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استخراج االحتياط المذموم نم االحتياط الفقهي وأ رثه ىلع الفقه  
 المعارص: دراسة فقهية نظرية

 ارسار  خان1*
**رقامس أ رشف ون -د  

Abstract 
The jurisprudential Caution is one of the most important principles of the 

Islamic jurisprudence. Therefore, jurists used it mostly in many 

jurisprudential applications. But in spite this it has also some 

blameworthy shapes which make it a blameworthy caution in Islamic 

jurisprudence. So therefore, it is necessary to us to know its blameworthy 

shapes in Islamic jurisprudence. As for this paper, it describes its 

blameworthy shapes in Islamic jurisprudence. So by knowing these 

shapes we will be able to use this caution in contemporary Islamic 

jurisprudence matters without entering in its blameworthy shapes. 

Key Words: Doctrine Of Caution, blameworthy Caution, doubt, 

Jurisprudence.   

 المدخل 
وبعد:  الكريم  رسوله  ىلع  والسالم  والصالة  هلل  ب   احلمد  الموسوم  البحث  هذا  ن    فا 

دراسة   المعارص:  الفقه  وأ رثه ىلع  الفقهي  االحتياط  المذموم نم  االحتياط  "استخراج 
االحتياط  مببدأ   "العمل  بعنوان:  دكتوراة  رساليت  نم  استخرج  نظرية"  فقهية 

ابلمذاهب الفقهية والقاونن الباكستاين: دراسة   يقاته العملية عند احلنفية مقارنةوتطب
 تضمن الآيت: تطبيقية حتليلية مقارنة"، وهو ي

 أ مهية البحث 
به   العمل  يكون  قد  أ يضا  اال سالمية،  الرشيعة  يف  أ صل  االحتياط  مببدأ   العمل  أ ن  كما 
مذموما يف الرشيعة اال سالمية، لذلك وقعت احلاجة ا ىل استخراج االحتياط المذموم نم 

 المعارصة. االحتياط الفقهي ىتح ال نقع يف االحتياط المذموم يف المسائل الفقهية 

 مشلكة البحث 
 ماذا سيكون احلمك الفقهي حول العمل مببدأ  االحتياط ل جل رتك الرخص الرشعية؟ 

 

 ۔ ابکستانأآابد،ا سالم ۔ طالب الدكتوراه بقسم الرشيعة ابجلامعة اال سالمية العالمية  -* 1
 ا سالم أآابد، ابكستان.  -اجلامعة اال سالمية -ال ستاذ المساعد بقسم الرشيعة -** 
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 ماذا سيكون احلمك الفقهي حول العمل مببدأ  االحتياط ل جل الومه والوسوسة؟ 
 ماذا سيكون احلمك الفقهي حول العمل مببدأ  االحتياط لمراعاة اخلالف واخلروج منه؟ 

 الدراسات السابقة 
أ ن موضوع مبدأ  االحتياط قد تطرق له بعض الفقهاء،    نم خالل التتبع والبحث تبني لنا

الفقه   ىلع  وأ رثه  الفقهي  االحتياط  نم  المذموم  االحتياط  استخراج   " موضوع  لكن 
  تبني لنا ، مل يتطرق له الفقهاء القداىم والمعارصون، ثم  " المعارص: دراسة فقهية نظرية 

 ض الدراسات اليت تتعّلق مبوضوع االحتياط ىلع النحو التايل: وجود بع
أ عّدها   • دكتوراة،  رسالة  ويه  وضوابطه"،  وأ حاكمه  وجحّيـته  حقيقته  "االحتياط 

لياس بلاك المغريب، أ نه قد بذل يف ا عدادها جهدا يشكر عليه .    ا 
ا حسان ابال، تلكم فيه ح • للدكتور ىلع  الفقه اال ساليم"،   االحتياط يف 

ول  "مبدأ 
 . نظرية االحتياط

مام مالك" للدكتور مصطىف، بدأ  فيه الباحث   • "نظرية االحتياط الفقهي عند اال 
االحتياط   وأ مهيته، وحتدث نع مقاصد  االحتياط وجحيته ورشوطه  حقيقة  ابحلديث نع 

