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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
(18) 

 يالموردالعام و ين وجوه أخرى للفرق بين االحتياط
وبرررني  امللعلرررم ةملرررة نرررن العنررراوين الفررررني برررني االحليرررال ال لررري العرررام أو ا مجررراي وبعباااارة أخااارى:

 يفإضراةة إ  الفررني  االحليال اجلزئي أو ذلك امللعلم بعنروا  نعرنيو ونوضرود حمردل  علرم بره ح رم نرا،
ى ذي املقدنرة وهرو  لرك اجلملرة حتفظاً عل االحليال ال لي العام ينشأ نن جهة املقدنية ا و  نلعلقهما،

أنرا االحليرال يف العنراوين اةافرة ةانره ينشرأ نرن  ،نن العناوين اجململة ضمن عناوين أكثر ولائرة أوسع
 :أو نن قوة نالكها إطالني األنر الوارل ةيها أو النهي

سربم نرن لعرون ا  إطرالني األنرر بفعرال أو النهري عرن عمرا، يشرما فرور وفروله  ةلمااألخري  أما
بظن غري نعلرب، أو بشرك أو حرب بروهم، وذلرك دسرا لرجرا  أ يرة  ووفولهاً، أو بظن نعلرب، علم

َوِإَذا َأَمااُرُكُمُم باا مر   األنررر برراألنر نثررا ني  إطررالكلهررا  ررن يشررما الصررور  لو املررالل لرردن الشررارد، سررلومنا 
ُُ َماا اُتاَتَُْعُتمُ  َُ َوَأطيُعاوا الرهُتاولَ (1) فَُ ُكوا ِمُنا الشرانا ملرا إذا  (2)َو ُأولِا  اأُلَُماِر ِماُنُممُ  َأطيُعاوا اللها

 وفا األنر )املأنور بإطاعله( بأي حنول نن أحناء الوفول.
األول، ةأل  املو  يالحظ جهة نقدنية انلثال كاةة نا وفا إ  امل لر،، األعرم نرن وفروله  وأما

راز انلثال أوانره الواقعية اجململة إح إ  بسند  ام ولاللة  انة وعدنهما، ةيأنر بانلثاهلا بأمجعها،  وفالً 
 بينهما.

الشارد، ونطلرم املشررد احل ريم،  رارة ينظرر إ  ح رمل ح رمل نرن أح انره علرى حالره  وبوجُ آخر:
، ةا  نظر إ  كا ح م ح م مبفرله ةانه قد جمموعيةل  ةل ظر ومبا هو هو، و ارة ينظر إ  أح انه كاةة بن
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 ذلك الربع  ذا مل يصا بطريم علمي نظراً أل ية ناللحب إيف بعضها لو  اآلخر يوجا االحليال 
قررد لديرره، وإ  نظررر إ  جممررود أح انرره وا  الواجررا ننهررا نرررلل بررني لائرررة إمجاليررة أوسررع ننهررا، ةانرره 

كمررا نضرررى بيانرره يف آخرررر   أو إحررررازه، يوجررا العمررا بالررردائرة األوسررع نقدنرررة النلثررال الررردائرة األضرريم
الحليررال ال لرري العررام الرر ي نشررأ نررن جهررة املقدنيررة وسررابقه هرررو ةهرر ا األخررري هررو ا ،ابمالرردرا السرر

االحليال اةراص الر ي نشرأ نرن جهرة أ يرة نرالل هر ا احل رم أو ذال أو نرن جهرة إطرالني أنرره، ولرو 
 ا طالني املقاني، ةلدبر.

