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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

مجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أ
وذلك استنادا اىل وجوب دفع الضرر احملتمل اوال ووجوب ) عن نظر واجتهاد(كان الكالم حول وجوب معرفة اهللا وما يرتبط بشؤون املبدأ واملعاد .العظيم

صاحب القوانني استدل على وجوب شكر النعمة بدليل  وذكرنا ان، ازالة اخلوف عن املخوف ثانيا ووجوب شكر النعمة ثالثا وقد مضى بعض احلديث 
  :تقدم ذكره وله دليل اخر سنذكره ونبني الفرق بني الدليلني ألنه قد يتوهم احتادمها 

هناك خوف ضرر  كانهو انه لو مل يشكر املنعم الحتمل ان يعاقبه املنعم اوال واحتمل ثانيا ان يسلب منه تلك النعمة فاذا :لوجوب شكر النعمة الدليل الثاين
 )وايضا اذا راى العاقل نفسه مستغرقة بالنعم العظام(دفعه بالشكر اذ بالشكر تدوم النعم كما يف الرواية ونص عبارة صاحب القوانني اإلنسانفيجب على 

كالمنا يف الوجوب العقلي وليس يف الوجوب  فهناك عناية يف قوله العاقل ومل يقل املكلف ألن، حمور هذا الدليل هو العقل  إن إىل إشارة )العاقل(قوله ويف 
ان املنعم ا اراد منها الشكر عليها (اي حيتمل وهذا االحتمال منجز)زفانه جيو(الشرعي وظاهر كلمة املكلف تنصرف اىل الشرعي وان كانت واقعا اعم 

 ان او،ن يدخله السجن مثال كأاخر يعاقبه املوىل بعقاب  فاما ان) وال اقل من سلب تلك النعموان مل يشكرها يسلبها عنه فيحصل له خوف العقوبة ،
بان يدفع  )قادر على ذلكوهو ( :ى والصغرى هذه الكرب) ودفع اخلوف عن النفس واجب مع القدرة(اعطاه مال فيسلبه اياهكما لو يسلب تلك النعمة 

شكر املنعم ووجوب ازالة اخلوف ال يتم اال  ووجوبستحقا للذم فلو تركه كان موهو قادر على ذلك (عرف املنعم بان ي، خوف الضرر وزوال النعمة 
  )مبعرفة املنعم حىت يعرف مرتبته ليشكره على ما يستحقه

خوف فيه الوجهني يوجد بعد جامع ان كال ) النعمة عنه تلك ذمه العقالء ويستحسنون سلب ي(يقول فيهالذي وفرق هذا الوجه عن االول مبقدماته االربع 
يف ان الوجه االول يشري اىل املوضوعية يف شكر النعمة اما الوجه الثاين فيشري اىل الطريقية : - اي الفرق–هو نه فيجب دفع الضرر عن النفس سلب النعمة ع

كان ترك اخر اي سواءا ا يف حد ذاته بقطع النظر عن اي امرشكر النعمة واجب يقال تارة اذ هناك دليالن فيشهد بذلك ، شكر النعمة والواقع اخلارجي 
  ؟لعقوبة او الالنعمة سببا لسلب النعمة وخوف اشكر 
ذلك فقد يتم ارجاع شكر النعمة لدفع الضرر مما يعين ارجاع دليل عقلي اىل دليل عقلي اخر وقد تقدم منا مناقشة السيد القمي يف مباحث سابقة يف  وتارة

  ارجع هذا لذاك وقد سبق انه غري تام
و ان عدم شكر النعمة فيه خوف الضرر لذا حيرم عقال ال لذاته وصاحب القوانني اشار للوجه االول اي املوضوعية مث اشار ان الوجه الثاين ه: واحلاصل 

  .للطريقية ، فهما وجهان وكالمها حجة 
 شكر املنعم عليه نعمة جسيمة ، لكان الواجب عليهسلب النعمة بالكفران العاقل حىت لو مل خيف (يتم كالمه: مفاده انه : الوجه االول  :وبعبارة اخرى 

ذلك وصل حىت لو قطعت ان املوىل يعفو عين او فرض يف املوايل العرفية انه عاجز عن عقوبيت كما لو ان شخصا انعم على اخر وانقذه من املوت وبعد ف
ما اسداه اليه من نعمة  ه علىلكن العقل يرى وجوب شكر )البقال الفقري مثال(عليه سابقا ال خيشى شيئا من املنعم وكان املنعم عليه اىل موقع الرئاسة مثال 

