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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 
(198 ) 

 الغافل على قسمين:
ت العقلية أي عنن وونوب املعر نة ستقالفلة عن بعض املارتأى حتقق الغصاحب القوانني  ان  سبق 

 نذكر منها أمرين: هامةووب النظر، يف صورتني، ولكالمه تتمات وإضا ات أو و 
رة أخننرى: الغا ننع بقننول عبننابو ، لننة: الغا ننع بالملننة والغا ننع يف المأن الغا ننع علننى قسننمني األول:

فاتننة إو وووبننه أو حنندو م مننت التاته صوصننيمطلننق عننن ووننوب املعر ننة أو النظننر والغا ننع عننن بعننض خ
ل التكلينننص بن نننو سنننقول التكلينننص يف الصنننورة األووغ نظنننرا  لغفلتنننه، وسنننقو   وقننند ارتنننأى إمجننناال ،

 خاص أي التكليص بالنظر يف الصورة الثانية.
ا اإلنسنننان أن   املقنننام، هنننذا يف الكنننالم تفصنننيعو قنننال:    يف األصنننول معر نننة لوونننوب ينننتفط ن أن إمننن 

 .ال أم الملة
 .تكليص هبم يتعل ق ال كاجملانني،  ائمبالبه يل ق ،(1 الث اين

 يف إنسنان يكنون أن مثع مذهب،و   ينو  خيال كع    عن الن فس خلو   حال يف إم ا  هو األو ل، أم او 
 أبيننه مثننع مننذهب أو بنندين املتنندي ن غنن م حننال مالحظننة يداخلننه أو عننار ، أو مسننلم عننن خاليننة بننال 

هو  ا قننديرين،ت  ال أي   علننىو  أسننتا،م،و  أمنن   ظننن   لننه حيصننع أو هبننا، يطمنن ن  و  عقلننه مبعونننة يقتننهر ط يأخننذ  إمنن 
ا  و  مرت   ا   يبقى أو بطريقته،  .مت   

 كنان  إنو  علينه، آخنر ءشني وونوب عنن لغفلته آخر ءبشي الت كليص عنه  يسقط ،(2 األو ل علىو 
 (3 (أم هو  بأبيه ظن ه حسن وهة من اطم نانه

 

 أي غ  املتفطن. (1 
 االطم نان. (2 
 .364-363ص 4ج المية ن قم،، إحياء الكتب اإلساألصول يف احملكمة القوانني لقم ي، امل زا أبو القاسم ا (3 
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 راك والعقلدالغفلة إما لشبهة أو لقصور في اإل
ولننننيس  مننننن ال يننننتفطن أصننننال  إو املسننننتقالت العقليننننة قنننند يكننننون لعننننرو  شننننبهة لننننه :أولا  ل:أقووووو 

وننننه مل قنننا   لنننيس عننندم تفطننننه من صنننرا  يف ك ،كالمهنننا  كنننن، نعنننم  بالضنننرورة  لنننع يف إ راكنننه وعقلنننه
 باجملانني.
اين،عبارتننننه   ان ثانيوووواا: قيتع ال كاجملننننانني،  بالبهننننائم يل ننننق الثنننن  ( وإن كانننننس قاسننننية صتكلينننن  هبننننم لنننن 

يرينند التيفيننص والتوسننعة إ، انننه يعتنن هم قاصننرين ال مقصننرين  يسننقط عنننهم العقنناب بعنندم   لكنننه
، خال ننا  للمشننهور الننذي قننالوا بأنننه ال يوونند قاصننر يف أصننول النندين وال (ظننرعنندم الن وكننذا: باملعر ننة 

دركها العقع، والواب: انه   يالأن  غ نظرا  ألهنا من املستقالت العقلية اليت ال يعقعغفلةتت قق  يها ال
كننذلا املعتننوم واألبلننه ومطلننق مننن ال يننتفطن أبنندا  إو ووننوب معر ننة أن ،  كمننا أن اجملنننون غا ننع عنهننا

