدر  ,السدداال

ا ر من الرواية ب يد عن امل صوم عليه السالم و دد سدهله أمدر مدن أمدوا يتده امل تلدى

( ) ال وسد  /هه د ية ا,حاددام  /يف 259 /2ألد لك ال وس د حممددد بددن احلسددن (م  460ددد)  /االست صدداا /
التجف ا,شر  /يف.264/1
( ) ال حران  /احلدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة /يف. 75 /1
( )3الترا

أمحد  /متهايف ا,بو . 442/

( ) الربضوا ت  /نهاية ا,بااا  /هقريرام الشيخ

ياء الدين ال را

/يف. 247 /3
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يوميا بها وال ريتة من خال الرواية على أ املرا للجدوا
سي ترب

ا ا وا

مته عليه السالم

دو احلادم الدوا

املقصو به التقيدة أت أ ضوابده عليده السدالم سديوا

دو التقيدة بدال م ذلدك أنده
وي مدل بده ويفديت بده مدع أ

السداال ضهدال ي دابة يىل ضهلده

وحاشى أ يف ل ذلك عليه السالم يف أبحابه .
5د ما اوا ع د الرمحن بن احلجايف عن موسى بن ض فر عليه السالم ( ( )1دا
سهلته عن الرضل يتزويف املرأة يف عدهها جبهالة أ

ممن ال لل لده أبددا  .بقدا ل ال أل أمدا

يذا ألا جبهالة بليتزوضها ب دما هتقع عدهها و د ي ا التاا يف ا هالة مبا دو أعظدم
من ذلك  .بقلل ل بهت ا هالتو أع ا أل جبهالته أ ي لم أ ذلدك حمدرم عليده أم جبهالتده
أنها يف عدة أل بقا ل يحدى ا هالتو أ و من ا,خرى ا هالة به اهلل حرم عليه ذلدك
وذلك بهنه ال يقدا على االحتيداط م هدا بقلدل ل أ دو يف ا,خدرى م د وا بقدا ن دم يذا
انقعدل عدددهها بهدو م د وا أ يتزوضهددا  .بقلدل ل بددا ألددا أحدد ما مت مدددا وا,خددر
جبهل أل بقا ل ال ت ه مد ال ل له أ يرضع يىل باح ه أبدا).

( ) الالي

 /الفروه  /يف35 /2أل ال وس  /هه ية ا,حاام  /يف 20 /2ال وس  /االست صاا  /يف. 186 /3

الرواية اشتملل على بر ت ا ا ل بداحلام الشدرع

ووضه الداللة بيه ( أ

وا ا ل ب ج ضزايا هه و لل على م واية ألل متها يال أ ا,و أع ا ل ددم داهده
علددى ذلددك أل وبيددا ذلددك ل أ ا ا ددل بدداحلام الشددرع و ددو لددريم التددزويج يف ال دددة
ضهال ساذضا قدري مقصدو لده بداملرة ال يتصدوا االحتيداط يف حقده بالاليدة ل ددم هصدوا
احلام باملرة وأما ا ا ل باونها يف عدة مع علمه بتحريم التزويج يف ال دة بهو ا ا دل
مبو وه احلام امل ألوا مع م لومية أبل احلام له ومياته االحتياط بالفحص والسؤا
عدن ألونهددا ذام عدددة أم يال أنده قددري مالددف بده بددل ددا ر ا,خ داا مرضددو حيددة السددؤا
والفحص(. )1
ومددن الوا ددا أ

الروايددة ددو احلددث علددى االسددت الم والسددؤا عددن

ددا ر د

حام الوا ة واحلث على الت لم ألما أنه ال اللة حلملها علدى وضدو

االحتيداط أبدال

بددل بددريا يف عدمدده حيددث أ اإلمددام عليدده السددالم بددرح مب وايددة ا ا ددل بدداحلام
الوا

()2

ل لك ه ا االحتياط
6د ما اوت عن أنس ا

بتمرة مسدقونة بقدا

.

()3

دا ( مدرَّ الدتيب بدلى اهلل عليده والده وسدلم

لدوال أ هادو بدد ة ,أللتهدا) أل ومدا اوت عدن أبد

الددتيب بددلى اهلل عليدده والدده وسددلم

ددا

()4

ريدرة عدن

( أضددد بددرة علددى براشد لددوال أ

هاو بد ة آلأللتها) يل يف االستدال أنه (يشك يف ش ء بدال يددات أحدال أم حدرام
وال تمل ا,مرين وي ا وال اللة على أحد ما با,حسن التتز باالحتياط)(. )5
وأ و أ يف

ا احلدديث اللدة علدى شددة لدريم الصدد ة علدى الدتيب بدلى

اهلل عليه واله وسلم
واله وسلم

وأ ل بيته عليهم السالم حتى

مثالي أله ا حيث أنه حرم ليل الصد ة عليه بياو لريم ألثري ا من بدا

( )1ال حران  /احلدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة  /يف. 74 /1
( ) أنظر الترا

أل أمحد  /متهايف ا,بو . 445 /

( ) ال سقالن أل ابن حجر  /بتا ال اات شرح بحيا ال خاات  /يف. 293 / 4
( ) ال سقالن  /املصدا نفسه .
( ) ابن

ر

بلى اهلل عليده

يري ال يد  /شرح ا,اب و التووية . 26 /

99

 ...........................................................االحتياط حقيقته وحجيته

أوىل أت أنه بلى اهلل عليه واله وسلم هرألها حلالدة خابدة بتفسده بدلى اهلل
عليدده والدده وسددلم

وأ ددل بيتدده علدديهم السددالم  ,ا,بددل ألددل ش د ء يف بيددل

اإلنسا على اإلباحة حتى يقوم ليل التحريم بما هرألها يال ,ضل هلدك احلالدة اخلابدة
.

ب ـ األخبار اليت تدل على رجحان االحتياط
متها ل ما اوت ( )1عن التيب بلى اهلل عليه واله وسلم ( ه مدا يري دك يىل مدا
ال يري ك ) .
و د استد به ال امل الشهري الشهيد ا,و على وضو
و د محل ابن اضة احلت ل ( م  795د)
الشد هام ,ندده صددل بهددا للقلددو
الري ة عتد يال

القلددري واال د را

االحتياط(. )2

ا احلديث على م تى التو دف عتدد
املوضددة للشددك)()3ومددا م تددى

ا  ,احلال اطدج ال صدل بده الريدة يف لدة املدؤمن  .و دد ذألدر

ال سقالن ( م  852د) أ

اللة احلديث ( يذا شاال يف ش ء بدعه وهر مدا يشدك

بيدده أبددل عظدديم يف الددواه ( )4و ددد استشددهد اددديث الددتيب بددلى اهلل عليدده والدده

( )1أخرضه ع د الر ا أل أبو بار ع د الر ا بن مام الصت ان ( م 211د) املصتف  /لقيري ح يدة الدرمحن
ا,عظم  /ط /1اجمللس ال لم  /اا القلم  /بريوم  1390 /د  /ا م احلديث  .4984أل لك أمحد بدن حت دل
 /املستد  /يف . 200 /1أل لك أبو او الستن  . 1178 /أل لك الدمد ت  /السدتن  /يف 668 /4ألألد لك التسداا
 /السددتن  /يف .327 / 8ألد لك ابددن ح ددا  /الصددحيا  /يف .498 /2أل د لك ال رباند أل أبددو القاسددم سددليما بددن
أمحد (م  360د )  /امل جم الا ري  /لقيري محدت ع د اجمليد السدلف  /ط /2م

دة الز راء/املوبدل 404/دد

 /يف 75 /2و أل لك احلاألم حممد بدن ع دد اهلل التيسدابوات /املسدتدا /مات دة التصدر احلديثدة /الريداس  /يف/2
 ./13أل لك الاراألج  /ألتز الفوااد  164 /أل لك التووت  /شرح ا,اب و نووية .75 /
( ) ال امل  /القواعد والفوااد  /يف. 311 /1
( ) ابن اضة  /ضامع ال لوم واحلام. 94 /
( ) ال سقالن  /بتا ال اات شرح بحيا ال خاات /يف. 293 /4
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وسلم

أنه ا (يذا شداال يف شد ء باهرألده ) ()1و دد ذألدر السديون ( م  911دد)

أ م تا أ يده ال د ( ما يشك بيه يىل ما ال يشك بيه )(.)2
أت ( أ ما اشدت ه حالده علدى اإلنسدا بدد
االه هرأله وال

ا

يىل ما ي لم حاله وي ر

بدو ألونده حدالال أو حرامدا بدالالاري

أنه حال ( . )3و دد محدل الد ج م تدى

احلديث امل ألوا على نفس م تى احلديث املروت عدن الدتيب بدلى اهلل عليده والده
وسلم
)و

( ()4ال ي ل ال د أ ياو من املتقو حتى يده ما البها به ح ا يا مما به بدها

ا اللة على بام التقوى وأعلى اضاهها ()5وياشا مدن الشدااه يىل اضتتدا

مدا

ال يتيقن املرء حله (.)6
و ددد ا َّ االسددتدال بهدد ا احلددديث بهندده ( خددرب واحددد ال ن لددم مثلدده يف مسدداال
ا,بو  .سلمتا لان يلزام املالف يف قل مظتدة الري دة يوضدة يلدزام املشدقة و
الشره عليها بيجة ينراحها مبوضة اخلرب ( )7و د ا َّ

يدد

ا القو  ( ,أما اإللزام مدن

د ا ا,مددر بددال ايددة بيدده ) ()8أت أ اإللددزام باالحتيدداط ددل به د ا ا,مددر و ددو ولدده

بلى اهلل عليه واله وسلم

( ه ما يري ك) بال ياو بيده ايدة وأيعدا أ الريدة

ضاء باعت اا احتما احلظر ومع ا,مر ال حظر بال اية .

( ) ال سقالن  /املصدا نفسه .
( ) السيون  /شرح ستن التساا /يف.328 /8
( ) الستدت  /حاشية على شرح السيون لستن التساا  /يف. 228 / 8
( )4أخرضه ابن ماضة  /الستن  /يف .1049 /2أل لك الدم ت  /الستن /يف.634 /4
( ) ابن

يري ال يد  /شرح ا,اب و التووية .39 /

( ) الشوألان  /نيل ا,وناا  /يف.211 /5
( ) اطقري احلل أبو القاسم جنم الدين ض فر بن احلسن (م  676د) م داايف ا,بدو  /ن دع حجدرت  /نهدرا
 1310 /د . 156 /
( ) ا,نصاات  /برااد ا,بو .211 /
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ومن ا,حا يث ا,خرى اآلمرة برضحا االحتياط ()1ما اوت من نر ا,ماميدة
متهالد
ما اوت عن وبية اإلمام عل
أخو

عليه السالم لصاح ه ألميدل بدن يدا ( يدا ألميدل

يتك بهحتف لديتك مبا ش ل) (.)2
وعن اإلمام الصا

جتد يليه س يال وأ ر

عليه السالم ( خ باالحتيداط لدديتك يف ويدع أمدوا مدا

من الفتيا ربا من ا,سد وال جت ل ا تك عت ة للتاا )(.)3

ومددا أاسددله الشددهيد ا,و عددن الصددا

عليدده السددالم ( لددك أ هتتظددر احلددزم

وههخ باحلااف لديتك)()4وما أاسل عن ا,امة عليهم السدالم ( لديس بتاألدة عدن
الصراط من سلك نريري االحتياط)(.)5
و د ا االستدال به

الروايام على م لري الوضو

أو االستح ا

,نده يلدزم

( يخرايف أألثر مواا الشد هة و د الشد هة املو دوعية م لقدا الوضوبيدة أل وال مدل علدى
االسددتح ا

أيعددا مسددتلزم إلخددرايف مددواا وضددو

وعلدى ال لدة املشدد بدو الوضدو

والتددد

االحتيدداط بتحمددل علددى اإلاشددا

وحيت د بدال يتدايف وضوبده ب دج املددواا

وعدم لزومه يف ال ج ا,خر  ,ال لة اإلاشا ت وعدمه اسة املصدلحة املوضدو ة
يف الف ل) (.)6
و د يل ههأليدا لواو الروايام يف مقام اإلاشا يف أ ا,مدر بيهدا هدابع للمرشدد
يليه وال ميان أ ياو ا,مر باالحتياط بيها أمرا مولويا ويال يلزم ختصيص ا,ألثر ل ددم
وضو

