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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(9) 

 العراقي: الفرق بين القطع والظن في كال حكمي العقل
ق احملقق العراقي بني القطع والظن يف كال حكمي العقل حبسن اإلطاعة يف دائرة األحكام الشررعية وقد فر  

]حجيررة : ) قررال ،ظررنوحكمرره بلرراوم املةابعررة يف دائرررة األكررراة الةكوينيررة فارلررع  وبوامررا للقطررع دو  ال
ألحكررام إح حكررم ال شرربهة يف وبرروب إلبرراع القطررع عقررال ا ولربررع هررقا الوبرروب يف القطررع باالقطررع عقررال   

 العقل بةحسني صرف كرضه وإرادله إح الةثال لواله، وإليه يربع أيضا حكمه حبسن إطاعةها
فحكرم العقرل  -كةعلق كرضه يف ألوره الةكوينية بةحصيل لقصوده   -وألا لع فرة لعلق كرضه باملةابعة 

لةقبيحا كيف؛ وهقا املعر  رارا باحلركة على وفق ]القطع  ارلكازي كري لرلبط بباب حكم العقل بالةحسني وا
 ا(1)ل يا  للحيوانات يف حس ياام(ب  ب  يكو  

 إيضاح وإضافات
 يف ضمن نقاط:لع بعض اإلضافات ولوضيحه 

 معنى الحسن والقبح العقليين
الكمرال والرنقف فاحلسرن  :مرابح يف قاعدة الةحسني والةقبيح العقليرني لرارة يرراد هق  رسن والح  راألوح: ا  ال
املصررلحة  :مرراووالثررة يررراد هلرره، املالئمررة للطبررع أو املنررافرة  :مررالقبرريح هررو النرراقف، وأخررر  يررراد ههررو الكالررل وا

اسرررةحقاق الثرررواب باملوافقرررة واإلطاعرررة  مرررا:واملفسررردة فاحلسرررن لو املصرررلحة والقبررريح لو املفسررردة ورابعرررة يرررراد ه
لرن الشرارع أو الرقم، أو لدحره ة يرراد همرا: اسرةحقاق املرد  لسروخا واسةحقاق العقاب باملخالفة والعصيا ،

وللرره فعررال ، وقررد مجررع العديررد لررن العلمرراا املعنيررني فقررالوا: )احلسررن لررا يسررةحق فاعلرره املررد  عررابال  والثررواب 
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أيضرا ( الرابرع اخلالس )ورارا املع  والظاهر ا   (1)والقبح لا يسةحق فاعله القم عابال  والعقاب آبال ( ،آبال  
 ا(2)عادةقي ههنا، كما انه املقصود بالبحث هو القي ب  عليه احملقق العرا

 للشارع أحكام تشريعية كما له أغراض تكوينية
ا  للشارع أحكالا  لشريعية كما له أكراة لكوينية كمرا ا  املكلرف قرد لكرو  لره أكرراة لكوينيرة الثانية: 

إلا لعلرق بره ظاهر يف األكرراة الةكوينيرة للمروح، وعلرى أي فكالكرا حكمره واحرد  ولعل كالله  ،ضا  أي
 القطعا

 منشأ إلزام العقل بامتثال األحكام التشريعية
ا  أحكررام الشررارع الةشررريعية، لنبعررث لررن لقررام لولويةرره لررع قطررع النظررر عررن املصررلحة واملفسرردة،  الثالثةةة:

حتملره لرن لصرلحة أو لفسردة، نابعرا  ارا وعلى للك حيكم العقل فيها حبسن اإلطاعرة، ولريس حسرن طاعةهرا 
، فلرو فررة خلوهرا عنهمرا، أو لرع قطرع النظرر عنهرا، فرا  كراف يف انةرااع حسرن الطاعرة  م لولويةهبل جمرد لقا

علررى أ  ال يررعلر إال اررا فيرره بررل ا رره الةثاهلررا، نعررم برررت حكمةرره حبكررم العقررل جيرر  لعرراح أوالررره ونواهيرره 
 املصلحة وال ينهى إال عما فيه املفسدةا

 ااملع  اخلالس أو الرابع أيضا  اا هو لوح ويراد باحلسن  واحلاصل: ا  العقل حيكم حبسن إطاعة املوح
حبسن إطاعة املوح اا هو لوح لع قطع النظر عما يف أوالره ونواهيه لرن املصرا   العقل واا يوضح حكم

