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 نظرية االحتياط

 

 .مفهوم االحتياط: أوال

، وهو "حوط: "، وأصله الثالثي"احتاط: "االحتياط مصدر من الفعل املزيد :تعريف االحتياط لغة /1
 :يطلق يف اللغة على معان عدة؛ أمهها

 [.وال حييطون بشيء من علمه: ]ومنه قوله تعاىل الشيء، وبلوغ الغاية يف العلم به؛إحراز  -
 [.واهلل من ورائهم حميط: ]ومنه قول اهلل سبحانه اإلحداق بالشيء من كل جوانبه؛ -
 .أنا أحوط حول ذلك األمر؛ أي أدور حوله: الدوران وااللتفاف حول الشيء؛ ومنه قوهلم -
 .حاطه؛ أي حفظه وتعهده وصانه: احلفظ والتعهد والصيانة؛ يقال -
احتاط فالن يف أمره؛ أي أخذ : احملاذرة من الوقوع يف املهالك، وطلب السالمة واحلماية منها؛ يقال -

 .فيه باألحزم، وحاذر فيه، مبا يدفع عنه أوجه السوء

وهذه املعاين مجيعها ترجع إىل معىن واحد؛ وهو اإلحاطة املعنوية بالشيء، وإن كان املعىن األخري أقرهبا 
احتاط للشيء؛ طلب األحوط له، وأخذ فيه مبا يرعاه : املقصود؛ وتوجيه ذلك أن قولناللداللة على 

، وهذا يستلزم علما به، وإحاطة وإحداقا بكافة جوانبه، مع ويصونه عن أوجه السوء، ومسالك اخلطر
جه املقاربة بني املعاين اللغوية واملعىن االصطالحي ع يف تعهده وصيانته؛ وبه تتضح أو بذل الوس

 .الحتياطل

اختلفت عبارات العلماء يف التعبري عن معىن االحتياط وبيان حّده؛  :تعريف االحتياط اصطالحا /9
فمنهم من راعى معىن الرتدد وذلك راجع إىل املعىن الذي ينطلق منه كل واحد يف التعبري عن االحتياط؛ 

والتحرز من الوقوع يف فظ وهو السبب امللجئ إىل االحتياط، ومنهم من راعى معىن التح والشك؛
وهو األثر املرجو من األخذ به، ومنهم من راعى املعنيني مجيعا، فكانت تعريفاهتم لالحتياط  احملذور؛

 :تصب يف ثالثة اجتاهات

فعل ما يتمكن به من إزالة : "ربط االحتياط مبعىن الرتدد والشك، فحدوه بـــــــــ :االتجاه األول -
 ".هو العمل بأقوى الدليلني"، أو "كل  إىل ما ال يريبهترك ما يريب امل"، أو "الشك
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 -أنه : ربط االحتياط مبعىن التحفظ والتحرز عن الوقوع يف احملذور، ومن تعريفاهتم :االتجاه الثاني -
هو فعل ما هو أمجع ألصول األحكام، وأبعد "، أو "حفظ النفس عن الوقوع يف املآمث" -أي االحتياط 

 ".عن شوائب التأويالت

ملا بينهما من تالزم  -لتحرز الرتدد والشك، والتحفظ وا -اجلمع بني كال املعنيني  :االتجاه الثالث -
 ".اتقاء ما خياف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم املعارض الراجح: "ظاهر، فجاء يف تعريفه

املراد، وأمجعها للمعاين اليت بين عليها االحتياط، وانطالقا منه ميكن  إىل ويعّد هذا األخري أقرب التعريفات
، "تحول دون مخالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمهوظيفة شرعية : "تعري  االحتياط بأنه

 :وفيما يلي شرح حلدود هذا التعري 

من أجل الداللة على أن العمل باالحتياط ال بد أن يكون معتربا شرعا؛ فال حيسن  ":وظيفة شرعية" -
 .العمل باالحتياط بناء على الظنون واألوهام والوساوس

تأمني املكل  من  ، وهومن العمل باالحتياط قصودبيان امل ":عتحول دون مخالفة أمر الشار " -
، فالغاية من االحتياط حفظ مقاصد الشرع يضاد وخيال  أحكام الشرع فعال أو تركافيما الوقوع 
 .وأحكامه

قيد لبيان احلاالت اليت يشرع فيها العمل باالحتياط، وهي احلالة  ":عند العجز عن معرفة حكمه" -
 .اليت يعجز فيها املكل  عن الوصول إىل معرفة حكم الشرع يف الواقعة

حالل بنّي، وحرام بنّي، ومشتبهات،   ولتوضيح هذا القيد؛ فإن أحكام الشرع بالنسبة للمكل  ثالثة؛
أمور به شرعا يف األمور املشتبهات، على أن من معاين كما تضمنها حديث الورع، فمحل االحتياط امل

االشتباه اجلهل، والنسيان، والشك، واختالط احلالل باحلرام؛ حبيث ميكن عّد هذه األمور من أسباب 
 .وموجبات االحتياط يف الشرع

 :األلفاظ ذات الصلة بمعنى االحتياط /3

اء؛ النعدام ما يرجح أحدها على غريه، وهو هو اإلمساك عن األخذ يف مسألة برأي من اآلر : التوقف -
 .هبذا املعىن يعترب نوعا من أنواع االحتياط



 

4 

؛ إذ معناه يستعمل يف فهوم االحتياط باملعىن االصطالحيوهو أقرب األلفاظ مل :التحرز والتحفظ -
 .الغالب يف االبتعاد عن مواطن االشتباه، واألخذ للنفس مبا فيه طمأنينة وبعد عن الريبة

يعرب بعض الفقهاء عن معىن االحتياط بلفظ االستظهار، كما يف قول املالكية يف املعتادة  :االستظهار -
 .تستظهر بثالثة أيام؛ أي حتتاط بزيادة ثالثة أيام: ال ينقطع عنها الدم

هو جتنب الشبهات خوفا من الوقوع يف احملرمات، فهو أخّص من معىن االحتياط؛ ووجه ذلك  :الورع -
ورع يكون بالرتك، يف حني أن االحتياط يكون بالفعل كما يكون بالرتك، كما أن الورع عادة ما أن الت

 .يستعمل مبعىن االحتياط املندوب دون الواجب

 .أنواع االحتياط: ثانيا

فإنه يتنوع أنواعا عديدة باعتبارات خمتلفة،  -وإن كان من حيث املضمون شيئا واحدا  -االحتياط 
 :ألهم أنواعه، حبسب اجلهة اليت ينظر إليه منهابيان وفيما يلي 

 :يتنوع االحتياط حبسب من حيكم به إىل نوعني :أنواع االحتياط باعتبار مصدره /أ

وذلك إذا كان العقل هو املوجب لألخذ باألحوط، واحلاكم به، وهذا النوع من  :احتياط عقلي /1
على مذهب القائلني بأن األصل يف األشياء  حتياط ال يتصور يف األحكام الشرعية، إال يف النفياال

 .احلظر حىت يرد دليل اإلباحة

بلزوم األخذ باألحوط فعال أو تركا، عند الشك، أو العجز عن هو حكم الشرع  :احتياط شرعي /9
 :حتصيل املدرك الشرعي للواقعة، وهو قسمان

اليت أفادت أحكاما عملية مبنية ( من الكتاب والسنة)ويتمثل يف النصوص الشرعية  :احتياط توقيفي
على التحرز يف غشياهنا، ومراعاة االحتياط ألدائها، على حنو ما جاء يف إكمال عدة رمضان ثالثني يوما 

 .إذا انعدمت الرؤية، ومثله أيضا سجود السهو وما يتعلق بأحكام الشك يف الصالة

وهو عبارة عن الفتاوى الصادرة عن اجملتهدين يف مسائل ذات ترّدد وشك، واملبنية  :دياحتياط اجتها
 .على النظر يف مآالت األفعال، واالحتياط لألحكام

 :ميكن حصر أنواع االحتياط هبذا االعتبار يف ثالثة أشياء :أنواع االحتياط باعتبار متعلقه /ب
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، أو بني الوجوب واإلباحة؛ فاالحتياط الوجوب والندب إذا كان احلكم مرتددا بني :احتياط بالفعل /1
يف هذا املورد يكون بالفعل؛ تغليبا جلانب الوجوب على غريه، أو تردد احلكم بني الندب واإلباحة، 

