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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(454) 
 على أصالة االحتياط ورود األمارة

بعهض مها  تطهوير النسبة بني األمارة وأصل االحتياط فقد سبق بعض الكالم عنها، ونطرح ههنا ما مل نطرحهه فيمها سهبق إضهافة إىبيان وأما 
 الصهورة األوى قهدم الكهالم يففلن ،العلهم امجمجهاي الشهبهة البدويهة ييوذلك علهى مسهتو  ، طرحه، فتعتمد على حتديد موضوع أصالة االحتياط تم 

 وهي : 
 البهد مهن حتديهد موضهوعها أوالً و  أصالة االحتياط يف الشبهة البدوية مطلقاً أو يف خصوص الشبهة التحرمييهة علهى مها ذههي إليهه االخبهاريون،

ع أصهل االحتيهاط فنقول: أصول االحتماالت يف موضو  على ضوء ذلك، األمارة إليها وأهنا الورود أو احلكومة أو غري ذلك نسبةيمكن حتديد ل
 . 1هي ثالثة

 (احتمال العقاب)إذا كان موضوع االحتياط  -3
أن موضوع أصل االحتياط هو احتمال العقاب، بأن يقال كلما احتمل العقاب يف الشبهة التحرميية خاصهة علهى مسهلك  االحتمال األول:

اسههتناداً اى الولههوب العقلههي  كههان املنصههور املشهههور خالفههه   االخبههاريني، أو يف الشههبهة مطلقههاً وإن كانهه، ولوبيههة، علههى احتمههال صههناعي  وإن
 على أغراض املوى امللزمة أو لغري ذلك، فيجي االحتياط. للمحافظة

؟  إن األمههارة، ك هها ةرارة علههى عههدم الولههوب أو احلرمههة، واردة علههى أصههالة االحتيههاط، علههى ههه ا الفههرض، وليسهه، حاكمههة وحينئذذ ن وقذذول:
ن مهن الشهارع إذ ال يعقهل أن يعاقهي الشهارع علهى القيهام بعمهل  يف الشهبهة مال العقاب حقيقة ولداناً مه  يهيء امله م  وذلك لوضوح انتفاء احت

 .م  إقامته احلجة على عدم ولوبه وعدم حرمته  يف الشهبة الولوبية تحرميية  أو على ترك عمل ال
وتهاً أم ال فننهه حيه  مل يصهل لنها ال بتقصهري منها وحيه  وصهلتنا حجهة مهن   مولوداً ثباً أو ولوب التكليف  حرمةً  أكانوبعبارة أخرى: سواء  

 ؛ لكونه ظلماً  الشارع على العدم فننه ال يعقل العقاب مطلقاً وال يولد يال ألدىن احتمال بولوده
باكهة التعبهد يجيتهها  كهان نيهة و ظفهرض كهون األمهارة لوحي  كان االنتفاء احلقيقي ملوضوع االحتياط  وهو احتمال العقاب  بعنايهة التعبهد  

 من الورود، ال من الت ريج إذ يكون منه لو كان، األمارة قطعية.
 إذا كان موضوعه احتمال التكليف )اإلوشائي أو الواصل(  -4

 ؛رتبههةً لتقههدم احتمههال التكليههف علههى احتمههال العقههاب  ؛واضهه سههابقه  عههن هفرقههو إنههه موضههوعه هههو  احتمههال التكليههف   االحتمذذال الثذذاوي:
 ولكون األول من العلل املعدة للثاين، وهنا تكون األمارة حاكمة علهى أصهل االحتيهاط ال واردة، وذلهك لوضهوح أنهه ال ينتفهي احتمهال التكليهف

فيبقهى احتمهال التكليهف واقعهاً  2الواقعي بقيام أمارة على اخلالف بهل ينتفهي تنهزيالً فقها بداههة أن األمهارة مها دامه، ظنيهة قهد تكهون غهري مصهيبة
 كنه غري منجز وغري الةم االتباع.ل

                                                           

 ذكرنا هناك ما مل ن كره هنا. وهي ختتلف عما سبق ذكره بوله ما، على أن امل كور هنا أكثر وضوحاً ودقة، لكنه ال يغين عما هنالك إذ - 1
 أو قد يكون الراوي عنه ك لك، وقد يكون امجمام عليه السالم اتقى. ،قى أو ورمىتم أو إ م  ه  فقد يكون الراوي أخطأ أو و   - 2
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مراتهههي:  1حسهههي انخونهههد أربههه واحلكهههم  التحقيهههق يقتاهههي التفصهههيل وذلهههك علهههى حسهههي املهههراد مهههن التكليهههف وذلهههك ألن للتكليهههف لكذذذن
كولهود   ، وذلهكوليس، انشهائية يعولهة للشهارع إذ مرتبة االقتااء تكوينية ؛االقتااء وامجنشاء والفعلية والتنجز، واألص  خروج األوى واألخرية