()7

االحتياط يف الشد هام املو دوعية م لقدا ويف الشد هام الوضوبيدة باالهفدا )

( ) ال حران  /حدااري التا رة يف أحاام ال دة ال ا رة  /يف. 77 /1
( ) احلر ال امل  /وساال الشي ة يىل لصيل علوم الشري ة  /يف. 123 /8
( ) احلر ال امل  /املصدا نفسه  /يف. 127 /18
( )4احلر ال امل  /املصدا نفسه  /يف. 127 / 18
( ) الفا ل التون  /الوابية يف ا,بو . 270 /
( ) ا,نصاات  /برااد ا,بو . 211 /
( ) الاا م  /بوااد ا,بو  /هقريرام الشيخ حممد حسو التااي

 /يف. 138 /3
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بيمددا يددرى ال د ج ا,خددر أ ا,مددر يف هلددك ( الروايددام ددا ر يف االسددتح ا

لاونهددا

مسو ة ل يا أعلى مراهة االحتيداط وأ أللمدا لتداط لدديتك ألدا يف حملده لاونده مبتزلدة
أخيددك وأمددا اهلددر

عددن الفتيددا بددالوا ع عتددد عدددم ال لددم بممددا ي ددد

بدده ا,بددوليو

أيعا)(.)1
وأاضا أ

ا,خ اا لمدل علدى اإلاشدا ,نده ال ميادن أ يادو ا,مدر بيهدا

مولو يا لث دوم عددم وضدو

االحتيداط يف الشد هام املو دوعية م لقدا بعدال عدن عددم

وضوبدده يف الش د هام الوضوبيددة باالهفددا أل وأل د لك السددتقال ال قددل اسددن االحتيدداط
م لقا(.)2

املبحث الثالث:ـ حجية االحتياط من األدلة العقلية
أوال :ـ احلكم باحلظر يف األفعال الضرورية قبل الشرع

( ) الربضوا ت  /نهاية ا,بااا  /هقريرام الشيخ
( ) أنظر احلسي

ياء الدين ال را

 /يف.246 /3

حممد سروا  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف. 322 /2

سم علماء املسلمو ا,ب ا العرواية يىل ا
ال عددوية وا,ألددل والشددر

رااية ألدالتتفس وعمدل ا,ضهدزة

مددا يسددد الرمددري أل أو ألددل مددا ال مياددن الت دديش بدوندده أل أو

اختيااية ألشم الوا والرااحة واال ت اا من ناا الرري والتظر يف مرمهه أو ألل ب دل يتشده
من ياا ة الالف(.)1
واهفري ال لماء على أ ا,وىل من يل امل احام بيتما ألا حمدل ندزاعهم يف الثانيدة
حيث اختلفوا يف استقال ال قل با اا حام اهلل  -عتد عدم واو شره  -باعت داا مدا
يف ا,ب ا من ضهام حسن أو ا أو انتفااها أل با
على ال قل أحد ا,حاام اخلمسة وي

عى ال قدل اسدن أو د ا هرهدة

يقج بهت متهما ذ وا بيده يىل ال دة مد ا ة

اإلباحدة أو احلظدر أو الو دف( )2ومدا خيدص اثتدا دو االسدتدال اادم احلظدر دل
الشره على االحتياط ب د (.)3
و د نسة يىل ناافة من ا,مامية أ ا,بل يف هلك ا,ب ا احلظدر( )4بي مدل بده
(حتى يث ل من الشره اإلباحة و

هر اإلباحة يف مدا ال ندص بيده ومدا وا علدى هقددير

هسليم اللته م ااس مبا وا مدن ا,مدر بدالتو ف واالحتيداط بداملرضع يىل ا,بدل ألمدا
عليه الشيخا )()5حيث ا الشيخ املفيد (م  413د) ( ()6ا,شياء يف أحادام ال قدو
( )1أنظر ال صرت أبو احلسو حممد بن عل ال ية امل تزل (م  436د) امل تمد يف أبدو الفقده  /لقيدري حممدد
محيد اهلل  /امل هد ال لم الفرنس للدااسام ال ربية بدمشري  /امل

ة الاا وليايدة  /بدريوم  1384 /دد  /يف/1

 869أل لك اطل ضال ادس الددين حممدد بدن أمحدد (م  862دد)  /شدرح ودع ا وامدع  /م

دة مصد فى

حممد  /املات ة التجااية  /مصر  /يف. 92 /1
 2اآلمدت أل سيف الدين أب احلسن عل ( م  631د) ا,حاام يف أبو ا,حاام /مؤسسة احللديب وشدرألاؤ
 /اا االلا ال رب لل اعة  1387 /د /يف 87/1أل لك الفا ل ا وا أل ضوا بن س د اهلل بن ضدوا ال رددا ت
الاا م  /قاية املهمو شرح بدة ا,بو خم ونة يف مات ة ألاشف الر اء  /ا م  /762يف /2قري مر مة .
( ) حيث أ احلامو اآلخرين ه حث هتزال يف م الة احلسن والق ا ال قليو .
( ) ا,نصاات  /برااد ا,بو . 214 /
( )5و ما الشيخ املفيد و و أبو ع د اهلل حممد بدن حممدد بدن الت مدا ال ادربت هدويف  413دد وهلميد

الشديخ أبدو

ض فر حممد ابن احلسن ال وس هويف  460د .
( ) املفيد أل أبو ع دد اهلل حممدد (م  413دد)  /أواادل املقداالم يف املد ا ة واملختدااام  /ط /2م

دة ا داا /

هربيز  1371 /د12-11 /وأنظر ال وس أل أبو ض فر حممد بن احلسن (م  460د)  /عدة ا,بو  /ن ع حدرت /
نهرا  1317 /د .296 /
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على
مو ددو

ربو أحد ما م لو م حظر بال قل و و مدا حده ال قدل ومدا ضدر عتده وا,خدر
يف ال قددل) .واسددتد علددى القددو اظددر ا,ب ددا

املالاية( .)1والشاب ية( )2وا,حتا

ددل الشددره لددة مددن علمدداء

()3واحلتابلة ()4حيث برح به ب عهم ()5ونسدة

( ) نسة يىل بار أ أبهرت (م  375د) من املالاية أنظر ال اض أحاام الفصو  .681 /وأنظدر القدرايف شدها
الدين أمحد بن ي ايس (م  684د) هتقيا الفصو يف اختياا اطصدو  /لقيدري نده ع دد الدرؤو

سد د  /ط/1

شرألة ال اعة الفتية املتحدة  1393 /د .98 /
ريرة ( م  345د) أنظر الشريا ت أبدو يسدحا يبدرا يم بدن يوسدف (م  476دد)

( ) نسة يىل أب عل بن أب

 /الت صرة يف أبو الفقه  /لقيري حسن يتو  /اا الفار  /مشري  1400 /د  .533 /وأنظر الرا ت بخر الددين
حممدد بددن عمدر بددن احلسددو ( م  606دد)  /اطصددو يف أبدو الفقدده  /ااسددة ولقيدري ألتددوا نده ضددابر بيدداس
 /ضام ددة اإلمددام حممددد بددن س د و اإلسددالمية  /اململاددة ال ربيددة الس د و ية /

ال لددوان  /ط /1م ددابع الفددر
 1399د  /يف.210-209 /1 / 1
( ) با شا أل حممدد أمدري م درو
وأوال

احلسدي

احلتفد اخلراسدان  /هيسدري التحريدر  /م

دة مصد فى ب داب احللديب

 /مصر  1351 /د  /يف.168 /2

( ) و و و ابدن حامدد احلت لد (م  403دد) واحللدوان أنظدر م هيميده أل حمدد الددين أبدو برألدام (م  652دد) أل
شدها

الدددين أبدو اطاسددن (م  682دد) أل هقد الددين ال دداا (م  728دد)  /املسددو ة يف أبدو الفقدده  /و هددا

شها

الدين أبو ال داا احلراند الدمشدق الفقيده احلت لد (م  745دد) حققده حممدد حمد الددين ع دد احلميدد /

م

ة املدن  /القا رة  1384 /د  474 /أل وأنظر ابن عقيل أل أبو الوبدا بدن عقيدل ال رددا ت  /الوا دا يف أبدو

الفقه خم ونة يف مات ة السيد ب ح السامراا  /بواة عن نسخة يف املات ة ا ا رية بدمشري  /يف48 /1م .
( ) و و القا

أبو ي ل ال ردا ت احلت ل (م  458د) يف ألتابده ال ددة يف أبدو الفقده حيدث دا ( أنهدا علدى

احلظر) أنظر أبو ي ل القا

حممد بن احلسو الفراء ال ردا ت ( م 458د)  /خم ونة مصواة يف مات دة ألاشدف

الر اء  /ا م  /1530يف185 /2م  .وأنظر الفتوح هق الدين أب ال قاء حممد بن شها
( م  1000ددد) شددرح الاوألددة املددتري  /لقيددري حممددد حامددد الفقدد  /ط /1م
 1372د. 102 /

الدين الفتدوح احلت لد

ددة السددتة اطمديددة  /القددا رة /
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القو به أيعا يىل امل تزلة ال ردا يو ()1واإلخ اايو من ا,مامية()2حيث عمم ال مدل
به ل وب د الشره ب عهم ()3واستدلوا عليه با ,لة التاليةلد

الدليل األول :ـ

أ مت لقام ا,ب ا من ا,عيا

ملك هلل ه اىل ,نه دو أوضدد ا والتصدر

يف ملك الرري تايف يىل ا,ذ  ,املالك أحري بالتصر
ددو التصددر
بالتصر

يف ملاه من قدري وأ قدري ال

بيدده يال بهذندده وحيددث ا,ذ يددهه مددن الشددره والفددرس ددل الشددره لد ا

بها ي ترب يحا حمظواا(.)4

الدليل الثاني:ـ

ي يف االنتفدداه بهددا خ ددرا الحتمددا احلظددر أمددا هددر امل دداح بلدديس اظددر بددا,وىل
االمتتاه عتها ووضده احلظدر تدا أنهدا دد لتمدل مفسددة هدؤ ت يىل معدرة و دال و بدع
العرا اطتمل واضة ام به ال قل (.)5

الدليل الثالث:ـ

( ي ال قل ال يتفك عن الشره ,نه لو أنفك عته
وال اإلحجام عتها وا ألو ألل واحدة متهما مفسددة  .و

سن اإل ددام علدى املتدا ج
يقد ا اإل ددام واإلحجدام

م ددا السددتحالة االنفاددا عتهمددا و د ا يفعد يىل اطدا بث ددل أندده ال يتفددك ال قددل عددن

( )1ال صرت  /امل تمد يف أبو الفقه /يف . 868 /2أنظر الشدريا ت أبدو يسدحا (م  476دد) اللمدع يف أبدو
الفقه  /م

ة مص فى ال اب احلليب وأوال

 /مصر  1377 /د . 68 /

( ) ألاشف الر اء الشيخ ض فر بن خعر ا تاض ( م  1228د) قاية املهمو يىل علم ا,بو  /خم ونة بقلدم
املؤلف  /مات ة الشيخ عل ألاشف الر اء  /ا م  /135يف. 124 /2
( ) االسدبا ت  /الفوااد املدنية . 138 /
( ) ابو ي ل  /ال دة يف أبو الفقده  /يف186 /2م  /وأنظدر ابدن دامدة ع دد اهلل املقدسد احلت لد ( م  620دد)
او ة التا ر وضتة املتا ر  /ط /4امل

ة السلفية  /القا رة  1391 /د.

