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 .ني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجع
  :وقد استشكل عليه بوجوه مرت واجبنا  )فاخلو(على وجوب النظر وحموره  الذي ذكره صاحب القوانني كان الكالم حول الدليل

ووجوب منه الضرر املخوف  الحتمال ايضا اي ان العقل حيكم بوجوب دفعاف وحده بل لعقل بوجوب دفع الضرر ليس هو اخلوبان مدار حكم ا:اوالً
  دفع الضرر احملتمل ايضا 

و مل خيف هو مبا له من خصوصيات لف، للخوف النوعي  ان اخلوف الذي حيكم العقل بوجوب دفعه ليس خاصا باخلوف الشخصي بل هو عام:وثانياً
  اخلوف النوعي هذا ما سبق نا له من العقاب مع وجودفانه ال يعد مؤم نفسية

واحلاصل ان االنسان  )اذا شكره على حسب ما ظن  "اي التقليد"لو فرض حصول اخلوف فقد يزول مبا ظن به (ان املستشكل ذكر :اجلواب الثالث
  نقاد ملا ظن اذا طابق فعله ظنه بان امتثل وايف د الضرر يزول بالظن الناشيء من التقليخوف الذي خياف من الضرر االخروي لو قلد يف العقائد فان 

ن خاف منه ذلك الظن حجة فيكون هذا هو املؤمبأن زوال اخلوف حبصول الظن وباالنقياد للظن ال جيدي وال ينفع اال لو اعترب من ي لى هذايرد ع:نقول
  :، وفيه ما يزول خوفه فال حيكم العقل بوجوب االجتهاد  افخالصة كالم املستشكل ان املقلد يظن باملطابقة فكثري،غري  ال

بوجوب االجتهاد ألن الفرض ان زوال خوفه مستند للظن وهذا  ك ال يكفي يف دفع حكم العقلاال ان ذل، فظن املطابقة فزال خوفه  لو فرض انه قلدانه 
رجعنا لذلك لكان  هذا الظن حجة فلوجل امسه اخلالق بان يعترب ن اال ن فال مؤمحجة اي معذرا فانه ليس مبؤم، الظن ان مل يعتربه من بيده العقوبة 

هل لنا دليل عقلي تام على وجوب هنا جا عن مورد البحث ألن مورده هو حكم العقل مع قطع النظر عن النقل وسيأيت حبثه الحقا لكن الكالم خرو
فلو زال  )اخلوف(القوانني من ما بينه صاحب  والدليل الثاين )االحتمال(هو ما سبق من  الدليل االول: دليالن اجبنا هناك االجتهاد وعدم كفاية التقليد؟

هذا اخلوف بالظن فالظن اذا مل يثبت حجيته من قال من بيده العقوبة فيبقى احلكم العقلي منجزب  
يف هو  وكالمناوعند وصول النوبة اليه وال نأباه لكن يف مرحلته ، اىل االستدالل النقلي العقلي الرجوع اىل املؤمن الشرعي خروج عن االستدالل  اذاً

، نعم يف مرحلة مل يثبت ذلك  ١؟حىت االنام ال هل العقل مبا هو هو يؤمنك من العقاب لو قلدت يف اصول الدين ، وانه ا هو هو مقتضى حكم العقل مب
لكن هل يصح االستناد للشرع يف هذه املسألة؟سيأيت ان البعض يرى ان ذلك  اذلك من الشرع فاملستند لصحة التقليد سيكون شرعي الحقة لو استفدنا

فان قلنا ال يصح فقد احنصر االمر بالعقل وان قلنا انه يصح االستناد يف مسائل املعارف للنقل رجع االستدالل للنقل من جديد ال اىل ، يصح  دوريا فال
  هذا هو اجلواب الثالث على كالم املستشكل،وهو خلف ، العقل 

اطالق "رمبا حيصل لبعض الناس دون بعض فال وجه لالطالق "اخلوف"ذلكان (على ما يظهر من كالم القونني حيث يقول يف بداية كالمه  اجلواب الرابع
وكذلك من قلد مبطال (..مث يقول) ...واطمئنت به نفسه (فال خوف وال احتمال  فاذا جزم به  )كمن قلد حمقا وجزم به "قول بوجوب االجتهادلا