مام مالك، ال صولية والفقهية وفوائده، ثم تطبيقات مبدأ  االحتياط عند   .اال 
ال   • القواعد  يف  هذه  "االحتياط  الفقهية"،  الفروع  يف  وأ رثه  والفقهية  صولية 

والقاونن   الرشيعة  لكية  نم  الفقه  أ صول  يف  الماجستري  درجة  لنيل  قّدمت  الرسالة 
بعض التطبيقات يف  ابجلامعة بغزة، أ ن الباحث تلكم فهيا حول حقيقة االحتياط وثم ذكر  

 . الفروع الفقهية
ال حباث ويه  أ ن هذه  اجلملة  االحتياط  يف  أ ّما حبثنا تذكر  قضية    معوما،  فهو ريكز ىلع  هذا 

الفقهي    ؛ ل ن موضوع حبثناله  خاصة المذموم نم االحتياط  يشمل استخراج االحتياط 
 أ رثه ىلع الفقه المعارص. كذلك أ نه يشمل و

 أ هداف البحث 
 استخراج صور االحتياط المذموم نم االحتياط الفقهي وبيان أ رثه ىلع الفقه المعارص 

 وهو يشتمل ىلع أ ربعة مطالب، ويه اكلتايل:  البحث: هيلك  
 االحتياط يف الفقه اال ساليم 

 المطلب ال ّول: تعريف العمل مببدأ 



 

رثه ىلع الفقه المعارص: دراسة فقهية نظرية
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الرشعية   الرخص  ل جل رتك  اال ساليم  الفقه  يف  االحتياط   
مببدأ  العمل  الثاين:  المطلب 

 وأ رثه ىلع الفقه المعارص 
 االحتياط يف الفقه اال  

ساليم ل جل الومه والوسوسة وأ رثه  المطلب الثالث: العمل مببدأ 
 ىلع الفقه المعارص 

منه   واخلروج  اخلالف  لمراعاة  اال ساليم  الفقه  االحتياط يف   
العمل مببدأ  الرابع:  المطلب 

 وأ رثه ىلع الفقه المعارص 
الباحث  اخلامتة:  لهيا  ا  وتصل  اليت  البحث  نتاجئ  أ مه  ىلع  تشتمل  هذا    انويه  خالل  نم 
 . البحث 

 االحتياط يف الفقه اال ساليم المطلب  
ّول: تعريف العمل مببدأ   ال 

االحتيا مببدأ   للعمل  تعريفات  عّدة  هناك  نا ن  ال  ولكننا  الفقهاء،  عند  مجيعا ط    ذكرها 
ليه  هناك ليك ال يطول الالكم فيه، ون ذكر يف تعريفه التعريف الواحد فقط الذي وتصلت ا 

الفقه اال ساليم عبارة نم االستقصاء  نم خالل رساليت الدكتوراة، وهو أ ن االحتياط يف  
والمبالغة يف القيام ابلفعل عند الشك المعترب الحامتل ال مر به، أ و رتكه الحامتل الهني عنه  
نم غري غلو وجماوزة وال تقصري وال تفريط أ و رتكه حلصول التيقن أ نه سيؤدي ا ىل احلرام أ و  

مرني معا ابلنسبة ا ىل 
 .1المجهتد التوقف نع الفعل عند تساوي ال 

 وا منا اخرتت هذا التعريف لالحتياط الرشيع ل مور أآتية: 
يف رتكه؛   • أ و  فعل  يف  واالستقصاء  المبالغة  وهو  اال ساليم  الفقه  يف  االحتياط  ا ن 

 لذلك ذكرهتما يف تعريفه. 
الشك   • أ ّما  فقط،  المعترب  الشك  يف  يكون  أ ن  وهو  اال ساليم  الفقه  يف  االحتياط  ا ن 