وونننوب املعر نننة  والنظنننر( نظنننرا  إو إو هتنننه نب  إ،ا  ومنننن، بنننع مننننه شننني ا   وأننننه أرا  قالولنننه خننن إهلنننا  للكنننون 
وب   نننت الضنننرر احملتمنننع، قنننال: ال أوننند يف و ووننن ( أذلاال كوهننننا كننن وونننوب شنننكر النعمنننة  أو احتمننن 

يكون حين ٍذ كاملعتوم أو األبله  هو كمنن إ،ا  يسقط عنه التكليص إ، ،  انهامهبعقلي  اللة على ووو 
أو اسننت الة النندور أو التسلسننع أو كننون النن ء أكنن  مننن  امنن عهت الة مجننت النقيضننني أو ر نبهتننه إو اسنن 

انننه ال كننان صننا قا  يف ،  انننه إ،ا  بننع اراهننا  كنننة وواقعننة الةالسننت كننع قننال: ال ينندر  عقلنني ووهننا  لال
عقننع، وهننذا لننيس مبلتفننس، والت لننيس مبكلننص أصننال  ألن التكليننص  ننر  االلتفننات  (1 االسننت الةينندر  

، كالسو سنننطائي لنننه شنننبهة(ضنننس أو اننننه عر   خلنننال   لنننهشنننص ان بعقيكتومنننن عننندم التفاتنننة للبنننديهيات 
هننم،  ننإن هننذا لعلننه دننر  و وانننه  ا يقننول، بأنننه ال حيننرز أنننه مووننو  مبنن حقننا   الننذي يقننول، لننو كننان مننذعنا  

 ن يكون خمتال  عقليا ، وهو غ  مكلص.ئع ال ميكن إال أالقا
 كفاية الطمئنان في أصول الدين وعدمه

 منرت   ا   يبقى أو بطريقته، ظن   له حيصع أو هبا، يطم ن  و  عقله مبعونة طريقته يأخذ  إم اوأما قوله:  
 .(عليه آخر ءشي وووب عن لغفلته آخر ءبشي الت كليص عنه  يسقط األو ل، علىو  .ا  مت    و 

 

 ولو لعدم قدرته على تصور املوضو . (1 
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 نننإ،ا ك يكنننن قاطعنننا ،  هنننو حمتمنننع ن لنننيس بقننناطت، علنننى الفنننر   مننن  قننند يعنننرت  علينننه: بنننأن املط
 ص إ،ا .كل  لليال ، ولو بنسبة واحد باملائة،  ليس بغا ع  هو م

بنه العقنالء، بعبنارة أخنرى: ان هنذا مثلنه  نا ال يعتن  قلي وليس بعقالئني و انه احتمال ع والواب:
 عقالء.له من لة العدم، ويعضدم على ،لا الن   وي هلغيا  لكن عقله ياالحتمال وإن كان مووو ا  وودان

ضنعيفا  لكننن ان االحتمننال  إنننه وإن كن  غ منجن  االحتمننال الضنعيص يف الشناون ا طنن ة، إن قلوو : 
 .؟ط خأمر احملتمع 
كان غ   إ،ا أوغع  يه  يف الضعص   يكن موغال  نج ا  إ،ا ك  االحتمال الضعيص ميكون إمنا   قل :

إ،ا خننرج إو الشننار  سننيقتع انننه مننثال  تمننع واحنندا  باملائننة لنندى العقننالء،  انننه إ،ا احكمننا   عقننال   منجنن  
ال يلغيننه واالحتمننال بدروننة تمننال وإن كننان ضننعيفا  لكنننه منجنن  لكننون احملتمننع خطنن ا  ،  ننإن االحاآلن
العقننالء لنندى يعنند  ننال أو واحنند بنناملليون،  االحتمننال إو واحنند بنناأللص ء،  ننان اضفننضالعقننال هننامع