ولو مل يتقرب يذعن بكونه منعما يلتفت ويعترف لو مل  اي)العقالء ويستحسنون سلب تلك النعمة عنهويذمه (ونص عبارته يف الوجه االول يف قدمي االيام 
مالك الوجوب العقلي وهذا اشارة للجانب املوضوعي  وهو يعد دم العقوبة اذن فنفس استحسان سلب النعمة عنه وان كان قاطعا بع،اليه بطاعته كما سبق 

  الوجه االول
ودفع اخلوف عن النفس واجب ، سلب تلك النعمة من فيحصل له خوف العقوبة وال اقل (اما الوجه الثاين فقد ارجع شكر النعمة خلوف الضرر حيث قال

  بحث االول يف سلسلة كالمناهذا هو امل،فارجع الشكر للخوف اي لوجوب دفع اخلوف )
، لشكر النعمة او هي املصداق االجلى لشكر النعمة وقلنا انه ال مانعة مجع بينهما  استدللنا على وجوب املعرفة باا اما مقدمةانه حىت االن :املبحث الثاين 

نعم :يقال وجوب االجتهاد اذ قد على) حبسب كالم القوانني(على وجوب معرفة اهللا لكنه ال يصلح دليال دلياليصلح ان شكر النعمة يف الكالم يبقى لكن 
وبكل شكر للنعمة اذ كالمها  عن اجتهاد او تقليدال فرق فيها بني كوا لكن املعرفة  )املعرفة( هماطريق ان شكر النعمة واجب ومصداق شكر النعمة او

هذا الدليل ال يصلح دليال على وجوب االجتهاد  اذن ، اجتهادا ام تقليداني كوا مثال وال فرق بفاملهم ان تعرف ان اهللا واحد ، يزول خوف الضرر منهما 
ا وام"اصل املعرفةاي "الدليل اىل هنا يثبت وجوب معرفة املنعم و (لكن سيتضح ان ال حاجة للتميم ونص عبارة القوانني، كما يقول القوانني ، اال بتتميم 

ان التقليد ال يفيد اال ظنا اما االجتهاد  هباو جيب النظر فامنا يتم لو احلقنا ("التقليدباي ")ركون اىل قول العامل مثالهل ميكن فيه الوانه كيفية حتصيل املعرفة 
على العلم لكي يزول للحصول بوجوب االجتهاد عندئذ د التقليد اال الظن فال يزول اخلوف بالوجدان فيحكم العقل واذا مل يف)فهو الذي يفيد العلم 

 التقليد ال يفيد اال الظن وهو الاذن (اي االجتهاد  )امنا تتم بالنظر(املزيلة للخوف ) ان املعرفة (نه يقول وهذه التتمة بنظر القوانني الزمة ال، اخلوف قطعا 



ما ال يتم (ألن الظن اذن يتعني الطريق باالجتهاد  الذ ال يفيد اثاين ان ازالة اخلوف واجبة لكنها ال حتصل بالتقليد الوحنن افترضنا يف الدليل ا )يزيل اخلوف
   )النظر واجبف(اذن )فهو واجب(النظر ) اال به (ازالة اخلوف )الواجب

يد اال اذ التقليد ال يف(غري صحيحة وهياليت ذكرها  ان الكربى الكلية: فنقول )نذكر وجه احلق يف املقام مث(كربى وصغرى لكن كالم القوانني غري تام 
بان امري املؤمنني عليه السالم هو اخلليفة دون ريب نرى عوام الشيعة قاطعني اننا ان التقليد يف كثري من الناس يفيد القطع فشاهد على الوجدان اذ ) الظن

 ماف او يهودي او مسيحي فالوهكذا غري الشيعي من خم،ا كلها  ابكثري من فتاوى من يقلده ان مل يكن قاطعنرى قطع العامي احلق وانه معصوم بل 
واذا مل ، يفيد القطع ويزيل اخلوف التقليد كثريا بالوجدان بل  غري صحيح) ظنا وانه ال يزيل اخلوف الالتقليد ال يفيد ا نا(فقوله  )قاطعون عن تقليد(غالبا 

وف فليكن هو التقليد ايضا يزيل اخلاذ فنقول كال )النعمة به  املزيل للخوف فيتعني شكران االجتهاد هو الطريق الوحيد (تصح الكربى فاستدالله غري تام 
  عقال يف مقام حتصيل شكر النعمة  القسيم االخر ازئ