 .فيغلب جانب الندب، ويؤتى به حتصيال ملصلحة املندوب

إذا كان احلكم مرتددا بني الكراهة والتحرمي، أو بني احلظر واإلباحة، أو تردد بني  :احتياط بالترك /9
 .الكراهة واإلباحة؛ فاالحتياط يف هذه احلالة يكون بالرتك واإلحجام؛ تغليبا جلانب احلرمة والكراهة

ند تساوي وهو اجلانب السليب من االحتياط، والتوق  يصري إليه اجملتهد غالبا ع :احتياط بالتوقف /3
 .رتب املصاحل واملفاسد يف نظره، وعدم وجود مرجح

 :ىل قسمنيإبه  عسم االحتياط بالنظر إىل حكم الشر ينق :أنواع االحتياط باعتبار حكمه /ج

وحمله إذا كان أصل املسألة التحرمي، أو الوجوب، ووقع تردد وشك يف حمل احلكم؛  :احتياط واجب /1
كان االحتياط واجبا بالرتك؛ مراعاة جلانب احلرمة، كما يف مسألة اختالط   فإذا كان األصل التحريم

ختلط من الصيد؛ صيانة احتياط هاهنا طرح ما صيد احلالل بصيد احملرم من غري متييز بينهما، فاال
 .جلانب احلرام

 ة يوملوجوب، كمن فاتته صال؛ كان االحتياط واجبا بالفعل؛ مراعاة ملصلحة اوإذا كان األصل الوجوب
 .تعيينها، فاالحتياط يف هذا املقام قضاء مخس صلوات على سبيل الوجوب ونسي

وموضعه أن يكون أصل املسألة املرتدد فيها الندب، فاالحتياط بفعلها ندبا  :احتياط مندوب /9
 .واستحبابا، ترجيحا ملصلحة املندوب، وأغلب مسائل االحتياط جارية على هذا النوع

 :حكم المشكوك فيه

إن كان أصله ثابت املشروعية، والشك واردا على انعقاد سبب وجوبه؛ فاالحتياط بفعله استحبابا؛   -
 .كمن شك يف بلوغ ماله النصاب، أو يف ترتب كفارة عليه، وحنوها

 .أما إن كان أصله غري ثابت املشروعية؛ فاالحتياط يف تركه؛ إذ الشكوك ال توجب شغل ذمة بريئة -

 :أنواع االحتياط الشرعي يف النقاط اآلتية هذا وميكن إمجال
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كمن فاتته صالة يوم ونسي تعيينها، فيجب عليه قضاء اخلمس   :احتياط لتحصيل مصلحة الوجوب -
 .احتياطا

كمن شك يف الغسلة الثالة يف الوضوء؛ أتى هبا أم ال؟ فيأيت   :احتياط لتحصيل مصلحة الندب -
 .بغسلة أخرى تغليبا ملصلحة الندب

فالواجب طرحهما معا؛ درءا كمن اختلط صيده بصيد حمرم ومل مييز، : ياط لدرء مفسدة المحرماحت -
 .ملفسدة التحرمي

ركعتا )كمن شك يف طلوع الشمس من عدمه ألداء السنن   :احتياط لدرء مفسدة المكروه -
 .، فيرتك ذلك حىت يتني طلوعها؛ احتياطا لدرء مفسدة املكروه(الشروق

 .العمل باالحتياطمجاالت  :ثالثا

 :مواضع العمل باالحتياط أربعة، توضيحها فيما يأيت

وذلك إذا كان أصل املسألة أو الواقعة ثابت املشروعية، والشك الشك يف التكلي ؛  :المجال األول
 .واردا على انعقاد سببها؛ كمن شك يف بلوغ ماله النصاب، أو شك يف ترتب كفارة ما عليه

حال ما إذا تيقن ثبوت واجب يف ذمته، وشك يف يف الشك يف املكل  به؛ وذلك  :المجال الثاني
 .تعيينه؛ كمن فاتته صالة يوم ونسي تعيينها

شغل ذمته بتكلي  ما، إذا تيقن املكل  الشك يف حتقق االمتثال؛ ويكون يف حالة ما  :المجال الثالث
 .يف الصالةوشك يف رفعه وفراغ ذمته منه؛ كمسألة سجود السهو من الشك 

اخلروج من "املسائل اخلالفية، فيأخذ املكل  باألحوط واألسلم لدينه، ومتثلها قاعدة  :المجال الرابع
مسألة قراءة البسملة مع الفاحتة يف : ، ومثاله"مراعاة اخلالف"، وقاعدة "اخلالف أوىل من الدخول فيه

 .الصالة عند من مل يوجبها؛ مراعاة للخالف

 .االحتياط وفوائده مقاصد :رابعا

صد وفوائد عديدة تعود على املكل ، سواء كان يف مقام االستنباط، أو كان يف مقام لالحتياط مقا
 :االمتثال، وميكن إمجال مقاصد االحتياط يف النقاط اآلتية
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وبتعبري آخر احملافظة على مقاصد الشريعة؛ فإن الشريعة قائمة  :المحافظة على مصالح األحكام /1
على درء املفاسد وتقليلها، وجلب املصاحل وتكثريها، واالحتياط من أهم الوسائل احملققة هلذا املقصد 

والشريعة مبنية على االحتياط واألخذ باحلزم، والتحرز مما عسى أن يكون : "العظيم،  يقول الشاطيب
سدة، فإذا كان هذا معلوما على اجلملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع يف الشريعة، بل طريقا إىل مف

املوافقات ". )هو أصل من أصوهلا، راجع إىل ما هو مكمل؛ إما لضروري، أو حاّجي، أو حتسيين
3/58.) 

حتصيل  فاألخذ باالحتياط يف املواضع اليت تقوى فيها الشبهات وترتقي إىل حيز االعتبار أقرب إىل
، وهذا أمر يدركه من سرب حقائق التشريع، وعلم مصاحل األحكام من اجملازفة برتكه واإلعراض عنه

 .مقاصده، فاالحتياط ميثل ضمانة لتحقيق مصاحل األحكام يف واقع التكلي 

فاالحتياط املعترب يقوم مقام الدليل الشرعي يف املسائل اليت يشتبه  :القيام مقام الدليل الشرعي /9
هد من األدلة األصلية ما ميكن التعويل عليه ورّدها إليه، فيلجأ إليه املكل  يف مثل هذه أمرها، ويعدم اجملت

 .وسالمة العمل، فال يصار إليه إال عند احلاجة( الذمة من التكلي براءة )األحوال طلبا ليقني الرباءة 

مقام املستند الذي يعتمد عليه اجملتهد يف استنباط احلكم الشرعي على وجه  كما قد يقوم االحتياط
 .التقوي والتعضيد يف اختيار اآلراء، فيجريه جمرى املرجحات

ال يوجب شيئا وال حيرمه، وإمنا هو  أن االحتياط من حيث ذاته  والذي جيدر التنبيه إليه يف هذا املقام
املواقع اليت تتوارد عليها الشبهات، فيحكم مبقتضاه فيها كاش  يكش  عن حكم الشارع األصلي يف 

جريا على قاعدة التقدير املقررة عند العلماء، مع مراعاة مقاصد الشارع يف حفظ مصاحل األحكام 
 .وصيانة جناب الدين

إبراء الذمة من عهدة التكلي ، سالمة الدين بفمن أهم مقاصد االحتياط  :سالمة الدين والعرض /3
يف الورع  ÷، وهو األمر املنوه به يف حديث النعمان بن بشري العرض من الطعن والتجريحوسالمة 

، فهذا احلديث (فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه: )×وترك الشبهات، وفيه قول النيب 
 .يعترب أصال يف العمل باالحتياط يف موارد الشبهات، وكاشفا عن أهم مقاصده
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الشبهات ذريعة إىل الوقوع يف احلرام احملض، يف ذلك أن الوقوع  :امتثال التكاليفتربية النفس على  /4
واالستكثار من املكروهات يؤدي إىل طرق باب احملرمات، ومن عود نفسه عدم االحرتاز مما يشتبه يف 

 .حكمه؛ أثر ذلك يف استهانته باحلرام غالبا؛ فيقع فيه مع العلم به

حقيقة، وإن مل يقصد الوقوع فيه، وال سيما عند متاثل األجناس، وتقارب فاملتساهل قد يقع يف احلرام 
األوصاف، وهاهنا يربز دور االحتياط وأثر التحرز يف صيانة أحكام الشرع، ومحل النفس على امتثال 

