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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(119) 
 أخرى لموضوع االحتياط احتماالت خمس

 احتماالت أربع يف موضوع االحتياط، وهناك احتماالت أخرى:سبقت 
 موضوعه )احتمال العقاب(

، وهوووو يموووع قسووويماض لهوووون موضووووعه ه1لان موضووووعه هوووو لاحتموووال العموووابه وهوووو موووا  كووورا اعمووو  اليووو    يف كتووواب التعوووار الخاااامس: 
 كان املمسم لالحتماالت األربع األوىل.  الذ  أو لالشك يف التهليفه لاحتمال التهليفه

 النسبة بين احتمال العقاب واحتمال التكليف، من وجه
: موول الرسوول والنسبة بينهما هي مون وهوه إ  قود لتموت التهليوف وال لتموت العمواب كموا لوو أهورى الوفاصة بعود الف و  متمسوهاض ب

...رُِفَع َعْن أُمَِّتي... َوَما اَل يَاْعَلُموَن
فاهوه ال عمواب حينٍوذط قطعواض لهنوه لتموت  أو هاص خف ثمة على اجلواز فاقت م موع اهوه لتموت احلرموة، ه2ل

وقطع بعدم التهليف بت قود يمطوع بالعمواب وقد لتمت العماب وال لتمت التهليف كما لو احتمت الغر  املل م  وهو  التهليف الواقعي ثبوتاض،
أو   يوورمر ملوواهع مووع املوووىل إ ا قطووع بووالغر ن فووكن التهليووف فوورع االلتفووات وايهشوواص فلووو   يلتفوو  مووع قطعووه بعوودم التهليووف  -مووًالض  –بووال ك 
 .ه4لوإن   يهن تهليف كما فصلناا يف بعض املباحث ه3لاالهبعاثالفعت و  غرضه املل م وهب ثبوت

 موضوعه العلم اإلجمالي
إ  على اخلوام  فوان موضووع االحتيواط يشومت الشوك يف التهليوف يف ، وهذا أخ  من سابمه ه5لان موضوعه لالعلم ايمجايله: السادس

 فال خيت  وهوب االحتياط برطراف العلم ايمجايل، عه  السا س. هنا أيضاض، الشبهة البدوية لوضوح احتمال العماب باملخالفة
 موضوع الشك المحيِّر

ه ومون الواضو  اهوه موع وهووو  احل وة، كالساابع:  فاهوه ال حو ة سوواص يف الشوبهة البدويوة أم يف أطووراف  ،خوف الًموةان موضووعه لالشوك اعو و
 العلم ايمجايل.

 موضوعه عدم البيان
وتوووتم  ه6لان موضووووعه لعووودم البيوووانه وهوووو موووا طرحوووه اعمووو  اليووو    مسوووتع اض موووا هعلووووا موضووووعه للوووفاصة موضووووعاض لالستصووو ابالثاااامن: 

موا سوب  مون برهوان  :وتوهيهه ،لالحتياط لي  موضوعاض للفاصة بت هو موضوعه: فعدم البيان ، وعليه7لاالستعارة جبعله موضوعاض لالحتياط أيضاض 
 الغر  أو مسلك ح  الطاعة وممام املولوية والعبو ية.

                                                           

 .77هو، ص1432ائي الي   ، كتاب التعار ، الطبعة الًاهية، املطبعة: وفا، السيد حممد كاظم الطباطب ه1ل
 .362ص 15هو، ج1442قم،  - ، مؤسسة آل البي  22حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائت الشيعة، عد  األه اص:  ه2ل
 ر  عدم وهو ا.فأ  عن الغر  ال عن األمر ل ه3ل
 وىل ال يعلم فاهه جيب على العبد إهما ا لفهان الغر  املل م مع اهه ال تهليف قطعاض لفر  الغفلة المطعية.كما لو سمط ابن املوىل يف البٍر وامل  ه4ل
 أو الشك يف أطراف العلم ايمجايل. ه5ل
 .92هو، ص1432السيد حممد كاظم الطباطبائي الي   ، كتاب التعار ، الطبعة الًاهية، املطبعة: وفا،  ه6ل
 .77ي      يتعد الب ث عن الفاصة واالستص اب ظاهراض فراهع صفان كالم اعم  ال ه7ل
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 موضوعه عدم الحجة الشرعية والعقلية
وهووذا الوهووه أو التمييوود بعوودم  أ  موون رووورة عوودم وهووو  احل ووة العمليووة والشوورعية.معوواض ان موضوووعه هووو الشووك العملووي والشوورعي التاسااع: 

 .ه1لاحل ة الشرعية على اخلالف هو ما  هب إليه اعم  الي   
 الثمرة: 