 له يف الفقه اال ساليم؛ لذلك ذكرته يف تعريفه. غري المعترب فال اعتبار  
 وكذلك أ دخلت "احامتل ال مربه" يف تعريفه ليك يشمل الواجب والمندوب.  •
 وكذلك أ دخلت "احامتل الهني عنه" يف تعريفه ليك يشمل الكراهة والتحريم.  •
وكذلك أ دخلت "نم غري غلو وجماوزة وال تقصري وال تفريط" يف تعريفه ىتح خيرج   •

الو صور  منه  حتت  تيان 
 
يأ ال  ل هنما  االحتياط؛  مقابل  الرخصة  ىلع  والعمل  سوسة 

 االحتياط الرشيع. 
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ل ن  • تعريفه؛  يف  احلرام"  ا ىل  سيؤدي  أ نه  التيقن  حلصول  "رتكه  ذكرت  وكذلك 
االحتياط الرشيع قد يكون برتك فعٍل يفيض ا ىل الفعل المحرم الآخر، ابلرمغ أ نه ال يكون  

 حمرما بعينه.
"ا • ذكرت  ا ىل  وكذلك  ابلنسبة  معا  مرني 

ال  تساوي  عند  الفعل  نع  لتوقف 
الرتجيح   له  يظهر  وال  المجهتد  رتد ىلع  اليت  المسائل  فيه  يدخل  ليك  تعريفه  يف  المجهتد" 

 بيهنا ىتح يتوقف فهيا احتياطا.
تبنّي نم هذا الالكم أ ن هذا التعريف مناسب لالحتياط الرشيع؛ ل نه يشمل  قد يف اجلملة 

المتد  بناء ىلع  معظم صوره  فهيا  يعمل  أ ن  تقتيض  اليت  بعض صوره  ا ىل  ننتقل  الآن  اولة، 
االحتياط   مبنية ىلع  ل هنا  به؛  العمل  رتكنا  قد  ذلك  الرمغ  ولكن ىلع  االحتياط،  مبدأ  

 المذموم يف ضوء الفقه اال ساليم، ويه اكلتايل. 

 االحتياط يف الفقه اال ساليم ل جل رتك الرخص     المطلب الثاين: 
العمل مببدأ 

 لرشعية وأ رثه ىلع الفقه المعارص ا
الرخص   الفقهي حول العمل مببدأ  االحتياط ل جل رتك  ا ىل معرفة احلمك  أ ن نذهب  قبل 

 : ةالرشعية، ال بّد لنا أ ن نعرف مفهوم الرخصة يف اللغة واالصطالح، ويه اكلتالي 
 تعريف الرخص الرشعية 

خوذة نم الرخص، وهو ضّد الغالء أ ّما الرخصة يف اللغة فهي السهولة واليرس، وأ هنا  
 
، ثم  2مأ

، مثال كما  3ا ن الرخصة يف االصطالح وهو "ما ثبت ىلع خالف دليل رشيع لمعارض راحج" 
 ثبت القرص يف حالة السفر. 

 حمك العمل مببدأ  االحتياط يف مقابل الرخص الرشعية 
االحتياط، ىتح مببدأ   العمل  ِل جل  رتكها  جيوز  فال  رشعا  الرخصة  ثبتت  ذا  يرتكها    ا  نم 

النيب   قال  الشارع، كما  أ مرا حيّبه  يرتك  فقد  التنطع  ابلعزمية ىلع سبيل  خذ 
 
صىل هللا    - ويأ

، يعين ال بد لنا أ ن  4: "ا ن هللا حيّب أ ن تؤيت رخصه كما يكره أ ن تؤيت معصيته"  - عليه وسلم  
هللا   ل ن  االحتياط؛  دون  الرخصة  ا ىل  وتعاىل    – نذهب  رخ  –تبارك  يرتك  أ ن  حيّب  يف  ال  صه 