( ) ال وسد أل أبددو ض فددر حممددد بددن احلسددن ( م  460ددد)  /ال دددة يف أبددو الفقدده  /ن ددع حجددرت  /نهددرا /
 1314د  /296 /وأنظر االسدبا ت  /الفوااد املدنية . 141-140 /
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الشره ويذا

يتفك بالشره د ميتع من التصر

يف ملك الرري بردري أذنده بدد علدى أ

ال قل د ميتع أيعا)(. )1
أ و ل ل من أ دوى ا ,لدة عتدد القداالو بداحلظر دو أ التصدر

يف ملدك الردري

برددري يذندده دديا ول ددل أو مددن نددا ش ليلددهم د ا يف حدددو م دربيت  -أبددو يسددحا
االسفراي

(م  481د)  .حيث دا ( ( )2مدن ملدك ادرا ال بتدز

واهصدف بدالوضو

ومملوأله ع شا ال ث وا رعة هرويه والتفيه من املاء هافيه ومالاه نا ر يىل ع شه بدال
يدددا بال قددل لددريم القدددا التدد ا مددن ال حددر الدد ت ال يتقصدده مددا يؤخدد متدده نقصددا
حمسوسا).أ و أ

ا الر يت ري لو ألا الاالم يف ا,حادام اال د رااية دل الشدره

ولان الررس و ا,حاام االختيااية .
و د ا َّ أيعا به التصر

يف ملك الردري بردري أذنده تمدل ياسدو  .يمدا هصدر

ب عتا يف ملك ال ج ا,خر برري ا,ذ أل با االمتتاه عن ذلك يس ة ضريا احلظدر يف
ويع ا,شدياء وال م ذلدك هاليدف مدا ال يسدت اه ()3ويسد ة ي دراا بدالتفس  ,متدع
التفس عن الف ل هصر

يف ملدك الردري أيعدا و تمدل العدرا أل وي

دالوا أ احلظدر يف

ب ج ا,شياء وليس أللها ب لك هرضيا بال مرضا.
وي

اسوا على املتع من التصر

يف ملك الرري باعت داا أ املالدك دو اهلل ه داىل

ب لك بانل ,نه ياا مع الفاا حيث ال م امللك االنتفاه وأ اهلل خلري د

ا,شدياء

النتفاه ال ا بها وليس النتفاعه بها عز وضل  .وأ التتيجة املستحصلة و أ القد ا يف
التصر

يف ملك الرري ياو

يحا يذا ألا ذلك التصر

( )1أبو ي ل  /املصدا نفسه  /وأنظر الالوذان أبو اخل ا

يعر املالدك وال يت لدري القد ا

حمفو بن أمحدد احلت لد ( م  510دد) التمهيدد يف

أبو الفقه  /ااسة ولقيدري مفيدد حممدد أبدو عمشدة  /ط /1ضام دة أم القدرى  /مادة املارمدة  /اململادة ال ربيدة
الس و ية  1406 /د /يف. 485 /4
( ) يمام احلرمو أبو امل ال ع د امللك بن ع د اهلل ا وي
ال ظيم الدية  /ط /1م ابع الدوحة احلديثة /
( ) املصدا نفسه .

( م  478د)  /الرب ا يف أبو الفقه  /لقيدري ع دد

ر  1399 /د /يف. 100 /1
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يف التصر

بس ة املالاية بقف( )1لد لك سدن متدا االسدتظال ادااف قريندا والتظدر يف

مرمهه والتقاط ما هتا ر من حة قلته برري أذنه ما
أما ليلهم الثان ل و ااهاا

يعر ذلك .

الف ل تمل مفسدة وألدل حمتمدل مفسددة حمتمدل

للعددرا ل د لك وضددة التحددر عتدده عقددال ( .)2بقددد ا
أ لتهم ,نه من ولة أ لة االحتيداط ال قلد ()3بده

د ا الدددليل ال د ت ي تددرب عمدددة
د ا الف دل أو دل ال قدو علدى

عدم ي اا ضهة لق حه  ,الفدرس بده لده نفدع متجدز مق دوه بده بايدف هصدل اضدة
حه على برس وضو ا يىل حد احلرمة وأل لك بانده ميادن لدة الددليل عليده ,نده ال
نهمن أ ن ا ة على هر ذلك الف ل بيمتع القو بق ا ااهاا

حمتمل العرا.

وبهد ا امل تددى أشدداا يسددحا الشددريا ت ()4بقولدده ( ()5ينددا ال نددهمن مددن أ ياددو
االنتفاه بها واض ا بي ا ة اهلل سد حانه علدى هدر ذلدك  ,ال قدا

يت لدري هدااة بدالد

وهااة بالف ل ).
وي أايددد ه مدديم التددزاه يىل مددا ب ددد الشددره باندده ال يسددتلزم القددو بدداحلظر القددو
باالحتياط (الحتما أ يقا م ه بالرباءة لقاعدة ا ال قا

بال بيا .

( )1الرزال أل أبو حامد حممد بن حممد بن حممد (م  505د) املستصفى يف علم ا,بو  /امل

ة ا,مريية بدوال

 /مصر  1322 /د /يف. 65 /1
 2القزوي

مهدت (م  1310د) مواا ا,بو خم ونة بقلم املؤلف  /مات دة الشديخ علد ألاشدف الر داء /

ا م  / 510بقلم املؤلف قري مر مة .
( ) الامدا أل الامددا بددن اهلمددام (م  861دد)  /لريددر  /م ددوه علددى دامش هيسددري التحريددر  /م
ال اب احلليب وأوال

ددة مصد فى

 /مصر  1351 /د  /يف. 168 / 2

( ) و و الشيخ أب يسحا يبرا يم بن عل بن يوسف الشريا ت الفدريو مبدا ت امللقدة ودا الددين الشداب
هفقه على واعة مدن ا,عيدا وبدحة القا د أبدا نيدة ال دربت أنظدر ابدن خلادا أبدو ال داا ادس الددين
أمحد (م  681د)  /وبيام ا,عيا وأن اء الزما  /لقيدري حممدد حمد الددين ع دد احلميدد  /ط /1مات دة التهعدة
ال صرية  /مصر  1376 /د  /يف. 1009 /1
 5الشريا ت أبو يسحا  /الوبو يىل مساال ا,بو  /لقيري ع د اجمليد هرألد  /الشدرألة الونتيدة  /ا زاادر
 /يف. 380 /4
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ومددا يددل أ اإل دددام علددى مددا ال يددؤمن املفسدددة بيدده ألاإل دددام علددى مددا ه لددن بيدده
املفسدة ممتوه ولو يل بوضو

بع العرا اطتمل أل با املفسدة اطتملة يف املشت ه لديس

رواة أ املصا

متانام ا,حاام ليسدل براض ده يىل

بعرا قال ا

واملفاسد اليت

املتابع واملعاا بل امبا ياو ملصلحة بيما بيه العرا واملفسدة بيما بيه متف ة .
واحتما أ ياو يف املشت ه

را

يف قال ا ال ي تتى بده

دا مدع أ العدرا

ليس ااما مما ة التحر عته عقال بدل دة ااهاابده احياندا يف مدا ألدا مدهدة عليده
أ م يف نظر مما يف االحدا عن

()1

را مع الق ع به بعال عن احتماله)

مع ال لم ا عمم التزاه ب دد الشدره بدا الشد هة يف املقدام هادو مو دوعية وال
وضو

االحتياط عتدا اهفا اي.

ثانيا :ـ قاعدة دفع الضرر احملتمل
استد القاالو باالحتياط والتو ف يف الف ل به ال قل يستقل بوضدو
عن العرا وب لك (

التحدر

سن متا أ نقدم على هتاو ما ال نهمن مته( )2وذلك ,نه ( دد

ل يف ال قو أ اإل دام على ما ال يؤمن املالف ألونه يحا مثل ي دامه على ما ي لدم
حه )( )3وال شك أ املفسدة واملعدرة يحدة لد لك يوضدة ال قدل بدع هلدك املعدرة
حتى لو ألانل حمتملة ومبا أ ( ااهاا

املشداو بيده حمتمدل العدرا بدالتحر عتده ال م

اام ال قل بياو ااهاابه حراما ) (.)4
والظا ر أ

القاعدة ألربى ياا على س يل املثا لشر

الدتنت بيقدا شدر

الددتنت حمتمددل العددرا ألوندده حمرمددا وألددل مددا ددو حمتمددل العددرا ددة هرألدده ااددم ال قددل

( )1اخلراسان ل ألفاية ا,بو  /يف. 190-189 /2
( )2ال وس عدة ا,بو .301 /
( )3ال وس  /املصدا نفسه .296 /
( )4القزوي
/976

يبرا يم (م  1262دد) نتدااج ا,باداا  /خم وندة بقلدم املؤلدف  /يف مات دة ألاشدف الر داء  /ا دم

هر م بفحاهها .
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بع العدرا اطتمدل

بوضو

القاعدة بقاعدة أخرى

()1

بشدر

ا ال قدا

الدتنت دة هرألده و و دد ا َّ االسدتدال بهد
بدال بيدا الديت ( يشدهد هلدا حادم ال قدالء ألابدة

بق ا مؤاخ ة املوىل ع د علدى ب دل مدا ي دد

ب ددم يعالمده أبدال بتحرميده)()2و د

القاعدة هاو ألربى ياا أيعدا للمثدا املد ألوا بده يقدا شدر
احلرمة وألل قري م و احلرمة مهمو العرا لق ا ال قا

ال قدري مد و
الدتنت مدث ي

بدال بيدا بشدر

الدتنت مدهمو

العرا.
و د يت و من نتيجيت القياسو أنهمدا مت اا دتا وذلدك ,نده مدن القيداا الثدان
(شر

التنت قدري مد و ا حلرمدة الوا يدة بدالفرس وأللمدا دو قدري مد و احلرمدة الوا يدة

مددهمو العددرا مددن حيددث احلرمددة الوا يددة ااددم ال قددل بق د ا ال قددا
بشر

مددن قددري بيددا أل

التنت مهمو العرا من حيث احلرمة الوا ية )(.)3
ددم أ الظددا ر مددن املددرا بال يددا لدديس خصددوص ال لددم ويال لقد ا ال قددا

خمالفة التااليف القاامة عليها ال ر الظتية امل تربة

رواة ,

علددى

يام اإلمااة الظتية علدى

هاليف ال يوضدة ال لدم بده بهدل ي قدل ألونهدا بياندا علميدا لده مدع أنده ال شد هة يف ضدوا
وحسددن ال قددا

عليهددا ااددم ال قددل وشددها ة ال قددالء ألابددة  .لد لك بددا املددرا بال يددا

احلجة القان ة للعرا بو املوىل وال د و و ما لو عمل به ال دد واهفدري خمالفتده للوا دع
به ألا مؤ يا يىل م روس املوىل لق ا على املوىل عقدا
يىل م لو

املدوىل و

ال دد ولدو ألدا ال يدا مؤ يدا

ي مدل بده ال دد أل حسدن للمدوىل عقابده عليده بدي م بد لك ال يدا

بددال ر الظتيددة امل تددربة والدديت د بددفة ال ريقيددة ابتددة هلددا يف نفسددها ألددال لم قددري أ
اخلابية املده ة علدى ال لدم و د السد ية لق دع ال د ا ليسدل ال مدة هلدا ألمدا يف ال لدم

( )1ابن أمري احلايف حممد بن حممد بن حسن احلتف ( م  879د)  /التقريدر والتحد ري  /امل
 /بوال  /مصر  /1317 /يف. 21 /3
 2ا,نصاات  /برااد ا,بو . 203 /
( )3الارمان امحة اهلل  /حاشية على الرساال .203 /

دة الادربى ا,مرييدة
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نفس دهأل بددل يمنددا د جب ددل الشددااه بج لدده مامددال ل ريقتهددا ال حمددد

لصددفة ال ريقيددة

بيها(.)1
ومددن دد ا يظهددر أندده ال ي قددل أ يددهمر الشددااه باالحتيدداط يف مددوا الشددك يف
التاليف الوا

,ضل اعددة بدع

ياشا يا أو شرعيا يذ ب د ا ال قا

درا ذلدك التاليدف ا,خدروت سدواء ألدا ا,مدر
على ذلك التاليف املشاو ال

را حتدى

التحر مته متشه ل مر به ( ألما أنه يق ا على الشااه يلزام املالدف خب دا
اخل ا

الوا

دل

أخدر سدوى

املشاو بيه ألا يلزمه على امتثا املشاو بيه )()2به يقو له مدثال

ة عليك امتثا املشاو من التااليف الوا ية وحيدث ال ي قدل متده سد حانه وه داىل
ألونده بياندا لد لك التاليدف الدوا

املشدداو بيده ونريقددا لده حيدث ياددو ذلدك يلزامددا

بامتثا التااليف بال بيا له أبال و دو ديا وميادن القدو بده
املفرو ة باالحتياط مع ض ل مو دوعه دو احتمدا خ دا

د ا ضدااز يف الصدواة

الوا دع للعدرا ا,خدروت

أت به يهمر املوىل عتد االحتما يف موا احتمل ألونه متهيا عته يف الوا ع دة عليدك
ولديس احتمدا العدرا ا,خدروت الد ت