الب وووث عووون حموووتمالت موضووووع االحتيووواط هظريووواض علميووواض فموووط بوووت لوووي  الب وووث عووون ان النسوووبة بوووني االموووارات واالحتيووواط لوكوووذا  ولااايس
 هظرياض بت لو فوائد ومثرات عميلة: ه2لاالستص اب والتخي ه هي احلهومة أو الورو  أو غ مها

 على الورود ال يحسن االحتياط، ويحسن على الحكومة -9
 اهه بناص على الورو  فاهه ال لسن االحتياط، وأما على احلهومة فهو حسن. ومنها:

هوون وار ة عليوه ألهوه ينتفوي فوان االموارة ت –وهو االحتمال اخلوام   –توضي ه: اهه إن قيت بان موضوع االحتياط هو لاحتمال العمابه 
وموع  ،الشارع على الفاصة فال لتموت العمواب أبوداض قطعاض مع جميص خف الًمة أو شبهه من احل ج إ  ال يعمت العماب حينٍذط مع جميص ح ة من 

 عدم احتماله باملرة ال معىن لالحتياط وحسنه بت هو لغو حمض.
فتهوون األموارة  ،واما إ ا قيت بان موضوعه لاحتمال التهليفه فال ريب اهه ال ينتفي مع قيام احل ة على الفاصة أو العودم بوت يبموى وهوداهاض 

ر  كوهوه ح وة من و ة أو معوذرة، وموع بمواص احتموال التهليوف وهوداهاض فاهوه يوره  االحتيواط ولسون فتهوون قاعودة لاالحتيواط فوحاكمة عليوه ل
 ن املبىن الساب . و  ،ر فكت حاله مبنية على هذا املبىن والحسن على  

 جريان االحتماالت التسع في االحتياط العقلي والنقلي
اهه ال خيفى ان االحتماالت التسع يف موضوع االحتياط جتر  كلها يف كت من االحتياط العملوي إ  يب وث عون ان موضووعه أ  منهوا،  ثم

َتْط لِااِديِنَك ِبَمااا ِتااْ تَ َأُخااوَ  ِدينُااَك فَاااحْ والنملووي كووو
هووو مووا  فَاااْحَتْط لِااِديِنكَ  :إ  ينبغووي الب ووث حينٍووذط يف فمووه احلووديث وان قولووه  ه3ل

 .؟فهت هو احتمال التهليف لبصورة األربع األوىل بت وبعض الصور األخ ةه أو هو احتمال العماب ؟موضوعه
على حبث وهماشه إ  يهوون حينٍوذط مون املسوتمالت  –هلف لأو اجملتهد خارة واملرهع يف موضوع االحتياط العملي هو العمت أ  عمت امل

 العملية.
وشوبهه ومالحظوة مناسوبات احلهوم واملوضووع والنسوبة  اْحاَتطْ أما موضوع االحتياط النملي فمرهعه فمه احلديث والوذ  يودور حوول لفو  

 لسائر األ لة وايمجاع وغ   لك.
 تمرين

فمًالض: بناص على ان موضوع االحتياط هوو الشوك  واهنا احلهومة أو الورو ، قة على سائر االحتماالت التسعةمث أهك خب  باكتشاف العال
 ؟ وههذا.. فعليك باستخراج  لك كله.ه4لأو بالتفصيت اع و أو عدم البيان، فهت العالقة هي الورو  أو احلهومة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ِِلَنَّا َنْصِبُر َعَلى  :قَالَ  ؟َكْيَف َصاَر ِتيَعُتُكْم َأْصبَاَر ِمْنُكمْ   ،ُجِعْلُت ِفَدا َ  :قُاْلتُ  ،ِإنَّا ُصبُاٌر َوِتيَعتُاَنا َأْصبَاُر ِمنَّا :قال ايمام الصا ق 

 .23ص 2الهايف: ج َما نَاْعَلُم َوِتيَعتُاَنا َيْصِبُروَن َعَلى َما اَل يَاْعَلُمونَ 

                                                           

 .92و ص 77هو، ص1432السيد حممد كاظم الطباطبائي الي   ، كتاب التعار ، الطبعة الًاهية، املطبعة: وفا،  ه1ل
 كالتخصي  كما ره ه البعض.  ه2ل
 .114هو، ص1414قم،  –الشيخ الطوسي، األمايل،  ار الًمافة للنشر  ه3ل
 احلهم الواقعي فخف الًمة حاكم. مًالض: لو كان املوضوع هو الشك اع و فكن أريد باحل ة احل ة يف احل ة، فخف الًمة ومطل  احل ة، وار ، وإن أريد هبا احل ة يف ه4ل

(119) 