مقابل االحتياط، وكما عرفنا أ ن االحتياط وهو المبالغة يف ا تباع السنن ال برتك السنن؛  
 لذلك ال نرتكها ل جل العمل مببدأ  االحتياط. 
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بقبول رخصة   -معر نب اخلطاب ريض هللا عنه  -صىل هللا عليه وسلم    -وكذلك أ مر رسول هللا  
، فهذا أ يضا يّدل  5ا عليمك فاقبلوا صدقته"هللا اليت رّخص هبا لعباده: "صدقة تصدق هللا هب 

نه   فا  الرخصَة  خيالف  ا ذا  االحتياط  مببدأ   العمل  ن 
ل  االحتياط؛  ورتك  الرخص  أ خذ  ىلع 

اجتناب الرخص المرشوعة ىلع سبيل    - رمحه هللا تعاىل    - يصري مذموما، كما جعل اخلطايب  
 .6التنطع نم ابب االحتياط المكروه 

مببدأ    العمل  بني  التعارض  وقع  ذا  ا  ولكن  أ صل  االحتياط  مببدأ   العمل  ا ن  اجلملة  يف 
حفينئذ   الرشعية  الرخص  وبني  ونرتك  ساالحتياط  االحتياط  مببدأ   العمل  ا ىل  نذهب 

االحتياط؛ ل ن العمل مببدأ  االحتياط يف مقابل الرخص الرشعية يعّد احتياطا مذموما  
 يف الرشعية اال سالمية.

ذا مل تثبت الرخصة رشعا أ و وقع الشك يف وجودها حفينئذ ينرصف ا ىل العزمية ل جل    ثم ا 
: "وا منا ريتكب نم الرخص ما  - رمحه هللا تعاىل    -العمل مببدأ  االحتياط، كما قال الشاطيب  

ا ىل   فيه   
 
فالملجأ ذلك  سوى  وما   ... اكلتعبدات،  مطلواب  رشعا  صار  أ و  به،  مقطوعا  اكن 

ت7العزمية"  مل  ا ذا  يعين  ىل  ،  ا  ينرصف  حفينئذ  ثبوهتا  يف  الشك  وقع  أ و  رشعا  الرخصة  ثبت 
 العمل مببدأ  االحتياط. 

يف اجلملة أ ن الضابط فيه أ ن ما ثبت الرتخص به رشعا فالعدول عنه يعّد خمالفة لسنة النيب  
صىل هللا    -:"أ ن النيب    -ريض هللا تعاىل عهنا    -، كما ورد يف حديث عائشة  - صىل هللا عليه وسلم  -

صىل هللا عليه وسلم    - صنع شيئا فرخص فيه فتزنه عنه قوم فبلغ ذلك النيب    -وسلم    عليه
  – ، ثم قال ما ابل أ قوام يتزنهون نع اليشء أ صنعه فوهللا -تبارك وتعاىل  –خفطب، حفمد هللا   –

وتعاىل   ابهلل  -تبارك  ل علمهم  وتعاىل    –ا ين  خشية"   -تبارك  له  رتك  8وأ شدمه  أ ن  يعين   ،
  - يه فضل أ و مزيد خشية، بل أ منا هو خالف ذلك ومذموم، وبه قال انب جحر  الرخصة ليس ف
تباع، سواء اكن يف العزمية أ و الرخصة، وا ن استعمال الرخصة  - رمحه هللا تعاىل   : "اخلري يف اال 

استعمال   رمبا اكن  بل  العزمية،  استعمال  أ وىل نم  وردت  الذي  المحل  يف  تباع  اال  بقصد 
ذا اك ، يعين ال بد أ ن يكون 9ن رغبة نع السنة كرتك المسح ىلع اخلفني"العزمية ...مذموما ا 

ذا وقع التعارض بيهنما حفينئذ   العمل مببدأ  االحتياط موافقا للنصوص الرشعية، ولكن ا 
خذ الرخص الرشعية.

 
 نرتك العمل مببدأ  االحتياط ونأ
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اجلملة   جيوزقد  يف  فال  ثبتت رشعا  ذا  ا  الرخصة  أ ن  الالكم  هذا  لنا نم  ِل جل    تبنّي  رتكها 
ن ال خذ ابلعزمية يكون   و الشك يف وجودها، فا 

االحتياط، ولكن عند عدم ثبوت الرخصة أ 
 نم ابب االحتياط وهو أ وىل. 

