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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
(314) 

 القوانين: النظر واجب، لخوف العقوبة بتركه
ة العلىىم عىىن د،ليىىد، اويىىه  ىىا ينىىدضر بىىه خىىو  ال ىىرر واح مالىىه امىىا ي  ،ىى  بىىه  ىى ر علىىى افايىىويدد ل 

النعمىىة، خالضىىا  ملىىن اردىىال  أحمىىا ال ي  ،،ىىاع إال بىىالعلم عىىن ان هىىاال، وال بىىد أع ين،ىى  اىىالم ا ،ىى  ال،مىىي 
سىىه وطري،ىىه أعك اىى ك عاقىى  يرانىىر يفيف امل،ىىام وي بعىىه بىىبعا اتي ىىاحاال وات ىى االال قىىال  ))قىىدس سىىر   

ا من غري . ثرة  ير  أعك عليه يعماء ظاهرة وباطنة، نسميكة وروحاييكة  كا ال حيصى ا  وال يشكك وال يريب أحك
ضهىىىاا العاقىىى  إع ت يل فىىىه إمل منعمىىىه وت يعىىى   لىىىه بهحسىىىاع وت يىىىاعن ب ويىىىه منعمىىىا  وت ي ،ىىىركب امل 

.مرضاده، يامكه الع،الء ويس  سنوع سلب دلك النكعمة عنه، وهاا مع  ىن الونوب الع،ليك
وأي ا  إذا رأ  العاق  يفسه مس غرقة بالنكعم العظام، جيوكز أعك املىنعم اىا قىد أراال منىه الشكى ر عليهىا، وإع 
ت يش رها يسلبها عنه، ضي ص  له خو  الع،وبة، وال أق ك من سلب دلك النكعم والضر اخلو  عن النكفس 

 ااع مس  ،كا للاكم.وانب مر ال،درة، وهو قاالر على ذلك، ضلو دراه  
ضهذا ثبه ونوب   ر املنعم وونوب إزالة اخلو  عن النكفس، وهو ال ي مك إالك مبعرضة املنعم حّتك يعر  

 . 1)معرضة اللكه دعامل ع،ال    مردب ه ليش ر  على ما يس  ،كه، ضهاا اللي  على ونوب
 الست الله وإيضاح تتميم  
ا من غري  أقول:    ال ي وقف االس دالل عليه؛ إذ ي في االح مال، وذلك قوله )وال يشكك وال يريب أحك

من غري ، بيايه  أع الناس، عند االل فىاال إمل ونىوال خىال   دلك النعم ليدخ  يف هاا الطري  الشاك يف أع
 عليهم، على أقسام  مومنعهلم 

 ذار . من، األول
بعىىىا ر وال دع،ىىى ، وهىىىم الطبيعىىىة الىىىع ال دشىىىع هنالىىىك خال،ىىىا  ل نىىىهمىىىن يىىىر ، أو حي مىىى ، أع  ،الثدددان 

ْهرُ الدهريني، ولعلهم املراال من قوله دعامل     .42)سورة اجلاثية  اآلية  َوَما يُدْهِلُكَنا ِإال ال َّ
                                                           

 .907-963ص 2املريزا أبو ال،اسم ال،مي، ال،وايني ا  مة يف األصول، الار إحياء ال  ب اتسالمية ى قم، ج  1)
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 من ال ير  لنفسه خال،ا  أصال ؛ ضهع اثريا  منهم يع ،د بالصدضة أو حي ملها على األق .. ،الثالث
اىى ك عاقىى  يرانىىر يفسىىه يىىر  أعك عليىىه يعمىىاء ظىىاهرة يىى م االسىى دالل اآليىىف ينبغىىي أع ي،ىىال  )أعك   ولكدد 

من غري  اما  اوحاوباطنة، نسميكة وروحاييكة  كا ال حيصى اثرة  ضهما أع ال يشك أحا من غري ، أو حي م   
ل ىىن حيىىت اح مىى  احىىا مىىن غىىري  ضايىىه حي مىى  أو مىىن خىىال  غىىري  ىىاعر )الطبيعىىة  ، حت،،هىىا صىىدضة  حي مىى  

 ... إمل آخىىر االسىى دالل. ىى ر  وطاع ىىهدىىرك ضىىة مىىن حي مىى  اويىىه اخلىىال  واملىىنعم، و بىى ك معر  الع،وبىة وال ىىرر
 هاا.