واملفاسرررد، ا  للرررك هرررو لقةضرررى لالكيةررره احلقيقيرررة، أال لرررر  ا  املالرررك ازرررازي ال يصرررح حبكرررم العقرررل  ررراوز 
فيهرا   ال نعلرم وبره املصرلحةزررد اننرا أو  ،، لو فررة للركواهيه فيما ميلكه زرد انه ال لصلحة فيهاأوالره ون

للمالك حبكم العقل ا  يفعل يف للكره لرا يشراا فلرو قرال للضريف أبلرس هنرا وال  لرس هنرا  واحلاصل: ا  
قررول ال جيرر  علرري  لررو ي يكررن يف هررقا لصررلحة ويف لا  لفسرردة وال حيررق للضرريف ا  يوبرر  االلةرراام حرر  

ازرازي ولرن يعري   كفإلا كا  هقا حال املالر االلةاام لادام للك ال يعود بفائدة علي  أو ح  بفائدة عليك!
لإلنسرا  نفسره ولكرل احلقيقري املالرك أي يف اةلكاله فما بالرك باملالرك احلقيقري لرورة ولرا فيهرا ولرن فيهرا 

  يف طول للك املالك احلقيقي للكا  جمازيا  اإلنسا  لا حييط به أو ميلكه 
                                                           

يف أليب الصرال  احللرو وقواعرد املررام رابع القريعة للسيد املرلضى واملسلك يف أصول الدين للمحقق احللي ولقرير  املعرارف  (1)
 للشيخ ليثم البحراين والنافع يوم احلشر للمقداد السيورياعلم الكالم 
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اعرة لنةاعرا  طالحكم العقل حبسن طاعة املوح إح حكم آخر أسبق رلبة، يكرو  حسرن ا  لربع  الرابعة:
ضع العبد أكراضره ألكرراة املروح وإرادلره إلرادلره وأفعالره ألوالرره، فحكرم العقرل بلراوم ي  ا   سن  ح  لنه، وهو: 

رادلرره والررقي إلبرراع القطررع يف أحكررام الشررارع يربررع إح حكمرره حبسررن إخضرراع كرضرره وإرادلرره ل رررة املرروح وإ
 يةجلى ويةمصدق يف إلباع أوالرها

 المتابعة في االغراض التكوينيةزوم ل
ق لةعل ررا  األكررراة الةكوينيررة وهرري املصرراحلة البال ررة واملفاسررد البال ررة، يف الفعررل أو الرر  ، هرري الخامسةةة: 

آخررر للعقررل وهررو لرراوم املةابعررة أي لرراوم احلركررة علررى ضرروئها وعلررى طبقهررا، وللررك اعررال عررن الةحسررني  كررم  ح
العقراب املرد  أو الرقم لرن الشرارع أو باسرةحقاق ما كما سربق حيرث فسررا باسرةحقاق والةقبيح العقليني؛ ألهن

والثواب أخةصا باألحكرام الةشرريعية، ألرا املصرا  واملفاسرد ارا هري هري ولرع قطرع النظرر عرن ألرر لروح هرا أو 
، برل العقرل حراكم بلراوم حتصريل املصرلحة البال رة هنيه عنها فانه ال لع  حلسرنها أو قبحهرا عقرال  برقلك املعر 

ولررراوم ابةنررراب املفسررردة البال رررة، برررل قرررد يقرررال ا  اا ب ل رررة أي الفطررررة هررري القاضرررية برررقلك بررردليل حمركيرررة للرررك 
فهررقا إيضررا  كاللرره لررع بعررض اإلضررافات،  املصررا  البال ررة للحيوانررات أيضررا  وزابريررة للررك املفاسررد هلررا أيضررا ا

 ة يف النقطة اخلالسة خاصةاوإ  كانت لنا لناقش
 العراقي: الظن غير محّرك وال به تتحقق اإلطاعة

وقررال: )]عرردم حجيررة الظررن  وألررا يف الظررن فررال شرربهة يف أ  احةمررال خالفرره لررانع عررن طريقيةرره القاليررة، 
ملقررام لقصرروره حين ررق عررن اإلرااة القاليررة الةال ررة وبرردانا ، وحين ررق  ال حكررم للعقررل يف لررورد الظررن بنفسرره ال يف ا

 األول وال يف املقام الثاينا
أل ا املقام الثاين فواضح، إل االحةمال املخالف مينعه عن احلركة إح لقصوده الحةمال عدم لقصوده، ولا 

 هو علة للحركة املابورة هو ااام بوصوله، املفقود يف املقاما
 عررردلها  أيرررن] ولرررع احةمرررالطاعرررة لرررواله، إالعقرررل إحيرررا حيكرررم بصررررف كرضررره إح  لرررا املقرررام األول فرررإ   أو 