التحر عته  ,املفروس و احتما اخل دا

يق ددع ب دمدده بيقد ا ض ددل مو ددوه ذلددك ا,مددر ددو حمتمددل اخل ددا

و ددد يددل ( ()3أ

ال قل وي استقل بق ا ال قا

مع عدم ال يا الوا

م ددا ئ اإلاا ة ا,مريددة ب ددد

هددتم بددال ياا ة يف الوا ددع ومددع عدددم اإلاا ة ال مقتعددى

الستحقا ال قا

,

يال أ استقالله بد لك ملادا أ

صل هفويدل ملدواا املدوىل وا دا) .أت ( يمندا يادو حمرألدا

لل د أو اضرا له يمنا و الوضو ال لم ال الوضو الوا

بقد ميوم اإلنسدا ع شدا

واملاء يف احله هلده بد لك بامدا أ شدو املدوىل يىل ب دل ال دد ال رألده دو مدا
يصل يليه ألد لك حامده وي بلد مدن اللدزوم والتهألدد مدا بلد بداحلام مدا

يصدل يىل

( )1ألاشف الر اء أمحد  /حاشية على الرساال . 211 /
( )2ألاشف الر اء حممد حسو (م  1373د) حاشية على الرساال  /خم ونة يف مات دة ألاشدف ال داء  /بقلدم
املؤلف .21 /
( )3الاا م  /بوااد ا,بو  /هقريرام الشيخ التااي

 /يف. 133 / 3
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املالف ال ميان التحر مته وم ه ألا ال قا

على خمالفته عقابا بال مقتعى ألما يذا

يان حام ما للموىل أبال)(.)1
م أ املرا بالوضو

والقاعدة امل ألواة وضوبا نريقيا ()2ومبدا أ وضدو

العرا اطتمل ( احتما ال قا
ددو مقتعددى ألددو الوضددو

مهخوذ يف مو دوعها بلدو بر دتا هره ده عليده علدى مدا
بددع العددرا

نريقيددا لددزم الدددوا أل بددت و أ ياددو وضددو

اطتمل ياشا يا ال يدهة عليه قري ما ألا مده ا على نفس احتما ال قا
واالضتتددا

بددا اإلنسددا يف ض لتدده وب رهدده متحددر ا اامددا عمددا يددرا

احتمدداال)()3أت يدهددة احتمددا ال قددا
يدهددة عليدده احتمددا ال قددا

بدع

علددى الوضددو

من التحدر

ددراا عليدده ولددو
ال ريقد

ال ريقد والوضددو

بالدددوا تددا وا ددا  .دد ا ي أايددد بالعددرا ال قددا

ا,خروت .
أما لدو أايدد بده العدرا الددنيوت ( أت ال يتو دف هره ده علدى ال لدم بهدو وي ألدا
حمددتمال ال يرهفددع احتمالدده بقدد ا ال قددا

مددن قددري بيددا أل يال أ الش د هة يف د

ا هددة

مو وعية ال ة االحتياط بيها )( )4باالهفا .
وأما لدو أايدد بالعدرا املفسددة واملصدلحة ( الديت هادو متاندام ا,حادام ب ليده
احتما التاليف مستت ا الحتما املفسدة يف خمالفته بتاء علدى مدا دو التحقيدري يف ه يدة
ا,حاددام ملالألددام يف مت لقاههددا وال يرهفددع االحتمددا بقاعدددة د ا ال قددا
()5أت أ ابع الشك يف احلام من

احليثية متحصر ب يا الشدره ولدو بتوسدف ض دل

احلام به الشااه احلايم خ ري باملفاسد واملصا
وا وا

أل عل  /حما رام يف ا,بو ال لمية  /من هقريرام السيد اخلوا /يف.163 /3
أل عل  /م

دراا

ب ه أل با العدرا عتدد ال قدالء ع دااة عدن التقصدا الدواا علدى

( )2و و ال ت يدهة عليه احتما ال قا
( )3احلسي

اليت هاو متانام ل حاام .

على ذلك ( متع ألو حمر بوام املصلحة أو الو وه يف املفسددة

ام ال قل بوضو
( )1احلسي

بددال بيددا )

وياو متشه له .

.

( )4ا,نصاات  /برااد ا,بو . 204 /
( )5الربضوا ت  /نهاية ا,بااا  /هقريرام الشيخ

ياء الدين ال را

 /يف. 236 / 3
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التفس وال د واملا وم لدري املفسددة ال يادو نقصدا يف ال مدر أو ال دد أو املدا وعلدى
برس هسليم حادم ال قدل بوضدو

التحدر عدن مثلده ميتدع ألونده حامدا مولويدا يسدتت ع

الق ا واللوم بل و ياشا حمج للدتخلص مدن الو دوه يف املفسددة اطتملدة نظدري أوامدر
ال ية ونوا يه)(.)1
وأاضا أ ذلك ال خيريف املو وه عن ألونه ش هة مو دوعية مدع عددم ألونده مدن
و يفة الشااه باذا ألا املفروس حامه بتوسف ال قل بوضو
مفسدة بليس من و يفته ملا و شااه يف ه يو مصا يري
ألما أنه ميتع القدو بوضدو
بتاء ال قالء على ااهاا

التجتة عن ألل حمتمل

الالية

بدع املفسددة أو املعدرة اطتملدة عقدال وشدرعا ( ,

حمتملها جملر الدواع على ذلك ألما أ الدعوى أنده واضدة

شرعا بدليل الته عن اإللقاء يف اهللاة مدبوعة  ,املرا من التهلاة اهلال أو مظتتده
وأين و من م لري املعرة أو املفسدة)(.)2

ثالثا:العلم اإلمجالي باحملرمات
و د استد ا,خ اايو من ا,مامية على االحتياط بده ال قدل يوضدة االحتيداط
لل لم اإلوال بوضو حمرمام ألثرية متجزة عليه بتاداليف يلزاميدة مدن ذمتده()3وعليده
أ

التااليف متها حمرمام ألثرية والواضة شرعا وعقال ( اخلرويف عن عهدة هرألهدا

على وضه اليقو يف االضتتا

واليقو ل دم ال قا

 ,اشترا الديقو يسدتدع الدرباءة

اليقيتية باهفا ا,بوليو وا,خ اايو )( )4من ا,مامية.
( )1الربوضر ت  /م

 /يف364 /3

( )2ألاشف الر اء أل عل  /هقريرام يف ا,بو  /هقريرام الشيخ ألا م الشريا ت  /خم وط بقلم املؤلدف  /يف
مات ة املؤلف . 32 /
( )3اخلونسدداات أل وددا الدددين بددن حسددو بددن وددا الدددين (م  1125ددد)  /الددر و والتقددو  /علددى حاشددية
مري اضا ح ية ال رتدوت الشدريا ت (م  994دد) علدى خمتصدر املتتهدى  /خم وندة بقلدم املؤلدف  /يف مات دة علد
ألاشف الر اء  /يف. 220 /2
( )4ا,نصاات  /برااد ا,بو . 212 /
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ل لك با

ا الدليل مرألة من املقدمام ل

املقدمة ا,وىل لال لم يواال
املقدمة الثانية ل وضو

االضتتا

رواة بوضو حمرمام يف الوا ع .
والتحر عن الو وه بيها وذلدك باالنتهداء عتهدا

بداللة اآليدة الارميدة ( وَمَـت فَهَـتبا ْ عَنْـ ُ نَـتفْيَهُوا)( )1و الديت هدد علدى يمعداء حادم ال قدل
بوضو

ناعة املوىل .
املقدمة الثالثة ل وضو

ألو التحر عن الو وه بيها على وضه اليقو و الظدن

واالحتما وذلك الهفا اجملتهدين واإلخ اايو من ا,مامية على ذلك

()2

وممددا ددو وا ددا مددن د ا الدددليل أ املقدمددة الثانيددة والثالثددة مسددتتدة علددى بددحة
املقدمة ا,وىل ل لك هتاوهلا ال لماء بالتقد هااة والتحليل أخرى (.)3
ودا

ا الدليل على أ ال لم اإلوال بوضو حمرمدام ألدثرية يمندا دو دل

مراض ة ا ,لة أو ل الفحص عتها .
أما ب د مراض ة املصا ا الفقهية وا,بولية بيتقلة

ا ال لم اإلوال يىل علم

هفصدديل وشددك ابتددداا حلصددو ال لددم التفصدديل ارمددة عدددة أمددوا يسدداوت امل لددوم
اإلوال بياو الشك يف قري ا ابتداايا ومرض ا للرباءة ا,بلية اهفا ا .
با علم يواال بوضو حمرم أو جنس بو أموا مثال دم علدم بتجاسدة أحدد ا أو
حرمته هفصيليا بهتا بواها .
الصواة ا,وىل ل ي ال لدم مند ا امل لدوم بالتفصديل اآل أل دو امل لدوم باإلودا
من ل .
الصواة الثانية ل أ ال ي لم س ري حرمة أو جناسدة أل ويمندا امل لدوم هفصديال اآل

دو

حرمتدده أو جناسددتهأل مددع احتمددا عددروس احلرمددة أو التجاسددة عليدده ب ددد مددا ال لددم
اإلوال .
( )1احلشر  /مية . 7
( )2اخلونساات أل وا الدين  /م

.

( )3التربيزت  /أو ري الوساال يف شرح الرساال . 281 /
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أمددا الصددواة ا,وىل بمددن الوا ددا ضددوا الرضددوه يىل ابددل الددرباءة بالتس د ة يىل
حرمة ذلك امل لوم بالتفصيل .
أما الصواة الثانية با املقتعى لالحتياط بيها و وم التاليف بهمر مدر
متتف ب د ال لم التفصيل أل حيث أنه بالتس ة للزما الثان وا دا

و دو

درواة أنده ال ي لدم

بالتاليف اآل به يد من ذلك امل لوم بالتفصيل أل وال ي لم اآل بتاليف املر

بيته وبدو

قري .
أمددا بالتس د ة للزمددا ا,و ال د ت ددو مددا ال لددم اإلوددال بانتددا ال ن لددم اآل
بالتاليف بيه به يد من الشك بيه بالتس ة يىل الزما ب د ال لم التفصديل ارمدة خابدة
أو جناسة بدوية .
أمددا يذا الشددك بيدده يىل ذلددك الزمددا

ددل ال لددم التفصدديل ارمددة أو جناسددة بفيدده

يشاا نظرا يىل أنده ال ي لدم اآل بدالتاليف الدوا
ي لم بتاليف وا
ي

به يدد مدن ذلدك بالتفصديل يال أنده

متجز عليه يف السابري بال بد من اخلرويف عن عهدة ذلك التاليدف-

يل بتتجز ال لم اإلوال على املالف . -
ومما ن بيه و من يل الصدواة الثانيدة بانده يذا علدم ارمدة أمدوا ب دد الفحدص

ي لم بث وم احلرمة هلا من ل بال يشاا يف الرضوه يىل الرباءة ا,بلية يف قري ا(.)1
وميان الر عليه به ما س ري يصد على أنرا

ليلدة ي لدم يوداال بتجاسدة أو

حرمة أحد ا أما بيما ن بيه بدا امل لدوم باإلودا أحاامدا ألدثرية ال ه ديو هلدا وعتدد
حصددو ال لددم التفصدديل بهحاددام خابددة يف مددواا خمصوبددة ال يتف د بقدداء أو ددوم
احلام يف املواا ا,خرى ل لك ال يتحل ال لم اإلوال (. )2
ومن ا,اضا االستدال على ا ال ال لم اإلوال بدل

( )1ألاشف الر اء أل عل  /حاشية على الافاية  /خم ونة بقلم املؤلف  /يف مات دة الشديخ علد ألاشدف الر داء
 /يف. 131 /4
( )2احلسي

أل عل  /حما رام يف ا,بو ال ملية  /هقريرام السيد أبو القاسم اخلوا  /يف. 176 / 2
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أوال ل الددتقج بالش د هام الوضوبيددة واملو ددوعية أل أت أنتددا ن لددم يودداال بوضددو
واض دام ألدثرية ولاددن مدع ذلددك ال ن لدم باالحتيدداط يف خصوبدها ( أت أنتددا ن لدم أيعددا
ب ريري اإلوا بوضو واض ام يف الشدري ة وال لصدل الدرباءة اليقيتيدة عتهدا يال باهيدا
 .وال نهه به وضوبا لدليل ال قدل والتقدل علدى أبدل الدرباءة يف

ألل ما تمل الوضو

باالهفا

ألل ما تمل الوضو

انيال ( ال هه ري ملثل

)(.)1

ا ال لم اإلوال ب د ال لم بقيام نر خابة على مقدداا

من اطرمدام الديت ميادن ان دا امل لدوم باإلودا عليهدا خصوبدا ب دد أ
مواا ا,بو املث تة الشرعية وال قلية ألاالستصحا

دم يليهدا

و اعدة االشترا )(.)2

وممان القو أ ا,بل ا,وىل يف موا ال لم اإلوال

و االحتياط وال هرهفدع

اليد عته يال ب د ليل على ألفاية املوابقة االحتمالية يف مقام امتثدا الوا دع ( لادو
احلادم عتدد ال قدل علدى وضده الت ليدري و دد هصدر

د ا

الشدااه يف د ا احلادم ومبت ده عدن

الوا ع يف مقام االمتثا مبؤ ى ال ريري ألما ياشف عن ذلدك عمدوم أ لدة ال در ملدواا
امل لوم باإلوا )(.)3
ولان بالفرس أ ال لم اإلوال باحلرمة حميف جبميع مواا ,حاام باذا تل
عموم أ لدة ال در بمفدا ذلدك هتزيدل مدؤ ى ال در متزلدة الوا دع وض لده بددال عتده .
بتتتجددز ب ددج أنددرا
بحيت

امل لددوم باإلوددا وال ددا

ياو املرضع يف ال ا

ياددو الشددك بيدده باحلرمددة ابتددداا أل

و الرباءة .

