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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
(02) 

 دخل   ودفع   استدراك  
 يف ضمن مطالب:وذلك 

 إلحتياط رتبة  وجه تقدم الظن على ا
إ كشىىا ا  كشىىفا  و مىىن اتحايىىان، ألن  يىىه   وأعلىىى نىى  ا   بىىة  رتأسىىب  الظىىن  ن  أمضىىى يف  ىىب أسىىب   المطلببب األول:

 ىال ممىا ال إراءة  يىه  رف  أنى اءة  إ كشاف  يه أبدا ، وما  يىه  ىوإ إر كانفية وال ال    هأولو  اقصا  عكس اتحايان حيب 
 .دون الظن رتبة  كو ه حمرزا  قطعيا  للواقعوأسبقياه اتحايان  جيدي يف أنر ية

جمىرد   ىهإ ، ا  بى  وكى ا العلىمأم ظنىا  خا ى ا  طلقىم ا  ظنىالظىن ال موضىوعية لىه، سىواء أكىان  ن بى :ليىهيىورد عقىد  ولكن
املىىىىدار وهىىىىي الىىىىب عليهىىىىا اتعابىىىىار، املىىىىال  و والواقىىىىع وأحكامىىىىه ومصىىىىاحله الابوتيىىىىة أو مفاسىىىىد  هىىىىي  ،قىىىىعطريىىىى  إو الوا

مصىىلهاه قطعىىا  دون الظىىن الىى ي قىىد يصىىيب وقىىد  وإدرا بىىه يىىام إحىىراز الواقىىع إذ بىىاإ الظىىن إت  ان أنىىرف مىىن  اتحايىى
 وعلى أي  إن إحراز الواقع به ظين. ،طئخي

 التشريع تابع لمصالح كامنة في المتعلقات وقائمة باألفراد
وأسىىب  مىىن اتحايىىان الىى ي مرتبىىة الظىىن ب حكىىام الشىىارإ تبقىىى أنىىرف  نأذلىىك كلىىه وإن  ىى  إال  ن بىىجيىىاب  وقببد

، وذلىك ألن تشىريعاا املىوو وى  وعىال لىو كا ى   انىدة مىن جمىرد بىه قطعيىا  اتمااىال حيرز به الواقع قطعا  وال ي يكون 
، كمىىا سىىي  ، علىىى  صىى   ل وتابعىىة  ىىا  قىى  املصىىاو واملفاسىىد الابوتيىىة يف املاعلقىىاا   نأذلىىك، ولكىىن الىىدلي  القطعىىي دل 

 ن جمموإ سلسلاني من املصاو أو املفاسد:تفرع  ع هيعاتكا ة تشر 
 قاا األحكام.اعل  السلسلة األوو: املصاو واملفاسد الكامنة يف م

السلسىىلة الاا يىىة: املصىىاو واملفاسىىد القائمىىة ب نىىأاه املكلفىىني وأههىىا مصىىلهة الاسىىهي  مقابىى  اتيقىىاإ يف العسىىر 
النظىىر الىدقي  والنهىىان يقىىودان  نإبىى  وت نشى ، األحكىىام  دتاول ىىواحلىر  ومصىىلهة الاهبيىىب إو الىدين،  عىىن جممىىوإ ذلىك 

اتحايىىىان  نأ،  ىىىإذا  بىىى  ذلىىىك ظهىىىر لىىىدل الاىىى احم إو تىىىروي  الشىىىارإ سلسىىىلة املصىىىاو الاا يىىىة علىىىى السلسىىىلة األوو
مىع بلهاظ إخالله بسلسلة املصىاو الاا يىة مروىوا بالنسىبة إو الظىن الى ي  بىه بىني سلسىلب املصىاو حيىب لوحظى  جي 

مصىىلهة يبيىىب و مصىىلهة الاسىىهي  علىىى املكلىى   يىىه لوحظىى  كمىىا مىىن وهىىة  غالبىىا  الواقىىع اتيصىىال إو مصىىلهة يىىه  
 .الظن هو احلجة والطري  اعاباربعدم إجياب اتحايان كلما دار األمر بينه وبني إليه  الدين
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 األدلة على مرجوحية اإلحتياط
 :1ذلكن األدلة على وم ،وااتحايان بلهاظ جمموإ عل  الاشريع مرو نأواحلا  : 

