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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(55) 
 الشيخ: االحتياط موجب للعسر والحرج الشديدين

ذهييإ إا ان الاالحاييياإ، وإن مييان األالييى األعيي  والألاعييدة العأللييية والنأللييية عنييد  بييو  العلييم ا مجييا   خ ان الشيييسببب : 
  1الغي  واجيإ، ليوجهني  -أعين عورة اّسداد بياب العليم يف اعظيم املسيائ  الفألهيية  -ه يف املألام  أّ  اا ، إال  بوجود الواجبا  واحملر  

يد يف الازااه؛ لكثرة اا حيام  اوهوااً وجوبه خصوعاً يف أبواب الطهيارة والصيالة، رمراعا يه والالثاين: لزوم العسر الشديد واحلرج األم
علييى  ممييا يوجييإ احلييرج، واملثييال ال حيايياج إليييه؛ رلييو بيير العيياا افبيي   ييوارد االحاييياإ ريمييا ا ينعألييد عليييه إمجييا   قطعييي  أو خيي   ااييوا ر  

 هذا مله بالنسبة إا ّفس العم  باالحاياإ. .يلة، لوجد عدق اا اد عيناهااللازام باالحاياإ يف مجيع أاوره يواا ول
وأايييا  علييييم اواهيييد ايييوارد االحايييياإ ملألليييده، و عليييم املألليييد ايييوارد االحايييياإ الشرصيييية، وعيييالج  عيييار  االحايا يييا ، و يييرجي  

أايير اسيياألرق ألوقييا  اواهييد واملأللييد، االحايياإ النائيين عيين االحامييال الألييوت علييى االحاييياإ النائيين عيين االحامييال اللييعي ، رهييو 
 . 2ال ريألع الناس ان جهة  عليم هذه املوارد و علمها يف حرج خي  بنظام اعائهم واعادهم

 اليزدي: ال يلزم الحرج إال قلياًل، فالالزم التبعيض في االحتياط
صيي ريال ّسيل م لزوايه إال  يف ايوارد قليلية، وال الوريه: أّ ه إن أريد ان احليرج يف املأليام احليرج الشر بألوله: وأجاب عنه احملألق اليزدت

حيكم بار فا  احلكم بدلي  احلرج إال  يف  لك املوارد احلرجي ية ال يف اطليق املشيابها  حيغ يف غي  ايوارد احليرج لاثبية بيه ح يية الظين 
 اطلألاً، ب  الالزم حينئذ احلكم بابعيض االحاياإ.
ياإ رألن  اوارد االحاياإ يف مجيع الفأله وإن ماّة يف غايية الكثيرة إال  أن  احايياإ  أاا قلة اوارد احلرج الشرصي يف العم  باالحا

م  ئرص بالنسبة إا الاكالي  الفعلية املن  زة املاعلألة به يف زاان واحيد لييس جيرج غالبياً، إذ الاكيالي  املاعلألية باعيناني املكلفيني 
  املاعل ألية ذيذا الشيرص اشيرو ة بشيرإ غي  حاعي  مياحل  ايع عيدم الذين ا يدخ  ريهم هذا الشرص أجنبية عنه، وميذا الاكيالي

حصول االساطاعة، أو اطلألة وا يكن حماًل لالباالء مما اث   املصن  باملاء املساعم  يف ررع احلدث األمي  رنّ يه لييس حمي  االبياالء 
ارد االحاياإ اليت يبالى ذا يف مجيع العمر رنن  الذت يف دهر أو قرن لنادر ان املكلفني، ومما حيص  للمكل  بالنسبة إا او  إال  ّادراً 

به يف وقاه اليذت هيو رييه ال يف األزانية األخير، رينذا ليوحل حيال مي  واحيد  هو اا يكون اكل فاً  ان زاً  به رعالً  يكون الشرص اكلفاً 
واحيد  لعم  باالحاياإ ريما يبالى بيه يف حيال  ان املكلفني بالنسبة إا اا ياعلق به ان الاكالي  الفعلية املطلألة املن زة ق   اا يكون ا

، وإن حصي  ليه ايورد ميان العمي  باالحايياإ وحرجياً  الشبها  احلكمية ال املوضوعية على اا عررة وجهيه عسيراً   و يف زاان واحد يف
احليرج والعمي  بيالظن   حغ يف غي  ايورد يررع اليد عنه يف خصوص ذلك املورد، وأين هذا ان ررع اليد عن االحاياإ اطلألاً  ريه حرجاً 

 مما هو املد عى.
 . 3ال ...وإن أريد احلرج النوعي

                                                           