و د نقل عدن اخلدوا اسدتدالله علدى ا دال ال لدم اإلودال بتقسديمه يىل ال دة
أ سام ل
القسم ا,و ل ال لم اإلوال ذو أنرا

ألدثرية ال دد ويتشده مدن ال لدم بث دوم

أبل الشري ة وأنرابه ألل ما تمل التاليف .
( )1اضة عل  /القالاد على الفرااد .135 /
( )2الربضوا ت  /نهاية ا,بااا  /من هقريرام الشيخ ال را
( )3اضة عل  /القالاد على الفرااد . 136 /

 /ح. 248 / 3
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القسم الثان ل علم يوال متوسف ا,نرا

ويتشه من م ابقة اإلمااام للوا ع

وأنرابه ال ر واإلمااام امل تربة وقري امل تربة شرعا .
القسم الثالثل علم يوال

ليل ا,نرا

ويتشه من الق ع مبقداا من اإلمااام

للوا ع وأنرابه مواا اإلمااام امل تربة شرعا .
ويظهددر مددن ذلددك أ القسددم الثددان يتحددل للقسددم الثالددث و ا,و يتحددل بالثددان
(ايث لو أبر نا من أنرا
القليددل

ال لدم اإلودال الادثري مقدداا م لدوم باإلودا يف ال لدم

ي ددري لتددا علددم يوددال يف بقيددة ا,نددرا

سس شيا مرصوبة يف
ولة ال يج من

 .بمددثال يذا علمتددا يودداال بوضددو

يع من الرتم ألوعلمتا أيعدا بوضدو سدس شديا مرصدوبة يف

ا الق يع أل بال حمالة يتحل ال لم اإلودال ا,و بدال لم اإلودال

الثان بانا لو بر نا سس شيا بيج

ي ري لتا علم يوال مبرصدوبية ال قيدة الحتمدا

ين ددا امل لددوم باإلوددا يف ال لددم اإلوددال الاددثري علددى امل لددوم باإلوددا بددال لم
اإلوددال القليددل)( )1وألد لك احلددا

تددا حيددث أ ال لددم اإلوددال باسددتلزام الشددره

بوضددو أحاددام وهادداليف أل ي ددل بددال لم اإلوددال بقيددام نددر وأمددااام علددى هلددك
ا,حاام و

ا ا دل يف ال لدم اإلودال بدال ر واإلمدااام امل تدربة شدرعا والصدا اة

عن امل صوم عليه السالم للداللة على

رواة ال مل بالظن امل ترب شرعا  .بلد لك(

ي ري لتا علم يوال بوضو التااليف يف قري ولو مع

م ساار اإلمدااام أل بدل وضدو

التااليف يف قري حمر احتما بيستاشف ب لك أ امل لدوم باإلودا يف ال لدم الثدان
ال يزيد عد ا على امل لوم باإلوا يف ال لم الثالث بيتحل ال لم الثان بال لم الثالدث
)(.)2
وبق القو أنه ال بر يف ا ال ال لم اإلوال ي ألا حاميا أو وضدانيا .

( )1احلسي

أل حممد  /مص اح ا,بو  /هقريرام السيد اخلوا  /يف. 350 / 2

( )2احلسي

و حممد  /مص اح ا,بو  /يف. 305 / 2
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باال ال احلام

و القو به مفدا أ لدة حجيدة اإلمدااام وال در

دو ا,مدر

بددال لم علددى ن قهددا أل بياددو اجمل ددو مددن مواا ددا حامددا هاليفيددا أو جب ددل احلجيددة
واملتجزية .
يذ على هقدير ا,و هاو الو يفة
أو التشريع ي

الت د بالوضو

واحلرمة يف موا دا مدن

ل حصو ال لم اإلوال  .وال م ذلك ال تاء على وم الوضو

يف املدواا السددابقة ددل ال لددم اإلودال وسددقوط أ ددر مددن مدا
ا,و بيجة ال تاء على ما
وب لك ال ي قى لوضو

ددوم د ا الت ددد يف

يام اإلمااة على عدم متجزية ال لم من ما حدو ه .
االحتيداط يف قدري مدواا اإلمدااة مدن مدا

يامهدا وضده

بس ة لروية ال لم اإلوال من ا (.)1
وأما اال ال جب ل حجية ومتجزية با احلجة اجمل ولة وي ألانل من مدا

يدام

التتجيز لل لم اإلوال يف ويدع ا,ندرا

دل

اإلمااة من أو ا,مر بها با وضو
ذلك الزما بالفرس أل ونتيجدة

دل احلجدة بانده يسدقف ال لدم اإلودال عدن املتجزيدة

لث وم املتجز يف ب ج أنرابه من أو
متجز الحتما

يام اإلمااة بدال يث دل لل لدم اإلودال هاليدف

وم مت لقه يف مواا اإلمااام اليت برس هتجيز ا (.)2

وأما ا ال ال لم اإلوال بالوضددا  -ي درب عتده بالسد ية -و دو أحادام ب ليدة
على ن ري مؤ يام ال ر واإلمااام حيث ( ي

يام اإلمااة ياشف عته دوم أحادام

ب لية يف مواا ا من أو ا,مر بدال ي قدى أ در لل لدم اإلودال بث دوم هاداليف وا يدة
مر ة بيتها وبو قري ا )(. )3
والقو الراضا يف ويع ما ذألر أ ال لم اإلوال يتحدل ( يف ض دل اإلمدااام
هاددو اطددتمالم يف قددري مواا ددا مددوا ا ,بددل الددرباءة أل أمددا القددو بال ريقيددة بيتحددل
ال لم اإلوال بقاء بالشك الساات وال لم التفصيل أل وأما على القو جب ل املتجزيدة
( )1ألاشف الر اء عل  /هقريرام الشيخ ألا م الشريا ت . 34 /
( )2الربضوا ت  /نهاية ا,بااا  /هقريرام الشيخ ال را
( )3احلسي

 /يف. 255 -245 / 2

أل عل  /حما رام يف ا,بو ال ملية  /هقريرام السيد اخلوا  /يف. 179 / 3
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وامل اية بياشف يام اإلمدااة عدن هتجيدز التاليدف يف ب دج ا,ندرا

مدن أو ا,مدر

مددن قددري ضهددة ال لددم اإلوددال أل وأمددا القددو يف السد ية بتاشددف اإلمددااة عددن اشددتما
مؤ ياههدددا علدددى مصدددلحة أو مفسددددة مسدددتلزمة لث دددوم احلادددم علدددى ن قهدددا مدددن أو
ا,مر)(.)1
أت أنه بقيام اإلمااام يتحل ال لم اإلودال باطرمدام وال ي قدى سد ا لوضدو
هتجز ويتم ذلك يما باال ال احلام أو ال ريق و و ي

يام اإلمدااام دل مدا

هولددد ال لددم اإلوددال وب د لك بددا ال لددم اإلوددال يتحددل بس د ة يددام أ لددة ال ددر
واإلمااام ويتحو ب لك يىل علم هفصيل وشك سداات الد ت دو مو دوه ا,بدو
ال ملية .
وأما على القو با ال ال لم اإلوال جب دل احلجدة بدا
ما ال لم اإلوال على س يل الفرس با ب ج ا,نرا
أ لة ال ر واإلمااام ويتولد يف با

ا,نرا

يامهدا وي ألدا ب دد

سيتم هتجيز ا نتيجة يدام

شدك ابتدداا الد ت مرض ده يىل أبدل

الرباءة .
وأما اإل ال الوضدان با

تا سد ة عقلد يددعو يىل بدع مفسددة أو ضلدة

مصلحة لقيام أ لة اإلمااام وال ر يف مؤ ياهها و

املصا

واملفاسد ال هت د ن قدا

ملؤ يام ال ر بال م ذلك وم أحاامها الف ليدة متجدزة مدن أو ا,مدر بدال ي قدى أ در
لتتجيز ال لم اإلوال .

خامتة البحث ونتائجه
أ س د ة م احددث ال لمدداء يف االحتمدداالم الدديت ه ددرأ علددى املالددف يف التاليددف
واملالف به اادا س ة من م احث االحتياط ا,بولية أو الفقهيدة خصوبدا ب دد انتقدا

ا ت ا,مة بلى اهلل عليه واله وسلم

( )1احلسي

عل  /مص اح ا,بو  /يف.179/ 3

يىل ضواا ا

ألريم مما أ ى يىل بقددا
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التص من ضهة أو يواله من ضهدة أخدرى أو ه اا ده مدع ندص أخدر أو اشدت ا ا,مدوا
اخلااضية .
ومن ذلك ألا ه وا ه ريف االحتياط ابد الحيا مال مدا لت دوا د

امل احدث

وألثرة اهسداعها وعليده بديمان ه ريدف االحتيداط بهنده ( و يفدة عمليدة الد ت صدل بهدا
الق ددع بامتثددا التاليددف و الدديقو اصددو الوا ددع امل لددو

متدده مددن و اإلسددتتا يىل

حجة شرعية ألآية رمنية أو و م صوم أو بتوى حمتهد أو دو ذلدك يف ه ديو الوا دع )
وي ال مل باإلحتياط حسن عقال وشرعا وال صل

ا على الوضو

بدل التدد

أت

أ حسن اإلحتياط يف ال مل هتزيه ال الزامد  .مدع أنده يف ب دج املدواا يادو حمرمدا
عتد نرو عتوا مخر على ما ية اإلحتياط مثل أ يؤ ت يىل نفدر مدن الددين اإلسدالم
أو

را حمرم أو يىل ال سر و احلريف الشديد واختال التظام .
و د استد ب ج ال لماء بآيام التقدوى علدى وضدو

اإلحتيداط خصوبدا بيمدا

مدا

يد و اهلل ه داىل حرمتده ال

اشت ه لرميه مع أ

ا اإلستدال ال يدتم  ,ااهادا

يتايف حري التقوى و اجملا دة جملر احتمدا احلرمدة مدثال وألد لك ال يدتم اإلسدتدال عليده
ارمة القو على اهلل ب ردري علدم حيدث أ ذلدك خمدتص ارمدة التصدر
شر اهلل و اسوله ال ما

يف حادم يد

ي لم حامه  .ألما أنه ال أحد من املسلمو دو القدو علدى

اهلل برري علم بل اادم الدخدص الظدا رت يف مدوا الفقده و ألد لك ال يدتم االسدتدال
باآليددام الدالددة علددى نهد يلقدداء الددتفس بالتهلاددة ب ددد واو الدخددص مددن ددل الشددره
وال مل يف موا الش هة .
وأما ما

على االحتياط من السدتة الشدريفة امل هدرة بدال يدتم االسدتدال بده ,

املشت هام امل ألواة يف حديث التثليث مدثال ليسدل مدن احلدرام يقيتدا لد لك بدا حامهدا

