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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
(197 ) 

 ههنا حبوث:وبعبارة أخرى: 
 رالمقياس في المنجز والمعذ  

املالالدار هيهمالالا وامل،يالالاف، أو ه،الالا: علعهمالالا أو عللهمالالا أو عالالر ر واملنزالال  ، و املالالاليف يف امل ان   بحثثث األول:لا
 أحد األمور العالية، حبسب األقوال واحملعمالت:هو أحدمها، 

 اجل م أو ال،طع، وهو ما ذهب إليه املشهور. األول:
قالوال  يصالل  أن يعالد صالاحب ال،الوا،ني،  الا  رار، وهالو مالا ذهالب إليالهعال اإلالغفلة، باععبارها مالاليف  الثاني:

 .يف م،ابا املشهور
 النسبة بين الجزم والغفلة

هالال ن  ،همالالابيالالان النسالالبة بينرن بالفالال : يظهالالر ، بيالالان الفالالرن بينهمالالا، هن،الالولبالالني ال،الالولني املفاضالاللةوجيالالب قبالالا 
 النسبة بينهما هي من وجه:

 ف.طا الغاها عن احعمال اخلالاطع بالباال،همادة االجعماع: أما 
؛ ها،الاله ي: ال،الالاطع بالالاحل هالال هطعالالا  وي ي الالن ًالالاهال ، هالالقان ال،الالاطع عالالن الغاهالالا، أ  مالالن  الالان قامالالادة اوأمالالا 

طع بالالاحل و ومالالن هالالو ا،الاله قالالاقالالاطع ل نالاله ال يطلالال  عليالاله الغاهالالا ل و،الاله قالالد ا، شالالا لالاله الواقالالع علالالى الفالالر   و 
علالى الغاهالا عالن احلال   اهالاالغا يطلال  إنال و احلال  والواقالع، البديهي أ،اله ال يطلال  الغاهالا علالى مالن ا، شالا لاله 

 . وال جاهايم ثالث هال عاأو هو قس ههو ،وع من أ،واع اجلاها
ًاهالالا ل نالاله لالالي   هالالاني ًالالر امللعفالال  هالال ه ال،الالاطع، ع أ  الغاهالالا ًالالردة اهالالقان الغاهالالا عالالن ال،الالاطمالالاوأمالالا 
 .قاطعا  بأحد الطرهنيأو  ا ا  أو ظا،ا  باخلالفقد ي ون لو العف  ظا،ا  أو شب،اطع و 

 امللعف  ال،اطع باخلالف.، الغاها قسمان: ًر امللعف  باملرة ان   صل:والحا 
ا عالالن ال،الالاطع، أو الع الال ، يف لالال وم الب الالث عالالن لغاهالال لوعلالالى أ ف هي فالالي اإلذعالالان بوجالالود مالالادة اهالالقان 
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 ة أ  منهما.مداري
 ذار، عقاًل، ال الجزممدار اإلعوالغفلة هي 

وال،اطع بالاخلالف إنالا  الان معالرورا   ،صورمع  وهنا عن ق الغفلة هي املدار، ع،ال ، يف العرر والظاهر أن  
 بالأن  الان قاطعالا   و1 ،ف الايف بينهمالار  إم الان اال، ولرا لو هالف  وعن احل وعمال اخل عن اح ل و،ه ًاهال  
 .ًر ًاها ملا  ان معرورا  ع،ال . هعدبر  بالباطاو

 ألخر.األول دون ا العرر هوأن مدار طع، حي م الع،ا باع الغفلة مع ال،وجه آخر: يف مادة اجعمبو 
 ال،طالعول ن ومالع ذلالف هالان الخعيالار املشالهور  من خمعار املشهور، األوىلان خمعار ال،وا،ني هو  لفتحص

أن ال،طالع حيالث  الان م،سالما  للعلالم واجلهالا املر الب  :هالوو دون الغفلة حمالورا  للب الث األصالوج وجهالا  وجيهالا  
األصالالوج  الالال املطلبالالني، املنز يالالة  هالالم  ط، وحيالالث  الالان الغفلالالة الالال  هالالي معالالررة ه،الال ههالالو منزالال  ومعالالر ر ع الال  

مع، ول ن ومع ص ة ذلف ها،ه  ان األوىل البدء مبا بدأوا واال،عهاء مبا واملعر رية، وجب ا،عخاب عنوان جا
عالن املعالر ر، ومناله  الب الثعنالد ر ر مث معال و ا،عهى إليه ال،وا،ني، مبعىن أن يبالدأ الب الث عالن ال،طالع وا،اله منزال  