  ٢)واطمأن به وجزم به فال حيصل له خوف اصال بتركه
لو قطع شخص من التقليد مبسألة فهل قطعه هذا يدفع عنه ، فانه رة ايضا ال يصح اطالق القول فيها بعدم استحقاق العقاب هذه الصويف :حنن نقول
ان هذا القاطع لو اخطأ يف املقدمات فان كان قاصرا مل يستحق :توضيح ذلك،املستشكل يقول نعم وحنن نقول ال يف اجلملة ونعم يف اجلملة  العقاب ؟

  لو كان مقصرا يف املقدمات لكن االن قاطع فهل يصح خطابه بالتكليف ام ال يصح؟ العقوبة ولكنه
انه يستلزم بنظره اجتماع :يف حماهلا منهامذكورة عديدة  اذا؟ الدلةمل .بتكليف يناقض اعتقاده ، املعروف ال يصح خطاب القاطع وان كان مقصرا 

واستدلوا على ذلك حمال كما قالو يلزم منه مجع النقيضني بنظره وهو فانه اغسله وطهره له املوىل  مثال لو قالان هذا طاهر ب اقاطعاذ مع كونه ، النقيضني
ان القاطع وان من نسلم ما اشتهر عنهم فلاملبىن االن لسنا بصدد مناقشة  نبادلة عديدة وقد ناقشناها يف كتاب فقه التعاون وكتاب االوامر فلرياجع وحن

  به اما للزوم اجتماع النقيضني بنظره او لزوم اللغوية حيث ال ميكن ان ينبعث عن هذا االمر املناقض العتقاده القطعيال يعقل خطافانه كان مقصرا 
ا ال او االمتناع خطاب ، خطابا ال ينايف االستحقاق عقابا سلمنا ان القاطع املقصر ال ميكن خطابه اال ان القاعدة اليت يقبلها املشهور ايضا وهي ان االمتناع:نقول

ألنه قاطع االن قاطع عن تقصري سابق ال ميكن خطابه الالشخص ان : ، واحلاصل فهذه القاعدة تفكك بني اخلطاب وبني االستحقاق للعقاب يستلزم االمتناع عقابا 
  العقاب ألن الفرض انه مقصر يف املقدمات استحقاق لكن عدم امكان خطابه ال يدفع عنه 
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واالمتناع ، ميكن خطابه لكن ال ريب يف ترتب العقاب عليه بلحاظ ان املقدور بالواسطة مقدور الن املفروض انه مقصر يف املقدمات انه ال حىت لو سلمنا  واحملصل
لكن هذا ال مينع من ترتب العقوبة  )ال تقتل نفسك(ال ميكن خطابه ب وياثناء اهلُفانه كما لو ان شخصا القى بنفسه من شاهق ، وذك باالختيار ال ينايف االختيار 

فاستحق العقوبة بتسبيبه ملا يؤدى اىل هالكه  طألنه قبل القاء نفسه كان قادرا ففر  
      هذا هو اجلواب الرابع عن كالم املستشكل  الذي قبله صاحب القوانني 

  :امور ثالثة، سالما الشكال املستشكل استواحملصلة النهائية للفرق بني ما التزمنا به وبني ما ذهب اليه صاحب القوانني 
اذا انتفى اخلوف وانه ان حكم العقل يدور مدار اخلوف فقط باملستشكل  قبل كالمفقد ب القوانني اما صاح، حنن عممنا الدليل العقلي لالحتمال واخلوف :االول

  فال حكم للعقل 
قول املستشكل بان اخلوف الشخصي هو مدار حكم العقل بلزوم دفع  ٣قوانني فقد قبلالصاحب اما ، حنن عممنا اخلوف للخوف النوعي وانه كالشخصي :الثاين

  الضرر 
فلم ب واما صاحب القوانني املقصر يستحق العقاب وان مل يتوجه له اخلطاب اما القاصر فال يتوجه له العقاان اننا فصلنا يف القاطع بني القاصر واملقصر و:الثالث

اننا نرى يف هذا املبحث  ان العقل حيكم بوجوب  واحلاصل فهذه فروق ثالثة ،على القاعدة  -اي التفصيل–النه  غري املقام يفقد فصل وقد يكون يفصل هنا 
  االجتهاد والنظر مطلقا واستحقاق العقوبة لو قلد فخالف اال  يف صورة كون القاطع قاصرا 