علددى اإلباحددة ال اهلل عددز وضددل ددا يف حماددم ألتابدده ال زيددز (وَقَـدْ نَصَّـلَ سَ اـ ْ مَــت حَــرَّمَ
عَلَـيْ ا ْ) .ألد لك ال هددتم الداللددة با,حا يددث ا,خددرى مثددل الدالددة علددى لددريم ا تحددام
اهللاة أو الر يىل اهلل واسوله وأامة اهلدى  .وأل لك ال هتم الداللة با,حا يث الدالة
على وضو

أو اضحا االحتياط م لقا.
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وأما االستدال با ,لة ال قلية بانه مدبوه حيث أنه ال ليل علدى احلادم بداحلظر
يف ا,ب ا العرواية ل الشره وذلك  ,ا,شياء خلقها اهلل عز وضدل النتفداه التداا
خيلقها ع ثا أل لك با

بها و

اعدة وضو

بع العرا اطتمل ال هتم يف املقام  ,مدا

يصل احلادم يىل املالدف ال ب ليدة ل مدر بداحلام ب متده بيادو ال قدا

علدى خمالفدة

ذلددك ا,مددر قددري الوابددل عقابددا بددال مقتعددى وألدد لك القددو بوضددو علددم يوددال
باطرمام وذلك جمل ء ال ر واإلمااام املميزة شرعا مما أ ى ال ال ال لم اإلوال
وما بق مته با ا,بل بيه الرباءة .
ومن

ا ,لة هظهر أ الش هة املو وعية التحرميية ي ألانل ذام أندرا

قدري

حمصددواة بددا ا,بددل بيهددا بددراءة ال مددة ألمددا ددو عليدده اهفددا ال لمدداء وي ألانددل ذام
أنرا

حمصواة بانه ال وضو

لل مل باالحتياط بيها حلرمة املخالفدة الق يدة ووضدو

املوابقة الق ية وذلك ل دم هتجز امل لوم باإلوا على املالف  .إلماا ضريا أبل
الربا ءة يف أندرا

امل لدوم باإلودا لد لك ال ي قدى هده ري لتتجدز ال لدم اإلودال ب مدة

املالف.
ا واسه اهلل التوبيري والر ا والق و .
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املصادر و املراجع
.1

القرا الاريم .

.2

م هيميددة و حمددد الدددين أبدد برألددام ( م  652ددد ) و شددها

الدددين أبدد

اطاسددن ( م 682ددد ) و هق د الدددين أب د ال دداا ( م  728ددد )  /املسددو ة يف
أبو الفقه  /و ه شها

الدين أب ال اا الدمشق احلت لد ( م  745دد)

 /حققه حممد حم الدين ع د احلميد  /م
.3

ة املدن  /القا رة  1384 /د .

اآلمدت و سيف الدين أب احلسن عل ( م 631د )  /ا,حادام يف أبدو

ا,حاام  /مؤسسة احلليب وشرألااه  /اا االلا ال رب لل اعة  1387 /د .
.4

ابن ا ايس و أبو ع د اهلل حممد ال جل احللد ( م  598دد )  /السدراار/

ن ع حجرت  1270 /د .
.5

ابن أمري احلايف و حممد بن حممد بن حممد بن حسدن احلتفد ( م 879دد ) /

التقرير و التح ري  /امل
.6

ابن احلاضة و عثما بن عمر بن أب بادر املدالا ( م  646دد)  /خمتصدر

املتتهى  /امل
.7

ة الاربى ا,مريية  /بوال  /مصر  1317/د .

ابددن ح ددا و حممددد بددن ح ددا الس د يت ( م  354ددد )  /الصددحيا  /ط/ 1

حملس اارة امل اا
.8

ة الاربى ا,مريية  /بوال  /مصر  1367 /د .

ال ثمانية .

ابددن حددزم و حممددد بددن عل د حددزم االندلس د ( م  456ددد )  /ا,حاددام يف

أبو ا,حاام  /اا ا يل بريوم  /ل تا  1407 /د .
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.9

ابددن خلاددا و أبددو ال دداا اددس الدددين امحددد ( م  681ددد )  /وبيددام

ا,عيددا و أن دداء الزمددا  /لقيددري حممددد حمد الدددين ع ددد احلميددد  /ط / 1مات ددة
التهعة املصرية  /مصر  1376 /د .
 .10ابن

يري ال يد و هق الدين أب الفتا ( م  702دد )  /أحادام ا,حادام /

ط / 2لقيري امحد حممد شاألر  /عا
 .11ابددن

الاتة  1407 /د .

يددري ال يددد و هق د الدددين أبد الفددتا ( م  702ددد ) /شددرح االاب ددو

التووية  /ط / 2م

ة االستقامة  /القا رة  1375 /د .

 .12ابددن اضددة و يددن الدددين أب د بددريف ع ددد الددرمحن ( م  795ددد )  /ضددامع
ال لوم و احلام  /م

ة مص فى ال اب احلليب و أوال

 .13ابن الس ا و ع د الو ا

 /مصر  1369 /د .

بن عل بن ع د الاايف ( م  771د )  /ن قدام

الشدداب ية الاددربى  /لقيددري حممددد ال تدداح وع ددد الفتدداح احللددو  /م

ددة عيسددى

ال اب احلليب  /القا رة  1383 /د .
 .14ابن ع د الرب و يوسدف ( م  463دد)  /ضدامع بيدا ال لدم وبعدله  /ط/ 1
م

ة ا ااة ال اعة املتريية  /مصر .

 .15ابددن عقيددل و أبددو الوبددا بددن عقيددل ال ردددا ت  /الوا ددا يف أبددو الفقدده /
خم وندددة يف مات دددة السددديد بد د ح السدددامراا  /بدددواة عدددن نسدددخة املات دددة
الظا رية /مشري .
 .16ابن دام و موبري الدين ع د اهلل املقدس احلت ل
التا ر وضتة املتا ر  /ط / 2امل

( م 620دد )  /او دة

ة السلفية  /القا رة  1391 /د .

 .17ابن يم ا و ية و أبو ع د اهلل حممد بن أب بادر الدمشدق ( م 751دد ) /
ال رب  /بريوم  /ل تا .

بدااع الفوااد  /ا ااة ال اعة املتريية  /اا الاتا
 .18ابن ماضة و أبو ع د اهلل حممد بن يزيد القدزوي
لقيري حممد بؤا ع د ال ا

 /اا يحياء الدا

( م  273دد )  /السدتن /

ال رب  /بريوم  1395 /د.
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.19

ابن متظوا و أبو الفعل وا الددين حممدد بدن مادرم االبريقد املصدرت /

لسا ال ر

 /اا با ا و اا بريوم لل اعة و التشر  /بريوم  1388 /د.

 .20ابددن جندديم و يددن ال ابدددين بددن يبددرا يم املصددرت احلتفدد ( م 970ددد ) /
ا,ش د ا و التظدداار  /لقيددري ع ددد ال زيددز الوأليددل  /مؤسسددة احللدديب وشددرألاء /
القا رة /مصر  1387/د .
 .21أبدددو اوو و سدددليما بدددن االشد د ث بدددن يسدددحا االسددددت السجسدددتان
(م 275ددد ) /السددتن  /ط / 2لقيددري حممددد حم د الدددين ع ددد احلميددد  /املات ددة
التجااية  /القا رة  /مصر  1369 /د .
.22
م

أبو ن يم و امحدد بدن ع دد اهلل االبد هان (م  420دد )  /حليدة ا,وليداء /
ة الس ا ة  /القا رة 1351 /د .

 .23أبو ي لى و حممد بن احلسو الفراء ال ردا ت احلت ل ( م  458د )  /ال ددة
يف أبو الفقه  /خم ونة مصواة يف مات ة ألاشف الر اء  /ا م . 1530
.24

امحد و امحد بن حممد بن حت ل الشدي ان ( م  241دد )  /املسدتد  /لقيدري

امحد حممد شاألر  /ط / 2اا امل اا
.25

 /مصر  1368 /د .

االا بيل و أبدو احلسدن بدن ع دد احلسدو  /شدرح ألفايدة ا,بدو  /م دوه

على امش ألتا

ألفاية ا,بو  /م

ة سيد حممو الاتاجب  /نهرا .

 .26االسدبا ت أل حممد أمو ( م  1033د )  /الفوااد املدنيدة  /ن دع حجدرت /
 1321د .
 .27االسددتوت أل وددا الدددين ع ددد الددرحيم بددن احلسددن ( م  772ددد ) /ن قددام
الشاب ية /لقيري الدألتوا ع د اهلل ا دوات  /ط / 1م

دة اإلاشدا  /برددا /

 1390د .
 .28االشددتيان ألحممددد حسددن ( م  1319ددد )  /اددر الفرااددد يف شددرح الفرااددد /
ن ع حجرت  /م

ة اعدة نهرا  /نهرا  1315 /د .
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.29

يمام احلرمو و أبو امل ال ع د امللدك بدن ع دد اهلل ا دوي

( م  478دد) /

الرب ددا يف أبددو الفقدده  /لقيددري ع ددد ال ظدديم الدددية  /ط / 1م ددابع الدوحددة
احلديثة /

ر  1399 /د .

 .30االنصدداات و مرهعددى ( م  1281ددد )  /برااددد ا,بددو  /ن ددع حجددرت /
م

ة املص فوت  /نهرا  1372 /د .

 .31ال اض و أبو الوليد سليما بن خلف ( م  474دد )  /أحادام الفصدو يف
أحاددام ا,بددو  /ط / 1لقيددري ع ددد اجمليددد هرأل د  /اا الرددر

اإلسددالم /

بريوم  /ل تا  1407 /د .
 .32بددا شددا و حممددد أمددري م ددرو
مص فى ال اب احلليب و أوال

احلسددي

احلتفد  /هيسددري التحريددر  /م

 /مصر  1351 /د .

 .33ال جتدوا ت و حسدن املوسدوت ( م  1395دد )  /متتهدى ا,بدو  /م
اآل ا

 /التجف ا,شر

ددة
دة

 1388 /د .

 .34ال حران د و يوسددف ( م  1186ددد )  /احلدددااري التا ددرة يف أحاددام ال دددة
ال ا رة  /لقيري حممد هق ا,يروان  /اا الاتدة اإلسدالمية  /م
ا,شر

دة التجدف

 1377 /د .

 .35ال خاات و حممد بن يىاعيل ( م  256دد )  /ا دامع الصدحيا  /ااشدية
الستدت  /اا يحياء الدا

ال رب  /بريوم .

 .36الربضددوا ت وحممددد هق د  /نهايددة ا,بادداا  /هقريددرام الشدديخ
ال را

(  1361د )  /امل

ة ال لمية  /التجف ا,شر

ددياء الدددين

 1371 /د .

 .37ال صددرت و أبددو احلسددو حممددد بددن علدد ال يددة امل تزلدد ( م  436ددد )/
امل تمددد يف أبددو الفقدده  /لقيددري حممددد محيددد اهلل  /امل هددد ال مل د الفرنس د
للدااسام ال ربية بدمشري  /امل

ة الاا ولياية  /بريوم  1384/د .

 .38ال يهق و أبو بار امحد بن عل ( م  458دد )  /السدتن الادربى  /م
حملس اارة امل اا

ال ثمانية  /اهلتد .

دة
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.39

التربيددزت و موسددى بددن ض فددر بددن امحددد الرددروت ( م  1307ددد )  /او ددري

الوسددداال يف شدددرح الرسد داال  /اا امل ددداا

اإلسدددالمية  /امل

دددة الرشددددية /

نهرا  1378 /د .
 .40الدم د ت و أبددو عيسددى حممددد بددن عيسددى السددلم ( م  279ددد )  /ا ددامع
الصددحيا  /لقيددري حممددد بددؤا ع ددد ال ددا

 /امل

ددة املصددرية بدداال ر وم

ددة

مص فى احلليب  1350 /د .
 .41الدم ت و أبو عيسى حممد بن عيسى السلم ( م  279د )  /السدتن/ط/1
م

ة مص فى ال اب احلليب  /القا رة  1382 /د .