 .خوفا من الوقوع فيها أوامر الشارع ونواهيه، واالحتياط هلا

والدعة، ختلد إىل الكسل والبطالة، وتستصعب السهل  مث إن من املعروف عن النفس أهنا تواقة للراحة
امليسر، وتركن إىل طلب الرخص، والبحث عن األخّ  األيسر، وإدمان هذه األمور جير إىل مفاسد كثرية 
ال ختفى على ذوي البصرية بأحوال الناس، واملكل  إذا ما ألزم نفسه األخذ مبا هو أوثق فإنه يكبح مجاح 

وفاهتا، فتسمو نفسه عن التشوف إىل احلرام، فضال عن حماولة التلبس به، كما نفسه، ويقطعها عن مأل
تولد لديه رغبة حثيثة يف اإلسراع يف اخلريات، والعمل باالحتياط من شأنه أن خيرج املكل  من رق نفسه 

 .×إىل موافقة شرع اهلل وسنة رسوله 

مثرات العمل باالحتياط املنضبط بالشرع يف فمن أبرز  :تحقيق االطمئنان القلبي والراحة النفسية /5
أمور الدين والدنيا احلصول على يقني اخلروج عن التبعة والعهدة؛ وذلك يورث االطمئنان القليب، والراحة 
الذهنية، ويدفع عن املكل  احلرج النفسي الذي ينتج عن التساهل واالستهانة بالتكالي ، ويقيه اخلوف 

، وحيفظه من مغبة اآلثام، ويف مقابل ذلك؛ فإن ترك العمل باالحتياط جيّر من الوقوع يف ورطة املخالفة
الرب ما اطمأنت إليه : )على املكل  ثقال من الشكوك املقلقة، واهلموم احملزنة، ويف هذا املعىن احلديث

 (.النفس، واطمأن إليه القلب، واإلمث ما حاك يف نفسك، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك

 .أسباب االحتياط المعتبر: امساخ

يعّد الدافع األساس لسلوك سبيل االحتياط، والسبب الرئيس الذي تنشأ  -أو قيام الشبهة  -إن الشك 
عنه مجيع املثارات والدواعي اليت حتوج املكل  إىل العمل باالحتياط؛ فمبىن االحتياط على الشك، وأما 

لبة الظن مما هو معترب شرعا يف تقرير األحكام، فإن العمل مع قيام األمارة اليت حيصل هبا العلم أو غ
 .باالحتياط ال يكون سائغا؛ إذ التعويل حينئذ على األمارة اليت يستند إليها يف إثبات األحكام
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والشك الذي يطرأ على املكل  فيما يتعلق حبكم الشرع قد يقع يف أصل احلكم، وهو ما يسمى الشبهة 
ع احلكم، ويطلق عليه الشبهة املوضوعية، وقد يقع يف مآل احلكم، وهو ما احلكمية، وقد يقع يف واق

 :يعرف بقاعدة سّد الذرائع، وفيما يلي بيان هلذه األسباب ومثاراهتا

املراد بأصل احلكم الدليل الذي يستفاد منه احلكم، وورود الشك عليه  :الشك في أصل الحكم /1
من ثالث جهات؛ من جهة عدم الوقوف عليه، ومن جهة خفاء داللته، ومن جهة معارضته بغريه، وهو 
هبذا ال يتصور طرّوه على غري اجملتهدين؛ إذ العامة ال مدخل هلم يف النظر يف أدلة الشرع، وال يتصور 

 .هلم يف هذ املقامحصول الشك 

مث إن الشك يف أصل احلكم إمنا يتصور من اجملتهد قبل البحث والتأمل الكايف يف نصوص الشرع 
أما بعد البحث والتحري فال بد أن ينقدح يف ذهن اجملتهد مايدفع ذلك؛ فقد خيفى على الدليل وموارده، 

له ما يبنها ويفصلها، كما قد تتدافع  مث يظهر له بعد البحث والتأمل، وقد ختفى عليه الداللة مث يظهر
 .يف نظره األدلة وتتعارض، مث بعد البحث تظهر له أمارة مرجحة

سباب انبعاث الشبه احلكمية يف نفس املكل ، وذلك ال أيعترب فقد الدليل من  :خفاء الدليل لفقده -
يغلب على الظن انتفاؤه،  حيصل إال بعد التفتيش التام عنه يف مجيع مظانه اليت حيتمل وجوده فيها، حىت
 .اشتهاره موهذا أمر ال يتصور إال إذا كان اجلهل آتيا من قبل خفاء الدليل ذاته؛ لعد

فعدم الوقوف على الدليل كاف إلثارة االشتباه يف نفس اجملتهد، ليصري إىل العمل باالحتياط؛ ال نعدام 
 .ما يؤّمن من الوقوع يف ورطة املخالفة يف تلك املرحلة

املقصود باإلمجال طريان االحتمال على الدليل، مبا يثري يف النفس شكوكا  :خفاء الدليل لإلجمال -
 .من أول النظر وشبها متنع ترجيح معىن على غريه

الناشئ عن اإلمجال الواقع يف بعض األدلة يعذر فيه اجملتهد اتفاقا، ومصريه إىل التعلق مبسلك  واالشتباه
 التعرف على مراد الشارع؛ على أن االشتتباه الناشئ عن اإلمجال نسيب؛ االحتياط بعد بذل الوسع يف

فما يكون جممال عند جمتهد قد يكون واضحا عند غريه، فسلوك اجملتهد سبيل االحتياط نتيجة االشتباه 
 .الناشئ عن اإلمجال مؤقت إىل حني الوقوف على املعىن املراد

وسبب من أسباب والشبه،  وكالشك رداتادهلا من مو فتكافؤ األدلة وتع :خفاء الدليل للتعارض -
ومنشأ االحتياط االختالف، وما اختل  العلماء فيه لتكافؤ األدلة يف حتليله وحترميه يعد من املتشاهبات، 
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عند وقوع التعارض هو الرتدد يف محل املسألة على أحد االحتماالت القائمة مبحل احلكم؛ مما جيعل 
احلكم الذي ينتجه االجتهاد يف املسألة، وال يرتفع أثر الشك عن النفس إال الشك مالزما للتصرف وفق 

بعد أن يتجاوز اجملتهد العمل باجتهاده إىل مقتضى االحتياط؛ من أجل احلصول على يقني يطمئن به 
 .على سالمة االجتهاد، وصحة العمل

هو ما يعرتي احلكم الشرعي املعلوم من أحوال قد تشكل أمره على  :الشك في واقع الحكم /9
: املكل ، وحتول دون متكنه من امتثاله على وجه حيصل به اليقني أو الظن برباءة الذمة، فهو بتعبري آخر

 .الشك يف حتقق االمتثال، وفراغ الذمة من التكلي  باحلكم، يف حالة العلم التفصيلي به

ام يعترب من أوسع أبواب االحتياط، وأشدها غموضا؛ إذ اإلشكال الوارد عليه والشك يف واقع األحك
ليس من جهة دليله الذي تضمنه، وإمنا من جهة التطبيق والعمل به، وذلك باب واسع لالختالف، وله 

 :أسباب كثرية ميكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية

ووجوب العمل باالحتياط يف هذا املوضع  هما؛اختالط احلالل باحلرام على وجه يتعّذر معه التمييز بين -
وال ميكن التمييز بينهما ولو حكما، مرده إىل أن املباح اشتبه باحملظور يف موضع ال تبيحه الضرورة، 

 .تعني على املكل  الك  عنهما صيانة جلانب احلرمة، ومن باب ما ال يتم ترك احملرم إال برتكهيف

، واملراد به السبب املعترب الذي يصلح لنقل حكم األصل املعلوم من الرتّدد يف الناقل عن حكم األصل -
، وتقييد السبب بأن (الشك يف السبب احمللِّل أو احملرِّم)اإلباحة إىل التحرمي، أو من التحرمي إىل اإلباحة 

 .يكون معتربا حترزا عن األوهام اليت ال ترقى إىل معارضة األصل

؛ فإن التعويل يكون على لعوارضا أن ما كان له حكم ثابت قبل طروّ  :واألصل املطّرد يف هذا الباب هو
ا ما مل يكن له حكم ذلك احلكم، حىت يثبت النقل عنه بالناقل املعترب، وليس لالحتياط فيه جمال، وأم

