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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني،  مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على  ا
ة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم  واللع

 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(
(222) 

 ألدلة االجتهادية واالحتياطالنسبة بين ا
قيق حال االحتياط وانه وأما  سبة بني ألدلة االجتهادية واالحتياط، فتحقيق الكالم فيها يقتضي  ال

هما كما هو املختار أصل أو هو امارة أو هو أمر ثالث قول: قد يقال بان االحتياط أصل عمليبي وان  ، ف
ه األعالم إذ اعتربوا األصول العملية أربعة وذلك ظاهر وهو ما مشى علي را هو الشك يف املكلف به

إما أن ألن الشك قال: )كال تقسيميه ، كالشيخ، فانه يف  األربعة حال من جعل الشك هو املقسم لألصول
الة السابقة أم ال.  يالحظ فيه ا

 وعلى الثاين: فإما أن ميكن االحتياط أم ال.
 يف أو يف املكلف به.وعلى األول: فإما أن يكون الشك يف التكل

رى أصالة الرباءة،  رى االستصحاب، والثاين  رى  رى قاعدة االحتياط والثالثفاألول  والرابع 
 .قاعدة التخيري

رى االستصحاب، والثاين: إما ) الة السابقة أو ال، فاألول  وبعبارة أخرى: الشك إما أن يالحظ فيه ا
فرى أصفالة الفرباءة، والثفاين: إمفا أن ميكفن االحتيفاط فيفه أو  أن يكون الشك فيه يف التكليفف أو ال، ففاألول 

ففففرى قاعففففدة التخيففففري  ففففرى قاعففففدة االحتيففففاط، والثففففاين  ففففرى   1)ال، فففففاألول  فعلففففى كففففال التقسففففيمني جعففففل 
 .االحتياط هو الشك يف املكلف به

رى الو  كم الواقعي فهو   ظيفة العملية.إضافة إ ان الشك يف املكلف به غري كاشف عن ا
 التحقيق: االحتياط في الشك في المكلف به ليس أصاًل عملياً وال موضوعه الشك

لففيأ كأصففل الففرباءة و لففيأ أصففالل عمليففال   يف صففورة الشففك يف املكلففف بففه ولكففن الصففحين: ان االحتيففاط
 ، بيان ذلك:را كاشف إمجا عن الواقعكما ان الصِّرف   موضوعه الشك

                                                           

قيق تر   1) ة   .52-52ص 1اث الشيخ األعظم، جالشيخ مرتضى االنصاري، فرائد األصول، إعداد 
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فما كان موضوعه الشك فهو أصل عملي وما كفان ظرففه  ،صل وهو ظرف لالمارةان الشك موضوع لأل
فليالل عكفأ األصفل غفري املليفل لفه بفل املبف  عليفه أمفا  ،الشك فهو امفارة إذ انفه كاشفف نفوعي ومليفل للشفك ت

 االحتيففاط فلففيأ موضففوعه الشففك بففل موضففوعه الشففك املقفففن بففالعلم اممجففا فاقفانففه بففالعلم اممجففا حيثيففة
فففامع وجهفففل  تقييديفففة لفففه، والعلفففم اممجفففا عبفففارة عفففن علفففم تفصفففيلي وجهفففل تفصفففيلي أي علفففم تفصفففيلي با

هما أو فقل صوصيات فهو مليج م فال هو جهل وشك وال هفو علفم أو ظفن،  ،موعهما : هوتفصيلي با
هما فهو، بعبفارة أخفرى، نفور طفتلل بفالظالم عكفأ ف  كفل مفن  بل أمر بي والظفن  الشفك الف ي هفو ظفالم 

ليل   وعي ال ي هو نور غالب مع ت عل.تم  إذ هو كاشف ناقص ي   ال  م با
ففرا كاشففف االحتيففاط يريففق إ الواقففعبعبااارأ أىاار :  الشففك الففرباءة و  عكففأ ،لكففن إمجففاالل  وموضففوعه و

كفففم موضففوعها فانففه ال يريقيففة لففه أبففدال إليفففه وال كاشفففية لففه أصففالل الفف ي هففو   فانففه يقففال: حيففث ال تعلففم ا
أمففا   رفاام مااا ال يعلمااو )أي رفففع ذلففك الواقففع مهمففا كففان  –الففواقعي أبففدال فففان وظيفتففك العمليففة هففي الرفففع 