جيد   عندما مل  احلارض ىتح  يف عرصان  كرث  قد  االحتياط  مببدأ   العمل  نعرف  كما  ذلك  بعد 
نه يذكر اجلواب بناء ىلع   لة ما، فا 

 
مبدأ  االحتياط، ولكن بعد  العامل المعارص الدليل لمسأ

خمالفا   يكن  مل  ا ذا  أ صل  االحتياط  مببدأ   العمل  أ ن  لنا  تبنّي  له  الصورة  هذه  دراسة 
ذا وقع التعارض بينه وبني الرخص الرشعية حفينئٍذ سنختار   للنصوص الرشعية ولكن ا 
 الرخص الرشعية ىلع  

ّ
الرخص الرشعية ونرتك العمل به، ثم ال بد للفقيه المعارص أ ن ريحج

وبني   بينه  التعارض  وقع  ذا  ا  المعارصة  الفقهية  المسائل  يف  االحتياط  مببدأ   العمل 
 الرخص الرشعية. 

الثالث:  الومه     المطلب  ل جل  اال ساليم  الفقه  يف  االحتياط   
مببدأ  العمل 

 والوسوسة وأ رثه ىلع الفقه المعارص 
وهو نم أ وهام،  واجلمع:  ومتّثله،  ختّيله  اليشء:  فهو نم وتمّه  الومه  القلب أ ّما  ، 10 خطرات 

دراك المعين اجلزیئ المتعلق ابلمعين المحسوس" -رمحه هللا تعاىل   -وقال اجلرجاين   ا  ،  11: "هو 
 .12ثم الوسوسة والوسواس وهو مثال الصوت اخلىف نم ري 

 حمك العمل مببدأ  االحتياط ل جل الومه والوسوسة 
مرش  غري  فهو  والوسوسة  الومه  ل جل  االحتياط  مببدأ   العمل  االحتياط  أ ّما  ل ن  وع؛ 

وال   تقصري  وال  وجماوزة  غلو  غري  نم  السنة   تباع  ا  يف  المبالغة  االستقصاء  هو  المرشوع 
الومه والوسوسة فهو يدخل يف غلو  13تفريط كما مّر ذكره يف تعريفه  أ ما االحتياط ل جل   ،

"ا ن االحتياط   :  - رمحه هللا تعاىل  - جماوزة يف الدني، وهذا ال جيوز يف الدني، وبه قال انب القيم 
تباع السنة ... نم غري غلو وجماوزة وال تقصري وال تفريط"  ، أ ي  14االستقصاء والمبالغة يف ا 

 ال بد لالحتياط أ ن يكون خاليا نم غلو وجماوزة وتقصري وتفريط يف الدني. 
  – ريض هللا عهنم   -وال أ حد نم الصحابة   - صىل هللا عليه وسلم    - وكذلك مل يعمل رسول هللا  

قد هنى الرجل الذي جيد اليشء     -صىل هللا عليه وسلم   -لومه والوسوسة، ىتح أ ن النيب  ىلع ا
 ىلع  15يف الصالة، نع قطع الصالة بقوله: "ال ينرصف ىتح يسمع صوات، أ و جيد رحيا" 

ّ
، فهذا يدل
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القيم   انب  االحتياط، وكذلك ذكر  والوسوسة ل جل  الومه  تعاىل  -رتك  "أ ما  :  -رمحه هللا 
ت به السنة ومل يفعله رسول هللا وال أ حد نم الصحابة زامعا  الوسوسة فه

 
ي ابتداع ما مل تأ

المرشوع"  ا ىل حتصيل  بذلك  يصل  ل جل  16أ نه  االحتياط  مببدأ   العمل  أ ن رتك  اجلملة  يف   .
 الومه والوسوسة غري جائز يف الفقه اال ساليم، بل أ نه يعّد احتياطا مذموما. 