واضح قبل ذلك؛ فهو الذي جرى فيه اختالف العلماء بني وجوب األخذ باألحوط أو استحبابه، وكان 
 .التعامل مع مسائله احلظ األوفرلالحتياط يف 

؛ وهي العالمات واألمارات اليت يستعني هبا املكل  يف التعرف (معرفات األحكام)تعارض املعرّفات  -
على حكم الشارع من أخبار، وقرائن أحوال، فيسلك يف مثلها سبيل االحتياط إذا تعارضت وانعدم 

 .الرتجيح بينهما
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مبخالفة أو معصية؛ على حنو الصالة بالثوب اقرتان السبب املبيح )ل مقارنة املخالفة للسبب احمللِّ  -
، فالسبب املبيح ظاهر معلوم، وإمنا (املغصوب، أو يف األرض املغصوبة، أو بيع العنب ملن يعصرها مخرا
 .طرأ الشك وقامت الشبهة من جهة املعصية واملخالفة اليت اقرتنت به

احلالة العامة اليت هي مبثابة قانون مرعي ابتداء من غري  :لاألصبمعارضة الظاهر لألصل، واملراد  -
القرائن اليت تدل على أمر من األمور، فهذه القرائن قد  :بالظاهرحاجة إىل دليل خاص عليه، واملقصود 
عنه الشك، وتقوى يف جانبه الشبهة؛ كما يف صورة ثياب الصبيان تكون خمالفة ملقتضى األصل، مبا ينشأ 

غالبا عن النجاسة كمدمين اخلمر، وكثياب الكفار، فاألصل يف مثلها الطهارة، وهذا  ومن ال يتحرز
األصل معارض بظاهر هو أن الغالب على أمثال هؤالء عدم توقي النجاسة، فمقتضى العمل باالحتياط 

األخذ هر، ما مل يؤل إىل نوع من املشقة واحلرج، فإن آل إىل شيء من ذلك كان يف ذلك األخذ بالظا
 .األصل هو األفضلب

مآل احلكم هو ما ينتهي إليه العمل من صالح أو فساد، والشك فيه  :الشك في مآل الحكم /3
يكون بالشك يف متعلقه؛ وذلك من حيث احتمال إفضائه إىل ما هو من قبيل املمنوع، وهذه املسألة 
مردها إىل قاعدة الذرائع، واليت تعترب من أعظم الشواهد الدالة على سالمة العمل باالحتياط، وموافقته 

 .عمقاصد الشار 

والشك يف مآالت األحكام يعترب من أبرز اجملاالت اليت تظهر فيها احلاجة إىل العمل باالحتياط واحلزم، 
واألصل يف ذلك أن النهي عن مقاربة الشبهات ألجل مفسدة الوقوع يف احلرام؛ إما حاال بأن يكون 

كان الفعل مباحا إال أنه يفضي يف ، أو بأن  ، وإما مآال عن طريق التدرج والتساهلحمرماالفعل املشتبه فيه 
 .الغالب إىل املفسدة، أو يقع على وجه يفضي إليها

 .حجية االحتياط: سادسا

 :مشروعية العمل باالحتياط، وموقف العلماء منه/ 1

 :احلديث عن مشروعية العمل باالحتياط ميكن رّده إىل النقاط اآلتية

على مشروعية العمل باالحتياط، وإقرارهم بأن كثريا من مسائل  -من حيث اجلملة  -العلماء  اتفاق -
 .الشرع وأحكامه بنيت على مراعاة هذا األصل واعتباره
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ألمر ليس واقعا يف حقيقة ا ،ما نقل عن بعض العلماء من رّدهم االحتياط يف بعض الصور واملسائل -
؛ وإمنا هو تنازع يف وقائع معينة، أو اختالف يف اإللزام به من ورفضه على إنكار االحتياط من أصله

 .عدمه

حقيقة اخلالف اجلاري بني العلماء يف العمل باالحتياط إمنا تقع على االحتياط املبين على الشك  -
رف بقاعدة الذرائع واعتبار املآل، جريا على اخلالف األصويل يف هذه املتعلق مبآل احلكم، أو ما يع

 .من الناحية النظرية القاعدة

فإن مشروعية العمل باالحتياط تعترب من القضايا املتفق عليها بني العلماء قاطبة، فاجلميع يصرّح : وعليه
مبشروعية االعتماد على هذا املسلك التشريعي فيما ال يعّد من مسائل الفروع، واختالفهم يف جواز 

ته هبذا االسم، ال يعين وجود اخلالف يف أصل التعويل عليه يف بعض الصور، أو يف تسمية بعض حاال
 .املعىن

إىل تنازع العلماء يف  -من جهة أخرى  - أض  إىل ذلك أن اخلالف الواقع يف العمل باالحتياط مرّده
على حنو )وجوبه من عدمه، ففي حني يرى فريق من العلماء أن االحتياط منه واجب، ومنه مندوب 

ويف طليعتهم ابن حزم الذي يدور االختالف يف  - خر من العلماء، يرى فريق آ(التقسيم الذي تقدم
أن االحتياط ال يكون إال مندوبا، وال ميكن حبال أن يكون مصدرا  -العمل باالحتياط على موقفه منه 
 .لإللزام على أحد من املكلفني

و قائم منها مقام وجتلية النظر يف هذه املسألة تتضح بفهم منزلة االحتياط من سلم مقاصد الشريعة، فه
الوسائل، عائد عليها باحلفظ والصيانة، ومعلوم أن الوسائل هلا أحكام املقاصد، فوسيلة الواجب واجبة، 
ووسيلة احلرام حمرمة، ووسيلة املندوب مندوبة، ووسيلة املكروه مكروهة، وبه يتضح حكم االحتياط، 

كن العدول عنه يف هذه املسألة هو فصل القول فيه بني الوجوب والندب؛ إذ الصحيح الذي ال ميو 
انقسام االحتياط إىل واجب ومندوب، وذلك راجع إىل قوة الشبهة القائمة باحملل، وما ينتج عن األخذ 

 .بالفعل املشتبه يف حكمه
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 :أدلة العمل باالحتياط/ 9

 :األدلة العامة لمشروعية العمل باالحتياط/ أ

 :من القرآن

، وجه االستدالل من [الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث يا أيها: ]قول اهلل تعاىل -
أن اهلل تبارك وتعاىل أمر باجتناب ظنون كثرية غري حمرمة؛ لئال يؤدي إىل الوقوع يف الظن احملرم، : اآلية

 .وتلك هي حقيقة االحتياط

، فقد حرم اهلل سبحانه [عدوا بغري علموال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل : ]قوله سبحانه -
ى سب اهلل تبارك وتعاىل، فأمر  األصل، لئال حيمل ذلك الكفار علسب آهلة املشركني مع إباحته يف

باجتناب ما هو مباح حذرا من الوقوع فيما هو ممنوع، وهذه اآلية تعد أصال يف سد الذرائع، ومن 
 .لشريعة كلهااألسس اليت يقوم عليها املسلك االحتياطي يف ا

، وجه [يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا وللكافرين عذاب أليم: ]قول اهلل تعاىل -
أهنا قد هنت عن استعمال ألفاظ ال حرج قيها ظاهرا؛ الحتمال : داللة هذه اآلية على املقصود

 .وعية العمل باالحتياطاستخدامها يف غري ما عهدت فيه، ففيها داللة ظاهرة على مشر 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على : ]قول اهلل تعاىل -
، ففي اآلية حتذير للمؤمنني من مغبة التعجل يف األخبار، والتسرع يف تصديقها، [ما فعلتم نادمني

قوع يف ظلم من تتعلق هبم، ويف ذلك دعوة ظاهرة إىل واحلكم على أساسها؛ ملا جيره ذلك غالبا من الو 
 .لزوم األخذ باحليطة يف التعامل مع األخبار

 :من السنة

إن احلالل بنّي، وإن احلرام : )قال × أن النيب ÷ ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشري -
بنّي، وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، 

. احلديث...( ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام؛ كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه
عاد عن مواطن الشبهات اليت هي ذرائع إىل احلرام أرشد إىل االبت × أن النيب: الشاهد من احلديث