 حكومة أدلة العسر والحرج والضرر على العناوين األولية كلها -2
على كا ىة العنىاوين األوليىة إال مىا ورد مىورد العسىر واحلىر ، بى  األمىر  يهىا والضرر حكومة أدلة العسر واحلر   أوال :

 نإو حىىىال املكلىىى   علىىىى مراعىىىاةر  العسىىىر واحلىىىمىىىدار  نأ؛ ومىىىن املعلىىىوم يف املطلىىىب الاالىىىب أيضىىىا  كىىى لك كمىىىا سىىىيظهر
وأدلىة الضىرر علىى كا ىة العنىاوين األوليىة  اهمىاأدل، ومىن حكومىة اساووبا تفوي  املالكاا الواقعيىة القائمىة بىاملكل  بىه

 الشارإ رو   مالكها عليها. نأ يعلم
َوما َجَعَل َعَلْيك ْم او: ومنها قوله تعالشريفة والرواياا الكرمية تدل عليه اآلياا وال ي وذلك هو املبىن املشهور 

يِن ِمْن َحَرج   ي ريبد  اللَّبه  وقولىه تعىاو:  3ما ي ريد  اللَّه  ِلَيْجَعبَل َعلَبْيك ْم ِمبْن َحبَرج  و 2ِملََّة أَبيك ْم ِإْبراهيمَ ِفي الدِّ
ببم  اْلع ْسببرَ  ببم  اْلي ْسببَر َوال ي ريببد  ِبك  ، وإن  ي   يف املطلىىب الاىىايوعمومهىىا يشىىم  احلىىر  النىىوعي والشأصىىي كمىىا سىى 4ِبك 

ر ع احلر  النوعي يف مرحلة وع  حكم الصوم ور عه عن املريض واملسا ر، ور ع وووب الوضوء إو مورد بعضها كان 
َْ اْلَقْلبِب الَ قوله تعىاو: أيضا  كما يشهد ل لك   الايمم ََ َفظظبا َللبي ْنب بْم َولَبْو ك  ََ َله  نْبَفضُّبوا َفِبما رَْحَمبة  ِمبَن اللَّبِه ِلْنب

ه ْم َواْستَبْغِفْر َله ْم َوشاِوْره ْم ِفي اأْلَْمرِ   .5 ِمْن َحْوِلَك فَاْعف  َعنبْ
 دليل ال حرج شامل للنوعي والشخصي

شم  كليهمىا واآلياا الكرمية تاحلر  إما  وعي وإما نأصي  نأوال ي به يانق  املطلب األول:  المطلب الثاني:
احلر  نأصي، لكن سنوض  مشول اآلية للنوعني من احلىر  اىا ال ياأىال  مىع مبىىن  نأوإن اناهر   هإ بالبيان اآل  

  نقول: ،هوراملش
وإمىا الداعيىة إو ات شىاء واحلكىم يالحى  يف املرحلىة السىابقة علىى الاشىريع وهىي مرحلىة املالكىاا  نأإن احلر  إمىا 

 ن  أ: بيان ذلك ،أصير  املالح  بعد  هو الش  قب  الاشريع هو النوعي واحلالح   احلر  امل الاشريع، أن يالح  بعد
الشارإ حني إ شائه األحكام يالح  احلر  النوعي  ىإن كىان احلكىم حرويىا  علىى النىوإ وغالىب النىا  ل جيعلىه علىيهم 

                                                           

 إن الشارإ الح  كلاا سلسلب املصاو واملفاسد، لدل الاشريع. (1)
 .87سورة احلج: اآلية  (2)
 .6ائدة: اآلية سورة امل (3)
 .175سورة البقرة: اآلية  (4)
 .151سورة آل عمران: اآلية  (5)
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ِبك بم  اْلي ْسبَر َوال ي ريبد  اللَّبه  واضىهة الداللىة عليىه وكى ا  1ما ي ريد  اللَّه  ِلَيْجَعبَل َعلَبْيك ْم ِمبْن َحبَرج  و واآلية الكرمية
مىن إجيىاب الوضىوء إو الاىيمم والاا يىة موردهىا ر ىع   اقىالاتموردها  ب  موردها هو ذلك إذ األوو ي ريد  ِبك م  اْلع ْسرَ 