م أ ن العمل مببدأ  االحتياط ل جل الومه والوسوسة ال  تبنّي لنا نم هذا الالكقد  يف اجلملة  
مببدأ    العمل  ا ىل  يذهب  ال  أ ن  المعارص  للفقيه  بّد  ال  ذلك  بعد  اال ساليم،  الفقه  يف  جيوز 
يرتك   أ ن  عليه  بل  والوسوسة،  الومه  صورة  يف  المعارصة  الفقهية  المسائل  يف  االحتياط 

يع فهيما  به  العمل  ا ىل  الذهاب  ن 
ل  فهيما؛  به  الرشيعة  العمل  يف  مذموما  احتياطا  ّد 

 اال سالمية.

الرابع:  اخلالف     المطلب  لمراعاة  اال ساليم  الفقه  يف  االحتياط   
مببدأ  العمل 

 واخلروج منه وأ رثه ىلع الفقه المعارص 
أ هل   ذا وجد نم  ا  اعتقد جبواز اليشء يرتك معله  أ ن نم  المراد ابخلروج نم اخلالف: هو  ا ن 

نم اعتقد أ ن اليشء مباح يفعله ا ن وجد نم أ هل االجهتاد   االجهتاد نم يعتقد بتحرميه، أ و 
 .17يعتقدون وبجوبه 

 حمك العمل مببدأ  االحتياط لمراعاة اخلالف واخلروج منه 
أ ن   الفقهاء  ذكر  كما  منه،  واخلروج  اخلالف  لمراعاة  مندوب  االحتياط  مببدأ   العمل  ا ن 

يستحبون    - رمحهم هللا تعاىل    –احلنفية  ، بناء عليه أ ن  18اخلروج نم خالف الفقهاء مستحب 
أ وجبه  نم  خالف  نم  للخروج  المرأ ة  ميّس  لمن  نم  19الوضوء  اخلروج  أ ن  ىلع   

ّ
يدل فهذا   ،

 خالف الفقهاء مستحب. 
ذا اكن المقصود  - رمحهم هللا تعاىل    – وكذلك بنّي المالكية : أ ن البسملة ال تكره يف الفرض ا 

أ وجهبا نم  اخلالف  نم  اخلروج  هبذ 20هبا  الفقهاء  ،  خالف  نم  اخلروج  أ ن  يتبنّي  أ يضا  ا 
 مستحب.

أ فضل    -رمحهم هللا تعاىل    –وكذلك جعل الشافعية   للخروج نم  رتك اجلمع بني الصالتني 
 هبذا أ يضا يتبنّي أ ن اخلروج نم خالف الفقهاء مستحب.  ،21نم منعه  خالف

تعاىل    – وكذلك استحب احلنابلة   للخروج  -رمحهم هللا  ال نف  نم خالف نم    السجود ىلع 
 ، هبذا أ يضا يتبنّي أ ن اخلروج نم خالف الفقهاء مستحب. 22أ وجبه 



 

 ء2021دمسرب، -جوالیئ، 2مشارہ5العلم،  جلد 
316 

 

اخلروج   استحّبوا اخلروج نم اخلالف ل جل االحتياط، ولكن هذا  قد  الفقهاء  أ ن  يف اجلملة 
ليس مطلقا، بل هناك رشوط جيب مراعاهتا ىتح ال ندخل يف االحتياط المذموم لمراعاة  

 ئل الفقهية المعارصة، ويه اكلتايل: اخلالف واخلروج منه يف المسا
أ و   ➢ سنة،  رتك  نم  رشيع  حمذور  ا ىل  اخلالف  نم  اخلروج  ؤيدي  ال  أ مر  أ ن  اقتحام 

: "ا ن فصل الورت أ فضل نم وصله حلديث، "وال  - رمحه هللا تعاىل  -، مثال ذكر السبيك  23مكروه 
للخر  أ فضل  الوصل  أ ن  عندان  وجه  ويف  فصله  حنيفة  أ وب  ومنع  ابلمغرب"،  نم  تشهبوا  وج 

