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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 
 (196 ) 

 تقييد الجزم بالمطابق للواقع
رتنووا  ليووديف يف ألووول الوودين، وهووو الوو   اخاملشووهور بافايووة ماعووتم عوون  ق غوورالقووول  ان  وبعبااا أ مشاام : 

يقيوو د بقيوودين وذلووي باقييوود اعووتم باملطووابي للواقوو  و قييوود  رمبووا يف2مملسوويد العوو وا يف1موذهووإ إليووه لوواحإ القوووانني
 للشرائط، وحتقيي الاالم يف القيدين: الاقليد باونه  قليداً للجام 
 ن والمعذ  المقياس في المؤم  

طوو  ماملعوو  ريف لوود  اخأو  ن موون العقوبووةيفماملوو م   جير  البحوويف يف املقيووا  يففانه جيإ أن  مما القيد األول: 
 :الت مخسة ، واحملام، بعبارة أخر : علة املع رية أو عللهاأو لد  اإللابة  يفتاملنج  موال   يقابله 

 الجزم والقطع -م
؛ إذ ال   ذا يووههور موون أن احلجيووة للقطوو م، وهو ما سلاه املشن من العقاب هو اعت امل م  املع  ر  ان   األول: 

الثبووو يني، إذ اعووتم مقسووم  ، الوو   لووار إليووه احملقووي االلووفها يفيف3مناشووا واإلميعقل أن يريدوا هبا الااشفية 
وإال لاانووذ ذا يووة  ال يعقوول أن  اووون الااشووفية ذا يووة لووه واعهوولللعلم واعهل املركإ وما كووان مقسووماً للعلووم 

اٍر يف كوول األقسووام وإال   س ،هانناقض، بعبارة أخر : ال ايت، ب ايت باب الب وهو حمال إذ يسالتم الا للجهل
 .. ه ا خلف، وعليه: ال بد أن يراد باحلجية املع رية إذاً يف اعهل املركإ فاان علماً  يف4مسر  يان ذا ياً فقد  

 المناقشة 
أمووا إذا كووان عوون قصووور اًل عقوو راً معوو   ام؛ إذ إمنووا ياووون هو اعتم على إطالقه غر  وو  راملع   ب ن القول  كن  ول

 .لو كان عن  قصر فال
 الغفلة  -ب

 

 .359ص 4ج المية و قم،، إحياء الااإ اإلساأللول يف احملامة  القواننياملرزا أبو القاسم القم ي،  يف1م
 .421ص 4جالاااب،   ، م سسة بساان يفوالاقليد  االجاهادم الوثقى العروة  شرح يف الفقه ن بياالسيد لادق احلسيين الشراز ،   يف2م
 القط  هو االناشا  يف3م
 ناشا .أ  الاشف واال يف4م
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او ، قووال: مهووو ماللفلووةيف وهوو ا هووو ووواهر القووواننير املعوو   ان  ثاني: ال   قليوود موون هوو الء للوور احلالوول اعووتم أموو 
 آبوووائهم بقووول االعاقووواد عوون ئنيالن اشووو  العوووام  و  الن سووواءو  طفووالألل احلالووول اعووتم مثووول الاوواملني، اجملاهووودين غوور

 أن   معرفووة  عوودم موو  ،أيضوواً  اجملاهوودين علمووائهم بوول ،أيضوواً  ملووثلهم مقلوو دين هووم كووانوا  إنو  أسووا ي همو  أم هووا مو 
 .غر ال لالعاقاد املساحق ون هم اجملاهدين

ن بعوود ذلووي مووا يوضووه مووا ذكوور  موو  وقووال يف1ميفاملقووام هوو ا يف هلووم الن ظوور مطوورح عوون خووارج ذلووي أن   فالظوو اهر
 اعووتم معووى يف  وو م لهم عوودم موو  العوووام  و  الن سوووانو  األطفووال ملثوول االطمئنووانو  اعووتم حصووول: الث انيووة و : ماخووروج

 ،...معلمائهو  ام ها مو  آبائهم بني الفرقو  أخ و ، مم ن األخ  جواز عدم الحامال  فط نهم عدمو  الظن ،و 
 غالبوواً  يفيوود هوووو  عليهم، االعامادو  بقوهلم ذعانإلاو  إليهم الر كون هو هنا  قليدهم من املراد: نقول فحينئ 
اونو  االطمئنووان او  عوون غفلووذو  املشوووائإ عوون نفوسووهم خلوووذ إذا هلوو الء الن ظوور وووواهر يف اعووتمو  السوو   الشووو 

بهاتو   عووون الا اليوووف سوووقو  يف الاوووالم فحينئووو  عليهوووا، االحاجاجووواتو  الط رائوووي خمالفوووات عووور  لعووودم الشووو 
 .االطمئنان من هلم حصل ما يافي أو الن ظر عليهم جيإ هل أن هو  الس قو ، عدمو  ه الء
ايف أن   احلوووي ،و  ف ألن   مسووواظهر الن ظووور بلوجوووو  النووو   حيسوووإو  بوووالفر ، الوجووووب عووون غافووول حينئووو  املالووو 