 سلك )قدس سر   طري،ني تثباال املدعى  وق 
 االل جاء إمل الع،الء واع بارهم املرآة حل م الع، . األول:
 اس ،الل ع،له هو مبا ذار  من )وأي ا ...  الثان :

 ر؟هل م ار حكم العقل الخوف أو احتمال الضر 
ر )قىدس سىر   الىدلي  علىى حىرك اع املدار يف ح م الع،  قد يع رب اخلو  وقد يع رب االح مال، وقد  ثم

)وونىىوب    )والضىىر اخلىىو  عىىن الىىنفس وانىىب مىىر ال،ىىدرة )ضي صىى  لىىه خىىو  الع،وبىىةقىىال  مىىدار اخلىىو  
بينمىىا حىىرر  ذلىىك،)ألع ال ،ليىىد ال يفيىىد إال الظىىن وهىىو ال ي(يىى  اخلىىو   إمل غىىري  إزالىىة اخلىىو  عىىن الىىنفس 

يف الف،ه املساللة على مدار االح مال قال  )ويدل على ونىوب النظىر مىن الع،ى  )قدس سر   السيد الوالد 
أيىه ال إ ى ال يف اسىى ،الل الع،ى  يف أع مىن دىىرك النظىر، واا فىىى بال ،ليىد يف األصىول اىىاع معرضىا  لل طىىر 

ارك النظىىر، ضىىألع األاليىىاع واملىىااهب   لفىىة العظىىيم ضيجىىب النظىىر عنبىىا  عىىن اخلطىىر ا  مىى ، أمىىا معرضىىية دىى
م شىىى  ة، واىىى  صىىىاحب اليىىىن يىىىر  أع احلىىى  معىىىه، وأع دىىىارك الينىىىه معاقىىىب بالع،ىىىاب الشىىىديد، ضلىىىو اا فىىىى 
الش ص بال ،ليد، اح م   الفة الينه للواقر  ا يعرضه للع،اب الدائم، ضيجب النظر ختلصا  من املعرضىية، 

 . 1)عنه بالع الضر ال رر ا  م  وانب  وهاا ما اس ،  به الع، ، وهو املعربك 
 الفروق بين الخوف واحتمال الضرر

  م عدالةأع جيع  املدار على االح مال ال اخلو ، وال بد من بياع الفرق بينهما أوال  والفروق  وملواألأقول 
                                                           

 1ج موسىىوعة الف،ىىه ا ا ىىاب االن هىىاال وال ،ليىىد، الار العلىىوم للطباعىىة والنشىىر ى بىىريوال، السىىيد حممىىد احلسىىيا الشىىرياز ،  1)
 .244ص
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ة علكىىة معىىدك الع،لىىي قىىد ي ىىوع االح مىىال يعىىم اخلىىو  قىىائم بىىالنفس، واالح مىىال قىىائم بالع،ىى ،  أعك منهددا: 
 .اي، وهو  ا يؤاد دغايرمهحلصول اخلو  النفس

االح مال مبا على ال، ية احل،ي،ية واخلو  مبا علىى ال، ىية الش صىية وهىي أخىص مىن  أعك ومنها: 
 اخلارنية.
  النسبة بينهما العموم من ونه أعك ومنها: 

بىى  قىىد   خيىىابيىىاع إذ قىىد حي مىى  ال ىىرر وال  مىىاالة اضىى اق االح مىىال عىىن اخلىىو  ضليسىىه  انىىة إمل أمددا
ويف طليعى هم أ ىجر مىن  ال خيا ، اما هو حال العديد من الشجعاعومر ذلك يظن به ب  قد ي،طر به 

 .)عليه السالم  ولدده العرب والعجم
، ضهع أريد باالح مال لل رر الوع اح مالمن ماالة اض اق اخلو  عن االح مال، أ  ما لو خا   وأما

مىن اح مىاالال غىري ع،الئيىة، ااح مالىه ونىوال اجلىن يف   خيىاضى  إذ مىا أاثىر مىن لع،الئىي ضوااالح مال ا
، وإع أريد اخلو  من الوع ونوال اح مال أبدا ، ضهيه م  ،  أي ا ، وذلك يظري من الوع ونه   املسجد مثال  

أو أيىه أال  د بىرية اتحىرام  حسب ال وابط الشرعية الوسواس ضهع بع هم رغم قطعه بالع وضوء  ص ي 
 أمىر  ضيعيد ما ضع ، واالك قد ي،طر بعىدم  ،ريا  خل  ضيها إال أيه رغم ذلك دوسوس له يفسه ال اخ ياالوع 