مبا يشمل ح على الظن صطالاالهو ويف الظن اصطالحا خاصا وكالمه هنا لعله مبين عليه البعض اصطلح ان :وميكن الدفاع عن صاحب القوانني بان نقول
قاطعون ولكن القران ذمهم  -اوكثري منهم –مع ام ) ان يتبعون اال ظنا(فلذا القران يقول )ان العلم او القطع عن تقليد هو ظن(اي ) القطع عن تقليد(

  يترك حمللهوهناك نقاش طويل يف هذه االية ،ن التقليد ألنه ناشئ عبل امساه به الظن ونزل قطعهم مرتلة 
وان مسي )مل عن تقليداالع(ان  :للقوانني نقولاذ ألن االمر ليس دائرا مدار املصطلح بل مدار الواقع ، ال جيدي  حىت على فرض قبول صغراهلكن هذا الدفاع 

كما هو وجداين اذ القاطع ال خياف اذ ال –زال خوفه قيل بانه هل زال خوفه ام ال؟فاذا  )وان فرض كون االصطالح القراين كذلك(علمه عن تقليد ظنا 
 حسب هذا املصطلح) الظان(لكن هذا  )فعليه ان جيتهد ليزول خوفهان الظن ال يزول به اخلوف (تفي االستدالل ألن وجه االستدالل فين -حيتمل اخلالف

  حتصيل للحاصل  ١فعه حنو االجتهاد وال يلجئه اليه ألنهدزال خوفه وجدانا اذن دليل ازالة اخلوف ال ي قد
او  همصداقمث نقول ان شكر النعمة  )على الوجهني(طريقية الوضوعية او بنحو املنقول جيب شكر النعمة اما  اذانه ال حاجة اىل التتميم  ق يف املقامواحل

له او ال؟ وكان ذلك القسيم  لعنوان مث شك ان هذا حمصلان االمر لو تعلق باف )العنوان واحملصل(ن اعلى ذلك بربه ستدلطريقه هو االجتهاد ال التقليد ون
احدمها مقطوع به واالخر مشكوك به فالقاعدة العقلية : الذي تعلق به الوجوب حمصله امران  ٢بعبارة اخرى ان العنوانا فقد تعني وصال له قطعاالخر حم

  :لوجهنيالتعيني ال التخيري واملقام من هذا القبيل 
م انه مع وجود الفرد االعلى هل لعداق اضعف وفرد ادىن وال يفاا مصاملعرفة عن اجتهاد هي الفرد االكمل يف املعرفة مقابل املعرفة عن تقليد ان :االول

ان بملرجعه اذ خيتلف بالوجدان قول املقلد تبعا الوجدان بشهادة ان املعرفة عن اجتهاد هي الفرد االكمل : يرضى املوىل باملصداق االدىن او ال؟ توضيح ذلك
طالب بني كبري فرق اذ وكذلك يف العلوم االخرى ، بني معرفة هذا وذاك اضح ومن درس وعرف ذلك عن اجتهاد ففرق عن االصل املثبت ليس حبجة 

  عارفا ا عن اجتهاد بكافة مقدماا و مراحلهاوبني نفس انشتاين الذي قضى سبع سنوات لينتج تلك النظرية عن تقليد يعرف النظرية النسبية ونتيجتها 
  االستدالل بالكمال الذايت وخالصته هذا اوال ، )املعرفة عن تقليد(فرد اكمل من  هي) ن اجتهاداملعرفة ع(ان : ان من املستقالت العقلية  :واحلاصل 

اجتهاد فهي راسخة فليست يف معرض  اما املعرفة عنبل بادناها احيانا غري راسخة وهي يف معرض الزوال بالشبهات هي معرفة ان املعرفة عن تقليد :وثانيا
ودفع للخوف قطعا او اطمئنانا اما يف املعرفة عن تقليد فال وللضرر احملتمل بالشبهات ففي املعرفة عن اجتهاد دفع للخطر  )بالقياس اىل ذاك(الزوال عادة 

  دفع للخطر ألن هذا املقلد لو تعرض لشبهات فقد تزل قدمه
ه الفرد االكمل وألنه يدفع خطر زلة القدم اما ذلك للنعمة يرضي املوىل ألن اشكروال ريب يف كونه  ٣بيانني ثبت ان هناك طريقني احدمها قطعيلين اوذ

            ...حممد واله الطيبني الطاهريناالخر فليس كذلك وللحديث صلة تأيت ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على 

                                                             
  اي زوال اخلوف - ١
  و هو شكر النعمة باملعرفة - ٢
  .او ما يقاربه  - ٣
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