
  )١٣٥(هـ الدرس١٤٣٣ اآلخرةمجادي ٢٨االحد...........................................................االجتهاد والتقليد 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قو
وتطرقنا لبعض ) احتمال الضرر وخوف الضرر(كان احلديث حول االدلة على لزوم االجتهاد يف اصول الدين وذكرنا منها اثنني .العظيم

  االشكاالت عليهما والعديد من االجوبة عنها
يف االشكال  حملتمل واجب عقال ولكن قد يقالوهو ان ترك االجتهاد يف اصول الدين وان كان مظنة الضرر وان دفع الضرر ا:اشكال جديد

بل يؤيده عقالئي ان من احملتمل احتماال قويا بل يؤيده االعتبار بان يعفو اهللا سبحانه عن تارك هذا الواجب العقلي فهذا االحتمال :اوالً:على ذلك
  ان اهللا كرمي جواد اذن ليس احتمال الضرر منجزالاالعتبار 

باجتهادنا يف املعرفة اي ال اه املقابل احتماال عقالئيا ان ال يهتم اخلالق العظيم مبا ال حدود لعظمته مبعرفتنا اياه وعدمها وانه حيتمل يف االجت:ثانياً
اال كحبة رمل يف صحراء واسعة ليست نفس املنظومة الشمسية ان ف؟ كون املعرفة عن نظر او ال؟ فما هي قيمتنا يف هذا الكون املترامي االطراف 

ال قياس بني احملدود والال حمدود وال نسبة بني وبعبارة اخرى بة اىل هذا الكون فكيف بنا حنن كي يعتين اهللا بنا وحياسبنا ملاذا مل تعرفوين ؟ بالنس
على عدمهما يعذبنا  صفر امام اخلالق الال حمدود حىت يهتم مبعرفتنا اياه او عبادتنا له حىتهي كالبل القيمة ؟ فما قيمتنا اصال  ١احملدود والال حمدود

  ؟يعذب او ال
  ما وان كان بصيغ اخرى ةاذن هذان اشكاالن قد يردان وهذان االشكاالن قد ذكرا يف مواضع اخرى مبناسب

الوجوب واحلرمة هو االستحقاق بان عفو اهللا تعاىل ال ينفي االستحقاق ومدار حكم العقل :االول:واجلواب عن كال االشكالني من وجهني
ان يعفو اوعفا فعال او باملوىل وعد ة وهذا جواب دقيق فكلما عملت عمال تستحق العقاب عليه فان العقل يراه قبيحا وحراما سواءا اوليس الفعلي

فهل ستدركه حرام لكن لو علم العبد ان املوىل سوف يعفو عنه او ان الشفاعة مثال شرب اخلمر ان :توضيح ذلك،مل يعف فتلك مسالة الحقة 
ستحق فياملوىل اذا العقل حيكم بانه خالف العقاب على شرا العبد حرام وقبيح ويستحق  اااجلواب كال ف اخلمر ؟شرب  يسقط ذلك حرمة

العبد لو قتل ابن املوىل لكن املوىل عفا عنه فهل العفو ينفي قبح  ال اخرمث. نعم املوىل له ان يعفو لكن ذلك ال ينفي استحقاق العقاب ، العقاب 
  واستحقاقه العقاب؟واجلواب كال وحرمتهفعله 
وهذا ، لنفرض ان عفو املوىل قطعي ولنفرض ان ال اهتمام له بنا لكن ذلك ال ينفي حكم العقل بوجوب املعرفة عن نظر انه  :احلاصل و

  يف االية اليت سنذكرها الحقااليه أيت االشارة تيف اماكن عديدة ومنها ما سجيري جواب سيال 
ان فعلية العقاب قد  يقالوليس فعلية العقاب حىت ، هذا الفعل او ذاك الترك على القبح واحلرمة هو استحقاق العقاب اذن مالك حكم العقل ب

  بالال اهتمام من قبل املوىل وهذا نقاش كربويمنتفية بالعفو او مرتفعة تكون 
نظرا (نه من احملتمل ان يعفو اهللا وقد يكون االعتبار ان ما ذكر من االحتمالني ال ينفي احتمال الضرر البالغ أل:نقاش صغرويوهو  وثانياً

املصلحة يف االفاضة والعطاء والكرم فان اذ ان حكمته قيدت كرمه فلعل هذا املورد ليس من موارد احراز لذلك لكن ال ، مؤيدا )كرمه وجوده ل
  ارغبكما واالخرين او يعطيين املال كرميا وجوادا ال يعين بالضرورة ان يفيض علي اهللا االن علوم االولني تعاىل فكونه 

ومالك ، احتمال الضرر بترك االجتهاد يف املعرفة اي ترك املعرفة عن نظر  - بالوجدان -اذن هذان االحتمالني وان كانا واردين لكن ذلك ال ينفي 
يف ضاءة ذا املقدار االولكن ا ينبغي التوسع فيهموهذان االشكاالن ٢حكم العقل بالوجوب هو وجود ضرر حمتمل او هو اخلوف من الضرر

  باذن اهللا الكفايةمبحث فيها 
وما كنا معذبني (قوله تعاىل:االشكال االخر على االستدالل خبوف الضرر واحتماله هو اشكال نقلي وما تقدم كانت اشكاالت عقلية وهو

ستحق العقاب مع الترك فان اهللا قد صرح يف هذه العبد يو يف املعرفةواالستدالل حىت لو حكم العقل بوجوب النظر وعليه فانه ) حىت نبعث رسوال
   االية بانه ال يعذب ؟

