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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ئهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدا      
 .العظيم

االجتهاد مظنة  بان ذلك واستشكل على)احتمال الضرر وخوف الضرر(ني نوذكرنا منها اث االجتهاد يف اصول الدينعلى لزوم  دلةالكان احلديث حول ا
من اهلالك االخروي الناجم عن االجتهاد واجبنا بوجوه  رر الناجمالوقوع يف اهلالك االبدي االخروي اذن خوف الضرر بترك االجتهاد معارض خبوف الض

  :وهو ولكن صاحب القوانني اختذه هنا جوابا  ما تسعة خنتمها بعاشرها وهو ما ذكره صاحب القوانني وتقدم منا ذكره يف مناسبة
ما سلم منه التقليد وهو احتمال الكذب املتعمد توضيح ن االجتهاد ال يسلم عان ان االجتهاد وان كان مظنة الوقوع يف اهلالك لكن يف املقابل  
سيالحظ  عندئذ هان املكلف وان كان مطمئنا اىل من يقلده كقضية شخصية فال حيتمل منه الكذب لكنه لو الحظ القضية بنحو القضية احلقيقية فان: ١كالمه

لكنه يكذب  خر على باطل وان امللتزمني باالديان الباطلة بعضهم يعرف احلقيقةان اتهدين هلم اديان خمتلفة وهلم مذاهب خمتلفة وان بعضهم على حق واال
على يف حق نفسه انه يكذب حيتمل ال  ان اجتهد بنفسه فهوفانه عن هذا االحتمال  اسليم هيف ما ينقله عن معتقده فاذا الحظ املكلف ذلك فانه يرى اجتهاد

  تهدين فلعله يكذب انفسه اما من يتبعه من 
احتمال الكذب موجود بنحو القضية احلقيقية فانه كثريا ما يسري الشك ان الكالم كان حول ان انه اىل االن ف:ا توضيح كالم القوانني ونضيف هذ

اقوام كبار  ئك الذين عرفوا احلقيقة وانكروها كما انكر الكثري منلعل جمتهدة من اول هبانعندئذ من القضية احلقيقية اىل القضية اخلارجية اي انه يشك 
اذن كثريا ما يسري االشك من القضية احلقيقية اىل القضية اخلارجية اي اىل من ،رغم علمهم بالواقع كذبوا على اتباعهم ، و  االنبياء وحقانية ياء حقيقة باالن

  عن هذا االحتمال  ايقلده وحينئذ يرى اجتهاده بنفسه سليم
  جلملة ال باجلملة اي ملن يسري الشك عنده من القضية احلقيقية اىل القضية اخلارجيةدليل يف اهو هذا الدليل ليس مطلقا وامنا  اذن

ن لكن ميكن ان نتمم الكالم بوجه اقوى وهو ان الشبهة هي يف اطراف العلم االمجايل وهي م، ملنطلق هو االحتمال اانه اىل االن كان :ايضا  ونضيف
من مصاديق الشبهة احملصورة شبهة الكثري فان قينا من االحتمال البدوي اىل االحتمال املقرون بالعلم االمجايل اذن تر، منجزة  قبيل شبهة الكثري يف الكثري فهي

او مأتني  جنسة ضمناناء جنس فهي كمأئة وغري حمصورة غري منجزة اما شبهة الكثري يف الكثري  -٢حمصورة منجزة  -١يف الكثري ألن الشبهة على قسمني 
فلو واملقام من هذا القبيل ألننا نعلم ان االديان خمتلفة ، فالشبهة حمصورة ، لكن مليون اىل مليونني كنسبة واحد اىل اثنني  )مليونني كثريو(مليون اىل مليونني 

هوالء اتهدين  حظهذا املكلف اذا جرد نفسه عن انتماءه اىل هذا الدين اخلاص والفان ويف االسالم مليون جمتهد مثال وهكذا يف املسيحية واليهودية كان 
سائر االديان غري الدين جمتهدوا كما ان مذهبا واحدا فقط حق والذين يكذبون هم  اكلها حقكوا يعقل اذ ال من هذه االديان فقط حق  اان واحدفسريي 

سة ماليني والذين على حق مليون فاالحتمال مثال مخمن قبيل شبهة الكثري يف الكثري ألن جمموع اتهدين  هياذن الشبهة ممن يعرفون احلق فينكرونه احلق 
  وقد تعد وجها وجيهاهذه تتمة للوجه الذي ذكره صاحب القوانني و العلم االمجايل منجز اي نسبته عشرين باملائة فهو منجز 