 ة أو ال.ي،ع الب ث يف أن الغفلة معر ر  ،ينصول الدأ يفمورد الب ث 
 أصول الدين من المستقالت فال تعقل الغفلة فيها 

هنالا مبعالىن ا ملشهور املنصالور، يف دائالرة املسالع،الت الع،ليالةان أصول الدين، داخلة، على ا البحث الثاني:
 :، وعليه ا يدر ه الع،ا أو حي م به باسع،الله

   مالاله بوجالالود اهلل  عالالاىل   ؛،ظالالرا  حل الالم الع،الالا  الالا الواقالالع هيهالالاهيهالالا عالالن  ع،الالا الغفلالالةبأ،الاله ال   قثثد يقثثال:
أيت مفصالال  ، أما األول وهو ح الم الع،الا بالالواقع هيهالا هساليعن ح مه بوجوب النظر، وال الغفلة ووحدا،يعه

الثاين صر يف املعرهة وأصول الدين وعدمه، والب ث ههنا جير  عن عند طرح اخلالف يف إم ان وجود ال،ا
إن ي   لو قل د يف أصول الدين اسع   الع،ابها،ه  وعليه:    وهو ا،ه قد ي،ال باسع،الل الع،ا بوجوب النظر

 .، على الظاهرإن أصابوهو ظاهر و را  ،يطاب 
 مكان الغفلة عن وجوب النظر بوجهينإ

ريالالال  عالالالن مسالالالألة وجالالالوب النظالالالر واالجعهالالالاد يف أصالالالول الالالالدين،  ط  الالالان وجالالالود الغاهالالالاول الالالن احلالالال  هالالالو إم
 

 وهر  احملال لي  مب ال. و1 
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،و إليالاله ال،الالوا،ني ب،ولالاله:  مالالا أشالالار  لإلصالالابة وذلالالف هالالو  امل لالال ا ألن   مسالالعظهر الن ظالالر بلوجالالو  النالال ايف أن   احلالال  
 :له بوجهنيوعل   و1 و ماله  معرهة أوج ذلف مثا على اععماده حيسبو  بالفر ، الوجوب عن ًاها حينئر

 ال الع فصاليلي   بالالد ليا االعع،الاد أخالر ي الون أنو   فصاليال   الن ظالر علياله يلال م أ، ه مسعه قرع من أم او   األول:
ر ذلالالالف مالالالعو  الغالالالر، علالالالى باالععمالالالاد احلاصالالالا مبعالالالىن اإلمجالالالاج ،  علالالالى ههالالالو بالع ،ليالالالد، ا عفالالالىو  ذلالالالف يف قصالالال 
 :قسمني
 .االطمئنانو  الس  ون عنه ي ولو  الش ف له ذلف بسبب حيصا ما: األو ل
، ر ذلالف أن   هالاحل    الن ظالالر[ عالن] مالالن  ،اعالد هالال ذا ،صالال  أ لالاله اإلذعالان حصالالول لعالدم مالالنمن، ًالر آمث م،صالال 

 .املنمنني مجلة من لي  و  معرور، ًر آمث أ، ه يف ريب هال
 مثا جبواز قال هأ،   أحدا   أظن   ال إذ الن  اع حما   يف ذلف يدخا أن حيسن الو  حاله، يف ال الم ءسيزيو 
 .الع ،ليد هرا
ف، لالاله حيصالالا ال مالالن: الثالال اينو   أمالالر حينئالالر بالالالن ظر األمالالر أن   يظالالن   قالالدو  حالالاله، علالالى بالالان اطمئنا،الاله بالالا الشالال 

 أن   يظالالن   قالالد بعضالالهم أن   الفالالروع يف ذلالالف ،شالالاهد  مالالا  ،أصالالال   إذعا،الاله يف خيالالد   الو  آخالالر، واجالالبو   عبالال د 
 .و2 وحدة على واجب اجملعهد على الص الة عر 
قالد حي الم ع،لاله بالأن ف سرهو أو ح الم ع،لاله باله ها،اله  ما قال  قدوجوب النظر  ع مسعه قر أسواء  ول:أق
عهالاد رالرد طريال   للواقع وأصول الدينو واجب ،فسي مطلوب يف حد ذا ه، وحي م بأن النظالر واالجعرهة امل

 لع،ليد، هال يب،ى وجهه ذا وصا إىل الواقع، ب عمه عرب ا هال وجه لوجوبه إال اإليصال إىل الواقعمن الطرن 
وقالالا علالى السالمع، ههالو ًاهالالا إذا  و مالا يعهال و إال الععبالالد واملصالل ة الساللو ية، لوجالوب النظالر  حينئالر،، بنظالره،

وأذعالالن بالباطالالا ههالالو  دقلالال  لالالو باععبالالاره الطريالال  املوصالالا وان ًالالره ًالالر موصالالا، ه عيينالالا  أ  عالالن وجالالوب النظالالر 
 ًاها. هعأما.