اي باستئصال بعض القرى )وما كنا معذبني(ان االية خاصة بعذاب االستئصال اي العذاب الدنيوي:اجلواب االول :اربعة اجوبة عن االيةهناك و
احلجة العقلية على عباده ال  هصرف امتاماي ان ال يكون اال بعد ارسال الرسل فانه كاملسخ بنتق اجلبل كانه ظلة او مبا جري لقوم نوح او الكافرة 



اذن االية تنفي االخص وهو عذاب االستئصال وال ،صل اال بعد ارسال الرسل أعذاب االستئصال بل اخذ اهللا على نفسه ان ال يستيترتب عليه 
  ام اين احتمل الضرر االخروي بترك النظر فانه منجز عقالما دفتنفي االعم الشامل للعذاب الدنيوي واالخروي 

العذاب يعين نفي وهو جواب ترتيل سلمنا بان االية ظاهرة يف نفي العذاب الدنيوي واالخروي ما دام مل يبعث رسوال اال ان ذلك :اجلواب الثاين
بياء استقل عقله بقبح قتل الغري ظلما فانه ال شك يستحق العقاب خمالفة التكاليف السمعية ال التكاليف العقلية فلو ان شخصا قبل بعثة االن لىع

، املستقالت العقلية ليست جمال النفي يف االية الشريفة ان : واحلاصل ،وال يستطيع ان يعتذر وحيتج على اهللا بانك مل تبعث يل رسوال االخروي 
  وهذان اجلوابان مطروقان يف كتب االصول

يف ملن كان ينفي العذاب الدنيوي واالخروي على السمعيات والعقليات لكن حىت لو قبلنا هذا االطالق فانه غري نافع  سلمنا ان اهللا:اجلواب الثالث
فالغاية وهي ) حىت نبعث(ما بعد بعثة االنبياء فهذه االية ال ترفع احلكم عنا فان الغاية متحققةزمن اذ الفرض اننا يف من االمم الالحقة مثل حالنا 
ان االستناد لالية غري جمد لنا من ناحية الثمرة واحلاصل قة بالنسبة لنا اذن العذاب مترتب على من خالف االحكام العقلية والشرعية البعثة متحق

  عذاب باملعادالت االهلية فمفيد وانه قبل بعثة الرسل الالنظرية العملية نعم من حيث املعرفة 
) وما كنا معذبني(السابقتني حيث قلنا ان اهللا سبحانه ينفي يف االية فعلية العذاب ال استحقاقه  نفس اجلواب االول عن الشبهتنيهو :اجلواب الرابع

يف النفي سواء ي شيء اخر فاالية ظاهرة يف نفي الفعلية كما هو االصل يف اي لفظ يطلق فان ظاهره العفوا و كرما و لطفا او (اي انا ال اعذب 
فعلية التعذيب ألن االية يف مقام االمتنان وان هذا املخاطب يفيد نفي )وما كنا معذبني(ستحقاق فقوله تعاىلواالثبات هو الفعلية ال الشأنية واال

بل يكون لغوا ملا صح االمتنان مستحقني للعذاب  واكان يستحق العذاب رغم عدم ارسال الرسل لكن اهللا مين عليهم بان ال يعذم ولو مل يكن
  فانه ال معىن له بل هو لغو من احلكيم اذا صدر امتنانا  بريء ال اعذبكوذلك كقولك لشخص 

تثبت االستحقاق ألن املقام مقام االمتنان دفعا للكالم عن اللغوية وقد تقدم ان مدار حكم العقل نقول اا اذن االية تنفي الفعلية ال االستحقاق بل 
        ...اء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرينبالوجوب واحلرمة هو االستحقاق وليس الفعلية وللكالم صلة تايت ان ش

  
  ..............................................................................اهلوامش

االكثر من ذلك فان هناك  ليار والترليون اواملان كل عدد كالواحد واالثنني لو نسبته ألي عدد اخر كااللف او املليون اوهي توجد قاعدة رياضية معروفة و   )١(
نسبة بني اي عدد والال متناهي ألن الال حمدود توجد نسبة معينة بينهما مثال واحد بااللف او واحد باملليون فاذن توجد نسبة وان كانت ضئيلة جدا ولكن ال 

الال يقفي ومثاله العدد ونعيم االخرة فكيف احلال بالنسبة اىل  من قبيل الالمتناهي حىت تنسبه اليه هذا اذا كان هذا الالحمدود والال متناهيعند حد معني مل يقف 
  ألن الال متناهي على قسمني متناهي الال يقفي ومتناهي مطلق،اهللا جل وعلى وهو املطلق  الال متناهي

  اوامرهاطاعة الصانع وعرفة مبوهو ال يتحقق اال اخللقة ان اخللق حلكمة ولعلة غائية واال للزم العبث من :اشكال    )٢(
باحلجة الباطنة والظاهرة لكن مع ذلك له ان يعفو عليه اهللا عرفنا للموىل ان يعفو فهناك غرض وجود الغاية للخلقة ال تنفى ان : واجلواب من االستاذ دام ظله          

ويدل من العفو اما مع وجود الغاية فال نقض للغرض عدم وجود غاية من اخللقة او كما انه بالفعل عفا عن كثري ونقض الغرض يتحقق مع عدم وجود غاية 
اذن ال مانعة مجع بان ) وهم يستغفرونمعذم وما كان اهللا ليعذم وانت فيهم وما كان اهللا (شرع الشفاعة والتوبة واالستغفار للعفو عن العاصيعليه انه تعاىل 

  فليتأملوضوابط ضمن شرائط ىل اهللا تعاغاية من التكليف وبني ان يعفو هناك تكون 
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