 .42التمددي

و الشدديخ

ددياء الدددين ع ددد ال زيددز  (/م 1223ددد )  /التيددل وشددفاء

ال ليل  /مات ة اإلاشا  /ضدة /اململاة ال ربية الس و ية  1405/د .
 .43ا اع و وا الدين أبو متصوا حسن بن ين الدين بدن علد بدن امحدد
الشدددام ( م  1011دددد)  /م دددا

ا,بدددو  /ن دددع حجدددرت /املات دددة ال لميدددة

اإلسالمية  /نهرا  1378/د .
 .44ا رضان و أبدو احلسدن علد بدن حممدد ( م  819دد )  /الت ريفدام  /الدداا
التونسية للتشر 1971 /م.
 .45احلاارت و حممد حسو بن حممد احيم ( م  1254د )  /الفصدو الررويدة /
ن ع حجرت  /نهرا  1355 /د .
 .46احلاألم و حممد بن ع د اهلل التيسابوات  /مستدا على الصدحيحو  /مات دة
التصر احلديثة  /الرياس .
 .47احلددر ال ددامل و حممددد بددن احلسددن ( م  1104ددد )  /أمددل اآلمددل يف هددراضم
علماء ض ل عامل  /لقيري امحد احلسي

 /مات ة االندلس .

 .48احلددر ال دددامل و حممددد بدددن احلسدددن ( م  1104ددد )  /وسددداال الشدددي ة يىل
لصدديل مسدداال الشددري ة  /لقيددري حممددد الددرا ت  /اا يحيدداء الدددا
بريوم /ل تا .

ال ربد /
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 .49احلسددي

و حممددد سددروا الددواعظ  /مصد اح ا,بددو  /هقريددرام السدديد أبددو
ة التجف  /التجف ا,شر

القاسم اخلوا  /م

 1387 /د .

 .50احلاددديم و حمسدددن ( م  1390دددد )  /حقدددااري ا,بدددو  /امل
التجف ا,شر

دددة ال لميدددة /

 1372 /د .

 .51احلاديم و حممدد هقد  /ا,بدو ال امدة للفقده املقداا  /ط / 3اا االنددلس
لل اعة و التشر  /بريوم 1963 /م .
 .52اخلراسان و حممد ألا م ال وس ( م  1329د )  /حاشية علدى الرسداال /
ن ع حجرت  /م

 /نهرا  1356 /د .

ة ابتا

 .53اخلراسان و حممد ألا م ال وسد ( م  1329دد )  /ألفايدة ا,بدو  /ن دع
ة ال لمية اإلسالمية  /نهرا  1374 /د.

حجرت  /امل

 .54اخل اب و أبدو سدليما امحدد بدن حممدد بدن ابدر يم ( م  338دد)  /م دا
الستن  /شرح أب

او  /م

ة انصاا الستة  1367/د .

 .55اخلددوا و أبددو القاسددم املوسددوت  /املسدداال املتتخ ددة /ط/3م
التجف ا,شر

ددة اآل ا

/

 1407/د.

 .56اخلونساات و ودا الددين بدن حسدو بدن ودا الددبن ( م  1125دد ) /
الددر و و التقددو  /علددى حاشددية مددري ا ضددا ح يددة ال رتددوت الشددريا ت ( م
 994د )  /على خمتصر املتتهى  /خم ونة بقلم املؤلف  /يف مات دة علد ألاشدف
الر اء  /ا م . 1030
 .57اخلونسددداات و حممدددد بدددا ر ( م  1313دددد )  /او دددام ا تدددام يف أحدددوا
ال لماء و السا ام  /ن ع حجرت  1347/د .
 .58الددداا

دد

و علدد بددن عمددر ( م  385ددد ) /السددتن  /عددا

الاتددة /

بريوم.
 .59الددداام و أبددو حممددد ع ددد اهلل بددن ع ددد الددرمحن ( م  255ددد)  /السددتن /
لقيري حممد الد ا /م

ة االعتدا  /مشري  1394 /د .
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 .60ال

يب و اس الدين حممد بن امحد ( م  748د )  /ه ألرة احلفا  /ن دع

اارة امل اا

ال ثمانية /حيدا مبا 1955 /م.

 .61الرا ت و أبو الفعل بخر الدين حممدد بدن عمدر ( م 606دد )  /اطصدو يف
ا,بددو  /ااسددة ولقيددري الدددألتوا ندده ضددابر بيدداس ال لددوان /ط / 1م ددابع
الفر

 /ضام ة اإلمام حممد بن س و اإلسدالمية /اململادة ال ربيدة السد و ية

 1399/د .
 .62الددرا ت و أبددو الفعددل بخددر الدددين حممددد بددن عمددر ( م  606ددد )  /مفدداهيا
الرية  /اا الفار لل اعة و التشر  1405/د .
 .63الزاألش و بدا الددين حممدد بدن بهدا ا الشداب

( م  794دد )  /املتثدوا يف

القواعددد /ط / 2لقيددري الدددألتوا هيسددري بددااري حممددو  /مراض ددة الدددألتوا ع ددد
الستاا أبو قدة  /نشر و ااة االو دا

و الشدؤو اإلسدالمية  /امل دابع التجاايدة

شرألة اا الاويل للصحابة  /الاويل  1405 /د .
 .64الصت ان و حممد بدن يىاعيدل الاحالند ( م  1182دد )  /سد ل اإلسدالم
شرح بلوغ املرام  /مراض ة ع د ال زيز اخلول  /بريوم /ل تا .
 .65ال ان اا و علد بدن حممدد علد ( م  1215دد ) /ايداس املسداال يف بيدا
ا,حاام بالدالال  /ن ع حجرت  1275 /د .
 .66ال ان ددداا و حممدددد حسدددو  /امليدددزا يف هفسدددري القدددرا  /ط / 3مؤسسدددة
االعلم للم وعام  /بريوم  /ل تا  1394/د.
 .67ال ربان و أبو القاسم سدليما بدن امحدد ( م  360دد )  /املسدجد الاد ري /
لقيري مهدت ع د اجمليد السلف /ط / 2م

ة الز راء  /املوبل  1404/د .

 .68ال ربس د و أبددو عل د الفعددل بددن احلسددن ( م  548ددد )  /حممددع ال يددا يف
هفسري القرم  /ط / 3امل

ة اإلسالمية  /نهرا  1382 /د.

 .69ال ربت و أبو ض فر حممد بن ضرير ( م 310د )  /ضامع ال يا يف ههويدل مت
الرمحن /ط /2م

ة مص فى ال اب احلليب و أوال

 /مصر  1373 /د.
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 .70ال هران د و أقددا بددزا حممددد حسددن بددن عل د بددن حممددد ( م  1389ددد ) /
ن قددام علمدداء الشددي ة  /الاددرام الددرباة يف القددر الثالددث ب ددد ال شددرة  /امل
ال لمية  /التجف ا,شر

ددة

 1374 /د .

 .71ال هران د و أقددا بددزا حممددد حسددن بددن عل د بددن حممددد ( م  1389ددد ) /
ن قددام علمدداء الشددي ة  /نق دداء ال شددر يف القددر الرابددع عشددر /م
التجف ا,شر

ددة اآل ا

/

 1388 /د .

 .72ال هران د و أقددا بددزا حممددد حسددن بددن عل د بددن حممددد ( م  1389ددد ) /
ال اي ة يىل هصانيف الشي ة/ط / 1املات ة اإلسالمية  /نهرا  1398/د .
 .73ال هران و حممد ا ت بن حممدد أمدو  /حجدة ال لمداء  /نشدر ع دد احلسدو
االبفهان  /ن ع حجرت  1320 /د .
 .74ال وس و أبو ض فر حممد بدن احلسدن ( م  460دد )  /االست صداا  /م
التجف ا,شر

دة

.

 .75ال وس و أبو ض فدر حممدد بدن احلسدن ( م  460دد )  /ههد ية ا,حادام /
نهرا  1318/د .
 .76ال وس و أبو ض فر حممد بن احلسن ( م  460دد )  /عددة ا,بدو  /ن دع
حجرت  /نهرا  1311 /د .
 .77ال وسدد و أبددو ض فددر حممددد بددن احلسددن ( م  460ددد )  /امل سددوط  /ن ددع
حجرت  1271 /د.
 .78ال وس د و أبددو ض فددر حممددد بددن احلسددن ( م  460ددد )  /الت يددا يف هفسددري
القرم  /ن ع حجرت  1365/د .
 .79ال ددامل و أبددو ع ددد اهلل حممددد بددن ما د ( م  786ددد )  /ذألددرى الشددي ة يف
أحاام الشري ة  /ن ع حجرت  /خونساا  1271 /د.
 .80ال امل و أبو ع د اهلل حممد بدن ماد ( م  786دد )  /القواعدد و الفواادد /
لقيري ع د اهلا ت احلايم  /م

ة اآل ا

 /التجف ا,شر

 1400 /د .

129

 ...........................................................االحتياط حقيقته وحجيته

 .81ال امل و ادس الددين حممدد بدن علد املوسدوت ( م  1009دد )  /مدداا
ا,حاام يف شرح شرااع اإلسالم  /ن ع حجرت .
 .82ال دددامل و حممدددد ضدددوا ( م  1226دددد )  /مفتددداح الارامدددة شدددرح واعدددد
ال المة /م

ة الشواى  /مصر  1323 /د.

 .83ع ددد الددر ا و أبددو باددر ع ددد الددر ا بددن مددام الصددت ان ( م 211ددد ) /
املصتف  /لقيري ح ية الرمحن االعظم /ط /1اجمللس ال لم  /اا القلدم /
بريوم  /ل تا  1330 /د.
 .84ال سددقالن و احمددد بددن عل د بددن حجددر ( م  852ددد )  /بددتا ال دداات شددرح
بحيا ال خاات  /لقيري حممد بؤا ع د ال ا
 .85ال ددي

 /اا امل ربة  /بريوم  /ل تا .

و بدددا الدددين أب د حممددد حممددو بددن امحددد ( م  855ددد )  /عمدددة

القدداات شدددرح بددحيا ال خددداات  /اا ال اعدددة املترييددة  /اا يحيددداء الددددا
ال رب .
 .86الرريقدد و حمدد الدددين املوسددوت  /االضتهددا و الفتددوى يف عصددر امل صددوم
وقي ته  /ط / 1اا الت اا

للم وعام  /بريوم /ل تا  1398/د.

 .87الرزال و أبو حامد حممد بدن حممدد بدن حممدد ( م  505دد )  /يحيداء علدوم
الدين  /م

ة مص فى ال ات احلليب و أوال

 /مصر  1347 /د .

 .88الرزال و أبو حامد حممد بن حممد بدن حممدد ( م  505دد )  /املستصدفى يف
علم ا,بو  /امل

ة ا,مريية  /بوال  /مصر  1322 /د.

 .89الفا ددل التددون و ع ددد اهلل بددن حدداض حممددد ال شددروت ( م  1071ددد ) /
الوابية يف ا,بو  /خم ونة يف مات ة ألاشف الر اء  /ا م . 987
.90

الفا ل ا وا و ضوا بن س د اهلل بدن ضدوا ال رددا ت الادا م  /قايدة

املهمو شرح بدة ا,بو  /خم ونة يف مات ة ألاشف الر اء  /ا م .762
 .91الفا ل اهلتدت و بهاء الدين حممد بدن هدايف الددين ( م  1137دد )  /ألشدف
اللثام عن واعد ا,حاام  /ن ع حجرت  /نهرا /

ه ألر ستة ال ع.
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 .92الفتددوح و هقدد الدددين أبدد ال قدداء بددن شدددها

الدددين الفتددوح احلت لدد

(م 1000د) /شرح الاوألة املدتري /لقيدري حممدد حامدد الفقد  /ط / 1م

دة

الستة اطمدية  /القا رة  1372 /د.
 .93الفريو مبا ت و حمد الدين  /القاموا اطيف  /م

ة الس ا ة  /نشر املات دة

التجااية الاربى  /مصر .
 .94الفيوم و امحد بن حممد بن عل  /املص اح املتري يف قرية الشرح الاد ري /
اا الاتة ال لمية  /بريوم  1398 /د.
 .95القرايف و شها

الدين بن ال اا امحد بن ا ايس بن الرمحن الصدتهاض

( م  684ددد)  /هتقدديا الفصددو يف اختصدداا اطصددو يف ا,بددو  /لقيددري ندده
ع د الرؤو

س د  /ط / 1شرألة ال اعة الفتية املتحدة  1393 /د.

 .96القرايف و شها

الدين بن ال اا امحد بن ا ايس بن الرمحن الصدتهاض

( م  684د)  /الفرو  /عا

الاتة  /بريوم.

