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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

//أصالة الحظر

قاعدة حق الطاعة 

العلم اإلجمالي 
باألحكام

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

السنّة

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



7

االحتیاط الشرعی

االحتياط الشرعي•
استدل و هو إثبات االحتياط عن طريق النقل فقد: و أمّا المقام الثاني•

.إلثبات االحتياط شرعا بالكتاب تارة، و بالسنّة أخرى

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

:االحتياط في الكتاب الكريم•
:أمّا الكتاب فقد استدلّ بآيات منه•

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

:اآلية األولى•
قوله تعالى في سورة البقرة•

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

ِ َو َو أَْنِفقُوا فِي َسبِ  تُْلقُوا اليِل َّللاه
ِسنُوا َو أَحْ ْهلَُكةِ بِأَْيِديُكْم إِلَى الت  

َ يُِحبُّ الْ  .ُمْحِسنِينَ إِنه َّللاه

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی
: تقريب االستدالل بهاو •
يماا و التعريض لهاا، و االقتااام فاالقتحام فی التهلكة نهت عن أنّها •

كاة و اقتااام فاي التهل( ساباانه و تعاالى)ياتمل كونه مخالفة للّاه 
.الحتياطتعريض لها، فيارم بمقتضى إطالق اآلية، فيثبت وجوب ا

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

هذه اآلية 
يوجد فيها 

:احتماالن

كونها ناظرة إلى 
المخاطبين بالنظر 

األفرادي  

كونها ناظرة إلي
المخاطبين بالنظر 

المجموعي  

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
:إنّ هذه اآلية يوجد فيها احتماالن: أقول•

: األوّل•
ناظرة إلاى المخااطبين باالنار األفارا وّ، و أن يكاون المارا كونها •

موضوع باعتبار ظهور اآلية في وحدة اللااظ في جانب ال-بالتهلكة 
ياه هو التهلكة بالنار األفرا وّ، فكلّ شاخ  ياارم عل-و المامول

.إلقاء نفسه بما هو فر  من األفرا  في التهلكة

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
: الثانيو •
اللاااظ ناظرة إليهم بالنار المجموعيّ، فتلاظ التهلكاة أيضاا بكونها •

ه المجموعيّ، و التعريض للهاال  باللاااظ المجماوعيّ يختلا  عنا
باللااظ األفرا و، 

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ء فاي ، و أوّ إلقااللهالك تعريضا األفرادمثال يكون بلااظ فالجهاد•

! ل؟التهلكة أعام من جعل الشخ  نفسه في معار  الماوت و القتا
كاون ، كما أنّ تر  الجها  قد ال يحیاةقد يكون المجتمعلكنّه بلااظ 

بما موتا و هالكا لألفرا  بما هم أفرا ، و يكون موتا و هالكا للمجتمع
.ا ئههو مجتمع، إذ يتسلّط عليه أعداؤه و يهدم كيانه و رسالته و مب

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
هال ، في اآلية بايث يشمل كال قسمي الاإلطكقال يمكن دعوى و •

ال ، و اإلطاالقكلّا منهما يستوجب لحاظا ينافی اللحالا  اخرالرفإنّ 
رة اللااظ يستوجب الجمع بين اللااظين، و إنّما يستوجب توسعة  ائ

.الواحد، فاألمر  ائر بين هذين المعنيين

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
ا قبله من لو فصل عمّال تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ : الااهر من قولهو •

المجماوعيّ أشادّ عناياة و اللاااظاآليات و إن كان هو األوّل، ألنّ 
، مئونة في نار العرف فمع عدم القرينة عليه ينفي باإلطالق

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
[ 1]أنّه يمكن أن يدّعى أنّ وقوع اآلية فاي ساياق اياات الجهاا  إلّا •

يوجب مناسبته للااظ المجموعيّ إمّا بأن يكاون المارا  منهاا األمار
عنى في بالجها ، كاآليات التي وقعت قبلها لكنّها رمزت إلى الجها  بم