 علووى بوواق اطمئنانووه بوول الش ي، له حيصل ال من: الث ا و وقال: م يف2ميفكماله  معرفة  أوج ذلي مثل على اعاماد 
 نشوواهد كمووا  ،ألووالً  إذعانووه يف خيوود  الو  آخوور، واجووإو   عبوو د   أموور حينئوو  بووالن ظر مووراأل أن   يظن   قدو  حاله،
الة عوور  أن   يظوون   قووود بعضووهم أن   الفوورو  يف ذلووي  هووو ا يتيوود قوود بوول حووودة، علووى واجووإ اجملاهوود علوووى الصوو 

 مسوو لة  أن   علووى نب هووه إذا مل اووه أهوول موون الواعظ  العا  فإن   الن ظر، وجوب من مسعه قر  مبا إذعانه يف الش خص
 يف يوودخل اإلماميوو ة، موو هإ خياووار ث   حووظ يال أن بوود   ال م هبهم على أدل ة  أيضاً  للمخالفنيو  خالفي ة، اإلمامة 

 املوو هإ، هوو ا أخوو و  موو هبهم  وور  املخووالفني موو هإ علووى الوود ليل وجود م  الور  املابح ر العا  ه ا أن   ذهنه
 .فيه يسامهو  الن ظر يف ريقص  ف ،أبداً  الباطل ي  يه ال امم   امل هإ ه او  االجاهاد،و  الن ظر بوجوب معرفاه م 

 الواجووإ، هوو ا  وور  يف إال   معوو ور أيضوواً  أنوو ه الظوو اهرو  األموور، حقيقووة  عوون اللفلووة  يف ابيالسوو   مثوول أيضوواً  فهوو ا
 .يف3ميفال أو فاسي أن هو  حاله يف الاالم ءسيجيو 

 

 .359ص 4ج ، إحياء الااإ اإلسالمية و قم،األلول يف احملامة  القواننياملرزا أبو القاسم القم ي،  يف1م
 .360ص املصدر: يف2م
 .361ص املصدر: يف3م
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 المناقشة 
، واملعوو ور إمنووا هووو قوود ياووون غووافاًل عوون  قصوورد ياووون غووافاًل عوون قصووور و لافل على قسمني، فقال مقول: 

ن قصور ول ا مثوو ل باألطفووال والنسوووان سر يف على اللافل ع  اهل عن قصور، والظاهر ان مبى كالمه مقداع
 .على ذليكالمه ب كمله مما يشهد   بل لعل يف1ماألزمنةيفميف  لي 

 الثمرأ 
 فيووه يافوواوت ال الاووالم هوو ا لاوون  و م مووا ذكوور  موون:ريووة اللفلووة موورة مهمووة وهووي مع   علووى مبنووا  موون  بويترتاا  

 .العدلي ة  قواعد اقاضا  ما على الاافرو  املسلمو  املخالفو  املوافي بني احلال
ن اخووروج عوون اوقوود وهوور  يف2ميفالعوودل عوون خووروج الش يعة و  املسلمني دون املخالفنيو  الاف ار باع يإ القولو 

 . يت الاالم عنهاإللابة وعدمها فسي، وإما اخايارية االعدل إمنا هو يف اللافل عن قصور ال عن  قصر
 المطابقة للواقع -ج

مووا  فإنووه إن ألوواب فعموول علووى طبووي ماملطابقووة للواقوو يفماإللووابةيف أو ان املوو م ن موون العقوواب هووو  الثالااث: 
العقووواب وجوووإ السووواحقاق هوووو املت نجووو  املويسووومى حينئوووٍ  منجوووتاً م ،ألووواب فوووال حمووول  حينئوووٍ  وال وجوووه للعقووواب

 وجإ لالعا ار عند املوافقة وإن كان واقعاً خمالفاً للحييف.هو املر ع   وامل باملخالفة 
 اختيا ية المطابقة ت ليس : المناقشة 

صه إناطووة العقوبووة غر اخايارية، فال يواملطابقة وعدمهما أمور قد يعرت  على ذلي: بان اإللابة  ولكن
أليب عبوود قووال: قلووذ عوون حمموود بوون حاوويم  وردوقوود أموور موور ن بلطووف اهلل وعناياووه فووإن اإللووابة وعدمها هبووا، 

نْ  اْلَمْعرَِفة  اهلل معليه السووالميف:  ْنعِ  مااِ نْ  صاا  يَ  مااَ نْ  : الَ قااَ  ؟هااِ ْنعِ  مااِ ا ِلْلِعباَاا ِ  لاَاْي َ  اللاا  ِ  صاا  ْنع   ِفيهااَ ينئووٍ  وح يف3مصاا 
 لاَاْي َ ، ونقوول عوون اإلمووام الصووادق معليووه السووالميف قولووه: عوون العوودل اً وجوو خر  اموو  اووون إناطووة العقوبووة واملثوبووة هب

