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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 
(195 ) 

 صور ثالثة استثناها القوانين من وجوب المعرفة
هااو خااو  عرفااة، ليل علااى وبااوب امل: اعااه مااااام الاادبااارة أخاار صاااحا الاااواعني بعكاار  مااا   وحاصلل  

وبوب عن حىت أو  العلم عن ابتهااور الثالث اآلتية سو  تكون مستثناة من وبوب ، فإن الصالضرر
 .العلم أصالا 
 ليد.اجلازم عن تا األولى:
 .بالرتك له اخلو  الذي حيتمل الضرر برتك املعرفة لكن من غري  أن حيصل الثانية:
الشاكر للمانعم لالاذي  اا  مان تارك  ال خوفه بسبا ظناه با نحصل له اخلو ، لكنه ز من  الثالثة:

إ  مااااام لخااو  الضاارر  هااو الاادليل  ؛بااهباملعرفااة الظنيااة حيصاال شااكر ، العاوبااة ولااو بساالا تلاا  النعمااة  
أمااا اجلااازم  :عفااةاآل الصااور الثال ااة ، وهااو منتاا   يفبااوب املعرفااة فاعااه ساايكون املاادار وعليااه االعتبااارعلااى و 

آخار لكاالبتهااا يف املعرفاة  وأماا  باب   ق  ر  ط   برتك  عه على احلق فكي  حيتمل الضرر ب م فواضح ألعه باز 
 .األخريان فلفرض اعه ال خو  له حدو اا أو بااءا 

ا الااديليل هااذا على البحثو قال يف الاواعني: ل  عاادم علااى أو املعرفااة، حتصاايل لوبااوب إفااتااه عاادم علااى إمااي
ا  ل  أني و  اخلو ،  1لالتيجويز جمريا استلزام مينع فاد اا،االبته سبيل على التيحصيل كون  لوبوب إفااته  رّبي
اا  قلاايد كماان  لإلطااالق، وبااه فااال بعاا ، اون الناايا  لاابع  حيصاال  فاارض إنو  عفسااه، اطم عااي و  بااه باازمو  حماااي

 شااكر  إ ا بااه ظااني  ّبااا ياازول فاااد اخلااو  حصااول فاارض إنو  اخلااو ، يوبااا ال فهو بالتياليد التيضرير احتمال
 . 2ل برتكه أصالا  خو  له حيصل فال بزم،و  به اطم ني و  مبطالا  قليد من كذل و  ،ني ظ ما حسا على

إ ا اار األمر واحلكم العالاي مادار خاو  الضارر، فااد ال  اا حاىت حتصايل الظان  وأيضاا: بل أقول:
 

 جتويز العاوبة أو الضرر، أي احتماله.  1ل
 .370ص 4ج ، إحياء الكتا اإلسالمية ا قم،األصول يف احملكمة الاواعني املريزا أبو الااسم الاميي،   2ل
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  1لب صول الدين، إ ا كان غري خائ  من عدم حتصيله!
 لدى الشرع هو الخوفوإن كان المدار هو تمال لدى العق  االح

كااام العاااال هاااو علاااى احتماااال الضااارر ال علاااى خوفاااه، سااابا  املناقشاااة يف املباااا وأن املااادار يف ح وقلللد
اارت األحكام مدار اخلو  ال االحتمال، ولكان لناا أن ب ن اآليات والروايات الكثرية أ اعنهنا أبب ولكن

إمناا هاو يف احلكاام  املااام فاإن البحاث يف األالاة النالياة؛وماوارا تلا   ني ماا نان فياهواب: باالفرق با اجلا  عاراي 
وأماا تلكام اآلياات والرواياات  ، 2لبياعاهي يادور مادار االحتماال ال اخلاو  كماا سابق العالي واحلكم العالا 

  خاااو ماااثالا  أو االعتااااال للتااايمميف موضاااو  باااواز اإلفطاااار أخاااذ الشاااار   فاااإنفموراهاااا احلكااام الشااارعي، 
تعاىل اجلزاء  ر زائد على احتماله إ  قد حيتمل وال  ا  كما سبق ولذا رتا اهللالضرر، وخو  الضرر أم

ن  يف بعااا  اآلياااات الكرمياااة علاااى اخلاااو  ال علاااى جمااارا االحتماااال قاااال تعااااىل:  افَ  َوِلملللَ ا َ  خلللَ  رَبللل  ِ  َمقلللَ
نَ  َخِشيَ  مَّن    46لسورة الرمحن: اآلية  َجنََّتانِ  مََٰ  . 33ة ق: اآليلسورة  ...بِال َغي بِ  الرَّح 