ووسائل مفضية إليه؛ فإنه خياف من الوقوع يف احلرام وإن مل تكن حمرمة، فمن احتاط لنفسه مل يقرب 
 .لئال يقع يف املعاصي، وهذا احلديث يعترب أصال يف الورع واالحتياط وترك الشبهات ؛الشبهات
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: ×حفظت من رسول اهلل : قال ÷حيح عن احلسن بن علي ما رواه الرتمذي والنسائي بسند ص -
أمر باجتناب ما يرتاب املكل  يف أمره،  ×أن النيب : ، وجه االستدالل(دع ما يريبك إىل ما ال يريبك)

وتضطرب نفسه بشأنه، واالستعاضة عنه مبا هو حالل خالص؛ فإن يف ذلك مأمنا له من مغبة الوقوع يف 
 .كون مبواقعة اجملهول، وهذا هو معىن االحتياطاملخالفة اليت غالبا ما ت

الرب ما سكنت : )×عما حيل له وحيرم عليه، فقال  ×أنه سأل النيب  ÷عن أيب ثعلبة اخلشين  -
، (إليه النفس واطمأن إليه القلب واإلمث ما مل تسكن إليه النفس ومل يطمئن إليه القلب وإن أفتاك املفتون

 .رواه أمحد، وهو حديث صحيح

أن سكون النفس إىل الشيء، واطمئنان القلب إليه يعّد من أوضح األمارات اليت : الشاهد من احلديث
يسرتشد هبا املكل  يف معرفة احلالل من احلرام، فيلزم طريق احلزم واحلذر، وجيتنب ما اشتبه عليه حكمه، 

 .ويف ذلك تلويح بأمهية العمل باالحتياطوحاك وترّدد يف نفسه أمره، 

 :لة العمل باالحتياط على وجه الخصوصأد/ ب

قد : أنه تزوج أم حيىي بنت أيب إهاب؛ فجاءت أمة سوداء، فقالت ÷عن عقبة بن احلارث  -
وكي ؛ وقد : )فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: فأعرض عين، قال ×أرضعتكما، فذكرت ذلك للنيب 

 .أخرجه البخاري. ، فنهاه عنها(زعمت أن قد أرضعتكما؟

أمره باالحتياط واألخذ باحلزم والثقة، مع عدم العلم بصحة خربها، خوفا  ×أن النيب : داللوجه االست
 .من أن يؤدي ذلك إىل الوقوع يف احلرام

أن سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة اختصما إىل النيب  ’ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة  -
يا رسول اهلل، هذا ابن أخي، انظر إىل شبهه بعتبة، : يف ابن أمة زمعة؛ فقال سعد بن أيب وقاص ×

يا : شبها مل ير الناس شبها أبني منه بعتبة، فقال عبد اهلل بن زمعة ×فرأى رسول اهلل : قالت عائشة
راش، وللعاهر الولد للف: )×رسول اهلل، هو أخي، ولد على فراش أيب من جاريته، فقال رسول اهلل 

مع أنه يف ظاهر الشرع أخوها  -باالحتجاب منه  سودة   × ، فأْمر النيب(احلجر، واحتجيب منه يا سودة
ملا رأى شبهه البنّي بعتبة بن أيب وقاص؛ حيث خشي أن يكون من مائه؛ فيكون أجنبيا  -إذ ُأحلق بأبيها 

 .عنها؛ فأمرها باالحتجاب منه حتياطا
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إذا أصاب : )×عن املعراض؛ فقال له النيب  ×سألت رسول اهلل : قال ÷عن عدي بن حامت  -
يا رسول اهلل، أرسل كليب وأمسي عليه، : ، قلت(حبده؛ فكل، وإذا أصاب بعرضه؛ فال تأكل؛ فإنه وقيذ
ال تأكل؛ إمنا : )×فقال له النيب  يهما أخذ؟أفأجد معه على الصيد كلبا آخر مل أسّم عليه، وال أدري 

 .أخرجه البخاري وغريه(. كلبك، ومل تسّم على اآلخرمسيت على  

من الصيود اليت يدركها، وال يستطيع التأكد من  عدي بن حامت برتك ما اشتبه عليه ×فقد أمر النيب 
أمرها، لسبب من األسباب املثرية للشك واحلرية بشأهنا، ومن ذلك أن يشارك الكلب  املرسل  كلٌب أخر 
مل يسّم عليه؛ فكان يف فتياه داللة على االحتياط يف احلوادث والنوازل احملتملة للتحليل والتحرمي؛ الشتباه 

 .أسباهبا

إذا رميت سهمك فاذكر : )قال لعدي بن حامت ×ء يف رواية مسلم يف احلادثة عينها أن النيب ما جا -
، (إال أن جتده قد وقع يف ماء؛ فإنك ال تدري املاء قتله أوسهمك اسم اهلل، فإن وجدت قد قتل؛ فكل،

ألجل اشتباه ووجه العمل باالحتياط يف هذه احلادثة ظاهر، فالنهي عن أكل ما يدركه من الصيود غريقا 
؛ فإنه مرتّدد بني املوت بالرمية أو املاء، وال مرجح ألحدمها على اآلخر، فلزم الرجوع السبب احمللِّل باحملرِّم

 (.حرمة اللحوم حىت يتيقن سبب إباحتها)إىل األصل 

 :من عمل الصحابة

ما رواه ابن أيب شيبة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما يف الثوب تصيبه جناسة؛ فال يعرف  -
، فالقول بوجوب تعميم غسل الثوب كله ÷، ومبثله أفىت أبو هريرة "يغسل الثوب كله: "موضعها، قال

نجس، مع أن النجاسة مل تصب إال بعض الثوب جار جمرى االحتياط الالزم عند اختالط الطاهر بال
وانعدام ما ميكن التعويل عليه يف التمييز بينهما، فاحلكم العام يف ذلك هو لزوم حتصيل يقني الرباءة من 
عهدة التكلي ، وملا كان ذلك ال يتحقق يف مثل هذه املسألة إال بغسل الثوب كله، فقد أفىت به ابن 

 .من فقهاء الصحابة اعمر وأبو هريرة وغريمه

أهنا سئلت عن أكل  ’عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم املؤمنني عائشة  ما رواه اإلمام مالك -
 ".يا ابن أخي إمنا هي عشر ليال؛ فإن ختّلج يف نفسك شيء فدعه: "الصيد للمحرم؛ فقالت
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ظاهر يف الداللة على أن العمل باالحتياط يف مواطن االشتباه كان معىن  ’فهذا األثر عن عائشة 
ضي اهلل عنهم، ومسلكا ثابتا يف أذهاهنم، يعّولون عليه كلما أعوزهم الدليل قارّا يف نفوس الصحابة ر 

 .الظاهر يف املسألة اليت يسعون ملعرفة حكم الشارع فيها

إذا مّت فال تؤذنوا يب؛ إين أخاف أن يكون : "أنه قال ÷ما رواه الرتمذي عن حذيفة بن اليمان  -
 ."ينهى عن النعي ×نعيا، فإين  مسعت رسول اهلل 

؛ إمنا كان من إعالم الناس مبوته، مع كون ذلك من األمور املتفق على جوازها ÷فمنع هذا الصحايب 
خمافة الوقوع يف خمالفة الشرع؛ وذلك بأن يتتابع فيه الناس ويتجاوزوا احلد املسموح به؛ فيقعوا يف سنة 

 .عن العمل هبا، وحذر من جماراة أهلها ×اجلاهلية اليت هنى النيب 

مروي عن مجلة من الصحابة والتابعني، واحلامل هلم على ذلك االحتياط  ÷وصى به حذيفة وما أ
 .لنهي الشارع عن النعي أن تنتهك حرمته

 :من المعقول

اجتاه العقول السليمة إىل األخذ مببدأ االحتياط؛ كونه قائما على املوازنة بني املضار واملنافع، وخادما  -
أو العقل، أو املال، أو  ؛ سواء تعلق ذلك حبفظ الدين، أو النفس،املصاحلألصل درء املفاسد وجلب 

 .العرض

مث إن مؤّدى العمل باالحتياط حتقيق اليقني ودرء الشك، وهو أصل معّول عليه يف كثري من أحكام  -
 .الشرع، ويعّد قاعدة من القواعد العامة للشريعة اإلسالمية

وإن مل يكن مقصودا للشارع أصالة فهو مقصود تبعا، وإن مل يكن مقصدا من مقاصد الشرع  فاالحتياط
 .سيلة من الوسائل لتحقيق مقاصد الشرع وصيانتهاو فهو 