كففم الففواقعي  ففرى االحتيففاط فانففه ال يقففال فيففه: )حيففث ال تعلففم ا الشففك املقفففن بففالعلم اممجففا الفف ي هففو 
كففم الففواقعي هففو أحففد  هبمففا معففال كففي  ئهفف ين، ف ففأبففدال فففان وظيفتففك كفف ا  بففل يقففال: )حيففث علمففي ان ا

هي الواقعي بهما معال كي متتثل ال  .  والفرق بني األمرين واضن وكبريتصل للواقع أو 
ففرو للواقففعوبعبااارأ أىاار :  ففرا  موضففوعه كمففا ان عكففأ أصففل الففرباءة،   االحتيففاط  كاشففف إمجففاالل عففن و

 الواقع عكأ أصل الرباءة، فليأ بأصل.
 واألصول المرتبة الوسطى بين االمارات

 والتحقيق يقودنا إ وجود مرتبة وسطى بني االمارة واألصل، وان املراتب أربعة وهي:
 العلم، وهو كاشف تام عن الواقع. -أ
 الظن املعترب، وهو كاشف ظ  ناقص عن الواقع. -ب
قفع فانفه وهو كاشف إمجفا عفن الوا  1)املقفن بالعلم اممجا أو االحتمال العلم اممجا أو الشك -ج

صوصيات كما سبق. امع وا  علم وجهل با
 الشك اجملّرد، وال كاشفية فيه أصالل. -د

                                                           

اك عن العديفد مفن   1) ا ه ها )أي ه  الثالثة  من عدمه يف كتاب )ا ة معانيها ومصاديقها  كما أجب ا ثبوت الفرق بي قد فصل
الك. ا مث تصديقه إال مبراجعة ما ه  امشكاالت اليت قد تورد على ه ا املبحث، فال يكتمل تصور ما أردنا هه
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ففاق ففف  ولتسففهيل  ففاق األعففالم ملباحففث العلففم اممجففا مببحففث القطففع إلففا هففو إ ومففن ذلففك ظهففر ان إ
ه من حيث املرتبة ومن حيث الغاية األهم من علم األص اول املبحثني بالتعاقب، لك ي ا ج علفى ل وهو ت

بغففي أن يفف خر اففث العلففم اممجففا عففن اففث األدلففة االجتهاديففة ويقففدم  األحكففام وعلففى الوظففائف، فكففان ي
 على اث األصول العملية.

 تقدم الدليل االجتهادي على العلم اإلجمالي
 –يتقففدم عليففه   –الففدليل االجتهففادي  – وممففا يوضففن تففأخر العلففم اممجففا عففن الففدليل االجتهففادي انففه

حل به  أال ترى انه لو علم إمجفاالل بسفقوط قطفرة دم يف أحفد امنفائني مث أخفرب الثقفة  –العلم اممجا  وانه ي
فففة علفففى أن القطفففرة سفففقطي يف امنفففاء األول، ازفففل العلفففم اممجفففا وجفففاو شفففرب مفففا يف امنفففاء  أو قامفففي البي

 .؟الثاين
كومففة ال الففورودا  1)ان نسففبة الففدليل االجتهففادي لقاعففدة يعلففم ومففن ذلففك ألن االمففارة   الحتيففاط هففي ا

ففليالل ال  تليففل موضففوع االحتيففاط )وموضففوعه العلففم اممجففا بففاملكلف بففه أو الشففك املقفففن بففالعلم اممجففا  ت
ه حيث قفام الظفن فانه  حقيقةل  ال باق لك عدم علمه اممجا بسقوط القطرة يف ه ا أو ذاك بل هو تكوي ال ي

ال فالف، املعترب على ا ابيفي إال عفن إوالفة االمفارة ملوضفوع العلفم  وإنف بف  العقفالء علفى إلغفاء احتمفال ا
سبة هي الورود اممجا حقيقةل  . وعلى أي حال فاالمارة متقدمة رتبةل  ،فال  على العلم اممجا

 تقدم العلم اإلجمالي على األصل
.كما ان مما يوضن تقدم العلم اممجا على األصل انه ال   ري الرباءة يف موارد