اصوهلم املمهدة  اذ من(يطاق وحبسب تعبريه ستدل له بقبح تكليف الغافل وقبح التكليف مبا الااذ للمستشكل  اجلواب على استدالل صاحب القواننيلزوم لكن يبقى 
كاخلائف ليس بغافل ل ن احملتمالف:ًاما اوال:غري تام بالقاعدتني الل صاحب القوانني داستلكن  )الغافل وعدم تكليف ما ال يطاق وقواعدهم املسلمة عدم تكليف 

وان كان غافال لكن انه :وثانياً احملتمل ليس بغافل فال يقبح تكليفه ،الن صاحب القوانني ان يستدل بكربى غري منطبقة على املقام فال يصح من  فاخلروج صغروى
  يصح تكليفه اذا كان مقصرا يف املقدمات 

يس مما ال يطاق كاخلائف هذا اوال وثانيا ان القاطع وان تكليفه ل )احملتمل(يطاق اذ  الغافل ونفس الكالم يقال يف التكليف مبا الاجلواب عن اشكال تكليف هذا يف 
هو االحتمال  االول: للنا بوجهني للحكم العقلي اىل االن استد اذاً االن غري ممكن لكن الختيارية املقدمات استحق العقاب فاجلواب اجلوابوخطابه كان تكليفه 

الوالد يف الفقه كما ذكره اخرون على االجتهاد صاحبا الفصول و القوانني اشكال جديد ذكره وذكرنا بعض االشكاالت واجوبتها لكن هنا ، والثاين هو اخلوف 
اما هذا االشكال فريد احلجر من حيث يعارض االشكاالت السابقة ألن االشكاالت السابقة كان مدارها ان التقليد مظنة الوقوع يف اهلالك االخروي االبدي وهو 

ت والضالل اان يف االجتهاد مظنة الوقوع يف اهلالك والضرر والسقوط يف الشبه:ب التقليد يف اصول الدين وحرمة االجتهاد ودليله اتى ان صح التعبري فهو يرى وجو
املقلد  اما، الشبهة هي ما شات احلق الن الشبهات امتحان ألن من يريد االجتهاد عليه ان يراجع خمتلف االدلة والردود والشبهات والكثري من الناس يسقط يف 

االجتهاد مظنة الوقوع يف الشبهات ومظنة االحنراف عن الدين  اذاً اىل من يثق به فهو مطمئن من عدم العقوبة االخروية وقد سلم زمامه فيمشي على ارض مطمئنة 
  هو احملرم ال غري؟ اذاًَ، احلق 

 )احتمال(االحنراف و )خوف(ن خوض جلج الشبهات عرب النظر فيها ، الوللخوف لالحتمال  :اىل كال الدليلني السابقني له ان يستند هذا الدليل وال خيفى ان 
من هذا اخلطر العظيم احملتمل وسيأيت اجلواب عنه ان شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني حذرا االحنراف فالعقل حيكم عليه بان ال خيوض جلج الشبهات 

  ...الطاهرين
  ................................. اهلوامش

و املادية وغزارة املادة  يعترب كتاب القوانني من الكتب املهمة جدا والذي يطالعه ويتأمل فيه جيده حبرا عميقا واسعا وال قياس بينه وبني الكفاية من حيث العلة:فائدة
ان الرسائل من جهة اخرى وال خيفى اخريا تدريسه يف احلوزات لالسف امهل قد الكفاية اقوى واكثر اختصارا ولكن فان نعم من حيث العلة الصورية وفرة املباحث 

  ،تراكم املعريف وقد اكملوا كثريا من البحوث اليت طرحها القوانني لااا متتاز بوالكفاية ألا متأخرة ف
فانه سيحيط ويزداد دقة خرين كالنائيين والعراقي وغريهم يطالع القوانني والفصول مث الرسائل والكفاية مث كتب املتأواالكمل واالمشل واالفضل ان يدرس املرء و

  واحاطة وخربوية بل ستقوى لديه ملكة االستنباط وسيمتاز بذلك على من اقتصر على مطالعة الكتب املتأخرة
عمقه وعدم سالسة بعض : الثاين  وها ان القوانني مفصل جدا بالقياس اىل الكفاية وحن:االول  :الذي سبب االعراض عن تدريس القواين يف احلوزات امرانلعل و

 اهللاعباراته لكن من يروم االجتهاد حقا عليه ان يستسهل الصعب ويستعني به وان يتحلى بالصرب وطول النفس كي يصل اىل املراتب العالية باذن 
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