فال   وا ال  الوصل؛  جيزيون  العلماء  بقية  يكون  أ ن  ىلع  يتوقف  لكونه  ضعيف  لكنه  خالفه، 
رتك   منه  يلزم  الوصل  ل ن  يلزم  ال  وبتقدري جتوزيمه  مطلقا،  اخلالف  اخلروج نم  حيصل 

 .24سنة اثبتة" 
  - أ ن ال يكون دليل المخالف يف غاية الضعف والبعد نم الصواب، كما بنّي القرايف  ➢

تعاىلرمحه   حامك  - هللا  به  حمك  لو  حبيث  جّدا  الدليل  ضعيف  المذهبني  أ حد  اكن  "ا ذا   :
ذا اكن ممّا ميكن تقرريه رشيعة"  مّنا حيسن ا   .25لنقضناه مل حيسن الورع يف مثله، وا 

السالم   عبد  نب  العز  ذكر  تعاىل   - وكذلك  هللا  اخلروج نم لك  -رمحه  الورع  "وليس نم   :
خذه" خالف، وا منا الورع اخلروج نم خ

 
 .26الف يقارب أ دلته ومأ

ا ذا صام المسافر أ جزأ ه وسقط عنه فرض الصوم بدون النظر ا ىل رأ ي أ هل الظاهر:   مثال: 
 .27أ نه عليه القضاء سواء صام يف السفر أ م ال 

أآخر  ➢ الوقوع يف خالف  ا ىل  اخلروج نم اخلالف  يفيض  الورت  28أ ن ال  أ ن فصل  ، مثال: 
أ يب حن يف منع الفصل، ل ن مراعاة    -رمحه هللا تعاىل    -يفة  أ فضل نم وصله، وال ريايع خالف 
 .29خالفه وتقع يف خالف نم ال جيزي الوصل 

مّنا ينبيغ له الرجوع   ➢ ن المجهتد ال جيوز له أ ن يذهب ا ىل اخلروج نم اخلالف، بل ا  فا 
 ا ىل النص الصحيح فيقف عنده.

أ نه أ م  مباح  أ نه  هل  يعين  فعل،  يف  الفقهاء  بني  اكن  ا ذا  االختالف  أ نه    ا ن  هل  أ و  حرام؟ 
نه العمل مببدأ    م واجب؟ فا 

مندوب أ م حرام؟، أ و هل أ نه مرشوع أ م ال؟ أ و هل أ نه حرام أ 
ذا اكن االختالف بني الفقهاء يف فعل،   ا  االحتياط يف هذه الصور سيكون برتك الفعل، ثم 
  يعين هل أ نه مباح أ م واجب؟ أ و هل أ نه مكروه أ و واجب فيكون العمل مببدأ  االحتياط يف

 .30هذه الصور سيكون اب يتان الفعل
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تبنّي لنا نم هذا الالكم أ ن اخلروج نم اخلالف مستحب، ولكن برشط أ ن يكون  قد  يف اجلملة  
االحتياط   يف  به  العمل  يدخل  ال  ىتح  أآنفا  ذكرها  مّرت  اليت  للرشوط  موافقا  به  العمل 

ذلك ال بّد للفقيه    المذموم؛ ل ن خمالفة هذه الرشوط تؤدي ا ىل االحتياط المذموم، ثم بعد 
يف   يقع  ال  ىتح  اخلالف  نم  للخروج  به  العمل  حول  الرشوط  هذه  ا ىل  ينظر  أ ن  المعارص 

 االحتياط المذموم يف المسائل الفقهية المعارصة. 