ففاء علففى مففا هففو ظففاهر تقسففيم الشففيخ مففن كففون موضففوع االحتيففاط  ومجففع مففن أعففالم األصففوليني هفف ا كلففه ب
را هو الشك يف املكلف به فالحظ تقسيم  أول البحث. نيالشيخ اآلنف يو

 واالحتياط في الشك في التكليف، أصل عملي
، وذلفك إذا اعتربنفا موضفوعه هفو  الوجه ال يغري  نعم ميكن عّد االحتياط أصالل عمليال، لكن على ذكرو

وا عليه  وذلك على أحد مسلكني  : 5)الشك يف التكليف )ال يف املكلف به، كما ب
يكفون ال الفرباءة فانفه علفى هف ا  شك يف التكليف فالواجب االحتيفاط مسلك حق الطاعة وانه كلما -1

                                                           

 تعبرينا بف)قاعدة  دون أصل.يالحظ   1)
(5  .  أو غريمها مما سيأيت غدال بإذن اهلل تعا
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ففرو  كمففا لففيأعلففم إمجففا بففالواقع  إذ ال املوضففوع صففرف الشففك ويكففون االحتيففاط أصففالل عمليففال   ال االحتيففاط 
 .وإن احتمل إحراو له لواقع معلوم ولو إمجاالل 

 مسلك وجوب االحتياط يف الشبهة التحرميية، على ما ذهب إليه االخباريون  -5
بغي أن يكون تقسيم الشيخ هك ا الفة السفابقة :وعلى ه ا فكان ي فهف ا   )الشك اما أن تالحظ فيفه ا

ئففف   أو ال )فففرى االستصفففحاب  فففرى الفففرباءة علفففى املشفففهور   فامفففا أن يكفففون الشفففك يف التكليففففوحي وهففف ا 
رى االحتياط على مسلك حفق الطاعفة أو مسفلك االخبفارين يف التحرمييفة  وعلفى هف ا يكفون االحتيفاط  –و

فففرا )الشفففك يف املكلفففف بفففه وانفففه إ ضفففال ال علفففى التقسفففيم املعفففروف الففف ي ملعفففل  مفففع أصفففالل  ن مل ميكفففن ا
 فالتخيري أو أمكن فاالحتياط .

 االستصحاب أيضاً ليس بأصل
فففاءل  وممفففا يوضفففن مفففا ذكرنفففا مفففن ان االحتيفففاط فففرا الشفففك يف املكلفففف بفففه هفففو بفففني االمفففارة  ب علفففى كفففون 

الفة السفابقة   واألصل، ان االستصحاب ك لك فان موضوعه ليأ )الشك  احمل  بل الشك امللحوظ فيفه ا
فاء العقفالء رآ  ييدية فانه عليه يكون كاشفال نوعيال عن الواقع كما ان من ارتأى ح كحيثية تق يته من بفاب ب
يقول بان وجه ح يته عليها ليأ التعبفد بفل هفو  فان له ان من رأى ح يته من باب االخبار ان ك لك بل 

وعيففة )األضففعف مففن األدلففة االجتهاديففة ولفف ا تقففدمي عليففه  فففان  ففنظففكاشفففيته ال صففحيحة ورارة بففل  اهر 
َ  فَالَايتَس يَانتَب أاي ظاهر تعليلها هو التعليفل بفأمر ارتكفاوي  اَككت ََ انت َرَهارَتأاَك َنام  نتاَ  َعلَاى يَقأاينن مأ َناَك ُن ألأ

قنَ  التَيقأاايَن بأالشاَك أَبَاداً  تعبففدي وإال مل علفى أمفر الفة علفى أمفر ارتكففاوي ال حففان ظففاهر اال  (1لَاَك َأ ت تَاانات
ليليال  .عليلحيتج للت  . فتأملولعل ل لك عد البع  أصالل ت

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َعتَمالأ  :قال اممام اهلادي  َرأأ بأاألت ىأ َمتَوالأ َوفأي اْلت   الناسن فأي الدناتَيا بأاألت
 .111أعالم الدين، ص

                                                           

 .151ص 1، ج11يهران، عدد األجلاء  –األحكام، دار الكتب امسالمية  الشيخ الطوسي، هت يب   1)
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