 ِفي َمو ًل  فَاْطل بْ  اْلِعْلمَ  َمَ ْ تَ  فَِإَذا يَاْهِديَ    َمنْ  الل     ي رِيد   َمنْ  قَاْلبِ  ِفي يَاَقع   ن و    ه وَ  ِإن َما التا َعلُّمِ  ِبَكثْاَرأِ  اْلِعْلم  
 .يف4ميا َفه ْمكَ  الل  َ  اْستَاْفِهمِ وَ  بِاْسِتْعَماِل ِ  اْلِعْلمَ  اْطل بِ وَ  اْلع ب وِ ي ةِ  َحِقيَقةَ  نَاْفِسكَ 

 

 وأما العوام فقسمان عادًة. يف1م
 .361ص 4ج ، إحياء الااإ اإلسالمية و قم،األلول يف احملامة  القواننياملرزا أبو القاسم القم ي،  يف2م
 .163ص 1اليين، الاايف، دار الااإ اإلسالمية و طهران، جم الثقة اإلسال يف3م
 .150ص مااإ اإلعالم اإلسالمي و قم،  الشهيد الثا ، منية املريد، يف4م
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 الختيا ي بالواسطة اختيا ي : الجواب
ايوووار ، فحيووويف كوووان ما وووه اخواب: بوووان املقووودور بالواسوووطة مقووودور واالخايوووار  باخاياريوووة مقداعووو  ويمكااان

، كووان ولوووله إليووه عووب  إا الواقوو يف فووإذا نظوور فولوول إا الواقوو  مبقدور  النظر مأو  قليد اعام  للشرائط ليصل
 ه ا غر اخايار  له، ل ا فهو مع ور.طريي، وأما ال   سلاه فاخط  فإن اخط  اخايارياً باخايارية سلوكه ال

ما كان ذا اسافرغ وسعه فولل إا فان اجملاهد إ    يف األلول هو ال   الاتمو  يف الفرو وه ا ال   ذكرنا
اهوود فاخطوو  فانووه ليووه باخايووار  الطريووي املوو د  إليووه، وأمووا إذا اجابوواً، وقوود ولوول إثم   يف علووم اهلل هووو احلووي، كووان

بوو ل قصووا  جهوود يف وهوو ا األموور قوود نووه ذ الفوور  ا  حينئووٍ  كووان ألمووٍر غوور اخايووار  مإمع ور وذلي ألن خط 
وللذ إلينا كلها ملا ضللنا الباةيف أو لوجود مسبقات فاريووة غر االخايار  أما ضيا  بعض الروايات ماليت لو 

دعوووا  ان املوووا كووان يف  :اوو االنصرا  أو العثاًل م، من حييف ال يشعر، على دعوا  اث رت ،فية خ أو نفسية 
 مقام البيان من ه   اعهة أو غر ذلي.

   ال فووويمن طلوووإ دور مفووويمن طلوووإ احلوووي فاخطووو ان اإللوووابة مقووودورة أموووا عووودمها فلوووي  مبقووو والحاصااا : 
 الباطل ف لابهيف.
 م القد أ باختيا ية طرفيهاو  الر : تتق 

 يعقوول فيهووا الافايووي بووني الطوورفني، فووإن القووادر علووى الفعوول البووان القوودرة ممووا  على ذلوويقد يعرت   ولكن
قووادر علووى الوورت  ولووو   ياوون قووادراً علووى أحوودعا   ياوون قووادراً علووى امخوور، فايووف  اووون اإللووابة مقوودورة 

عووال، فانووه منه جووب املوووا جوول و  العا  بانه يلتم م  د  ق  ب  من قال ؟ وذلي نظر اعرتاضنا على وعدمها غر مقدور
غوور  فاانووذ، ملووا أمانووه عوودم اإلفاضووة فمووا أماناووه اإلفاضووة كمووا قووال بووه بعضووهم  لفوويض الزموواً ل ا ووهكووان اإذا  

 غداً بإذن اهلل  عاا.اب اعو ي يت سو   عاا عن ذلي علواً كبراً.له مقدورة 
*  *  * 

اللفلووة  قووول لوواحإ القوووانني ههنووا بوو نوبووني مأو اعووتميف معوو  ر  الفرق بني قووول املشووهور بوو ن القطوو ما هو 
 اهرينوصلى اهلل على محمد وال  الط          مع  رة؟

  ِجَها  ه   اْشَتد  وَ  ، فَاْرج    وَ  َبْطن     ف  عَ  َمنْ  َعِلي   ِشيَعة   فَِإن َما الس ِفَلةَ وَ  ِإي اكَ : عن أيب عبد اهلل معليه السالميف
 َجْعَفر   ِشيَعة    فَأ ولَِئكَ  م ولَِئكَ  مَْيتَ  َ  فَِإَذا  ، ِعَقابَ    َخافَ وَ  ، ثَاَوابَ     ََجاوَ  ، ِلَخاِلِق ِ  َعِم َ وَ 

 يف.233 ص 2الاايف: جم
 m-alshirazi.com : ايس ر مالحظة نص الدر  على املوق  الاايل


