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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (24) 

 ثاني المناقشتين مع المحقق اليزدي
وهتو ا  استتدالله علتى التبطال  بروايتة عال ابتي متا لتي  عنتد   ، بتوول وههتي املناقشتة اليزدي يف مناقشتته للمتوا النراقتيمناقشتنا للمحقق سبقت 

 وبقي الوهه الثاين لنقاشنا معه وهو:  ،أعم من املدعى
بتته هنتتا  أدلتتة أختترن قتتد ي تتو   ا  األدلتتة، علتتى بطتتال  بيتتي ال لتتي التتمي اعتتمر استتليمه الحقتتاق أو عدمتته واايتتار يقتت ، ال انحصتتر  تتما النبتتوي
متن حيتإ إنتاههتا  حتال ستائر األدلتةمقتضاها البطال  أو اايار، على املباين واألقوال، وسوف ن تفي ههنا بمكر إحتدن التا األدلتة اتاركني استتنبا  

 ، ينقول: للطالب ال راميف املقام 
 عن الغرر( )صلى اهلل عليه وآله(إذا كان مستند دعوى البطالن )نهى 

يتتا    2ع"...نَهَهههى َعههَن بَهَيههع  اَلغَههَرر   )صههلى اهلل عليههه وآلههه(َأنَّ َرُسههوَ  اللَّههه  "  1ع"أنّههه نهههى عههن الغههرر" دعون هتتو حتتديإمتتا لتتو كتتا  مستتتند التتوا
موقوف على حتقيق معىن عالغترر  ييته يتا  الغترر قتد  ،االستدالل  ما احلديإ يف داللته على بطال  بيي ال لي املتعمر اسليمه الحقاق يف ظريه أو عدمه

وف الضرر، وااديعة، واهجهه، ييمتا اراتون الستيد الوالتد عقتد  ستره  انته وقد يفسر خبمن الضرر، وااطر  ر ب ه  س  سريه إذ قد ي  اختلف األعاظم يف اف
 وعلى أية حال يهنا  صور عديدة للمسولة: ،مفهوماق غريها وقد ينطبق على كه منها

 عالمين بذلك الو كان عاجزًا عن التسليم وكان -3
، يتاحلق يف  3عيانه ال إش ال وال خالف يف بطالنه، على ما صرح به يف التنقتي اهزاق عن التسليم يف وقته وكانا بملا عاملني، ما لو كا  عفمنها: 

وقد يفصه بتني وهتود يائتدة وعتدمها وغتري ذلتا،  تا  ،همه الصورة مي املوا النراقي، كما انه لو كا  املستند عال ابي ما لي  عند   كا  األمر كملا
 .حتقيقه ملا سيويت يف موطنهيرت  

 لو كان عاجزًا عن التسليم لكنهما اعتقدا القدرة -6
يعتمد على التفسري  ،ما لو كا  عاهزاق عن التسليم يف وقته ل نهما اعتقدا القدرة، ياحل م بالبطال  أو اايار إذا كا  املستند هما احلديإومنها: 

  :عن الغرر عصلى اهلل عليه وآله  املختار للغرر يف قوله عهنى النيب
 إذا فسر الغرر بالضرر -أ

تتيتتا  ي   -3 ه وال يغتتري   ،رر  وأريتتد بالضتترر الثبتتويت منتته نظتتراق أل  ظتتاهر األعتتال اهنتتا موضتتوعة للمستتميا  الثبوايتتة يتتا  البيتتي باطتتهضر عالغتترر  بتتتعالس 
املشتهور لتملا   يهتم  ولتو وعونتة إرشاد إا البطال  كمتا هتو األصته يف النتواهي املتعلقتة باملعتامال عصلى اهلل عليه وآله االعتقاد بالقدرة يا  هني النيب 

، وقد يناقش يف إطالق كونه ضررياق إذ  4ع ُحرَِّمَت َعَلَيُكَم ُأمََّهاُتُكمَ ع  َوَحرََّم الرِّبَا عكما لتم   إليه السيد الوالد يف البيي وقد خرج منه ما خرج بالدليه كت
 .، وسيويت حبثه يف موطنهحينئم   يال حي م بالبطال   5عقد ال يتوقف االنتفاع على التسليم والتسلم

 إذا فسر بالجهل الثبوتي -ب
ر عالغرر  بتعاهجهه الثبويت  أي ما كا  باحلمه الشائي الصناعي ههالق وا  ظنه أو اعتقده صاحبه علماق عيهو ههه مركب  يانه اعتقد س  وا  ي   -6

 القدرة على التسليم مي كونه عاهزاق واقعاق، ي ملا.
 عةإذا فسر بالخد -ج

                                                           

 .77ص 22السرائر احلاوي لتحرير الفتاوي: ج  1ع
 .21ص 2دعائم اإلسالم ج  2ع
 .343-342ص 2التنقي  ج  3ع
 والبطال  خاصة.الظاهر يف احلرمة دو  الوضي   4ع
 كما لو أراد عتق ما اعمر اسلمه، كفارةق.   5ع
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م مفهتتتوم ااتتتداع بااللتفتتتا  يانتتته متتتن املفتتتاهيم التتت  ي تتتو  القصتتتد وا  يستتتر عالغتتترر  بتتتتعاادعة  يحيتتتإ انتتته ال يصتتتدق عليتتته انتتته خدعتتته لتقتتتو   -1
علتى  عتن الغترر عصتلى اهلل عليته وآلته وااللتفا  ذا مدخلية ييها، يتالبيي صتحي  إذ خي عدعته متادام معتقتداق بقدراته علتى استليمه يتال يشتمله هنتي النتيب 