يف اآلن مننناالت الشنننا،ة، وحمنننع الكنننالم الحتحكنننام العقنننع العملننني ال تننندور مننندار اأ  نننانمنجننن ا  أبننندا  
العقنع ، نعنم أحكنام ( نة  املعر عن  ، (منعمن وووب شكر النعمة و  ت الضنرر احملتيف  ائرته  أحكامه 
ال جتتمننت حنن  مننت أ ت  روننات احتمننال  (1 وبراهينننه  ك كمننة بامتنننا  اوتمننا  النقيضننني( النظننري

 حقنقعلنى اننه لنيس األمنر  يهنا علنى إطالقنه كمنا القطت الدقي  ون العريف، ر مدار تدو ا ال  وإمنا 
 يف حمله  تدبر ويدا .

 ه أن يقلد األعلم أو يجمع في التقليدد في األصول، لالمقل  
تعنني   ال م من تقليندم،  اننه ميكنن القنول بعندم ان املقلد يف أصول الدين، لو ك حيصع له الثاني:

يبقننى  م للنظننركننايف والقسنني علننى أن النن م عننن تقلينند هننو البننناء  و،لننا ألنننه  ،ليننههننا  والنظننر عاالوت
لسنابق  نإ،ا أور نه ا دممقلن  آخر و،لا بأن ينتقنع إو األعلنم منن أمامه طريق التقليد مفتوحا  ولو بن و 

شيصننا   انيننا  و الثننا  يف نفننس املضننمون يقلنند  لننه أن : ان   ونضننيصنينمننا قالننه القننواالنن م كفننى،  ننذلا 
املنطقة اك يور ه القطت صح له أن يضم إليه تقليدم لعلم  ح  حيصع له القطت مبعىن انه إن قلد آبام 

 

 اليت هي يف واقعها منب هات. (1 
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 دمو  قوليهما القطت، كفى. هأور ،  إ،ا بهذي يثق ال
ا االطم نننان، زوال بعنند ث  ل يف القننوانني:  اقن  ا لننه حيصننع أو الظننن   لنه يبقننى أن  إمنن   معر ننة مننت الشنن 
، أو ظننن   أننن ه  أمكننن  ننإن االطم نننان، لننه حيصننع ك أننن ه تفطنن نو  املعر ننة لووننوب تفطنن ن إ،ا   ين ننذ شننا 

 إال  و  ل، كاألو   ،(1 [إال  و ] األو ل عن أ ضع آخر شيص على االعتما  بسبب له االطم نان حصول
  شنيص قنول علنى االطم ننان بنه حيصنع  الن ذي االطم ننان، به حيصع ما حتصيع وووب يف ريب  ال

  .(2 (االوتها و  الن ظر أو كماله  وهة من كامع
 إمامين ا   أو مسنلما   أو يهو ين ا   صن ورته بنني أمنرم تنر    منن  نإن   شنيص، وإ الر ونو  كنذلاو وقال:  

 أمكنن إنو  ،و منا  و  قطعا   حيسبه الذي االطم نان عاك على تما االع بسبب له حيصع  قد ،خمالفا   أو
 ظننن   لننه حيصننع قنندو .  يهننا ينظننر الننيت األ لن ة بسننبب كننذلاو  املشننك ا، بتشننكيا زوالننه مننرألا نفنس يف

 تكرينننرمو  الن ظنننر جتديننند علينننه جينننب  هنننع   ين نننذ، القطنننت، لنننه حيصنننع الو  الت شننني ت أو اإلسنننالم بصننن ة
 يكفني أو النن فس، بنه تطمن ن   النذي األ ضنعو  األعلنم عنن النت ف  ص أو نناناالطم و  القطنت له لي صع

 .بالظن   فاءاالكت
 القطننت حصننول احتمننعو  االوتهننا و  الن ظننر أمكننن مهمننا بننالظن   االكتفنناء  يننه جيننوز ال أننن ه الظنن اهرو 
 .(3 (ا و  زوال لعدم

