
 )١٤٠(هـ الدرس١٤٣٣رجب ٦االثنني......................................................................................االجتهاد والتقليد
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

هم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائ      
 وذكرنا انه استشكل على ذلك بان صول الدين وهو شكر النعمةأكان الكالم حول الدليل الثالث من ادلة وجوب النظر واالستدالل واالجتهاد يف .العظيم

سأل هل الفائدة تعود اليه تعاىل فهو اجل ن ألنه عبث واما لفائدة فوجوب شكر النعمة باطل على كل التقادير اذ ان وجوبه اما ال لفائدة فهو غري جائز عقال
حمض املشقة بال منفعة ) املصداق االجلى للشكروهو (لمخلوقني او تعود للشاكر فال فائدة للشاكر ال دنيويا اذ يف املعرفة وجتشم عناء النظر لمن احلاجة 

  تقالل للعقل يف شؤون االخرة حسب هذا املدعىواما املنفعة االخروية فال اس، وكذلك يف طاعته تعاىل 
  ، للوجوب هذا النقاش الصغروي  بل االستحقاق ايضا مالك مدار الفائدة اواجبنا عن الشق االول مبا مضى وانه ليس االمر يف الوجوب العقلي دائر

  :وجنيب عنه بعدة اجوبة )او للشاكر ن عائدة للمشكورووان كان وجوب شكر املنعم لفائدة فاما ان تك(اما الشق االخر من كالمه 
بل هناك شق ثالث عقلي وعقالئي وعليه بناء ، بني ان تعود الفائدة للمشكور او الشاكر  اان هذا احلصر غري حقيقي اذ ليس االمر دائر:اجلواب االول

وهذا الشق مغفول عنه ، املنعم عليه باملرة و نعم املغري الفائدة لشخص ثالث فيما لو عادت العقالء ايضا وهو مما يستقل به العقل وهو حسن الفعل لذاته 
توضيح ، الشق الثالث مما حيكم به العقل والوجدان ودلت عليه الشرائع ايضا مع ان هذا من حمورية الذات واالنانية اليه عادة ألن كالمهم ينطلق كما اشرنا 

  :ذلك
وهذا من املستقالت بذلك من املوىل  تعود يل ومل يكن امر لما وان مل تكن هناك فائدة متوخاةعقل يستقل حبسن انقاذ الطفل اليتيم املضروب ظلاننا نرى ا

فائدة شخص ثالث كاخلمس والزكاة والكفارات والصدقات والضيافة هو ها ان الكثري من احكام الشرايع مصب:اذن قسمتكم غري حاصرة بل نقول،العقلية 
انه د منها بل واملنفق ظاهرا ال يستفي )دمائها وال حلومها لن ينال اهللا(كما هو واضح منها  دال يستفيتعاىل  صلحة شخص ثالث فان اهللاملهو مصبها ان ف

  ) يف االخذ والصرف(وكذلك يف االحكام العقالئية كالضرائب لو كانت عادلة  )بغض النظر عن اللطف االهلي بالتعويضوذلك (مقدارا يقتطع من ماله 
ما عادت فائدته للغري من غري حلاظ عود تلك الفائدة اىل املنفق وان كان اهللا بعميم لطفه وواسع كرمه سيعيد تلك  نحبس ليستقالعقل  :وبعبارة ادق 

سن ذلك املنفق يبارك اهللا يف ماله لكن هذا بلطف اهللا لكن مصب االنفاق اوال وبالذات نفع الغري والعقل يستقل حباذ ان الفائدة اىل عبده يف الدنيا اواالخرة 
بل حىت مع وجود للدافع مثل دفع االذى عن املظلوم من غري توجه ضرر حىت مع قطع النظر عن عود الفائدة للشخص نفسه بوجه ، وذلك ولويف اجلملة 

  اذن فالقسمة غري حاصرة لوجود هذا الشق الثالث ،الضرر اذا كانت هناك مصلحه اهم 
لكن تطبيقه يف  )العقل باحلسن عود الفائدة لشخص ثالث يكفي حلكم( :انت الكربى الكليه واضحه واما تصوير هذا الشق الثالث يف املقام وان ك

ليس باالمر الصعب  -تصوير ذلكاي -، فانه جمرد اشكال مبنائي فقط ما ذكر ثالث حىت ال يكون اللشخص بالفائدة لكن ان يعود املقام وان شكر املنعم مي
ان يشكر املنعمني اازيني كابويه على هو بشكر املنعم فلو ان االنسان عود نفسه على شكر املنعم احلقيقي العتاد ايضا  بعد مالحظة ان متاسك اتمع امنا