سبم: )ول ن الظاهر ا  الشيخ ال يريد ه ا االحليال الصغروي اجلزئي )املنصاو على  ببيان آخر:
احل ررم اجملعررول نررن علررم برره ولررن ووهررم( بررا يريررد احلياطرراً آخررر هررو االحليررال ال لرري، وهررو  حرراال 

عنرروا  جديررد ولرري  حالررة للع ررم الشرررعي نفسرره، ةانرره هررو االحليررال ال لرري يف كاةررة أطرررا  العلررم 
: ا  األح ررام اجملعولررة هلررا حاللررا  بوجرره آخررر أو نقررول (1)ا مجرراي، ال االحليررال يف كررا طررر  طررر (

 قسيماهتا الالحقة:بلعاظ  
مبا هو حظ ةيها احل م الي  وهي حالة  ،بماألو : حالة وفول احل م علماً أو لناً أو و اً، كما س

 ال مبا هو نقي  إ  غريه. هو
حررظ ةيهررا احل ررم مبررا هررو الي  وهرري حالررة  ،ريةالثانيررة: حالررة إمجالرره وضررياعه أو  رررلله بررني أح ررام كثرر

نررررا عنرررره هررررو الرررر ياألو  الررررة واالحليررررال يف احلنقرررري  إ  غررررريه،  باالحليررررال اجلزئرررري أو املررررورلي  عربو
 باالحليال ال لي العام أو اجملموعي. نعربو عنه هو ال يالثانية واالحليال يف احلالة 

وكيرر، كررا ، ةلررو انصرراو البعرري علررى االحليررال اجلزئرري، جرررن إنرر ال ا قررم اليررزلي نررن ا  )ال 
، لو  نا لو كا  ال رالم ابلداءً عدم اجلعا ونفيد للاةع للوضع هو بعد الوضع با  لي  راةعاً ملاحرج( 

جممرود األح رام ننسروباً بعضرها  هصربو عن االحليال ال لري ألنره عنروا  جديرد نالكره جهرة املقدنيرة ون
 إ  بع  ةعب لو كا  نفال ال حرج عدم اجلعا ةانه يشمله لو  كالم، ه ا.
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 (0)احداً، بل هو منحل: ليس االحتياط المل  عنواناً و إشمال
الثرا:: يف قوله: )األعظم )قدا سر ا( اليزلي على الشيخ ا قم أن ا  إضاةة إ  ذلك كله ةقد

يف رةرع االحليرال هنرا بقوله: )وثانيراً: يررل علرى اللمسرك براحلرج  (2)لزوم العسر الشديد واحلرج األكيد(
نررا أورله املصررن، يف اللمسررك برراحلرج يف رةررع االحليررال يف الشرربهة غررري ا صررورة، ةإنورره بعررد إيررراله أوواًل 

 بأ و اآليا  و األخبار نالرة إ  احلرج الشخصي ال النوعي قال:
الشرربهة  وأنرا نررا ورل نررن لورا  األح رام نرردار السررهولة علررى األغلرا ةررال ينفررع ةيمرا حنررن ةيرره، أل و 

عى أ و احل م باالحليال يف أغلا نوارلها دو ي  م ةيها د م حب    ح  غري ا صورة ليست واقعة واحدة 
عسرررر علرررى أغلرررا النررراا ةري فرررع ح رررم االحليرررال ةيهرررا نطلقررراً، برررا هررري عنررروا  ملوضررروعا  نلعررردلة، 

لدل بررر لك وكررأ و املسررر -إ  أ  قرررال -واملقلضرري لالحليرررال يف كرررا نوضررود هرررو نفررر  الرردليا اةررراص
العسرر، ل رن لررموا  لروالجعا الشبهة غري ا صورة واقعرة واحردة نقلضرى الردليا ةيهرا وجروب االحليرال 

  عسر االحليال يف أغلا املوارل على أغلا الناا ح م بعدم وجوب االحليال كلية.
وةيررره: أ و لليرررا االحليرررال يف كرررا ةررررل نرررن الشررربهة لررري  إالو لليرررا حرنرررة ذلرررك املوضرررود، نعرررم لرررو 

ةه ا هرو كرالم الشريخ يف الشربهة غرري ا صرورة، وقرد اسرلعا  بره اليرزلي يف املقرام ل نر ال  (3)(...لزم
 اً حردوا اً انر)ةيقال ةيمرا حنرن ةيره أيضراً: إ و االحليرال ال لري لري  واقعرة واحردة وعنو على الشيخ ةقال: 