 خااص   وضاو   معلاى  ه  ما  ك  ح  مان ترتيباه ، واعاه أن للشار  أن يرتاا أحكاماه علاى ماا يشااء والحاص :
كماااة  ماااا يف اشااارت  فياااه وإن ع ععلااام وبهاااه، أماااا أحكاااام العاااال فاااإن  اا طأو شااار  اا يااادق هاطيكتشااا  وباااوا ح 

ل للخااو  باال يكفااي فيااه احتمااا ليااةا عرفااة مدخموضااوعها يذخااذ منااه وال كااد يف حكاام العااال بوبااوب امل
 .الضرر بالرتك

لاه، ويادل علاى امل اايرة أيضااا، إضاافة  اير  وبعبارة أخر : خاو  الضارر أمار زائاد علاى احتمالاه فهاو م ا 
عكااا االحتمااال الااذي هااو اختياااري باا ن يلتفاا  إليااه  ،عااااةا و  أماار غااري اختياااري ، أن اخلاا إىل مااا ساابق

 . فت ملاليل أو راي به يتحاق االحتماليبحث عن أو ب ن  فالأو ال فيحتمل 
 أو االحتمال مساٍو للخوف بقيد العقالئي

خاو  أن  :نقلولفئي، ر، و ل  إ ا قيادعا  باالعااللكن خو  الضرر مساو  الحتمال الضر   3لسّلمنا 
ماا مان إن النسابة بينهعن هذا الايد ف اابري عكا ما إ ا الضرر العاالئي يالزم احتمال الضرر العاالئي، 

 

 عاطة األمر بالعاالء اون عاله فاعتظر.وسي يت اجلواب عنه، بإ  1ل
 فرابع.، وهو ال يدور مدار اخلو  بل هي اليت تدور مدار ، وأما مدار  فاالحتمال، من أن احلاكم هو العال ال النفا  2ل
 مدار حكم العال هو خو  الضرر.أن   3ل
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 سبق.وبه كما 
 ضوعاا له، أو كناياة عناه أو مارآةفكل منهما أخذ موضوعاا حلكم، كان مالزماا ألخذ اآلخر مو  وعلي :

 . فتدبر.له
ومانهم صااحا اجلاواهر يف املسا لة الفاهياة أيضااا إىل تايياد مان األعاالم  ها العديد   1ل ل  وألج 

 الء .  العابه لد عتدي به  الذي يراا به لامل عتدي اخلو  بالامل
 . 3ل السااوااوية األوهااام ماان الناشاا  نااو ال ،بااه معتااداا  خوفاااا  كوعااه   2لفيااه يعتاار ععاامقااال يف اجلااواهر: ل

 هذا.
 تعاىل. شاء اهلل وللمناقشة مع صاحا الاواعني تتمة إن

 تدقيق في المراد من )الجز  كاٍف( ومحتمالت 
هبناا إىل كفاياة اجلازم ا الاذي  هبناا إلياه يف شاطر  األول حياث  اختار السيد العم لاام ظله  املبا  وقد

 الدين أصول يف التاليد هوو : الثاين الاسم أمياو ن املعتر يف أصول الدين.. قال: لعن تاليد بل كفاية الظ
 يف باختصااار ياااال أن ينب ااي الااذيو  متعاادياة، أقااوالو  شااديد، خااال  فيااه  كاار فاااد: هبااا زماجلاا  أوبااا إ ا

 . 4ل تاليد أو إمجايل، أو تفصيلي، استدالل عن كان  سواء األصول، يف كا     مطلااا  اجلزم أني : وه املاام
األصاول   ذي اخرتعاا  أيضااا وهاو لأن اجلازم مطلاااا كاا   يفال بد من الت مال يف هاذا املادعى الا  أقول:

 :ئلةإ  هنال  عااط للت مل ومطالا وأس
 األصااول  اجلاازم باااحلقجل أو اجلاازم بالباطاالجل أو األعاام  يفمطلااااا كااا   هاال املاصااوا ماان لاجلاازم  ومنهللا:

ل تكاون مطروحاة بنحاو وعلاى األو   5لاحلاياياةفعلى األخري تكون الاضية مطروحاة بنحاو الاضاية  منهماجل

 