 .2اَلة  َلْو اَل َأْن َأش قَّ َعَلى أ مَِّتي أَلََمْرتب ه ْم بِالسَِّواِك َمَع ك لِّ صَ عليه ورد ، كما وووب الصوم عن املريض واملسا ر
، إذا  ىار حرويىا  علىى لىيس حرويىا  علىيهم  ىهأ وباعابىار علىى النىوإ احلكم ال ي ال يشك   حروا   بعد وعله  هإمث 

يِن ِمبْن َحبَرج   اا السابقااالكرمي ااواآلي ،ير عه أيضا    هإ نأص  مبا ي ريبد  اللَّبه  و َوما َجَعَل َعلَبْيك ْم ِفبي البدِّ
بببم  اْلع ْسبببرَ و 3َحبببَرج  ِلَيْجَعبببَل َعلَبببْيك ْم ِمبببْن  بببم  اْلي ْسبببَر َوال ي ريبببد  ِبك  واملىىىورد ال  ،بإطالقهىىىا تشىىىمال ه ي ريبببد  اللَّبببه  ِبك 

، واحلىىر  الشأصىىي هىىو العل ىىة الاامىىة لر ىىع وإ شىىائه  ىىاحلر  النىىوعي، هىىو العل ىىة الاامىىة لعىىدم وعىى  احلكىىم خيصىىص الىىوارد
 احلكم اجملعول.

مىس، إذ األحكىام خلاو وإال ملا ختل   يف األحكام الواردة مورد احلر  كاجلهاد ال يص  القول بعلياه الاامة  ال يقال:
 العقلية غري قابلة للاأصيص؟

إقاضىائية وعلل يىة واألوو قابلىة للاأصىيص، وأمىا الاا يىة  ىال  :منياألحكىام العقليىة علىى قسى نإ ىأما كىنل  إذ يقال:
 ما سي   يف املطلب الاالب.وأما  غرل  ك ص كما سي  .أص  ختصيص  يها وإمنا هو الا

 األحكام الواردة مورد الحرج والضرر، مالكها رفع الحرج والضرر األقوى
والضرر احلر  عن دائرة مدارية العسر و تشريعها  يفاألحكام الواردة مورد احلر  ال ختر  أيضا   إن  المطلب الثالث: 

ضىىرريا  أو وإن كىىان مىىاال  اجلهىىاد  نإ ىى ؛احلىىر  والضىىرر وحلىىاظ د ىىع هىى   الاال ىىة عىىن تشىىريع تلىىك األحكىىام الىىواردة مىىورد
وقىد  عسىر وحىر  أعظىمضىرر أكىن و احلىر  عىن النىوإ إذ بدو ىه يقىع النىا  يف الضرر و لشأص لكنه ير ع على احرويا  

ُُّ ِفببي ع ْقببِر َدارِِهببْم ِإالَّ َذلُّببواو 4اْلببو وا ت ورِث ببوا أَبْبنَبباءَك ْم َمْجببدا   ورد اجلهىىاد  لىىوالبىىديهي إذ  وذلىىك 5َمببا ل ببِوَ  قَبببْوم  قَبب
ِإنَّ ، اىىىا يكىىىون حروىىىه وضىىىرر  أضىىىعاف أضىىىعاف ضىىىرر اجلهىىىاد أو حروىىىه األعىىىداء علىىىى الىىىبالد وأذلىىىوا العبىىىاديطر سىىىل

ضىرريا  أو كان   وإن  هإ وك ا اخلمس  6اْلم ل وَك ِإذا َدَخل وا قَبْريَة  َأْفَسد وها َوَجَعل وا َأِعوََّة َأْهِلها َأِذلَّة  وََكذِلَك يَبْفَعل ونَ 

                                                           

 .6سورة املائدة: اآلية  (1)
 .22ه 3 قة اتسالم الكليين، الكايف، دار الكاب اتسالمية ى طهران:   (2)
 .6سورة املائدة: اآلية  (3)
 .7ه 5  قة اتسالم الكليين، الكايف، دار الكاب اتسالمية ى طهران:  (4)
 .4ه 5:  املصدر (5)
 .34سورة النم : اآلية  (6)
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احلىىر  عىىن النىىوإ، بىى  ويعىىود علىىى الشىىأص الضىىرر و ، لكنىىه يىىد ع  يمىىا يبىىدو يف بىىادر النظىىر حرويىىا  علىىى زيىىد وعمىىرو
 .اتسالمي املقارن( قاصادات، كما أوضهنا  يف ) وث يف مآال    فسه بالنفع