الطم ننان  نإن حصنع  ه القطنت أو اأو االنتقال إو األعلم  قد حيصع له منن وهو صريح يف العدول 
هننذا األمننر   يكننونالطريقننة الثانيننة وهنني عضنند قولننه بننأقوال أخننرى حنن  يطمنن ن  إال أضننفنا لننهكفننى، و 

 هذا نظ  التواتر يف الشأن احلسي.  تدبر. (4 سياحلد
 :ئرهاسبق من مالكات املعذرية: القطت والغفلة وبقي الكالم عن ساوقد 

 

 .إال( زائدةالظاهر ان   (1 
 .364ص 4ج المية ن قم،، إحياء الكتب اإلساألصول يف مةاحملك القوانني لقم ي، امل زا أبو القاسم ا (2 
 .365املصدر: ص (3 
 ننإ،ا أضننيص إليننه  نناٍن و الننرت وهكننذا  بننرتاكم األقننوال واحلنندس ، ولننو ظنننا   تننه للواقننتالواحد مطابقالثقة إ، حيدس من قول  (4 

 كما يف التواتر،  إ،ا حصع كفى.احلاصع منها والظنون، قد حيصع له القطت،  
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 تهد(المج طريقجمالي )أي عبر فاية النظر اإلك
 حصنول نأمكن   نإن: الث النرت أمناو  ليه يف القوانني قنال: إوهو ما ،هب  الثالث: النظر اإلجمالي،

 أحند تكلنيفهم ألن   املتفط ننني الغفلنة عننهم زالنس الن ذين األزكيناء هلناالء الكامع اجملتهد تقليد من ال م
 بننالن ظر أو ال يثبننس  إننن ه اوتهننا ،و  نظننر بأننن ه املعر ننة مننت االوتهننا و  الن ظننر او أيضننا   يروننت  هننو األمننرين،

 .(1 (حين ذٍ  نا ر ال م حصول نلكو  األو ل، القسم وإ   وت يتبعه ث   اجملتهد، صدق
 مناقشة مع القوانين: التقليد ليس نظراا وإن كان محكوماا بحكمه

نننه ا  بننه ( إن أرااوتهننا و  نظننر بأننن ه املعر ننة مننت االوتهننا و  الن ظننر او أيضننا   يروننت  هننوقولننه   أقووول:
 موضوعا   غ  ص يح. إليهيروت  هوأما إن أرا  به أنحكما   ص يح، إليه يروت 

يف الطريننق  أي يف كننون هننذا طريقننا  وامعننا  للشننرائط( لننيس اوتهننا ا  يف  االوتهننا  أخوور :بعبووار  
 ر  هذا كذلا.معذ  ،لا  كما ان  ن مصا يقه، نعم ميكن القول بأن حكمه حكمه املا ى وليس م

حكمه، وبني صدق النظر بني يف كالمه  قدس سرم( خلط بني الصدق واحلكم أي  ثالثة:بعبار  
  اء والكفاية والو اء.واإلحكمه وهو  انه ال يصدق عليه النظر وإن أنطبق عليه 

دتهند( وال اننه طبيننب أو مهنندس أو  قيننه أو   خنن ة( والهنع أ انننه ال يصندق علينه  بعبووار  رابعووة:
أصننوليا ؟ طبيبنا  أو د يف معر ننة الطبينب ا بنن  الثقنة أو األصننو؛ اجملتهند الثقننة، ى مننن اوتهن  نرت أأصنو؛غ 

 السلب.واحلاصع: انه ال يصح عليه احلمع ويصح عنه 
 ويصدق عليه العالم دون الناظر المجتهد

ك هبننا، كيننص ال  ننإن مننن ونن م بوحدانيننة اهلل تعنناو عننن تقلينند عننا يصنندق عليننه العنناك والعننار  نعووم
غنن  وقنند انكشننص لننه الواقننت وال يهننم بعنند ،لننا كننون إنكشننا ه عنن  مننرآة ال (2 االنكشننا والعلننم هننو 