 .شروط العمل باالحتياط: سابعا

إن العمل باالحتياط ال خيرج عن كونه نوعا من أنواع االجتهاد مبفهومه العام، ومن املعلوم أن االجتهاد 
ليس مقبوال من أحد ما مل يكن موافقا لقواعد التشريع العامة، ومتناسقا مع أصوله الكلية، واالحتياط 
باعتباره مسلكا من مسالك االجتهاد ال جيوز العمل به يف مدرك الشرع والعقل؛ إال إذا كان منضبطا 
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قوع يف مظاهر احليدة جبملة من املعاين الشرطية اليت من شأهنا أن تقّومه، وتصون اآلخذ به عن الو 
 .واالحنراف، وفيما يلي بيان ألهم الشروط اليت ينبغي االلتزام هبا عند انتهاج مسالك االحتياط

االحتياط املعترب قيام الشبهة، وال يعين ذلك سلوك منهج االحتياط مع  ضوابطمن  إن :قوة الشبهة/ 1
وجود أي شبهة؛ بل ال بد أن يقوم بتلك الشبهة من املعاين ما يرفعها إىل حيز االعتبار، ومما يوضح ما 

 :يتعلق هبذا الشرط

ارضها أو تومهها ؛ فما جتردت مصلحته من غري حتقق مفسدة تعةالشبهة ما ترّدد بني املصلحة واملفسد -
فال احتياط فيه، وكذلك ما متحضت مفسدته من غري حتقق مصلحة تعارضها أو تومهها فال احتياط فيه؛ 

 .الختصاص االحتياط مبواطن االحتمال

األمر املشكوك فيه إن كان له أصل ميكن الرجوع إليه فإن املتعني اعتبار ذلك األصل، واجلري على  -
 .الدليل املعتربمقتضاه حىت يتبني خالفه ب

قوية؛ حبيث ال تنزل إىل مستوى األوهام اليت ال يشهد  من شرط الشبهة الداعية لالحتياط أن تكون -
حىت ميكن  هلا الشرع بالنهوض ملعارضة األصول، فال بد أن تنهض الشبهة مبعارضة حكم األصل

 .اعتبارها

أقوى من ظن  -الشبهة  -ظن ثبوهتا  أن يكون)أن يغلب على الظن وجودها من غري تقدير انتفائها  -
 .(انتفائها

الشبهة : "قيام الشبهة القوية هو أساس قيام معىن االحتياط واعتباره، وقد كان من القواعد الشائعة -
 ".تقوم مقام احلقيقة فيما يبىن أمره على االحتياط

فقد يتوفر يف االحتياط مقومات االعتبار، ومع ذلك ال يشرع العمل  :عدم مخالفة المنصوص عليه/ 9
به؛ لكون الشرع جاء مبا خيال  مقتضاه، فالشبهة وإن قوي جانبها يف املسألة إال أن الشارع قد نص 

 :على عدم اعتبارها، أو على خالف مقتضاها، ومن أمثلته

يكون من رمضان، خصوصا إذا كان يوم  فالشبهة يف هذه املسألة أن يوم الشك قد :صيام يوم الشك
نص الشارع على عدم اعتبارها، فجاء عنه النهي عن صيام يوم  -على قوهتا  -صحو، فهذه الشبهة 

 .الشك
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تعتد بأبعد األجلني، والشبهة يف ذلك  اعلى قول من ذهب إىل أهن :عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أن فيها مجعا بني النصوص  يهمن عهدة التكلي ، يضاف إلحصول اليقني من متام العدة، وبراءة الذمة 
قد دل الشرع على خالف مقتضاها، وذلك برتجيح أحد  املتعارضة، فهذه الشبهة على قوهتا ووضوحها

 (.، وعلى العدة بأبعد األجلنيترجيح العدة بوضع احلمل على العدة باألشهر)اجلانبني على اآلخر، 

قصود بالبديل الشرعي ما نص الشارع على اعتباره ومراعاته عند فقد امل :انتفاء البديل الشرعي/ 3
 :الدليل، وهو أحد أمرين

ثناء صالته، فيستصحب حكم األصل أاستصحاب األصل، كمسألة من شك يف خروج احلدث منه  -
 (.فال خيرج حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا: )حىت يتيقن احلدث، للحديث( الطهارة)

أن حيكم مبا يدل ( القاضي)كما يف األخذ بشهادة العدول؛ فإن الشارع أمر احلاكم العمل بالظواهر؛   -
 .عليه ظاهر الشهود إذا زكاهم التقات، وأن ال يرّد شهادهتم جملّرد االحتياط والشك

فما تردد حكمه، أو قوبت الشبهة يف أحد جانبيه وأمكن رّده إىل األصول، أو األخذ بالظواهر صري 
 .تعّذر ذلك تعني املصري إىل االحتياطإليه؛ حىت إذا 

ملا ُعهد عن الشرع من رفع احلرج واملشقة غري املعتادة، فإذا كان  :أن ال يوقع العمل به في الحرج/ 4
 .أو املشقة الزائدة عن القدر املعتاد فال اعتبار به باالحتياط يفضي إىل نوع من احلرجالعمل 

املعهود عن الشارع أنه ال يلتفت إىل األوهام والشكوك اليت ف :أن ال يفضي العمل به إلى الوساوس/ 5
وألن اتباع سبيل االحتياط يف كل ما يتوهم أو ال تقوى على معارضة حكم األصل؛ ال تستند إىل أصل، 

من الشبه من غري نظر لقوهتا، واعتبار الشارع هلا يؤدي إىل الوقوع يف الغلو والتنطع يف الدين، ومعلوم 
 .والتنطع ألصل اليسر ورفع احلرج الذي قام عليه الدين منافاة الغلو

وضابط التمييز بني الوساوس واالحتياط أن الوساوس يف حقيقتها احتماالت جمردة ال تستند إىل اصل 
ثابت، وال تقوم على ظاهر معترب؛ فالشك القوي ما استند إىل أمارة وعالمة، كالشك يف طهارة ثياب 

لنجاسة، أما الوساوس واألوهام فهي جمرد احتمال من غري استناد إىل أمارة وأغراض من عادته مباشرة ا
 (.توهم وجود ما ليس بكائن، أو توهم وجود ما الغالب انتفاؤه، مث احلكم حبصوله)أو عالمة 

 .ومن أمثلة االحتياط املفضي إىل الوساوس تأخري الفطور وتعجيل السحور حبد مبالغ فيه
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عية، واالطمئنان ألن القصد من االحتياط انتفاء املخالفة الشر  :يتحقق المقصود من العمل به أن/ 6
، يف حدود القدر املعهود املعترب، ويكفي يف ذلك غلبة الظن؛ فإهنا تقوم مقام اليقني يف إىل براءة الذمة

 .حال تعّذر حتصيله

الحتياط يف حقه ال يتم املقصود منه أن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ فإن ا: ومثال ذلك
صاب موضع أإال بغسل الثوب كله، فلو غسل بعضه دون بعض مل يكن على يقني وال ظن من أنه 

 .النجاسة

فاألصل العام يف أبواب االجتهاد على اختالفها أن  :أن ال يكون معارضا باحتياط أقوى منه/ 7
ضى الشرع والنظر العمل باملرجوح مع قيام الراجح؛ األقوى مقدم على األضع  اتفاقا، وال جيوز يف مقت

فإذا حدث وجتاذب فرعا واحدا أكثر من احتياط؛ فإن العربة باألقوى، وعلى املكل  أن يتعرف على 
مالمح القوة يف طريف النزاع، وحيكم بالتقدمي لالحتياط الذي حتققت فيه، والضابط العام يف ذلك النظر 

 .وازنة بينهاإىل املصاحل واملفاسد، وامل

صالة املستحاضة يف غري أيام حيضها، فاملسألة يكتنفها احتياطان متعارضان؛ : ومن األمثلة على ذلك
احتياط للحيض بعدم غشيان الصالة أثناءه، واحتياط للصالة بعدم تفويتها أو إخراجها عن وقتها، 

 .صالة على جانب االحتياط للحيضلشرع جاء بتغليب جانب االحتياط للفا

 .حتياط المعتبرمقومات اال: ثامنا

من خالل الشروط السالفة الذكر للعمل باالحتياط نصل إىل أن األخذ مببدأ االحتياط يف الشريعة 
 :اإلسالمية قائم على ثالث مقومات