 ا(1)(لسةقل جبواز املخالفة احملةملة إليها ، بل العقل حين ق  ] اإلطاعة  كي حيكم العقل بصرف ال رة]
 المناقشة

املناقشة يف الفقرة األوح فا  الظن وإ  قصر عن )اإلرااة القالية الةال رة( لكنره ميةلرك اإلرااة  تقأقول: سب
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 ،حرردهينصرر  علررى القيررد لررع وبرروده ال املقيررد و  (1)النفرريباع افرره الضررم  إل  الناقصررة، والطريقيررة االقةضررائية
ا  القطررع عل ررة لالررة لررإلرااة الةالررة لررقا ي ميكررن الررردع عنرره ألررا الظررن هررو يف وحين ررق  فررالفرق بررني القطررع والظررن 

وقررد  ،اولرريس ال بشرررط عنهرر فعلرره ناقصررة هلررا أي لقررةض  لررقا ألكررن الررردع عنرره فهررو إلا  لقررةض  بطبعرره للحجيررة
 سبق لايد بيا  فرابعا

)إل االحةمرررال املخرررالف مينعرره عرررن احلركرررة إح  :ة(لررراوم املةابعرربرره لقرررام  ويقصررردوألررا قولررره يف املقررام الثررراين )
لقصوده الحةمال عدم لقصوده( ف ري  إل كيف مينع األضعف )وهو االحةمال املخالف = الوهم( األقرو  

، وقولره )ولرا هرو ع ل رةاا( لصرادرة  عرةظرا  ورو املةابال يقهرر األقرو  األضرعف فيحرر  الوكيرف )وهو الظرن(  
 لوبودافيه دت يف الظن لكن املقةضي قف  وقد الضح ا  العل ة الةالة وإ   ،فانه أول الكالم

حسررن اإلطاعررة( )فررا  العقررلااا ا ( وقولرره )أيررن اإلطاعررة( إ  أراد  ولقصرروده:وألررا قولرره يف املقررام األول )
ملظنونررررة فمةحققررررة، بعبررررارة أخررررر : اإلطاعررررة املظنونررررة كافيررررة يف حكررررم العقررررل اإلطاعررررة القطعيررررة فمصررررادرة أو ا

لركرره لررةعلال  بانرره حيةمررل ا  ال يكررو  كرضرره ، وبعرردم بصرررف العبررد كرضرره إح لررا يظررن انرره حمقررق ل رررة املرروح
 إكال الظن ويةمسك اقةضى االحةمالاالعقل ح يرب  وكيف 

الحظنرا )املخالفرة(  ال لره؛ فانره إلاعليه هو خالفة احملةملة( )بل العقل حين ق  لسةقل جبواز امل :بل ا  قوله
لع قيد احملةملة فحكمنا جبوازها وب  ا  نالحظ )اإلطاعة( لع قيرد )املظنونرة( فيجر  احلكرم بوبوهرا، وإلا 

 ،ق  بردنررا اإلطاعررة عررن قيررد املظنونررة وبرر  ا  عرررد املخالفررة عررن قيررد احملةملررة وال لعرر  للحكررم جبوازهررا حين رر
الحرظ )اإلطاعرة( وحردها  حيث انره ي يلةام اياا  واحد يف لوضوع حكم العقل  حلاصل: انه وا

ولو الحظ )اإلطاعرة املظنونرة( كمرا الحرظ  ،وازوالحظ )املخالفة لع قيد احملةملة( فحكم باا  هيفقال أين 
 )املخالفة احملةملة( ملا بقي وبه للسؤال بعين هي  وللبحث صلة بإل  اهلل لعاحا

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
 

 ،اْلِعفَّةُ  :َوالثَّاِني ،َوِقَواُمَها ِفي اْلِفْكَرةِ  ،اْلِحْكَمةُ  :َأَحُدَها :اْلَفَضاِئُل َأْربَةَعُة َأْجَناس   : ااواداإللام  قال
َوِقَواُمُه ِفي اْعِتَداِل قُةَوى  ،اْلَعْدلُ  :َوالرَّاِبعُ  ،َغَضبِ َوِقَواُمَها ِفي الْ  ،اْلُقوَّةُ  :َوالثَّاِلثُ  ،َوِقَواُمَها ِفي الشَّْهَوةِ 

 .(143ص 2ج: كشف ال مة)   النةَّْفس
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