 نتاجئ البحث 
 : ة نم خالل هذا البحث ا ىل أ مه النتاجئ، ويه اكلتالي  وتصلنا

القيام ا ن االحتياط يف الفقه اال ساليم وهو عبارة نم   • االستقصاء والمبالغة يف 
ابلفعل عند الشك المعترب الحامتل ال مر به، أ و رتكه الحامتل الهني عنه نم غري غلو وجماوزة  
وال تقصري وال تفريط أ و رتكه حلصول التيقن أ نه سيؤدي ا ىل احلرام أ و التوقف نع الفعل  

مرني معا ابلنسبة ا ىل المجهتد. 
 عند تساوي ال 

مببدأ    • العمل  مببدأ   ا ن  العمل  بني  التعارض  وقع  ذا  ا  ولكن  أ صل  االحتياط 
ونرتك   االحتياط  مببدأ   العمل  ا ىل  نذهب  حفينئذ  الرشعية  الرخص  وبني  االحتياط 
االحتياط؛ ل ن العمل مببدأ  االحتياط يف مقابل الرخص الرشعية يعّد احتياطا مذموما  

ال   
ّ
ريحج أ ن  المعارص  للفقيه  بد  ال  ثم  اال سالمية،  الرشعية  العمل  يف  ىلع  الرشعية  رخص 

الرخص   وبني  بينه  التعارض  وقع  ذا  ا  المعارصة  الفقهية  المسائل  يف  االحتياط  مببدأ  
 الرشعية ليك ال يقع يف االحتياط المذموم فهيا. 

ا ن العمل مببدأ  االحتياط ل جل الومه والوسوسة ال جيوز يف الفقه اال ساليم، بعد   •
ا ىل  يذهب  ال  أ ن  المعارص  للفقيه  بّد  ال  الفقهية  ذلك  المسائل  يف  االحتياط  مببدأ   العمل   

ىل   ا  الذهاب  ن 
ل  فهيما؛  به  العمل  يرتك  أ ن  عليه  بل  والوسوسة،  الومه  المعارصة يف صورة 

 العمل به فهيما يعّد احتياطا مذموما يف الرشيعة اال سالمية. 
بد نم مراعاة   • الرمغ ذلك ال  الفقهاء مستحب، ولكن ىلع  اخلروج نم خالف  ا ن 

  ال ندخل يف االحتياط المذموم، ويه اكلتايل: رشوطها ىتح
أ و   ❖ سنة،  رتك  نم  رشيع  حمذور  ا ىل  اخلالف  نم  اخلروج  ؤيدي  ال  أ مر  أ ن  اقتحام 

 مكروه. 
 أ ن ال يكون دليل المخالف يف غاية الضعف والبعد نم الصواب.  ❖
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 أ ن ال يفيض اخلروج نم اخلالف ا ىل الوقوع يف خالف أآخر.  ❖
ن المجهتد ال جيوز له أ ن ي ❖ مّنا ينبيغ له الرجوع  فا  ذهب ا ىل اخلروج نم اخلالف، بل ا 

 ا ىل النص الصحيح فيقف عنده.
االختالف ا ذا اكن بني الفقهاء يف فعل، يعين هل أ نه مباح أ م أ نه حرام؟ أ و هل    ا ن •

العمل   نه  فا  م واجب؟ 
أ  أ نه حرام  أ و هل  أ م ال؟  أ نه مرشوع  أ و هل  أ م حرام؟،  أ نه مندوب 

ذا اكن االختالف بني الفقهاء يف  مببدأ  االحتياط يف هذه ال صور سيكون برتك الفعل، ثم ا 
مببدأ    العمل  فيكون  واجب  أ و  مكروه  أ نه  هل  أ و  واجب؟  أ م  مباح  أ نه  هل  يعين  فعل، 

 االحتياط يف هذه الصور سيكون اب يتان الفعل. 

 التوصيات  
ال بد للفقهاء المعارصني أ ن جيتنبوا نع االحتياط المذموم يف المسائل الفقهية   •

 المعارصة. 
ينبيغ أ ن جيمع صور االحتياط المذموم يف المسائل الفقهية المعارصة ىتح ال يقع   •

 عامة الناس فهيا  يف المسائل المعارصة. 
 

ىلع ا كمال هذه الورقة العلمية. –تبارك وتعاىل    –أ خريا، أ محد هللا    
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