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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
()216

العقل حاكم بحجية الظن أو مدرك لمعذورية العامل به؟

سبق( :واملراد من احلكومة :ا ّن العقل بنفسه يتصدى للحكم حبجية الظن ،بعدد ااميدة مقددما

االنسددداد ،علددى رأك الكفايددة ،أو ان العقددل بنفسدده ةكددم ع ّيريددة الظددن مليمددا لددو عمددل بدده املكل د
وخال الواقع ملرضاً ،بعد اامية مقدما االنسداد ،على رأك املصباح)(.)1
وتوضيحه :ان صاحب الكفاية  رأى ،ككاملة من حبث على مبىن احلكومة ،ان معناها :ان
العقل حاكم حبجية الظن أو مستقل حبجيته أو حاكم باالستقالل حبجيته ،علدى اخدتالا التعداب ،
لكنها تشرتك يف جامع ان العقل حاكم ،ملأشكل عليه السيد اخلدوئي  بدان العقدل لديا حبداكم
ملسددر احلكومددة ددالا
ألندده لدديا شددرع كددي جيعددل الظددن حجددة ،ولدديلف ملاندده ،أك السدديد اخلددوئيّ ،
ظاهرها مليهب إىل ا ّن معناها :ان العقل يرى العبد ،العامل بالظن لدى االنسداد ،معيوراً إذا عمل
بالظن وكان خمالفاً للواقع يف علم اهلل تعاىل ومستحقاً للعقاب إذا خال الظن وكان مطابقاً للواقدع،
ولننقل نص عبارته لنرى مدى اامية إشكاله على الكفاية:
إشكال السيد الخوئي على صاحب الكفاية
قال( :اما اجلهة الثانية  -ملفي تعيني النتيجة املرتتبة على املقدما امليكورة ،علدى تقددير ااميتهدا
م ددن حي ددث اش ددا الكش د أو احلكوم ددة ،ول دديعلم (أوالً) -ان امل دراد م ددن الكش د ان دده يستكش د م ددن
املقددما املدديكورة ان الشددارع جعددل الظدن حجددة .واملدراد مددن احلكومدة ان العقددل احلدداكم باالسددتقالل
يف بدداب اعةاعددة واالمتثددال يل د م املكل د بعددد ااميددة املقدددما باالمتثددال الظ د  ،وعدددم التن د ل إىل
( )1الدرس (.)101
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االمتثدال الشددكي والددوىني عدىن ان العقددل يدراغ معدديوراً قد مسددتحل للعقدداب علدى خمالفددة الواقددع ،مددع
األخي بالظن ،ويراغ مسدتحقاً للعقداب علدى خمالفدة الواقدع علدى تقددير عددم األخدي بدالظن واالقتصدار
باالمتثددال الشددكي والددوىني ،ملدديحكم العقددل بتبعدديف االحتيددات يف ملددرا عدددم الددتمكن مددن االحتيددات
التددام ،وهدديا هددو معددىن احلكومددة ،ال مددا ذكددرغ صدداحب الكفايددة  مددن ان العقددل مسددتقل حبجيددة
الظددن ،ملاندده ق د معقددول ،إذ العقددل لدديا شددرع ليجعددل الظددن حجددة ،واإلددا شددأنه اعدراك لدديا ّإال
ملاجلعل والتشريع من وظائ املوىل ،والعقل يدرك ويرى املكل معيوراً يف خمالفة الواقع ،مع اعتيان
ا ةصل معه الظن باالمتثال علدى تقددير ااميدة املقددما  ،ويدراغ قد معديور يف خمالفدة الواقدع علدى
تقدير ترك االمتثال الظ  ،واالقتصار باالمتثال الشكي أو الوىني ،وهيا هو معىن احلكومة)(.)1
المناقشات

أقول :ميكن لنا ان ننتصر للكفاية ونناقش ما تبناغ املصباح بالوجوغ التالية:

مبنى ،العقل حاكم أيضاً
ً -2
مبىن بان العقدل حداكم ولديا ددرك ملقد  ،ملانده مدع الشدرع اداا احلجتدني وكمدا ةكدم الند
أوالًً :
ةكم العقل ،واملنشأ واحد هو حتكيمه تعاىل إياىنا علينا ،وقد سبل تفصيله.