تكليههف، وأمهها مرتبههة التنجههز فهههي الحقههة علههى احلكههم  مقتاههية مجنشههاء احلكههم والتكليههف وليسهه، يكههمفاهنهها  املفسههدة امللزمههة يف اههرب اخلمههر
، نتيجههة لالفههة احلكهم فمرتبههة التنجههز متههأخرة عههن احلكههم بههرتبتني هههو متفرعهة عليههه إذ تعههين اسههتحقاب العقههاب بامل الفههة ولهيب ذلههك حكمههاً بههل 

 :امجنشاء والفعليةمرتبتا بقى فت
بهة واألمارة حاكمة على مرتبة امجنشاء وملا سبق لوضهوح أن قيامهها علهى اخلهالف ال يزيهل امجنشهاء الثبهوت وال احتمالهه، لكنهها واردة علهى مرت 

 ، فتدبر.الفعلية إذ قوام الفعلية بالوصول وم  قيام األمارة على اخلالف ال وصول ل لك امجنشاء والواقعي قطعاً 
 (احتمال الضرر الدويوي)إذا كان موضوعه  -1

، فنن أريهد بهه العقوبهة عهادة لهوول، وإن أريهد بهه الاهرر الهدنيوي فههو هه ا البالغ احتمال الارر حتياط هو أن موضوع اال االحتمال الثالث:
ليهة مهن تبعيهة األحكهام ملصهاا ومفاسهد يف املتعلقهات االحتمال الثال ، وهو مغهاير لسهابقيه فننهه أسهبق منهمها رتبهة، فننهه بنهاء علهى مسهلك العد

ق وكه ا كهل إبهاب فنن كل حترمي للشارع  إال ما كان امتحانياً وهو نهادر بهل ذههي املهريةا النهائيين إى عدمهه  فههو لولهود مفسهدة ملزمهة يف املتعل ه
 حقاب العقاب بامل الفة ثالثاً.تسفا  الارر أواًل والتكليف ثانياوعليه فالرتتيي هو: فننه لولود مصلحة ملزمة فيه، 

فهنذا مهن املصهلحة او املفسهدة، ق عمها ههو عليهه واقعهاً أنهه حهل لهو قامه، األمهارة علهى اخلهالف فننهه ال يتغهري املتعل هيف وعلى أي فننهه ال اهك 
ري مها لهو قامهه، البينهة أو قهال ذو اليههد مههة كه ا وكهان حرامهاً واقعههاً فاقتحمهه فهنن الاهرر يرتتههي ال حمالهة فنهنها آثهار وضههعية، نظهر دله، علهى عهدم ح

 يسكر ويتارر دون اك.فننه وكان مخراً واقعاً  بأن ه ا ماء وليب مخراً فشربه
ليههة اههيء فهههي حاكمههة علههى أصههالة االحتيههاط الهه  موضههوعها احتمههال الاههرر وليسهه، واردة إذ ال تنفيههه حوعليههه فههنذا قامهه، األمههارة علههى 
 احتمال اخلالف تعقاًل أو تعبداً فتدبر.إلغاء  حقيقة بل تنزيالً بتتميم الكشف أو

مه   مطلقاً مه  أن بعاهها غهري مصهيي تد يف املفاسد امللزمة بتجويزه اتباع األماراالعبالبح  عن الوله يف تسويغ الشارع وقوع ولكن يبقى 
االاهكال علهى ألوبهة ثالثهة عهن ذلهك وعهن عهاى بهنذن اهلل توسهتأت  ،انه كان ميكن ان حيكم بلزوم االحتيهاط كهي ال يقه  العبهد يف مفسهدة ابهداً 

 .ة يف الشبهات البدوية بعد الفحص، فنن امجاكال مشرتك الورودالااءالة صالقول بأ
 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.
 

 4(االعمال تضاعف يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصالة والصدقة والدعاء) : عليه السالم  قال امجمام الباقر
 1)من حمل جنازة من أربع جواوبها غفر اهلل له أربعين كبيرة( :  عليه السالم  قالو 

 4)من أطعم مؤمنا من جوع اطعمه اهلل من ثمار الجنة( :  عليه السالم وقال االمام السجاد 
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