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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
(56) 

 كثرة االبتالء بمواردهعلى  االحتياط في التدريجيات يشهد 
)ان املااوار  الاات يبهبلااى دااا أحااا  املالفااني والاات  ماان يؤكااد إااااالنا األول السااابا علااى اديااا الياا    وممااا

تسااهبل م  اام احلاارص اليسصااي ليسااق قليلااة، وقااد مكااى الهبمايااد لااهلمم بنشاسااة احلديااد  ا ااه ممااا ييااهبد ابااهبال  
ة وأ ااوار ماان الساابار كااا رة، أغلاا ، إن ي يااان مجيااف املالفااني، بااه، وكااهلمم ناسااة أ ااوار ماان املسااو  كالفاا ر 

ولنب اجلارية إذ ان الااري جداً من بيوت كد مدينة، ال خيلاو مان مرضاف جلارياة، وكاها وجاوب غساد اجلمعاة، 
الاه  قاال  (1)ووجوب الدعا  عند رؤية ا الل، ووجوب جتن  ماا ال يدركاه الطارن مان الادم، وناساة املاه 

 تيلياد األعلام  ا اه تعانّي املة الصيب الرااد ولو بإذن الاو،، و ابن اجلنيد بنشاسهبه لبعض الروايات، وبطالن مع
 (2)حرجي للااريين إما يف تيسيصه أو يف االلهب ام بفهبااوا،، خاةاة، مياباد الهبسياري بيناه وباني غاري،اا وهااها(

أل  مالا  منهاا  عاا ةً  مفارّ االحهبياط األربعة يف أطاران العلام اامجاا، يف الهبادر،يات،  اااا مماا ال  (3)أ وار  
، واالحهبيااط  يهاا واجا  علاى مباب وجوباه مهبنّوعاةكاارية   أةانا ها، كماا ان باه جاداً االباهبال   بد هي مماا يااار

الياا    أو اديااا مطلياااً سااوا  أكااان يف املظنو ااات أم املياااوكات أم املوهومااات حااا وإن كااان مبااب الفييااه، 
 من جهة عدم العلم باجلاامف والهباليا  هاغري،، عدم تنش  االحهبياط يف الهبدر،يات مطلياً أو يف بعض أ واع

 ذلمم: بيانحاكم،  بد يف بعكها،  ليد آخر (4)يف الدوائر الاالث إال ان االحهبياط الالي بنا  على ل ومه
 أنواع االحتياط العرضي والطولي

رة  وال اامم يف وجاوب االحهبيااط يف هاه، الصاو ، باجلامف بني األ ارا  العرضاية يهبعلَّاان العلم اامجا، تارة 
                                                           

 جممف البحرينا -امله ، ما  رقيا خيرص عند املالعبة والهبيبيد والنظر، بال   ف و هبور  (1)
 أما الوذ ،  هو ما خيرص عيي  إ  ال املينا     
 جممف البحرينا –أما الو    هو البلد الل ص اله  خيرص من الهكر بعد البول      

 (ا55الدرس ) (2)
 مهب خر خرب، هو: ومما يؤكدامبهبدأ  (3)
 املظنو ات، املياوكات واملوهوماتا (4)
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 اين ِ عالً املوجو   كما لو علم بنشاسة أحد اال ائني 
 أنواع االحتياط األربعة في التدريجيات

باجلااامف بااني األ اارا  الطوليااة أ  املهبعااد ة بهبعااد  األةمااان واملنهبياارة يف أوقااات  العلاام اامجااا، وتااارة يهبعلااا
 خمهبلفة، و ها ةور:

وعلى  ،خرلى بعكها  ون البعض اآلوأخرى ياون  علياً ععلى مجيف الهبيا ير  هبارة ياون الهبالي   علياً 
 هي:و  آت ثالثة يكان  ا رابف اآلن أو ال،  الصور اً حيي اما ان ياون مالكه مهب الااين

 التكليف فعلي مطلق لكن له فردان طوليان
ولااان وجااد لااه  اار ان أحاادها  علااي يف هااها الاا من )اليااوم( واآلخاار  مطلياااً، ان ياااون الهبالياا   علياااً  -أ

 اً ياالوجاوب  علوهاو ماا لاو كاان حا )غداً مااًل( وذلامم بناا  علاى إمااان الواجا  املعلاا )اسهبيبا، يف ةمن ال
،  رةقه اهلل ولداً، ولاناه تار   (ريإن رةق ولداً ان يهبصدق على  يا ه )( وذلمم كما لو  هر اً اليوالواج  اسهبيب