مشرعيته
 -1ال يصح نفي حكومته بنفي ّ
ثانياً :ان استدالله أعم من إابدا مددعاغ وال يتواملدل معده ألنده نفدى اسدتقالل العقدل حبجيدة الظدن
(أو حكومتده حبجيتدده) مسددتدالً بدد(ملانه قد معقددول ،إذ العقددل لدديا شددرع ليجعددل الظددن حجددة ،واإلددا
شأنه اعدراك ليا ّإال ملاجلعل والتشريع من وظائ املوىل) وذلف ألن التشريع أمر واحلكم أمر آخر
ملقد يكون حاكماً وال يكون مشدرعاً ملدال يصدن نفدي كونده حاكمداً ألجدل مسدلمية عددم كونده مشدرعاً
ملانه أعم من املدعى إذ قد ال يكون مشرعاً ولكنه يكون حاكماً.
والدليل على التفكيف اعتبار العقالء أوالً والشرع اانياً:
أمااا األول :ملددان لددا األمددة مشد ّدرع ،أمددا رئدديا اجلمهوريددة أو رئدديا الددو راء ملهددو حدداكم ومل د م

( )1السيد حممد الواعظ احلسي  /تقرير حبث السيد أبو القاسم اخلوئي ،مصباح األصول مكتبة الداورك د قم :ج 2ص.220
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وليا شرع مع انده ملد م وحداكم إذ يصددر القدرارا ويدأمر وينهدى ولديا انده يرشدد ملقد  ،ورقدم انده
يددأمر وينهدى ويلد م ملاندده ال يقددول أحددد اندده مشددرع بددل اندده حدداكم ملقد  ،وبددالعكا؛ ملددان لددا األمددة
مشرع وليا حاكمداً إال عدىن احلكومدة بداملعىن األعدم ملالنسدبة بينهمدا مدن وجده ،علدى ان االسدتدالل
يكفي مليه الشطر األول(.)1
وأما الثاني :ملكالقاضي ملانه حاكم ومل م ومنشئ دون شف إذ ةكم بطالق هديغ وبققامدة احلدد
قصد در ملاند ده ةك ددم
عل ددى ذاك اك لكن دده ل دديا ش ددرع ،وك دديلف احل دداكم الش ددرعي يف شد د ون الغيّ دب وال ّ
وينش دئ ويل د م دون شددف لكندده لدديا شددرع وكدديلف مطلددل األوليدداء كدداألب واجلددد ملدداشم ةكمددون
وليسوا شرعني.
والحاصل :ان عدم معقولية كون العقل مشرعاً ال يصلن دليالً على عدم معقولية كونه حاكمداً،
وإال لصدن تعليددل عدددم كددون يددد قاضددياً( )2أو وليداً علددى ابندده بعدددم كوندده مشددرعاً أو تعليددل عدددم كوندده
حاكماً للبالد بعدم كونه مشرعاً يف الربملان.
ادل علددى التفكيددف بددني احلكددم واعلد ام وبددني التشدريع ،مددن النقددل قولدده تعدداىلَ  :وإِذا َح َك ْمااتْ ْم
ويا ّ
بَا ْاي َن النسا ِ
ااَ أَ َْ كَ ْح ْك ْمااوا بِال َْع ا ْد ِل )3(ملاندده ال ي دراد بدده قطع داً (وإذا شد ّدرعتم) بددل ي دراد بدده إذا قضدديتم
وألد متم ملهددو قضدداء وحكددم وإلد ام وإنشدداء ولدديا بتشدريع ،وكدديلف قولدده تعدداىل :وأ ِ
اح ْكا ْام بَا ْي انَا ْ ْم
ََ ْ
َ
بِما أَنْا َز َل اللسهْ )4(ملاهلل تعاىل املشرع والن  احلاكم ..وهكيا.
 -4ال دليل على استحالة كشريع العقل لحجية الظن