ولو مل يشكر كل ، اسدى ايل نعمة يشجع الغري على عمل اخلري  ن شكر نعمة منافوتعاضده وتعاونه وازدهاره ومعلمه وغريهم ويف ذلك متاسك اتمع 
يؤثر يف )ان اشكر يل ولوالديك(وهذا حبث واسع يترك تفصيله حملله وامجاله ان شكر املنعم احلقيقي ، الحنلت عرى اتمع وحدث فساد كبري  واحد منعمه

يث انه من ايضا من حفائدة للمجتمع باكمله وان كانت الفائدة تعود اليه الاتمع فتكون سائر مفاصل اد هذه اخلصلة احلميدة فتسري يف تالنفس بان تع
  ع اال انه بقطع النظر عن عودها اليه فان العقل يرى حسنها اتم

  :نجيب عنه جبوابنيف )عن ذلك متعال املشكور لكن الفائدة تعود للمشكور وان مصداقه االجلى معرفته عن نظر (اما الشق االخر و
عن ذلك وتقدس وترته ان تعود منا اهللا ل بعودها اىل املشكور فنقول تعاىل ان الفائدة ان قي(هذا الكالم مصادرة من االشعري فقوله  ان:اجلواب االول

وانه هل جيب علينا ان نتعرف على املنعم ام ال؟وهل هو عادل ام ) ال بعد النظر(فنقول كالمكم هذا مصادرة ألن الكالم يف مرحلة ما قبل النظر ) اليه فائدة
تساق على ان النظر واجب ام ال؟فنقول دفع الضرر او خوف الضرر او اليت ميكن ان االدلة ومبحث عن ال؟ ال؟وهل هو متعال عن ان تصل اليه فائدة منا ام 

حنتمل على اذ  قبل النظرمرحلة ما بل كالمنا الكالم عن ذلك فليس حمل  اهللا سبحانه متعالبعد النظر وتبني ان ما اما ، شكر املنعم ادلة على وجوب النظر 
اخلالق من ان يكون هنالك فائدة يتوخاها حيث يرى احتمال فالعقل قبل النظر مبدئيا االقل ان هذا الذي خلقنا يرجو فائدة من خلقنا فهذا االحتمال موجود 

غىن مطلق ال تصل منا نصل اىل انه ر فاننا بالنظلكي تشكره حق شكره فلو نظرنا  حيكم بوجوب النظر واملعرفة -قبل ان يعرف اخلالق وغناه املطلق–اخللق 
  عامة االديان احلق الذي عليه كما هو فائدة اليه 

وانه حنتمل قبل النظر واالجتهاد فيها هذا الدليل ليس بصحيح فنقول له كالمنا قال بان ناه املطلق مث نا بوجوده تعاىل وعدله وغمعرفتض انه فر واحلاصل
  ًاوالهذا  -لكتعاىل عن ذ–رجوع فائدة من شكره اليه 

فقد ، به تعاىل وليست الفائدة منحصرة بالعود اليه تعاىل حىت متنع لغناه الذايت بل هناك مشكور طويل تعود اليه الفائدة  انقول ليس املشكور منحصر:وثانياً
 لكن النيب صلى اهللا عليه واله وسلم ليس بغين عائد لوسائط الفيض وليس له تعاىل فاهللا غين )كمصداق اجلى للشكر(النظر واالجتهاد واملعرفة نضع يقال ان 



اي ال فقطعا فائدة الصالة تعود اليه وال شك يف ذلك صغرى  )يا ايها الذين امنوا صلوا عليه   ان اهللا ومالئكته يصلون على النيب(عن الفائدة اليت تصل اليه 
  وسائط الفيض الممهم كما ال شك يف ام السالم  ئدة اليه واالئمة عليهم السالم وسائر االنبياء عليهمشك يف عود الفا

تعاىل بل اهللا  افهذا ليس شرك) وما نقموا اال ان اغناهم اهللا ورسوله من فضله(اما الصغرى وام وسائط الفيض فااليات والروايات تؤكد ذلك كقوله تعال
 يف عود الضمري اذن النيب باذن اهللا كان واسطة الفيض وايضا قوله يصرح بالطوليه وان النيب اغناهم من فضل اهللا او من فضل الرسول على احتمالني