 .303ص 1الشيخ ار لى األّصارت، ررائد األعول، جممع الفكر ا سالاي ي قم: ج  1ال
 .303: صاملصدر  2ال
 .725-725ص 1ماظم الطبا بائي اليزدت، حائية ررائد األعول، دار اهلدى ي قم: ج  السيد حممد إبرهيم اليزدت الن في، /  ألرير أجاث السيد حممد   3ال
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 إيضاح
 قشاه:ناا وضي  مالاه أواًل مث  أقول:
ان احلرج قد يكون ئرصياً وقد يكون ّوعياً، إذ ان الصوم اثاًل قد يكون حرجيياً لزييد يف بعيض أوقا يه  :رهيالك ى  وضي  أاا 

، للألييأو يف غالبها، ان دون أن يكون حرجياً للنو  عادة، وقد يكون حرجيياً للنيو  يف اعظيم أوقياوم أو يف وقية خياص، م ميار ة ا
َومبا ّصيراني اثي  وقيد يسيادل ليه باعلى احليرج الشرصيي ال النيوعي،  ،هورشامل، جسإ واملدار ،عةدون ان يكون حرجياً لزيد خا

يِن ِمْن َحَرج   ْساَلمِ إا الشرص ال النو  ومذا   1الَجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ  . 2الاَل َضَرَر َواَل ْضَراَر ِفي اْْلِ
 .وعي لكن املنفي ذا ليس اوعول اورد احلرجلناّعم حيام  ان يراد باآلية احلرج 

إمنيا قوله: الإذ الاكالي  املاعلألة باعناني املكلفني الذين ا يدخ  ريهم هيذا الشيرص أجنبيية عنيه  ريان مثي اً اين الاكيالي   وأما
ميياعمع بيني  ييروئ احلييائض ووظيائ  املسا اضيية، راّييه ال يشييم    يف دائروييا،املكلفييني  يييدخ  أمثيرال ممييا ااعلأليية باعييناني اعينية هيي 

ييا ال يشييم  مثيي اً ايين أعييناني النسيياء ماليائسيية وايين ا الرجييال ممييا هييو واضيي  مميي ، واملعلوايية احلييال.. اك، ومييذلك اعمييع بييني ضتَ 
 الألصر والامام راّه وظيفة عن  قلي  جداً ان املكلفني.. وهكذا.

 المناقشات
 قد يناقش مالاه: مث اّه

 موارد ابتالء آحاد المكلفين كثيرة
د املكلفني والييت  سيالزم هليم احليرج الشرصيي ليسية قليلية، وقيد اليى الامثيي  ليذلك بن اسية بان املوارد اليت يبالى ذا أحا أواًل:

، ومذلك جناسة أّوا  اين املسيوك مالفيارة وأّيوا  اين السيبا  مياهلرة، به ،إن ا يكن مجيع املكلفني ،مما يشاد اباالء أغلإاحلديد راّه 
ووجوب اليدعاء عنيد رةيية  ،معةوجوب غس  اع، ومذا لو ان ارضع عاريةان بيو  م  ادينة، ال خي الكث  جداً ولنب اعارية إذ ان 

، وبطالن اعاالة الذت قال ابن اعنيد بن اساه لبعض الروايا   3الاملذتووجوب جتنإ اا ال يدرمه الطرني ان الدم، وجناسة  ،اللاهل
خاعة، األاب  الاري   شريصه أو يف االلازام بفااواه،اا يف  إ، و عني  ألليد األعلم راّه حرجي للكث ين الصيب الرائد ولو بنذن الو 

 .. وهكذا.بينه وبني غ ه
املكلفييني عييادة. ميي  رهييو حييرج وعسيير علييى   ، يف دائييرة الشييبها  احلكمييية،اييا سييبق ايين ان ميي  إلييزام جديييد أو انييع جديييد ثانيبباً:

 وللب ث  امة بنذن اهلل  عاا.
 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين

 
َة تَبَوقِّيِه َأْعَظُم ِممَّا َتَخاُف ِمْنهُ ِإَذا ِهْبَت أَ  :أا  املؤانني قال    157هن  البالغة: احلكمة ال   ْمراً فَبَقْع ِفيِه فَِإنَّ ِشدَّ

                                                           

 .55سورة احل : اآلية   1ال
 .220ص 1عوا  الآللن: ج  2ال
 جممع الب رين. -املذت، ااء رقيق خيرج عند املالعبة والاألبي  والنظر، بال درع وراور   3ال

 أاا الوذت، رهو اا خيرج عأليإ إّزال املين.      
 جممع الب رين. –رهو البل  اللزج الذت خيرج ان الذمر بعد البول أاا الودت       
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