؛ أي قيام الدليل على ثبوته واستحسانه يف املسألة، فال االستناد إلى أصل يصلح لالعتماد عليه/ 1
مثال  )عن الدليل، فال يصار إىل االحتياط بناء على اهلوى، أو تصور العقل،  اجملّردعربة بالشّك 

 (.صيام يوم الشك: االحتياط الذي ال يستند إىل أصل

قوة ) ، فال عربة باألوهام اجملردةقيام ما يدعو إلى العمل به من الشبهات التي يعتبرها الشارع/ 2
 .(الشبهة

، والذي حيسم األمر يف املسألة الواقع فيها ترّدد؛ من نص، لتعويل عليهانتفاء المدرك الذي يمكن ا/ 3
أو إمجاع، أو قياس، أو أصل، أو ظاهر معترب، وحنوها؛ فإن وجد شيء من ذلك، ومل حيل دون الوصول 
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إىل مدرك احلكم منه مانع، فإن اللجوء إىل االحتياط يكون ضربا من اجملازفة، وخروجا عن مقتضى 
 .التشريع

 .الك العمل باالحتياط عند الفقهاءمس: تاسعا

جمتهدا كان أو )املقصود مبسالك العمل باالحتياط الطرق واملناهج واألساليب اليت يتمكن هبا املكل  
من العمل مبقتضى االحتياط؛ عند قيام الشبهة وترّدد الشكوك مبا حيول دون الوصول إىل احلكم ( مقلدا

 .على اهليئة اليت شرع هبا

الشك يف التكلي ، )بيق االحتياط، أو األخذ مبقتضى االحتياط من خالل جماالته السال  ذكرها وتط
 :وارد يف مقامني( يف حتقق االمتثال، املسائل اخلالفيةوالشك يف املكل  به، الشك 

 .استنباط األحكام من أصوهلا، أو مقام البحث عن احلكم الشرعي، والذي هو مقام اجملتهدين -

 .األحكام الشرعية يف حماهلا، أو مقام العمل باحلكم الشرعي امتثال -

 تنطبق على املقامني مجيعا، استنادا إىل األصل املعّول عليه يف - على تداخلها -املسالك وهذه 
 :من هذه املسالكو ونفي الشكوك؛  االحتياط؛ الذي هو درء الشبهات

ه ومراعاته، وهو املعّول عليه عند مساورة وهو أصل ُعهد عن الشرع اعتبار  :البناء على اليقين/ 1
أن النيب  ÷رك الشرعي، وأصله حديث أيب سعيد اخلدري الشبه، وانتفاء املرجِّح أو املد الشكوك وورود
إذا شك أحدكم يف صالته؛ فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، ولينب على ما : )قال ×
 .رواه مسلم .احلديث( استيقن

وألن اليقني مطلوب من املكل  حتصيله يف أحوال التعبد؛ تعني عليه السعي يف حتصيله، ونيله باملدارك 
هو ، وعدم اخلروج عن مقتضاه إال مبا (حصول اليقني بالعلم، أو ما يقوم مقامه من غلبة الظن)الشرعية 
، ومن "اليقني ال يزول بالشك": أو أكرب درجة منه؛ وهلذا كانت القاعدة العامة من قواعد الدين مبنزلته
 ".اليقني ال يزال إال بيقني مثله: "فروعها

 :من طرق حتصيل اليقني

ومعناه أن من وجب عليه شيء مل ينفعه يف ختليص ذمته إال اليقني؛ ألن  :التمسك بأصالة الوجوب -
ما   بيقني أوُعمرت بيقني بقيت مشغولة، وأصبح انشغاهلا أصال مستصحبا ال يزال عنه إالالذمة إذا 
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يقوم مقامه، فمن شك هل صلى الظهر أم ال من غري مرجح تعنّي عليه صالهتا براءة للذمة، وخروجا من 
 ".إذا اشتغلت الذمة باألصل مل تربأ إال باليقني: "عهدة التكلي ، ومنه القاعدة الفقهية

عن هذا الوص  إال يقني ومؤّدى ذلك أن ما ثبت حترميه بيقني ال خيرجه  :التمسك بأصالة التحريم -
 ".االحتياط يف باب احلرمة واجب: "مثله، وعرّب عنه الفقهاء بقوهلم يف القاعدة

املقصود بالعدم عدم براءة الذمة من احلقوق اليقينية؛ فمن تيقن ثبوت حق  :التمسك بأصالة العدم -
: يف ذمته، مث شك يف أدائه؛ فإنه يبين على اليقني؛ وهو عدم الفعل ويأيت به، وهو ما تدل عليه القاعدة

 ".من شك هل فعل أو ال؟ فاألصل أنه مل يفعل"، "األصل عدم الفعل"

ا املسلك قاعدة من قواعد املوازنة بني رتب املصاحل واملفاسد؛ يعترب هذ :التقدير واالنعطاف/ 9
إعطاء املعدوم حكم املوجود، واملوهوم حكم املتحقق، عند التباس األمر وقيام الداعي إىل  :والتقدير
 .أو املستقبل، حبسب احلالإضافة ذلك إىل الزمن املاضي  :واالنعطافذلك، 

ويعترب هذا املسلك األساس الذي ينبين عليه االحتياط يف كثري من صوره؛ وذلك ألن وظيفة االحتياط 
حكمه بني هي الكش  عن حكم الشارع يف املواضع اليت تعتورها الشبهات؛ فما التبس أمره، وتردد 

صادف  كم الشارع فيه هو الوجوب، فإن كان يف نفس األمر كذلك؛ فقدالوجوب وعدمه؛ نقدر أن ح
احلكم حمله، وإن كان غري ذلك؛ فإننا نقّدر وجوبه، وجنري احلكم على ذلك التقدير، ونفس املعىن جيري 

االحتياط للمصاحل بتقدير وجودها يف احلال، أو : ، والضابط العام يف ذلكيف باب االحتياط للمحرمات
 .هاتركُ ها، واالحتياط للمفاسد بتقدير وجودها حاال، أو مآال، و املآل، وفعلُ 

من مسالك العمل باالحتياط أن يتوق  املكل  عن احلكم يف املسألة أو العمل  :التوقف واالمتناع/ 3
 .هبا؛ حىت يتبني له حكم الشرع فيها، أي إىل حني قيام دليل أو مرجح معترب يصلح التمسك به

أمر مؤقت يسلكه املكل  حىت يسلم من الوقوع يف املخالفة، وذلك إىل حني وجود ما يصلح  والتوق 
 .االستمساك به والعمل بناء على مقتضاه من أدلة الشرع وموارده

عّد كثري من العلماء ترك التوسع يف املباح الذي خياف أن يكون سببا  :ترك التوسع في المباح/ 4
، ومن تقييد املباح مبا خياف منه التوسل االحتياط املندوب إليه يف اجلملةووسيلة إىل احلرام من مسالك 

يتقرر أن ترك املباح احملض جملرد التشديد ال لغرض سواه؛ ليس من قبيل االحتياط يف شيء،  ؛إىل احلرام
 .بل هو خمالفة ملا ُعلم يقينا من الشارع أنه مل يقصد إىل تشريعه والتكلي  به
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من املسالك البارزة يف العمل باالحتياط عند الفقهاء اخلروج من اخلالف ما  :فالخروج من الخال/ 5
 .أمكن؛ وذلك باجتناب ما اختل  يف حترميه، وفعل ما اختل  يف وجوبه

واخلروج من اخلالف أوىل وأفضل من الوقوع فيه، وهو أمر حممود عند عامة الفقهاء؛ ملا حيققه من 
مثل قراءة البسملة مع الفاحتة ملن ال يرى كوهنا آية منها، مراعاة ، احتياط لشأن التكالي  الشرعية
 .خلالف من أبطل الصالة برتكها

فيها بني الفقهاء اختالفا  ااملراد به أن يرتك املكل  كل رخصة خمتلف :ترك الرخص غير المقطوع بها/ 6
 .معتربا، وال يأيت من الرخص إال املقطوع به، أو ما هو يف حكم املقطوع به

العدول عنها جتاوز ملعامل احلق، ولو كان بقصد سلوك منهج  الرخص الثابتة املنصوص عليها؛ فإنأما 
االحتياط يف التعبد؛ ملا يف ذلك من إعراض عن مقصود الشارع يف التيسري على اخللق، ولزوم للتشديد 