غاية الجمال و هو أنّ تر  الجها  هاال  للمجتماع، أو باأن يكاون 
ة، أو المرا  منها تاديد األمر بالجها  الّذو سبق في اآليات المتقدّما
لجهاا  أنّها في مقام بيان أنّ األمر بالجها  إنّما يكون فيما لو لم يكن ا

.ا يائسةحرب-باسب مصطلح اليوم-هالكا للمجتمع، و تكون الارب

389-388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
•______________________________

 تَعْتَدُوا، إِنَّ وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ ال: قال اللّه تعالى[ 1]•
يْاثُ اللَّهَ ال يُاِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَ
امِ حَتَّى أَخْرَجُوكُمْ، وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَ ال تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْاَر

إِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ، فَ
هِ، فَاإِنِ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الاديينُ لِلَّا
اُرُماتُ انْتَهَوْا فَال عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الاَّالِمِينَ، الشَّهْرُ الْاَرامُ بِالشَّهْرِ الْاَرامِ وَ الْ

، وَ اتَّقُاوا عَلَيْكُمْعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىقِصاصٌ، فَمَنِ اعْتَدى
وا بِأَيْادِيكُمْ اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُ

إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُاِبُّ الْمُاْسِنِينَ

388: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
على أيّة حاال فاإن حملات اآلياة علاى إرا ة الهاال  باللاااظ و •

.المجموعيّ، فخروجها عمّا نان فيه في غاية الوضوح
دلّ و إن حملت اآلية على إرا ة الهال  باللااظ الفر و، فأيضا ال تا•

على المقصو ، 

389: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
هاذه علاىالمرتبة السالابقة ذلك ألنّه إمّا أن يفتر  أنّه يوجد في و •

قاب، أو من العيؤمّناآلية في الشبهات البدوية أصل عقليّ، أو شرعيّ 
هاا يجاب فاي المرتباة الساابقة علييفر  أنّه ال يوجد ذلك، و أنّاه

لشابهة ، و أنّه بقطع النّار عن هذه اآلية يكون االقتاام فاي ااالحتیاط
اقتااما في الهلكة و العذاب األخرووّ، 

389: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
  فر  األوّل فال موضوع لآلية في تلك الشابهات، إذ ال هاالفإن •

حتى ينهى عن االقتاام فيه، 
اقعي أعني ثبوت الهال  في ارتكاب الاارام الاو-إن فر  الثانيو •

ك باآلياة ب فقاد ثبات وجاو-مع الشّك حتى يتمّ موضاوع التمساّ
نهاي عان االحتياط في المرتبة السابقة على اآلية، و ال يكون نفس ال

.اإللقاء في التهلكة مالكا لوجوب االحتياط

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
لو فر  في مور  من موار  احتماال التكليا  وجاو  احتماال نعم •

ياتمال أيضا ففرضنا في شرب التتن مثال أنّاه كمااالهك  الدنیويّ 
كونه حراما كذلك ياتمل كونه مهلكا، فهناا و إن  لّات اآلياة علاى
رب وجوب االجتناب، لكنّها لم تدلّ على االحتياط في قبال حرمة ش

معر  فياإللقاءالتتن بما هي شبهة حكميّة، بل  لّت أمّا على حرمة 
، و بما هو حرام شرعاإهك  النّفس ، أو على أنّ حرمة واقعیّةالتهلكة 

بماا هاي أنّ إيقاع النّفس فيما ياتمل فيه الهال  يجب فيه االحتياط
،شبهة موضوعيّة

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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االحتیاط الشرعی
فتكالالوا اخيالالة مةصّصالالة للبالالراءة فالالی هالال ا المالالو د مالالن الشالالبها  •

ين و المتّفق علاى جرياان الباراءة فيهاا باين األصاولي*الموضوعیّة
.األخباريين

وعه اإللقاء بل لیست مةصصة للبرائة ألنها تبین حكما واقعیا موض* •
(الهادوي.)فی معرض التهلكة أو إهك  النفس

390: ، ص3مباحث األصول، ج
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