ي أ، سننرم( أن يسننتدل بأنننه سكننن ال يصنندق عليننه انننه دتهنند،  كننان األوو بننه  قنند، ولد(املقلنن   وهننو 
منا سنبق، ال إو عناك وعنار  ال أن يسنتدل بأننه نناظر إ،، إضنا ة  ،ائطشنر الازم عن تقليند النامت لل

 

 .359ص 4ج المية ن قم،، إحياء الكتب اإلساألصول يف احملكمة القوانني لقم ي، سم اامل زا أبو القا (1 
 ا.أو احلضور أو ما يقرب منهم (2 
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ل  عليننه مثننع قولننه تعنناو يصنندق  ر وا قووو  اَ ا انظووو  ي موووَ َماَوا    فووو  َرأض   السوووا سننورة يننونس: اآليننة   َواألأ
نع بنن  (101 عَ  يوَودأ    َومووَ ه   مووَ ا اللووا رَ  إ َلهووا انَ  لَ  آخووَ ا بوو ه   لووَه   بو رأهووَ اب ه   فَإ نامووَ سووَ لوو     لَ  إ نوواه   رَبوو ه   ع نوودَ  ح   يو فأ

 .(117ية اآل: املامنونرة  سو  الَكاف ر ونَ 
رواينننات تنطبنننق علينننه ال ،لينننهق إتطر  النننناظر يف الطرينننق  ون املسننن قننند يعنننرت  علينننه بنننأن هنننذا  ولكووون

 نبيووه سوون ةو  اللوو ه كتووا   موون دينووه أخوو  موون :(لينه السننالمع  الصننا ق عنن الكننايف يفكناملروي   الناهينة
ه صوولوا   رد تووه جووالالر  أفوووا  موون دينووه أخوو  موونو  ،يوولول أن قبوول الجبووال زالوو  آلووهو  عليووه اللوو 
 .( 1الرجال

بوواَره مأ  اتاخووَ  وا  قلننس لننه: :قننال (ليننه السننالمع وعننن أب بصنن  عننن أب عبنند اهلل  بووانَوه مأ وَ  َأحأ  ر هأ
نأ  َأرأبابوواا  أمووا واهلل مووا دعوووهم إلووى عبوواد  أنفسووهم  فقووال:( 31)سووور  التوبووة: ا يووة  اللوواه   د ون   موو 

موووا علوويهم حووبلا فعبوودوهم موون حيووث ل موواا وحرا ولو دعوووهم مووا أجووابوهم ولكوون أحلوواوا لهووم حرا
 .( 2يشعرون

يف  ولكننن حيننرت اننننا نب ننرتالم لأل لننة السننمعية، إ،ا وصننع الكنن األ لننة  م ننالالزم الننواب عننن هننذ
اللهم إال بدعوى كوهنا مرشدة إو حكم العقع وان العقع حيكم  ،يهاإلتصع النوبة  ال األ لة العقلية 

 . راوت وتدبروم متعد ة، ، بووفصيال  مبضموهنا وقد مضى الواب عنه ت
 اهرينوصلى اهلل على محمد واله الط

 
 َل وَ  ،ف يه   اللُّور   قَووأل   م نأ  انوأَلَعجَ  َمن   ب َعاق ل   لَيأسَ  أَناه   اعأَلم وا: (ليه السالم  عقال أم  املامنني

يَ  َمنأ  ب َحك يم   ن   َما اء  أَبوأنَ   النااس   ،َعَليأه   الأَجاه ل   ب ثَوَناء   َرض  ر  وَ  ،ونَ ي حأس  ن   َما امأر ئ   ك ل    َقدأ  ي حأس 
  َأقأَدار ك مأ  تَوبَويانأ  الأع لأم   ف ي فَوَتَكلام وا
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