فقوله ليس حبجة لكن بنحو اما غريه رأيه حجة  ن من كان صادقا منهم فأنياتهدان املقام من قبيل اختالط احلجة بالالحجة ألن هوالء :وبتعبري اخر
ملن فال مناص ، حجة عليه اي منهم ومن هو غري املطابق فال يكون للواقع ال اعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب ومن هو املطابق رأيه و،احلقيقية القضية

  ل فيه الالمطابقة من االجتهاد اذ اجتهاده حجه عليه بال شك من حيث عدم احتماله الكذب وان كان حيتمعرف ذلك 
من حيث املطابقة والالمطابقة لكنه ليس منسدا من حيث الكذب والالكذب فالباب مفتوح بان جيتهد  قال ان الباب منسديغاية االمر ان :وبتعبري اخر

  هذا هو اجلواب العاشر ،هو
وهو التفصيل بني القضية احلقيقية صيل يف املقام وتقدم شيء من التفصيل وستأيت بعد اكمال االدلة النقلية والعقلية ومناقشاا بعض االضافات املفيدة يف التف

  ف وهناك تفصيل ثالث سيأيت ان شاء اهللا ف واملكلِّيفة املكلَّظوالتفصيل بني واخلارجية مث نشري الحقا اىل 
ن االوىل هي مسألتنا والثانية هي ما سبقت مسألة ا قضيتا، الذين استفيد منهمخوف الضرر واحتمال الضرر: اشكل االشاعرة على الدليلني املتقدمني مث انه 

  البحث وهي مبىن املسألة 
ن واما املسألة السابقة هلا وهي اصل وجوب معرفة اهللا بقطع النظر حيث اقيم عليها الدليالن املتقدماهي هل جيب االجتهاد يف اصول الدين  :اسألتنمو

هل : اذ يقال فكالمية صرفة نشري هلا فقط لكن االدلة مشتركة  اما املسألة االخرى، ملسألة االوىل احول  يدوروحنن حبثنا عن كونه عن اجتهاد او تقليد 
ان املعاد حق كذا معرفة ه ارسل الرسل وهل جيب عليه ارسال الرسل وان يعني بعدهم ائمة ويعرف الرب ويعرف صفاته وعدله وانجيب على العبد ان 

ان يعذبين يف النار وهذا احتملت رف خالقي ومل اعرف تكاليفه جيب ذلك ألين لو مل اع: بان يقال فيستدل عليها بنفس الدليلني  وغريها فهل جتب ام ال؟
ا املسألتني تن على كلاذن هذان الدليالن دليال،ا موجود فاحتمال الضرر وخوف الضرر كالمه؟ قوي لو كان ضعيفا فكيف به وهو االحتمال منجز 

  قشوا املسألة االوىل الكالمية لكن نقاشهم سيال للمسألة الثانية موطن البحث واالشاعرة نا

                                                             
  .عديل مع اضافة وت - ١



ان : توضيح كالمه  ٢ألن العقل ال يستقل يف شؤون االخرةمردود خوف الضرر  )ن اجتهادعاو ترك املعرفة (ترك املعرفة  يفقولكم :يقول االشعري
 نافال يصح القول  وال نعرف معادالا وقوانينها وابعادها واحكامهاخرة فهي من عامل الغيب ت اليت حتكمها اما االالداالعقل حمدود بشؤون الدنيا واملع

فيجب دفع الضرر وعامل الشهود العقل هو الدنيا احكام للضرر يف الدنيا لقبلنا ذلك ألن حمور  لو قلت ان هناك احتماال نعم ٣ك احتماال للضرر يف االخرةاهن
حمرم ومضر اما يف االخرة فاخلمرة ليست فانه ومتعلقها غييب فال استقالل للعقل فيه مثاله اخلمر يف الدنيا ، يف العقوبة االخروية وان كان حمتمال لكن الكالم 

  :، بتوضيح منا و اضافة االشعري على الدليلني  هذا هو االشكال،بهم فيها اباحها اهللا للمؤمنني بل رغقد حمرمة بل هي حمللة و
  :اما نقضا فنقول، ضا وجنيب عنه حال ونق

والكالم حول اصل االنية واصل االحكام اليت استقل العقل فيها وليس عن املاهية (بأن شؤون الغيب ال يستطيع العقل ان يناهلا باملرة حىت انيتها  قولكم
  )والكيفية واخلصوصيات

ألنه كيف نثبت صريح العقل ايضا كما انه مناقض لالشرايع كلها ، يلزم منه ابطال ان العقل ال يستطيع ان حيكم يف خارج الدائرة احلسية مطلقا و
وهو ثالثة يف نفس الوقت كما يقول العارف  ديقول ان اهللا واحاذ وكيف نثبت للمسيحي ان اهللا ليس ثالث ثالثة  ؟وجود اهللا وهو من شؤون الغيب