ثالثاً :ال دليل علدى اسدتحالة كدون العقدل مش ّدرعاً حلجيدة الظدن وشدبهه ،إذ أك حمديور عقلدي ينشدأ
مددن تفددويف اهلل تعدداىل ذلددف لدده بعددد ان جعلدده حميطداً اهددا مددا يريددد تشددريعه؟ وبعددد ان مينحدده العلددو
واالسددتعالء؟ وذلددف كتش دريعه ،ملرض داً ،وجددوب العدددل وحرم ددة الظلددم بعددد إدراك دده كوشمددا علددة تام ددة
( )1وهو ان يكون حاكماً وال يكون مشرعاً.
( )2أو عدم معقولية كونه...
( )3سورة النساء :اآلية .15
( )4سورة املائدة :اآلية .44
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للحسن والقبن.

سه نَبِيسااهْ
اار َك َوكَا َعااالَى أَد َ
وكمددا ال يسددتحيل ان يكددون الن د  مشددرعاً بددقذن اهلل ملد دإِ سَ اللسااهَ كَابَا َ
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 فَالَ سما انْاتَا َ ى بِ ِه إِلَى َما أ ََر َ
َ
ول فَ ْخ ْذوهْ َوما نَ ا ْك ْم َع ْنهْ فَانْاتَا ْ وا )3( )2(كمدا التد م بده مجدع مدن األعدالم مدن
َ وما آكا ْك ْم ال سر ْس ْ
أندده  مشددرع يف دائددرة سددنّة الن د  عكددا مل درا اهلل الدديك شد ّدرعه تعدداىل مباشددرة ،كدديلف ال
يسدتحيل ان يكدون العقدل مشدرعاً ،نعددم قايدة األمدر ان يقدول  اندده ال دليدل علدى الوقدوع ،ولدديا
ان يدعي االمتناع اليك هو ظاهر تعب غ بد(ق معقول) إال ان يقصد به االستبعاد .ملتأمل.
 -1وال يصح قوله فيحكم العقل بتبعيض االحتياط

وصرح بد(وإإلا شأنه اعدراك) ملال يصدن ان يقدول (ملديحكم
رابعاً :انه مادام الت م بان العقل مدرك ّ
العقددل بتبعدديف االحتيددات) إذ أك ملددرق بددني حكمدده ،أك العقددل ،بتبعدديف االحتيددات ،الدديك أابتدده هنددا
وبددني حكمدده حبجيددة الظددن ،الدديك نفدداغ ،مددادام ان اجلددامع ان العقددل مدددرك ملقد ولدديا حبدداكم ،نعددم
ةتمل انه من سهو القلم وانه أراد (مليدرك العقل حسن التبعيف يف االحتيات) .ملتأمل
وقااد يندداقش بددان تفس د غ للحكومددة بد د( عىن ان العقددل ي دراغ معدديوراً )...رجددوع مددن احلكومددة إىل
الكش د د ولك ددن م ددع تغي د د متعلَّ ددل الكش د د م ددن الكش د د ع ددن حك ددم الش ددارع إىل الكش د د ع ددن
املعيورية .ملتدبر .وللبحث صلة ودملع ٍ
دخل بقذن اهلل تعاىل.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
تتيسر مالحظة نص الدرس على املوقع التايلm-alshirazi.com :
ّ

ساَ نَ ِ ِ
قال اعمام الصادق  :إِذَا َرأَيْاتْ ْم ال َْع ْب َد يَاتَا َف سق ْد ُّ
وه ِم َن الن ِ
اسياً ل َذنْبِ ِه ،فَا ْعلَ ْموا أَنسهْ
الذنْ َ
قَ ْد ْم ِك َر بِ ِه( حت العقول)364 :
( )1سورة القلم :اآلية .4
( )2سورة احلشر :اآلية .7
( )3اقة اعسالم الكلي  ،الكايف ،دار الكتب اعسالمية د ةهران :ج 1ص.267
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