الحظرة كرا براب نرن بالنسبة إ    لي، واحرد حرب ير فرع بردليا رةرع العسرر واحلررج، برا ال بردو نرن ن
الطهرارة والصرالة والصرروم والزكراة إ  غررري ذلرك نسررلقاًل، ة را براب ي ررو  االحليرال ةيرره حرجراً   ررم 
  برةعه، وكا باب ال يلزم نن االحليال ةيه حرج   م بلزوم االحليال، ةيثبت نن ذلك القول بلبعي 

 (4)االحليال، وال مي ن اسلنلاج حجية الظن املطلم نطلقاً(
                                                           

 .ه  ةل ا عنوا  مما أحنا إليه، ح  م   (1)
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نزيرد ا يضرا    رنو ، ولعلرى الشريخ  ح مبا نضى وجه ا ن ال على إن اله ا ض وقد
 لوجه إن اله مث وجه نناقشلنا، يف ضمن النقال اللالية:

اسرررلفال نرررن البعررري املطررررو  يف  ، أي الشررريخ،ا  الظررراهر ممرررا نقلررره نرررن كرررالم الشررريخ انررره األولااا :
شربها  احل ميرة: أنرا الشربها  املوضروعية راه يف الاجةرالشبهة غري ا صرورة يف الشربها  املوضروعية، 

أو ألر، آنيررة ةررا  احل ررم باالحليرال عنهررا بلجنبهررا مجيعرراً آنيررة ة ائررة مرا لررو  رررلل ا نرراء امللرنج  بررني ن
حرجرري، إذ نررا أكثررر نررا يبللررى املرررء برر لك يف املنررزل واألسررواني وا ررال  وغريهررا، للعلررم إمجررااًل بوجررول 

 ةيه أو غري ذلك. بً نراأو  البضائع املعروضة للبيع بني نسرونيل 
ح ررم  مخسررمائةلررو كررا  لنررا ةرضرراً  هانرروأنررا الشرربها  احل ميررة ةهرري نررورل البعرري وهررو نررا سرربم: )

وكانرررت األخبرررار الدالرررة علرررى أح رررام الشرررارد ثالثرررة آال  لليرررا نلوزعرررة برررني فرررعيح وحسرررن ونوثرررم 
راظ الروهم لضرعفه سرنداً أو وضعي،، أي بني نا يرورظ العلرم أو الظرن املعلررب وبرني نرا ال يزيرد علرى إير

بني ثالثة آال  لالو عليها وعلى غريها مما  اةمسمائةلاللة أو جهًة، ةانه إذا  رلل  اح انه الثبو ية 
يوجررا االحليررال برراالللزام اررا مجيعرراً يف  اةمسررمائةليسررت بواجبررة أو حمرنررة واقعرراً، ةانرره اح اسرراً علررى 

لعرميية، ةه ا احليال على احل م الواقعي املشلبه والضائع بني الشبها  الوجوبية أو ب كها مجيعاً يف ال
بفارني ا  نفررو  كرالم الشريخ ةيمرا لرو كانرت الشربهة احل ميرة غرري حمصرورة ونثالنرا يف  (1)أنور كثرية(

لرو  ررلل  األح رام اةمسرمائة برني ثالثرني ألر، ةيمرا الشبهة احل مية ا صورة، و  رو  غرري حمصرورة 
برررا نقرررول: ا  العسرررر واحلررررج الزم يف الشررربهة احل ميرررة ا صرررورة ة يررر، بغرررري ح رررم نرررثاًل أو أكثرررر، 

 ا صورة؟ وللبعي  لمة بإذ  اهلل  عا .
 وصل  اهلل عل  محمد والُ الْيبين الْاهرين

 
ُُ  ِلُملِّ َش ُ  :رسول اهلل قال  يِن اُلِفُق    ء  ِعَماٌد َوِعَماُد َهَذا الدِّ
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