 الحتمال.، وكذا اد بالعاالئيأن اخلو  ماي  1ل
 لإلفطار. يف اخلو  املسويغ  2ل
 .347ص 16ج، اار إحياء الرتاث العريب ا بريوت، الكالم بواهرالشيخ حممد حسن النجفي اجلواهري،   3ل
 4ج، مذسسااة بسااتان الكتاااب،  والتاليااد االبتهاااال الااو اى العااروة شاار  يف الفاااه بيااانالساايد صااااق احلساايا الشااريازي،   4ل

 .421ص
 إ  تدور مدار عفا اجلزم.  5ل
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، الشااايعي ألعاااه علاااى احلاااق وبااااحلق،   بااا ن يااااال: ان بااازم ،ياياااة املايااادةبااال احلا  1لاخلاربياااةالاضاااية  كاااا  
إ  جل غاري مطاابق باطالوأن بازم املخاال  مطاابق حاق بزماه  دار يف قوله بااناملالك واملي س ل عن فحينئذ  

أريد أعه لعلى احلق بنظر   و ر ا  عليه: أن املخاال   إنلو كان املدار التاليد وقول املالَّد فهما فيه سيان، و 
علاى احلاق أعاه  زمهم مطاابق للواقاعجل وإن أريادما على احلاق بنظارهم أي يارون أن با والكافر أيضاا يريان أهن

فإن كاان التالياد مارآة للواقاع  يدعي  ل ، ا إ  كل منه، و ر ا : من أين أن هذا هو احلق يف الواقع يف الواقع
 .ارئ تعاىلجلمن أين يدعي أحدمها أعه على حق بنظر الب ، كما يرا اعهكان تاليد اآلخر كذل 

، فااال ميكاان أن يعتاار مااداراا واجلهاال املركااا اجلاازم أعاام ماان املطاباااة فاعااه ماساام العلاامان  والحاصلل :
 وسي يت بإ ن اهلل تعاىل اجلواب. .وحجة ومنجزاا ومعذراا 

*  *  * 
الاايالا أو أكثاار علااى أن املااراا ماان لاجلاازم كااا    اجلاازم باااحلق، وابااا عاان إشااكال: أن اإلصااابة  مقللِ أَ 

ن ذم  مااا م مساال  فكياا  يفااارق بينهمااا بااا ن األول  ،بطااالاجلااازم املأم ق جااازم احملااا للساااواء للواقااع غاااري اختياريااة 
 ثوباة والثااين يساتحق العاوباة أوحق املأو األول يسات ،كلا لثاين ال، أو ب ن األول غري مكلا  والثااين موا

 جلال يستحق شيئاا  على األقل
 اهرينوصلى اهلل على محمد وال  الط

 
ِمِنينَ   َأِمير   َكانَ   ِهَشا    يَا : لعليه السالم  موسى الكاظماإلمام ل قا   ع ِبدَ  َما  :يَلق ول    لي  السال ()ع ال م ؤ 

  ِمن     الشَّر  وَ  ال ك ف ر   ،َشتَّى ِخَصال   ِفي ِ  َيك ونَ  َحتَّى ام ِرئٍ   َعق     َتمَّ  َما وَ  ،ال َعق  ِ   ِمنَ  َأف َض َ  ءٍ ِبَشي   اللَّ   
د  وَ  ،َمأ م ونَانِ  ر  وَ  الر ش  ِل ِ  َفض    وَ   ،َمب ذ ول    َماِل ِ  َفض    وَ  ،َمأ م واَلنِ  ِمن     ال َخيل    ِمنَ   َنِصيب    وَ   ،ف وف  َمك   قَلو 

نل َيا  َبع   اَل  ال ق وت   الد  َره   ل مِ ال عِ  ِمنَ   َيش    َأَحب   التلََّواض ع  وَ  ،َغي رِهِ  َمعَ   ال ِعز    ِمنَ  اللَّ ِ  َمعَ  ِإلَي  ِ  َأَحب    الذ ل    ،َده 
ِثر    ،الشََّرفِ  ِمنَ   ِإلَي  ِ  َتك  َتقِ وَ  َغي رِهِ   ِمن    ال َمع ر وفِ  َقِلي َ  َيس  ِس ِ  ِمن    ال َمع ر وفِ  َكِثيرَ      َيس    النَّاسَ  يَلَرىوَ  ، نَلف 

َم رِ  َما   تَ   ه وَ وَ  نَلف ِس ِ  ِفي َشر ه م   َأنَّ   وَ  ِمن     َخي را   ك لَّه م     . 18-17ص 1الكايف: ج ل األ 

 

 تدور مدار خصوصية اجلازم وكوعه شيعياا أو ال، ولكن األصح اهنا حاياية مايدة، فتدبر.إ    1ل
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