)لفار  كاال الهبياديرين علاى   هر، كان هاو الهبصادق الياوم أو الهبصادق غاداً  ا اه مالا  بالفعاد بالهبصادق  نّ أ
إماان الواج  املعلّاا( أ  ان الهباليا  منشا  يف حياه لاان مهبعّلياه اماا الصادقة يف الا من األول أو الصادقة 

 يف ال من الااين، والهبدر،ية إمنا هي يف حتيا مهبعلا الهبالي ا
با اه مالاا  ماه لوعِ  ،يا يف وجاوب الهبال تعليااوال اامم يف منش ياة العلام اامجاا، حينلاهض لفار  ا ااه ال 

 ا(1)ذاكاآلن حهبماً سوا  أكان مهبعليه هها أو 
 مع تحقق المالك مطلقاً، واستحالة المعّلق التكليف فعلي على تقدير  

ير، باد يااون  عليااً علاى تيادير  ون آخار، ولاان ماف   يااان ال ياون الهباليا   عليااً علاى مجياف الهب -ب
ابا  فساه، ولاان بناا  علاى اساهبحالة الواجا  املعلاا، كون املالك مهبحيياً يف الصورتني، وذلمم يف املاال الس

 اهر الهبصادق قاد  ااملالك مهبحياا مان اآلن لاناه إن كاان  ،رةقولاداً والفار  ا اه قاد  ان يرةق ان املالك هو 
  هر الهبصدق غداً  الوجوب غري  عليا وإن كان قداليوم  الوجوب  علي، 

 فقط مع تحقق المالك فيه التكليف فعلي على تقدير
ورة الاا ية حبا ا لان مف عدم حتيا املاالك،  فاي احادى الصاورتني ال الهباليا   علاي وال املاالك الص -ص

                                                           

 )الصدقة اآلن أو غداً(ا (1)
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 علااي، ويف األخاارى كالهااا  علااي، وذلاامم يف املاااال السااابا بعينااه لااان مااف تاار  ، ا ااه رةقااه اهلل ولااداً بالفعااد 
 اهر الصادقة عناد رةقاه اآلن أو عناد ا ه وتر  ، يف بعد ساعة مااًل سريةقه ا ه ( أو املسهبيفى ماالً )لغيبهبه عن 

وعلاى  ،علاي  والهباليا املاالك  ااد مان رةقه بعد ساعة،  على تيدير ا ه  اهر الصادقة اآلن وولاد ولاد، اآلن 
ساايولد ولاد، بعااد ساااعة  اااملالك اساهبيبا، والهبالياا  كااهلمم، وكااهلمم وا ااه  ار  ا ااه  ااهر الصاادقة بعاد ساااعة 

يف أحاد اآلن اآلن )لاو اه قاد  اهرها الفعلياة الواجباة الصاالة باني علياه مياد له مبا لو  ار أمار الصاالة الواجباة 
حمهبمليه أو لاواا العيا  وقد علم ااا إما هي الواجبة عليه أل ه ي يؤ ها( أو الصالة عند حصول اخلسون 

 ال مالكها موجو  اآلن وال  علية الوجوب مهبحييةاا ه: بعد ساعة مااًل، حيث 
الهبفصيد باملنش ياة يف ةاورة وجاو  املاالك )الصاورة ب( وعادمها يف ةاورة عدماه  وقد ارت ى الييخ 

بينمااا ذهاا  اديااا النااائيين إا املنش يااة  ،وأمااا األخو ااد  ااهه  إا عاادم املنش يااة يف الصااورتني )الصااورة ص(
 ا يهما

 ، املسهبلفة،تطبيا الاالم كله على ماال واحد بصور لوا به مف ماّ وما ى اليوم ر  ج  أقول:  هها على حس  
 االبهبال  جداً: اديد لي علم ان البحث ولان لنك  بعض األمالة األخرى

ن حكار هاها اسلامل املنعياد اآلن أو  يماا إذا ياهّبهم إلو علم با ه سيغهباب أو يسامف الغيباة أو يااهب أو 
حكر اسلمل اله  ساينعيد غاداً، إذ كاارياً مان النااس قاد مارة عادم ةادور املعصاية مناه اآلن خاةاة أو غاداً 

(  ا ااه ماارم حكااور اسلاامل الااه  سهبصاادر منااه يف أحااد اسلسااني ور ماان خييااا،كااحل)لوجااه مااا ولااو خاةااة 
علاام بااان ماان خييااى حكااور، سيحكاار أحااد اسلسااني  ياا   احلاارام،  لااواملعصااية  يااه بنااا  علااى حرمااة ميدمااة 