 .هما
 فسر بالخطرإذا  -د

خوف الضرر، يالبيي صحي  كتملا إذ متي اعتقاد تا بالقتدرة علتى التستليم يتال ختوف للضترر وال خطتر،  وأريد بهر عالغرر  بتعااطر  س  وا  ي   -4
 .كما يعه يف خوف الضرر يف الصوم  هما ا  لوحظ ااطر وخوف الضرر موضوعياق وكحالة نفسية الحظها الشارع
 .، ل ن ااطر لو يسر خبوف الضرر يلعه ظاهره األول. يتومهواما ا  لوحظ طريقياق للواقي يالبيي باطه، لوهوده واقعاق وا  خي يلتفت إليه

 إذا فسر بالجهل االثباتي -هه 
بستيطاق أي انته خي ي تن عاملتاق بالقتدرة بته هتاهالق وعلتم ههلته بته أي انته كتا  هتاهالق ههتالق واما ا  يسر عالغرر  بتعاهجهه اإلثبايت  أي متا كتا   -5

افستتري  علتى التستليم، يتالبيي صتحي   إذ الفتترم انته معتقتد بقدراته يهتو هاهتته ههتالق مركبتاق ولتي  ههتتالق بستيطاق يتال يشتمله عهنتى النتتيب عتن الغترر  متي
 . 1عالغرر باهجهه البسي 

و بطال  البيي مي ا  من املعلوم صحته واايار، غري اتام ستوال أكتا  املستتند ااض  ا  نقد احملقق اليزدي للموا النراقي با  الزم كالمه هوبذلك: 
جة ستلباق وإاابتاق هو عهنى النيب عن بيي ما لي  عند   أم كا  املستند عهنى النيب عن الغرر  يا  كال احلديثني ييه احتماال  وأقوال ومباين ختتلف النتي

 عليها.
 مني:ل  سابقة إمتاماق للفائدة، إذ ليست هي مورد النقاش بني الع  ع   الصورة الح م بيا  أخرياق ولنضف 

 القدرة:وجهال لو كان قادرًا على التسليم  -1
 :لما بانه قادر على التسليم أو الما لو كا  قادراق على التسليم يف وقته ل نهما خي يعومنها: 

، وإمجال التحقيق حسبما نراه: انته وقد اختار السيد الوالد رأي الشيخ هاينذهب الشيخ يف همه الصورة إا البطال  ييما ناقشه احملقق االصفوقد 
 عتلف احلال على املباين السابقة يف افسري الغرر.

 .يالوا  يسر بالضرر  -ب  يا  يسر الغرر باهجهه، يالبيي باطه. -أ
البتتائي القتتدرة وأوهتتم املشتترتي انتته قتتادر عأي عتتاخي  ، إذ متتي عتتدم علمهمتتا معتتاق بالقتتدرة يتتال خدعتتة، نعتتم لتتو ههتتهوا  يستتر باادعتتة ي تتملا -ج

 .بالقدرة  يقد خدعه حينئم  
 .وعلى الثالإ يالتفصيه ،، وعلى الثاين يال، يا  احلق: يف نظري املسولة، مي النراقي ومي الشيخالتفسري األوليعلى 

لبيي صحي  إذ ال خطر واقعاق مي وهود القدرة وا  ههه  ا غاية وا  يسر عالغرر  بتعااطر  وأريد به ااطر الطريقي، ال النفسي املوضوعي، يا -د
وإ  أريتد بته املوضتوعي ونفت  عختوف الضترر  يحيتإ انته  األمر اوهم ااطر، ياحلق هنا مي االصفهاين، ومي اليزدي إذا ذهب إا ذلا يف هما النظتري

 .عنه يالبيي باطه عصلى اهلل عليه وآله متحقق وقد هنى النيب 
 بحث تمريني

طالتتب ال تتر  ا  يالحتتظ ستتائر األدلتتة يف املقتتام كتتتعاملالزمة بتتني صتتحة العقتتد ووهتتوب التستتليم  وعا  الغتترم االنتفتتاع وال انتفتتاع يستحستتن بالتمههرين: 
ري .. إا غتت ا  املعاملتتة ستتفهائيةعللمتتال بالباطته  وعانتته ال ماليتتة ملتا ال يقتتدر علتتى استليمه  و عأكتتالق  عتتن التستتليم ي تو  البيتتي إال بالتستليم  وانتته متتي العجتز
 النتيجة يف املسولة من بطال  بيي ال لي غري املقدور على اسليمه يف ظريه أو صحته واايار. ،احدها ذلا ويستنتج منها لو ت  

عتن بيتي متا لتي  عنتد   وعهنتى  عصتلى اهلل عليته وآلته  كما يستحسن به ا  يالحظ النسبة بني األدلة وانه لو استتند إا ممتوع روايت  عهنتي النتيب
  السبعة لألول واملعاين األربعة للثاين، يما هي احملصلة النهائية يف مسولتنا به واملسائه املشا ة؟النيب عن الغرر  باملعاين 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 اق.أي ا  كنت هاهالق بقدراا وعدمها ملتفتا هجهلا على التسليم يال ابي يانه منهي عنه، يال يشمه ما لو كا  عاملاق بزعمه أي هاهالق مركب  1ع


