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عني وال حول وال قوة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمج 
ان يف التقليد احتمال الضرر :وامجال الدليل، كان الكالم حول الدليل االول الذي اقيم على وجوب االجتهاد يف اصول الدين وعدم كفاية التقليد.العظيم

وقد مضى الكالم فيه وما اورد او ميكن ان يورد عليه  للضرر البالغ البالغ وهو العقوبة االخروية واهلالك االبدي اما االجتهاد فهو املؤمن من ذلك االحتمال
  وبعض االجوبة

تلك االشكاالت لكن سيتضح ان مث نقل االشكال على الدليل بوجوه ثالثة مث اجاب عنها مبا حاصله تسليم قرر الدليل بوجه اخر فقد صاحب القوانني اما 
  ثالثة غري صحيحة م صاحب القوانني غري تام وان االشكاالت التسلي

  :ه مث االشكاالت الثالث مث اجابة صاحب القوانني التسليمية مث مناقشاتنا الثالث ألدلة املستشكلني الثالثكما قرريل لننقل اوال الدلو
واجب اال به فهو واجب فالنظر ان املعرفة امنا تتم بالنظر ألن التقليد ال يفيد اال الظن وهو ال يزيل اخلوف وما ال يتم ال : صاحب القواننيونص عبارة 

  صغرىالدين ال يفيد اال الظن وهذه هي ال التقليد يف اصول: وتقرير هذا الدليل ببيان اخر هو  ١واجب
  هذا من جهة،)يفيد اال الظن اليزيل اخلوف من العقوبة االخروية ال وما (: ونغري عبارته مبا يالئم شروط الشكل االول 

اي (لقطع فيكون هو املزيل للخوف وحيث ان ازالة اخلوف واجبة عقال فما ال يتم الواجب اال به بنحو ) املعرفة(تدالل يفيد النظر واالس:ومن جهة ثانية
  .واجب)النظر واالستدالل
اعيل الطربسي يف يف كلمة واحدة وهي ان االستدالل السابق الذي اعتمده املريزا امسهو السابق والفرق الوجه و الفرق بني هذا الوجه والبد من بيان 

وسيأيت توضيح النسبة والفرق بينهما ان شاء اهللا تعاىل هذا  )اخلوف(واما هذا االستدالل فمحوره  )االحتمال(كفاية املوحدين والوالد يف الفقه كان حموره 
  والًا

 وجمرد كون الظن التقليديرد احتمال اخلالف اي جم)قد مينع استلزام جمرد التجويز اخلوف ( ني استشكل بوجوه ثالثة ونص عبارتهمث ان صاحب القوان
فليس كل احد خياف ) فال وجه لالطالقرمبا حيصل لبعض الناس دون بعض "اخلوف"وان ذلك (اخلوف من اهلالك منه مستبطنا الحتمال اخلالف ال يلزم 

  من العقوبة نعم البعض لعله كذلك من العذاب االبدي وليس كل احد خياف فيما لو قلد 
ان هذا الدليل اخص من املدعى وانه ال يثبت الوجوب للنظر باجلملة بل يثبت وجوبه يف اجلملة اذن ال حيكم العقل بوجوب النظر :هذا االشكال وحاصل 

   مطلقاً
فال  )ه نفسهكمن قلد حمقا وجزم به واطمئنت ب(قال صاحب القوانني ونقول ال اطالق هذا القول يفصل وصاحب القوانني يسلم ويقول حنن نفصل  اذاً

  فال حكم للعقل بوجوب ازالة اخلوف ) اطمأن فال حيصل له خوف بتركه اصال و حىت من قلد مبطال: (ويف اخر كالمه ، خوف 
وهذه نقطة حمورية يف االستدالل وا يتضح التفكيك )ر بالتقليد فهو ال يوجب اخلوف وان فرض احتمال التضر(شكال الثاينمث يذكر صاحب القوانني اال

حيتمل احتماال وانه صحيح ان هذا املقلد غري قاطع اذ يري انه الذي هو حمور هذا االستدالل  )اخلوف(الذي هو حمور االستدالل السابق و )االحتمال(بني 
غري اخلائف  هذا االحتمال ال يوجب له اخلوف نعم قد يوجب اخلوف لبعض الناس لكن ال يوجبه لكل الناس اذن هذا الشخص ضعيفا انه على خطأ لكن

  القول بوجوب النظر يصح االطالق ال جيب عليه النظر فال 
اي شكر اخلالق بان صام وصلى على )اذا شكره على حسب ما ظن(وهو التقليد)وان فرض حصول اخلوف فقد يزول مبا ظن به(االشكال الثالث

كل احد ل املستشكل يقول بان اخلوف ال يوجداالشكال الن  مسلّاذن )وحنن ال حنكم بالوجوب مطلقا(بصاحب القوانني   أجابمث حسب هذا التقليد 
رتل والبد ان ي(اذ يقولوجوب النظر كالعالمه على هذا التسليم الترتيل لل كالم املطلقني واذا وجد فقد يزول بالظن وصاحب القوانني قبل كالمه بل نز

لو مل يزل بالظن ويستدل صاحب القوانني ما ي على ما لو حصل اخلوف وعلى ا)اطالق كالم العلماء مثل العالمه يف الباب احلادي عشر على ذلك 
اذ من اصوهلم املمهدة : (يف اجلملة كما سيأتى بيانه اذ يقول ال ربط هلما مبحل الكالم نرى اما ويؤكد كالم املستشكل وترتله التسليمي بدليلني 