 .97القددرنيب و ع ددد اهلل حممددد بددن امحددد االنصدداات ( م  671ددد )  /ا ددامع
,حاام القرم  /م وعام اا الش ة .
 .98القددزوي

و يبددرا يم ( م  1262ددد ) /

ددوابف ا,بددو  /ن ددع خددريت /

نهرا  1275 /د.
 .99القزوي

و يبرا يم ( م  1262د )  /نتااج ا,بااا  /خم ونة بقلم املؤلف/

يف مات ة ألاشف الر اء  /ستة التسخ  1235د  /ا م . 976
 .100القددزوي

و مهدددت القددزوي

( م  1310ددد )  /مددواا ا,بددو  /خم ونددة

قري مر مة يف مات ة الشيخ عل ألاشف الر اء  /بقلم املؤلف  /ا م .510
 .101القفددا الشاش د و سدديف الدددين أب د باددر بددن حممددد ( م  507ددد)  /حليددة
ال لمدداء يف م ربددة م د ا ة الفقهدداء  /لقيددري ياسددو امحددد يبددرا يم الداااألددة /
ط /2مبات ة الرسالة احلديثة  /اململاة االا نية  /عما 1988 /م.
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 .102القم د و أبددو القاسددم حممددد بددن حسددن ا يالن د ( م  1231ددد)  /القددوانو
اطامة  /ن ع حجرت  1301 /د.
 .103القم و بدا الدين حممدد بدن السديد حممدد بدا ر الر دوت ( م  1218دد) /
شرح الوابية  /خم ونة يف مات ة الشيخ عل ألاشف الر اء  /ا م  /1002خبدف
املؤلف.
 .104القمد و قددالم ا ددا اضددة علد ( م  1332ددد)  /ددال ة ا,بددو /م

ددة

الشيخ ا ا  /ن ع حجرت  /نهرا  1312 /د.
 .105القم و حممد عل  /حاشية على الافاية  /ن ع حجرت  /نهرا .
 .106ألاشف الر اء و امحد بن عل بن حممد ا ا ( م  1344د)  /حاشدية علدى
الرساال  /خم ونة يف مات ة ألاشف الر اء  /ا م /630خبف املؤلف.
 .107ألاشددف الر دداء و الشدديخ ض فددر بددن خعددر ا تدداض ( م  1228ددد )  /قايددة
املهمو يىل علم ا,بو  /خم وندة بقلدم املؤلدف  /مات دة الشديخ علد ألاشدف
الر اء  /ا م . 135
 .108ألاشف الر اء و ض فر بن الشيخ خعر ( م  1228د)  /ألشدف الر داء عدن
خفيام وم همام الشري ة الرراء  /اا ال اعة السيد مرهعى  /ن ع حجدرت /
 1317د.
 .109ألاشددف الر دداء و حسددن ( م  1262ددد)  /شددرح مقدددمام ألشددف الر دداء /
خم ونددة يف مات ددة الشدديخ عل د ألاشددف الر دداء  /بقلددم الشدديخ حميددد بددن ددا ت
ألاشف الر اء /

ه ألر ستة التسخ.

 .110ألاشف الر اء و عل  /ا,حاام  /خم ونة يف مات ةى الشديخ علد ألاشدف
الر اء  /بقلم املؤلف .
 .111ألاشددف الر دداء و علدد  /هقريددرام يف ا,بددو  /هقريددرام الشدديخ ألددا م
الشريا ت  /خم ونة يف مات دة الشديخ علد ألاشدف الر داء /ا دم  /1115بقلدم
املؤلف /ستة التسخ  1351د.
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 .112ألاشددف الر دداء و عل د  /حاشددية علددى الافايددة /خم ونددة بقلددم املؤلددف/يف
مات ة الشيخ عل ألاشف الر اء .
 .113ألاشددف الر دداء و علدد بددن الشدديخ حممددد ا ددا بددن الشدديخ ددا ت  /شددرح
الرساال /خم ونة بقلم املؤلف /

ه ألر ستة التسخ.

 .114ألاشدف الر داء و علد  /مصدا ا احلادم الشدرع و القدانو املددن  /م
اآل ا

 /التجف ا,شر

ددة

 1408 /د.

 .115ألاشف الر اء و عل بن الشيخ حممد ا ا بن الشيخ ا ت  /التوا السدانع
يف الفقه التابع /م

ة اآل ا

 /التجف ا,شر

 1381/د.

 .116ألاشددف الر دداء و حممددد حسددو ( م  1373ددد) /حاشددية علددى الرسدداال /
خم ونة يف مات ة ألاشف الر اء/بقلم املؤلف  /ا م .750
 .117ألاشددف الر دداء حممددد ا ددا بددن الشدديخ ددا ت ( م  1366ددد)  /اوا يف
أبو الفقه  /هقريرام الشيخ حممد حسو التااي  /خم ونة بقلم املؤلدف  /يف
مات ة الشيخ عل ألاشف الر اء  1334/د.
 .118ألاشف الر اء و الشيخ ا ت بن الشيخ ع اا ( م  1361د)  /ه ليقة علدى
الرساال  /خم ونة يف مات ة الشيخ علد ألاشدف الر داء  /خبدف املؤلدف  /ا دم
.700
 .119الادددا م و أبدددو الفعددداال حمسدددن بدددن حسدددن احلسدددي

االعرضددد ( م

 1275د) /الوايف يف شرح الوابية /خم ونة يف مات ة الشيخ عل ألاشف الر داء
 /ا م / 1001

ي ألر اسم التاسخ أو ستة التسخ .

 .120الاددا م و حممددد عل د اخلراسددان ( م  1366ددد)  /بوااددد ا,بددو  /مددن
هقريرام الشديخ حممدد حسدو التدااي

( م  1355دد) /مؤسسدة التصدر ومات دة

الصدا /نهرا  /ن ع حجرت .
 .121الاراضا و حممد بن عل بن عثمدا ( م  449دد)  /ألتدز الفواادد  /مات دة
مص فوت /ن ع حجرت  /م  1322 /د.
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 .122الارباس د و حممددد يبددرا يم ( م  1404ددد)  /متهددايف ا,بددو  /حما ددرام
الشيخ

ياء الدين ال را

/م

ة التجف  /التجف ا,شر

 1386 /د.

 .123الارأل و عل بن احلسو ( م  940د)  /بواادد الشدرااع  /ن دع حجدرت /
ي ألر ماا وستة ال ع .
 .124الارم ان امحة اهلل  /حاشدية علدى الرسداال  /م وعدة علدى دامش ألتدا
برااد ا,بو /م
 .125الافوت و ايو

ة مص فوت  /م  1374/د.
بن موسى /ألليام أب ال قاء  /اا ال اعة ال امرة /مصدر/

 1253د.
 .126الالوذان و أبو اخل ا

حمفو بن امحد احلت ل ( م  510دد) /التمهيدد يف

أبو الفقه /ااسة ولقيري مفيدد حممدد أبدو عمشدة /ط /1ضام دة أم القدرى /
ماة املارمة  /اململاة ال ربية الس و ية 1406/د.
 .127الالي

و أبو ض فر حممد بن ي قو

( م  329د) /الاايف  /ن دع حجدرت/

نهرا  1311/د.
 .128الالي

و أبو ض فر حممد بن ي قو

( م  329د) /الفروه /ن دع حجدرت/

نهرا  1351/د.
 .129الاما والامدا بدن اهلمدام (م 861دد)  /التحريدر  /م دوه علدى دامش
هيسري التحرير  /م

ة مص فى ال اب احلليب و أوال

 /مصر  1351 /د.

 .130املاهريددت و أبدو املتصدوا حممدد بدن حممدد بدن حممدو احلتفد ( م  333ددد) /
هدددهويالم ابدددل السدددتة  /لقيدددري الددددألتوا حممدددد مسدددتفيج الدددرمحن  /و ااة
االو ا

و الشؤو الديتية  /م

ة اإلاشا  /بردا  1404 /د.

 .131امل ااألفوات و أبو ال لى حممد ع د الرمحن بن ع د الرحيم ( م  1353دد)/
لفة االحوذت بشرح ضامع الدم ت  /اا الفار .
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 .132اطقددري احللد و أبددو القاسددم جنددم الدددين ض فددر بددن احلسددو ( م  676ددد) /
شدددرااع اإلسدددالم يف مسددداال احلدددال و احلدددرام  /لقيدددري ع دددد احلسدددو حممدددد
ال قا /ط /1م

ة اآل ا

 /التجف ا,شر

 1399 /د.

 .133اطقددري احلل د و أبددو القاسددم جنددم الدددين ض فددر بددن احلسددن ( م  676ددد) /
م اايف ا,بو  /ن ع حجرت  /نهرا  1310 /د.
 .134اطل و ضدال الددين ادس الددين حممدد بدن امحدد ( م  862دد)  /شدرح
وع ا وامع  /م

ة مص فى حممد  /املات ة التجااية  /مصر .

 .135مسددلم و مسددلم بددن احلجددايف القشددريت ( م  261ددد)  /ا ددامع الصددحيا /
لقيري حممد بؤا ع د ال ا

 /اا يحياء الدا

ال رب  /بريوم .

 .136املفيددد و أبددو ع ددد اهلل حممددد بددن حممددد بددن الت مددا ال اددربت ( م  413ددد) /
أواادددل املقددداالم يف املددد ا ة املختدددااام  /ط / 2م

دددة ا ددداا  /هربيدددز /

 1371د.
 .137حممدددد بدددا ر الشددديخ مرهعدددى  /حجيدددة املظتدددة  /ن دددع حجدددرت  /نهدددرا /
 1337د.
 .138الترا دد و امحدددد بدددن حممدددد مهددددت بدددن أبدد ذا ( م  1244دددد)  /متدددا ج
ا,بو  /ن ع حجرت /
 .139الترا

ي ألر ماا وهاايخ ال ع .

و حممد بن حممد مهدت بن أب ذا الترا د ( م  1297دد)  /مشداا

ا,حاام  /ن ع حجرت  /م

ة اقا حممد با ر  /نهرا  1294 /د.

 .140الترا دد و حممددد مهدددت بددن أبدد ذا ( م  1209ددد )  /ضام ددة ا,بددو /
خم ونددة يف مات ددة الشدديخ علد ألاشددف الر دداء  /بقلددم املؤلددف /

هد ألر سددتة

التسخ  /ا م . 301
 .141التسدداا و أبددو ع ددد الددرمحن امحددد بددن شدد ية بددن علدد ( م  303ددد) /
الستن /اا احلديث  /القا رة  1407 /د.
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 .142التووت وو أبدو ألريدا حمد الددين يدى بدن شدر

الشداب

( م  676دد) /

ا,اب و التووية يف ا,حا يث الت وية  /ط 1388/ 1د.
 .143التووتو أبو ألريا حم الدين يى بن شر

الشاب

( م  676د)  /شدرح

بحيا مسلم /ط / 1اا القلم /بريوم /ل تا  1407 /د.
 .144التددووتو أبددو ألريددا حم د الدددين يددى بددن شددر
اجملموه شرح امله

 /نشر ألريا عل يوسف  /م

الشدداب

( م  676ددد) /

ة اإلمام  /مصر.

 .145اهلمدان و ا ا بن ا ت ( م  1322دد)  /الفواادد الر دوية علدى الفراادد
املرهعوية /ن ع حجرت  /ابفها  1379 /د.
 .146ي قو

ع د الو دا

و ااة ا,و ا

ال احسدو  /ابدع احلدريف يف الشدري ة اإلسدالمية  /ن دع

و الشؤو الديتية  /بردا  1400 /د.
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..................................................... ملخص باللرة االناليزية

The precaution – principle study to its proof and fact

Many probabilities may fase the responsible person in his
responsibility of the religion’s life then he will be in confusedness or
dubiousness weather objectively in the mind of the responsible person.
He could reclintce on the precaution – principle.
In this search I studied the proof and the fact of this principle by
extraction and deduction the exact point from the ideas of the principles
of jurisprudence.
And I thought the best acquainting precaution – principle is “ the
work that autogenesis by it the obedience to the responsibility and the
responsible man become certain that the fact of the events has happened
without reclination to veers of Qura’an or narration of the prophet or
any formed and legal opinion”.
After studying the evidence of the precaution – principle from
the holy Qura’an and the narration of our prophet and the intellectual
evidence, I reached a fine conclusion that there is no obligatory
precaution exception the circumscribed confusedness.
Fatih Razzak Kashif AL- Ghita’a