 هال ن   لن ظالر،ا وجالوب مالن مسعاله قالرع مبا إذعا،ه يف الش خص هرا ي يد قد باما أشار إليه ب،وله:   الثاني:
 مالرهبهم علالى أدلال ة أيضالا   للمخالالفنيو  خالهي ة، اإلمامة مسألة أن   على ،ب هه إذا عهمل   أها من الواعظ العاي

 

 .360ص 4ج المية ال قم،، إحياء ال عب اإلساألصول يف احمل مة ال،وا،ني ل،م ي، املرزا أبو ال،اسم ا و1 
 .361-360ص املصدر: و2 
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ر العالاي هالرا أن   ذهناله يف يالدخا اإلماميال ة، مالرهب خيعار مث   يالحظ أن بد   ال  الالد ليا وجالود مالع الالورع املعب ال 
 هالالالراو  اد،االجعهالالال و  الن ظالالالر بوجالالالوب معرهعالالاله مالالالع رهب،املالالال  هالالالرا أخالالالرو  مالالالرهبهم  الالالريف املخالالالالفني مالالالرهب علالالالى

 .هيه يسام و  الن ظر يف هي،صر ،أبدا   الباطا يأ يه ال   ا املرهب
 الواجالب، هالرا  الريف يف إال   معرور أيضا   أ، ه الظ اهرو  األمر، ح،ي،ة عن الغفلة يف الس اب  مثا أيضا   ههرا

 .وسيزيء حبث ذلف الح،ا  ب ذن اهلل  عاىل و1 وال أو هاس  أ، هو  حاله يف ال الم ءسيزيو 
 دة المسلمين؟ومقل   ة  ر  ف  دة الك  وجد فرق بين مقل  هل ي
باله  الربأ ذمعاله  موصا للواقع وان   طري ، ا،ه على ال،ول بع ،  الغفلة عن وجوب النظر   الثالث:البحث 

نزالالانو ههالالا خيعلالالا ال ًالالر  ال بالع،ليالالد مالالثال ، وال بالرمالالا واالسالالطرالب أو بالالاألحالم والفعمالالا اشالالعغل  بالاله 
لواقالع، املسلمني؟ بأن ،،ول بالأن م،لالدة ال فالرة يسالع ،ون الع،الاب؛ ملخالالفعهم اوم،لدة  ة  ر  ف  ال   ة حال م،لد

 وم،لدة املسلمني ال يسع ،و،ه؛ ملطاب،ة قوهلم الواقع؟
 هالالرا ل الالنو  هالالرا،:  اخعالالار ال،الالوا،ني عالالدم الفالالرن وا،الاله لالالو قلنالالا جبالالواز الع،ليالالد، ه الالال الفالالري،ني معالالرور، قالالال

ة قواعالالالد اقعضالالالاه مالالالا علالالالى ال الالالاهرو  املسالالاللمو  ملخالالالالااو  املواهالالال  بالالالني احلالالالال هيالالاله يعفالالالاوت ال ال الالالالم  و2 والعدليالالال 
 .ة ب ذن اهلل  عاىلوللب ث صل

*  *  * 
 بني الغفلة واجلها؟ ح،  عن ذلف يف  عب ه،ه اللغة.ما الفرق  -
 .على ذلفدليال  على أن النسبة بني ال،طع والغفلة هي من وجه، أو أش ا قم أ -
 وما الضابط؟ املسع،الت الع،لية؟ دائرة  ،ع ضمنمجيع أصول الدين هل  -

 اهرينوصلى اهلل على محمد واله الط
 

بت  : وليه السالم   ع قال أمر املنمنني  ي حت م ون    ال كيف    األذى م خاف ة   الطَّعام   ي حت م ون   ألقوام   ع ج 
 و. 204صحتا الع،ول:   ! ؟ الّنار   م خافة   الذُّنوب  

 

 .361املصدر: ص و1 
 .راملصد و2 
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