وال ضىىىىرريا  إذا لىىىىوح  )هىىىى ا  لىىىىيس حرويىىىىا   اجلهىىىىاد واخلمىىىىس و ظائرهىىىىا ممىىىىا ورد مىىىىورد احلىىىىر ،تشىىىىريع  نأواحلا ىىىى : 
 نإبى  عمىوم تشىريعها لىيس حرويىا   نإ  ،دهااحلر  املاهققة يف موار الضرر و  كسار بني أ واإ بعد الكسر وات الاشريع(

مصىىىدري، واملىىىآل النهىىىائي وبعىىىد الكسىىىر  سىىىماتبىىىالنهو يبقىىىى احلىىىر ، وعليىىىه: احلروىىىي، الضىىىرري و عىىىدم تشىىىريعها هىىىو 
املصىىاو املل مىىة واملفاسىىد  نإ ىىو ىىوذ ذلىىك لعىىدم تشىىريع الشىىارإ أحكامىىا  أو لاشىىريعها، بىى  وات كسىىار هىىو العل ىىة الاامىىة 

نىىوإ أو ولبىىا  للمصىىلهة للشىىأص أو لاعىىن الشىىأص أو الشىىارإ علىىى طبقهىىا د عىىا  للضىىرر أو احلىىر   املل مىىة إمنىىا حكىىم
 النوإ.

 بناء الحجج واألمارات ليس على اإلحتياط أبدا   -1
وعلىى  وإن  هنىىاأ اعىىىن ىىة احلجىىج واألمىىاراا جمعولىىة أو ممضىىاة علىىى خىىالف اتحايىىان، كا  نأمىىا سىىب  مىىن  ثانيببا :

املىىدار كىى  املىىدار علىىى مصىىاو الواقىىع ومفاسىىد  الابوتيىىة لكىىان  لىىو كىىان  ىىهأخالفىى  اتحايىىان يف كاىىري مىىن مواردهىىا، مىىع 
، ، لكن الشارإ وعلهاغائه باملرةدون إل الواوب إجياب اتحايان مطلقا  أو يف اجلملة، أي مىت ل يل م منه عسر وحر 

الحى  مصىلهة الاسىهي  ود ىع   ىهأمطلقا  ول يووب اتحايان يف مواردها مطلقا  مما يدل على  ،اااحلجج واألمار  أي
 احلر  عن املكلفني ك    عام وقاعدة ناملة مقدما  إياها على مصلهة الواقع الب ال يرز قطعا  إال باتحايان.

 على املصاو واملفاسد الواقعية يف غري ما ورد مورد احلر .والضرر  قطع باقدم احلر    ناأ -أ والحاصل:
 باتحايىىان مروىىوا بلهىىاظ جممىىوإ العلىى  الىىب الحظهىىا الشىىارإ حىىني الاشىىريع مىىن سلسىىل ن بىى قطىىع   نىىاأ و -ب

 .امهيتمصلهة املكل  ومصلهة املكل  به، أو مفسد
أعظىىم ولىى ا ورد مىىورد احلىىر  املعهىىود،  عىىاد أو ضىىرر دا ىىع حلىىر    ىىهإ ر أو الضىىر مىىا ورد مىىورد احلىىر   ن بىىو قطىىع  -ج
على كا ة األحكام، بنهو الكسر وات كسار بني الشأصي والنوعي وما قب  النهائي هو املال  احلاكم والضرر احلر  

 الاشريع وما بعد .
 له الطيبين الطاهرينوآوصلى اهلل على محمد 
 

َماِم ِذْروَ  : اتمام الباقرقال  ة  اأْلَْمِر َوَسَنام ه  َوِمْفَتاح ه  َوبَاب  اأْلَْشَياِء َوِرَضا الرَّْحَمِن تَبَباَرَك َوتَبَعاَلى الطَّاَعة  ِلْْلِ
 (.175ه 1 : الكايف) بَبْعَد َمْعرَِفِتهِ 
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