هاها  هاد ، با،احلاا، أو االساهبياسلمل اآلخر من  ون ان يعلام ا اه اسلامل  علم ا ه سهبصدر منه املعصية يف 
  يحرم عليه حكور كال اسلسني؟ العلم اامجا، منش 

وكهلمم لو علم ا اه لاو ذها  إا اجلامعاة  ا اه ساييف يف عالقاة حمرماة إماا الياوم أو غاداًاا وهااها لاو علام 
مالاة ا ي اليوم أو غاداً أو يغاو أو يسارق الياوم أو غاداًاا إا غاري ذلامم مان األري  س   ا ه  بالهبشارةا ه لو ا يغد 

 اجداً  الاارية جداً واليديدة االبهبال 
 التكليف متعلق بالفرد المردد

 وهناك ةورة رابعة وهي:
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كما لو علم با ه إما سايغهباب لاو حكار   ،بدلما لو ي يهبعلا العلم باجلامف بد ب حدها على سبيد ال -د
لياوم أو ساياهب لاو ذها  إما يرا ي لو ذها  للساوق اا ه هها اسلمل أو سياهب لو حكر اسلمل غداً أو 

 إليه غداًاا وهاها
 اولو اعهببار  ف إا جامفض رج  ي  واألخري مما لعله ال قائد بهبنش ، إال ان 

 وجه الدفاع عن الشيخ ومناقشة اليزدي
، ا ااه بنااا  علااى مبااب لاا وم االحهبياااط حااا يف عليااه الياا    ميابااد إاااااليف   اعنااا عاان الياايخ  والشااا د

و كان مبب الفييه عدم منش ية العلم اامجا، يف بعاض الصاور )كالصاورة األخارية،  ا ه حا ل ،(1)املوهومات
أو مف الت سبيهبها أو حا مف الصورة الاا ية(  ان الفر  ا ه ال يوجد  ليد قطعي من  ص مهبواترة أو إمجاار 

 (كااراأل اليطعي )لفر  ان املس لة ي تاان مطروحاة قادمياً باد ي يطرحهااأو اللط  مسلم موج  للحدس 
إمااا مظنو اااً بااالظن غااري املعهباارب أو مياااوكاً أو موهوماااً،  علااى مبااب وجااوب  احلااام )كااالوجوب(وعليااه  يبيااى 

 ماً على الظن املطلا،  ا ه ،  على املال  االحهبيااط يف كا اة الصاور األرباف املاضاية،ميدَّ االحهبياط الالي 
 (2)لام اامجاا،، لاناه يبياى حماهبماًل ولاو موهومااً حا مف اسهبظهار الفييه عدم منش ية الهبالي  مان حياث الع

إذ ال خيلااو ياوم مان أيااام حياالم مان الاادوران  مماا يوقاف أكاار املالفااني يف أكاار األةماان يف أاااد العسار واحلارص
 ابني  عد حمرم  يه أو يف يوم الحاا  هب مد

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطا رين
 

َوَمْن َأَحب  َأْن َيُكوَن أَتْاَقى الن اِس  ،َأْن َيُكوَن َأْكَرَم الن اِس فَاْلَيت ِق الل هَ  َمْن َأَحب   :رسول اهلل قال 
َوَمْن َأَحب  َأْن َيُكوَن َأْغَنى الن اِس فَاْلَيُكْن ِبَما ِعْنَد الل ِه َعز  َوَجل  َأْوَثَق ِمْنُه ِبَما  ،فَاْلَيتاَوَك ْل َعَلى الل ِه تَاَعاَلى

 (ا444ص 4من ال مكر، الفييه: ص)   ِدهِ ِفي يَ 
                                                           

الااااين: لا وم العسار الياديد واحلارص األكياد يف الهب اماهم لااارة مااا : )الحا  عباارة اليايخ الات  اقياها ةااح  العاروة، قاال  (1)
ملاال ال مهبااص إلياهم  لاو باب العااي اخلباري مهبمد موهوماً وجوبه خصوةاً يف أبواب الطهارة والصالة،  مراعاته مما يوج  احلرص، وا

 مبوار  االحهبياط  يما ي ينعيد عليه إمجاٌر قطعيٌّ أو خرٌب مهبواتٌر على االلهب ام باالحهبياط يف مجيف أمور، يوما وليلة، لوجاد ةادق ماا
 (ا444ص 1( ) رائد األةول: صاّ عينا،ا هها كله بالنسبة إا  فمل العمد باالحهبياط

 يفهبح اسال لليول بوجوب االحهبياط ميابد العمد بالظن املطلاامما  (2)
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