 ه، أ مىىر امليىىه لىىيال  إمل الصىىبا  ضهيىى لوحىىد  رضىىة  منىىه رغىىم ذلىىك؛ أال دىىر  أع مىىن يب،ىىى يف غ  ال نىىه خيىى
يىف بىالع خين،ىه مىثال   منه رغىم علمىه باليىه ميىه ال ي ىرك  )وأيىه ال   ىن أع يؤذيىه بونىه ض  خيا  ، همبع

ئم بال،وة امل ع،لة، وال،وة امل  يلة ال خت ر، ،اضقطعه  وأماأعك خوضه وليد ال،وة امل  يلة  هو  والسرك يف ذلك
 يف اثري من األحياع، لل،وة امل ع،لة.

 خلف.هاا  ،نا  به، وندايا ، اح مال ال رر؛ ضايه علم وإال ل اع ظاع )العلم عن د،ليد   ا يردفر  والحاصل:
 إشكاالت وأجوبة

 .؟،ليديردفر به اح مال ال رر الوع العلم عن دهو الا  العلم عن ان هاال  ال يقال:
إذا ضرض علما ، ضايه سواء  أااع يا ئا  عن ان هاال أم د،ليد أم غريمها، ال جي مر معه اح مال  إذ يقال:

 علما ، هاا خلف.اخلال ، وإال ملا ااع 
ضيجىب يف امل،لىد إذا اح مى  اخلىال   ،اعسىيضي وياع يهما حي م  ال رر، علما ، ضفي ال وإذا ت يفرض
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جيىىىب علىىىى اذ هىىىد إذا اح مىىى  اخلىىىال  أع جيىىىدال ، امىىىا النظىىىر أو د،ليىىىد آخىىىر ضىىىهخر حىىىّت حيصىىى  لىىىه اجلىىى(م
 النظر.

 امل،لد حي م  أع يردفر اح ماله لل رر إذا ان هد ويظر؟ ال يقال:
ر النظر أع يردفىر ارك ري قاطر اما هو مبىن هاا الفرض، ايه إذا  اذ هد االك حي م ، ماالام غإذ يقال: 

 اح ماله لل رر.
 .؟اظرال يع،  يف أصول الدين أع ال ي،طر النإن قلت: 

اما حي م  أع ي(ول قطعه لو يظر، أال در  أع اذ هد   ،وأالل اللي  على ذلك وقوعه ب  حي م ؛ قلت:
سفة، حي م  يف ح،ه، أ  يف ح  بع هم، أع ي (ع(  يف أصول الدين غري املطلر على  بهاال بعا الفال

ضيمىا لىو اطلىر علىى   لىف  قطعه ويشك أو حّت ياعن ب،ول الفيلسو  يف وحدة الونوال أو املونوال مىثال  
، حي مىى  يف ح،ىىىه بن ىىىو مىىىثال   املع ،ىىىد بوحىىدة املونىىىوال أو العىىىار  ؟ وبىىىالع س ضىىىهع الفيلسىىو اسىى دالال م

 !الكقطعه؟ بى  ايىه هىو قىد حي مى ، مىاالام غىري قىاطر، بى أع ي(ولأاللة الناضني ال، ية احل،ي،ية، ايه لو مسر 
 ضرضا  ضصر  بايه خطال، أع ي(ول قطعه؟ ب  ي في اع حي م  أيه لو عرض مع ،د  على النيب 

ومىاالام يعلىم بونىوال  ىبهاال  ضه  جيب على اذ هد أبدا  النظر مث النظر ود رار  حّت ي،طىر؟ إن قلت:
 عها والعثور على أنوبة عليها حّت ي،طر.أخر  ضعليه د ب

 سياليت الب ت عن ذلك. قلت:
*  *  * 

 اع د  شف ضوارق أخر  بني اخلو  واالح مال.حاول  -
هناك ضرق، يف جمر  الب ت، بني اخلو  الش صىي واخلىو  النىوعي )مىن الوع حصىول خىو  هل  -

   صي له ؟
 وصلى اهلل على محم  واله الطاهرين

 
ِانَّ ِلّلِه َمَلكاً يُناِدى ف  ُكلِّ يَدْوم: لِ ُوا لِْلَمْوِت َواْجَمُعوا لِْلَفناء،   نني )عليه السالم قال أمري املؤم

  .194حج البالغة  قصار احل م ) َوابْدُنوا ِلْلَخرابِ 
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