فكيف جنيب املسيحي ان قال ان  !تشمل كل املوجوداتاذ لكن بصورة اوسع  فهي نفس الفكرة املسيحية) الوحدة يف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة(
ان احملاالت هناك حمالة ال يعلم العقل ال حييط بعامل الغيب بانيته والن غري متعقل اما يف عامل الغيب فيمكن ذلك ، الواحد عني الثالثة يف العامل احلسي كون 

املفروض انه مؤمن ذه  -اذن فاالشعري ،؟ االخرة او يف عامل غري عامل املادة كعامل امللكوت او الالهوت  هنا وان اجتماع النقيضني من قال انه حمال يف
اي اذ ال جمال حينئذ لرد لو التزمت ذا الكالم لزم اغالق باب االستدالل يف شؤون العقيدة مطلقا وللزم ان يفحمنا املبطلون مطلقا :لهيقال  –الشرايع 

  ل شؤون الغيب واالخرة ه حوتناقض يذكرو
قوانني الفيزياء مثال يف عامل الدنيا ؟فانه كما ان احد الفالسفة قبل ثالثني سنة انه من ادرانا ان النقيضني ال جيتمعان يف العوامل االخرى وقد قال ىل 

  ؟عاملنا يف غرييكون ممكنا االحكام العقلية فالتناقض قد كذلك اما يف احلفر السوداء مثال فال جتري حاكمة 
   اهذا كله نقض،افضل حجة واغلقت باب العقل مطلقا ونظائره لو متسكت ذا املبىن العطيت للمسيحي :فقلت له

وان اردت ان العقل ال يستقل ، ان اردت ان العقل ال يستقل يف شؤون الغيب باجلملة فمردود وباطل :جلواب عن االشعري فنقول لهااما حال يف 
ة فهذا صحيح اال انه ال جيديك نفعا ألن املوجبة اجلزئية ال تكون دليال على االجياب الكلي كما ان السالبة اجلزئية ال تكون كذلك بشؤون الغيب يف اجلمل

  دليال على الكربى السالبة الكلية
كادراك (ستقل بادراكه العقل بعض منها يبعض منها يستقل العقل بعدم ادراكها و:ان مدركات العقل يف ما يتعلق بالغيب على قسمني:وببيان اوضح

تارة ننكر وجود ضرر يف انه : واحلاصل االخرة  ا يف الدنيا اماءدفعه واجب عقال سو، البالغ اجلسيم  احتمال الضرران ومنها املقام ف )حسنها او قبحها
ان هذا الضرر لو ثبت او احتمل فان دفعه ال : م لكن الكال، ال يفترسين فنناقشه صغرويا فانه يقول لو هامجين اسد فهو كمن االخرة فهذا حبث صغروي 

  اخرويا فالعقل يستقل بذلك ام عقال سواءا اكان ضررا دنيويا انه واجب شك 
  :اما ما ذكره من مخر الدنيا واالخرة ففيه

اي ال تغتال )غولفيها ال (قول عن مخر االخرةيالكرمي القران جند فمختلفة ولذا واملاهية مخر االخرة تشترك مع مخر الدنيا باالسم فقط اما احلقيقة :اوالً
  العقل اما مخر االدنيا فتغتال العقل وفيها ضرر على خالف مخر االخرة

عليه باحلرمة وامنا متام موضوع احلكم هو الضرر البالغ واملفسدة البالغة االكيدة فهذا   للحكم ان اخلمر كعنوان ليس متام املوضوع:روبتعبري اخ
  القبح اوال مث احلرمة ثانيا ولوجردت اخلمر من الضرر واملفسدة كما هي يف االخرة فال موضوع للحرمة بقلي موضوع احلكم الع

بنفسه هو متام البالغ والضرر ، بل موضوعنا هو نفس الضرر  )الضررالفساد من  اكاخلمر اليت ميكن جتريده(ليس من هذا القبيل مسألتنا لكن موضوع 
الدفع وال ميكن ان جنرده عن نفسه فاحتمال الضرر البالغ هو متام املوضوع حلكم العقل بوجوب دفعه سواءا اكان يف هذا املكان املالك حلكم العقل بوجوب 

          او يف الصني ام يف الدنيا ام يف االخرة وللحديث صلة تأيت ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
    

                                                             
  ميكن تصوير كالم االشعري صغرويا و كربويا  - ٢
  فاحتمال الضرر االخروي ال يعلم انه جيب دفعه بزعمه: هذا صغرى واما كربى - ٣
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