   )يطاق وقواعدهم املسلمة عدم تكليف الغافل وعدم التكليف مبا ال
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من جهة وينكر ، اذن هو يقبل كالم املفصل )اىل اخر كالمه ...نكار حصول اخلوف مطلقا مكابرةوا(مث ان صاحب القوانني يرد منكر اخلوف مطلقا 
  حصول اخلوف مطلقا وينكر عدم حصول اخلوف مطلقا 

  :وجهنيحموره االحتمال والثاين حموره اخلوف فيظهر الفرق يف ومها االول و اما وجه الفرق بني الوجهني :ونقول
وال خياف كالشجعان واملتهورين والضرر حيتمل اخلطر قد اذ  واخلوف هي العموم واخلصوص من وجه يف النسبة فالنسبة بني االحتمال :االول

اذن مادة االفتراق للخوف عن فف وال حيتمل اخلطر ألنه قاطع به وهكذا يف االنسان العادي يف بعض درجات اخلطر فقد حيتمل اخلطر وال خياف وقد خيا
  يف احملتمل اخلائف كما االحتمال هي القطع وقد جيتمعان 

االحتمال هو العقل ومنشأ اخلوف هو النفس لذا ال تالزم فقد حيتمل عقال وجود اخلطر لكن نفسه ال  منشأ وقد يفرق بينهما من حيث املنشأ بأن يقال ان
 مع ذلك االحتمال العقلي لكن لدى التأمل هذا التفريق غري تام ألن االحتمال كما يكون من العقل فقد يكون من النفس واخلوف كما يكون منتتفاعل 

  بل يكفينا ان النسبة بينهما من وجه  نا االن حتقيق ذلكالنفس فقد يكون من العقل وهذا الكالم فيه تأمل لكن ال يهم
املدار يف حكم ومعناه ان ) ضرر بالتقليد فهو ال يوجب اخلوفوان فرض احتمال الت(ونص عبارته:ب ترتيبنا لكالم القواننيحبس االشكال الثايناما 

  يوجب اخلوف فال جيب االحتياط بالنظر مل ال التضرر بالتقليد فلو فرض ان احتمالعقل بوجوب االحتياط بالنظر واالستدالل هو اخلوف 
ور حكم العقل بوجوب االحتياط وبوجوب دفع الضرر ليس هو اخلوف او ليس هو اخلوف وحده بل االحتمال ايضا او ان حم: فاجلواب عنه ، اوال 

لكنه مل مثال % ٤٠ب االخروي بنسبة لو ان شخصا احتمل العقاجند االحتمال وحده فاحملور اما هو االحتمال وحده او االحتمال احد احملورين ولذا 
 -مل خيفاذ لو ان شخصا احتمل ان يهتك عرضه لو دخل املكان الفالين لكنه اقتحم ودخل :ومثال اخر معذورا لو مل حيتط؟فهل يعد عند العقالء  خيف

حكم العقل بلزوم االحتياط ودفع الضرر ليس دائرا مدار اخلوف وحده بل هو دائرا  اذاًفهل هو معذور؟ قطعا هو غري معذور  -لكونه ال اباليا او متهورا
مبا ان االحتمال : ول انه حيث ال خوف فال وجوب للنظر بل الصحيح ال يصح ان نق:نقول للمستشكل ولصاحب القوانني  اًاذ مال ايضاًمدار االحت

  )وهو النظر ال التقليد(يف االلف فعليه ان يسلك الطريق الذي يدفع هذا االحتمال  اموجود واالحتمال يف االمور اخلطرية منجز حىت لو كان واحد
واجلواب كال ألن اخلوف الذي حيكم العقالء بوجوب  هو اخلوف وحده لكن هل لو مل خيف فال جيب عليه النظر ؟ وراحملنقول سلمنا ان  :اًثاني

ند فهل يعد معذورا ع، ال خياف ويقتحم الذي وهذا ما جنده واضحا يف بناء العقالء يف مثل املتهور ، دفعه وازالته هو اعم من اخلوف الشخصي والنوعي 
  خلوف النوعي ايضا اي كل ما من شأنه ان يكونلصورة اخوفه الشخصي بل هو عام صورة واجلواب كال ألن وجوب دفع اخلطر ليس خاصا ب؟ العقالء 

  خموفا عند العقالء 
ال فيها ما هو ؟ و كذلك من الذي ال خياف الضرر يف موارد خياف العقالء الضرر حكم املتهور وان يف الفقه ظاهرا مبحث املتهور مل يبحث  :تنبيه

فهل صالته صحيحة ام ال؟ )رغم اخلوف العقالئي على حياته وان مل خيف هويصلي مسبال يديه كان (ان يتقي يرى العقالء ان عليه  ديراعي التقية يف موار
هذا  ال؟فهل تترتب عليه االحكام ام لشدة جبنه ،يتقي حبث كثري االبتالء ويف قبال املتهور اجلبان جدا ففي مورد ال يرى العقالء انه مورد تقيه لكنه  وهو
  وغريها  ٢ومبحث اجلبان مطروق يف مثل اجلواهر اما لو مل يكن عاملا بانه جبان جدا فليس حمل الكالموانه متهور او جبان اذا كان عاملا حباله كله 

وهناك حبث طويل يف هذا ام القياس الشخص بذاته لنوعي الشخصي او ا يف اخلوف -وماقارم–هل املقياس هو متوسط الناس انه  واحلاصل
ن االخرة من اخلطورة والنوعي وشؤو اخلوف الشخصي اعم من اشكالنا الثاين هو ان اخلوف الذي جيب دفعه يف بناء العقالء هو  اًاملبحث يترك حمللهاذ

وسيأـي الكالم وللحديث صلة  وان مل خيف هذا الشخص اجب االزالةا وخموفجيدونه فيه و اجدا منجزالضعيف حتمال االوع جيدون نمبكان حبيث ان ال
 ... يف االشكال الثالث ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
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