  اذن هو واسطة الفيض االهلي وهو املغفرة ) واستغفر هلم الرسول  اهللا ولو ام اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاسغفروا (تعاىل
بل هناك وسائط واجب شكرها عقال وتصل اليها فائدة تعود اليه جل عن ان وبالذات هو اهللا وهو  نعم املشكور اوالتعاىل اذن ال ينحصر املشكور يف اهللا 

وبيمنه رزق الورى : (والروايات تشهد لذلك منهاالدالة على ذلك الفائدة واجلى مصاديق الشكر هو معرفتهم كرسل ومعرفة مرسلهم وااليات متعددة 
ن بعن عمر  )الصحاح الستةيف فضائل اخلمسة (بادي يف كتابه الفريوزآ د نقلها السيطرق املخالفني  وهناك رواية من) وبوجوده ثبتت االرض والسماء 

) وجحدوا ا واستيقنتها انفسهم(فهو يعرف ذلك لكن) انتممث وهل انبت الشعر يف رؤسنا اال اهللا (اخلطاب حيث رأى احلسن او احلسني عليهما السالم فقال
  والبحث طويل ولكن االشارة تكفي

واهل بيته  واله وسلم واسطته الرسول صلى اهللا عليه ناالماسان يف االسالم واالميان فمن بداهة ذلك م واسطة الفيض وال اقل وا اذن الصغرى ثابتة
  االطهار عليه الصالة والسالم 

ينا الروايات تؤكد ذلك ويكفانه ال شك يف ان معرفة اهللا ورسوله وصفاته واوصيائه فيها فائدة تعود اليهم عليهم السالم وااليات و:واما الكربى فنقول
  ا بواسطتهم ١ اي له اجر على كل معرفة يعرف اهللا)مما طلعت عليه الشمس واحدا خري لكيا علي ألن يهدي اهللا بك رجال ( قوله صلى اهللا عليه واله وسلم

  فائدة اال املشقة يف شكر املنعم ويف اطاعته انه الباستشكلوا فقد  )ان الفائدة تعود الينا(اما الشق االخري من كالمهم وخنتم به الكالم وهو 
وفيه انا نقول ان فائدته تعود اىل الشاكر وهي (صاحب القوانني اجاب جوابا واحدا فقط وانه تكفي فائدة للعبد مسألة التقرب اىل اهللا تعاىل وعبارتهفان 

دة صحيحة لكن هناك فوائد اخرى منها نفسية ومنها جسمية ومنها وحنن نقول هذه الفائ) حمض حصول التقرب فهو حسن بالذات وال يقتضي فائدة اخرى
واالستناد ) ألن شكرمت ألزيدنكم(خاصة ومنها عامة ويكفي ان شكر املنعم سبب لدوام النعمة اذ بالشكر تدوم النعم ويكفي ان الشكر سبب لزيادة النعم 

اضافة  ٢راء املعلل يدل على ذلك اي يدل على ان شكر النعمة سبب لدوامها وسبب لزيادالالية والرواية لالرشاد ال اكثر اذ ان العقل مستقل بذلك واالستق
وطمأنينة اىل اهللا فان شكر النعمة يوجب راحة البال اىل الفوائد اخلاصة اليت ميكن لالنسان ان يبحثها يف حبث مفصل منها ما يعود للنفس اضافة للتقرب 

خرك اذن اقل فائدة لشكر ينسامل الوجدان ان فوامهلته مل الوجدان فلو ان شخصا انقذك من املوت فاعرضت عنه يشعر با مل يشكر النعمةان من فالنفس 
مما للشخص  طمأنينة النفس وسكوا وراحة البال والضمري والوجدان وليست هذه بالفائدة القليلة اضافة اىل الفائدة اليت تعود اىل عامة اتمع مث النعمة هى

ان بحث مث نكمل البحث يف جوانب اخرى تأيت لهذا هو الشق االخري من كالمه واجلواب عليه وبذلك خنتم املناقشة معهم يف هذا ا ال ريبوال شك فيه 
  ...د واله الطيبني الطاهرينم على حمشاء اهللا تعاىل وصلى اهللا

                                                             
 وسائر ما يرتبط بشئون املبدأ واملعاد  - ١
    .لزيادة النعم ودوامها يف حكم العقل حبسن الشكر و وجوبه بل يكفي احتمال كون الشكر سببا  - ٢
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