أبواب التنطع املذموم، من  ااجتناب الرخص الثابتة املعلومة من الشرع نصا بابيف غري حمله، إذ يعّد 
 .من مظاهر احليدة عن املنهج السليم اومظهر 

فمن املسالك االحتياطية املشهورة عند العلماء األخذ بأثقل أو بأكثر ما  :األخذ باألثقل أو باألكثر/ 7
 .ل يف املسائل املختل  يف أحكامها؛ وذلك ألن الذمة تربأ باألكثر إمجاعا، ويف األقل خالفقي

ا املسلك االحتياطي؛ هي أن يتعلق تكلي  من الشارع بفعل مركب من عّدة أجزاء، فيعلم وحقيقة هذ
املكل  باشتماله على أجزاء معينة، ويشك يف اشتماله على آخر خمتل  فيه؛ فإتيانه بذلك اجلزء 

 .املشكوك فيه هو مقتضى االحتياط؛ ملا فيه من حتقق أداء التكلي  على كل تقدير

 .ياط في التشريع اإلسالميأثر االحت: عاشرا

إن االحتياط باعتباره قاعدة من قواعد الشريعة اإلسالمية، ومبدأ روعي يف معظم أبواب التكلي ، قد 
أصول الفقه، والقواعد )ظهر جليا أثره يف التشريع اإلسالمي، سواء ما تعلق منه باجلانب التأصيلي 

من خالل  يتضحما  ، وهذا(الفروع الفقهية)، أو ما كان ذا صلة باجلانب التطبيقي العملي (الفقهية
 :النقاط اآلتية

يظهر أثر االحتياط يف اجلانب األصويل من خالل القواعد  :أثر االحتياط في التقعيد األصولي/ 1
األصولية اليت كان للمسلك االحتياطي أثر واضح يف إنشائها وتقريرها، أو يف إثباهتا وتأكيدها، ومن 

 :ذلك
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انيه احملتملة عند من قال به من األصوليني؛ إمنا كان من فحمل املشرتك على كل مع :عموم المشترك -
أجل االحتياط لتحصيل مراد الشارع؛ إذ لو مل حيمل إال على واحد منها؛ للزم من ذلك تعطيل النص، 

 .وإن محل على بعضها دون اآلخر؛ كان ترجيحا بدون مرّجح، وهو أمر ممنوع اتفاقا

ويتجّلى أثر االحتياط يف األوىل بأن  :هي على التحريمحمل مطلق األمر على الوجوب، ومطلق الن -
 .األمر إذا صلح وضعه لإلجياب والندب؛ فحمله على اإلجياب أوىل؛ ملا فيه من االحتياط واألخذ بالثقة

؛ من حيث إن ؛ فإن أثر االحتياط يتجّلى بوضوح أكثر(محل مطلق النهي على التحرمي)وأما يف الثانية 
التحرمي أقوى من داللة األمر على الوجوب، فصالحها لتناول احملرم واملكروه مفاده داللة النهي على 

صالحها لتناول احملرم واملباح؛ ألن املكروه مباح من وجه أن ال عقاب يف غشيانه، وإذا اجتمع احلالل 
 .واحلرام غّلب احلرام احتياطا

فال جيد املكل  يف مقام امتثاله أوامر الشرع ونواهيه اجملردة مسلكا آمن له من انتهاج سبيل احليطة 
وذلك يقتضي محل  األوامر على الوجوب إبراء للذمة، ولتضمنها واحلذر يف التعامل مع نصوصها، 

ة املنهي، ولتضمنه مصلحة املندوب إن تقرر محلها عليه بدليل، ومحل  النواهي على التحرمي درءا ملفسد
ويف تقرير ذلك يقول على الكراهة بوجه من األوجه املعتربة،  النهيدفع مفسدة املكروه إن تقررت داللة 

إذا دارت املصلحة بني اإلجياب والندب؛ فاالحتياط محلها على اإلجياب؛ ملا يف : "العز بن عبد السالم
فقد  ؛فقد حّصل مصلحتها، وإن كانت مندوبة ؛ذلك من حتقق براءة الذمة، فإن كانت عند اهلل واجبة

، وإذا دارت املفسدة بني الكراهة والتحرمي؛ فاالحتياط محلها على التحرمي...حصل على مصلحة الندب
" فقد اندفعت مفسدة املكروه ؛فقد فاز باجتناهبا، وإن كانت منفية فإن كانت مفسدة التحرمي حمققة؛

 (.2/11قواعد األحكام )

إنه ما من قاعدة من قواعد األصول تظهر فيها آثار االحتياط جلية واضحة مبثل  :ائعقاعدة الذر  -
قاعدة الذرائع، بل ميكن اجلزم بأن قاعدة الذرائع بسائر فروعها ما هي إال جمال من جماالت العمل 

ع يف باالحتياط مبعناه الواسع؛ وذلك ألن االحتياط ال ينظر فيه إىل املنع من اجلائز حذرا من الوقو 
ة الراجحة، ودرء املفسدة الغالبة، فقاعدة الذرائع املمنوع فقط؛ ولكن ينظر فيه أيضا إىل جلب املصلح

تعترب نوعا من أنواع االحتياط، وجزءا منه؛ فكل ذريعة من باب االحتياط، وليس كل احتياط من باب 
 .الذرائع
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ت على مراعاة االحتياط واألخذ باألوثق، فإن كثريا من قواعد الرتجيح بني األدلة بني :قواعد الترجيح -
 :وقاعدة ،"مقدم على املبيح( احملرِّم)احلاظر " :كقاعدة،  لعديد من قواعد الرتجيحوهو ما يتجلى يف ا

 ".املثبت مقدم على النايف"

تعترب القواعد الفقهية جماال رحبا إلبراز معاين االحتياط اليت  :أثر االحتياط في التقعيد الفقهي/ 9
روعيت يف التشريع اإلسالمي، واليت سامهت يف صياغتها بعبارات تظهر من خالهلا النزعة االحتياطية 

الفقهية اليت تعود يف أصل  الشرعي عدد كبري من القواعد املبنية عليها، فقد انبثق عن مبدأ االحتياط
القادر على اليقني "، "إذا اجتمع احلالل واحلرام غلِّب احلرام: " معناه؛ ومن مجلة هذه القواعدتقريرها إىل

اخلروج من "، "عند تعارض األصلني يوخذ باألحوط"، "الشك ال تناط به الرخص"، "ال يأخذ بالظن
 ".على جلب املصاحل م، درء املفاسد مقد"احلدود تدرأ بالشبهات"، "اخلالف مستحب

حتياط أثر واسع يف واقع التشريع العملي؛ فال لقد كان لال :ر االحتياط في واقع التشريع العمليأث/ 3
، ومن خيلو باب من أبواب الفقه من املسائل اليت مدارها ومرجع اخلالف فيها إىل األخذ باالحتياط

 :أمثلتها

طا جلانب العبادة أن قول املالكية بإجياب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك يف احلدث؛ احتيا -
 .تؤّدى بغري طهارة

 .كراهة تكرار اجلماعة يف املسجد الواحد؛ لئال يوقع ذلك يف خمالفة اإلمام، وإثارة  اخلالف والبغضاء  -

 .حترمي بيع العينة؛ وذلك ملا فيه من التحايل على صورة الربا؛ أو ألنه يفضي إىل الربا -

ه كل بيع أو إجارة أو معاوضة تتضمن اإلعانة على اإلمث؛ منع بيع السالح وقت الفتنة، ويف معنا -
 .فيمنع مثل هذا البيع احتياطا ملآل احلكم؛ إذ إنه يفضي إىل الغالب إىل املفسدة

وعليه فيظهر من كل ما سبق أن االحتياط أصل من األصول العظيمة اليت راعاها التشريع اإلسالمي يف  
سائر جماالته؛ وذلك من شأنه أن يربهن على أن االحتياط يشكل كافة أبواب الدين، وتأثريه ظاهر يف 

 -على اجلملة  -يف مجلة أصول التشريع نظرية ذات بناء علمي متكامل، وأنه من املعاين اجملمع عليها 
بني سائر فقهاء املذاهب، وأن االحتياط ورفع احلرج أصالن متكامالن، ال يستقيم العمل بأحدمها دون 

خالله أيضا قوة الصلية بني االحتياط وبعض قواعد الدين؛ كقاعدة الذرائع، وقاعدة  اآلخر، وظهر من
 .اخلروج من اخلالف


