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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) 
 ؟بهمعذورية العامل مدرك لبحجية الظن أو حاكم العقل 

)واملراد من احلكومة: اّن العقل بنفسه يتصدى للحكم حبجية الظن، بعدد ااميدة مقددما  بق: س
االنسددداد، علددى رأك الكفايددة، أو ان العقددل بنفسدده ةكددم  عّيريددة الظددن مليمددا لددو عمددل بدده املكلدد  

 .(1)وخال  الواقع ملرضاً، بعد اامية مقدما  االنسداد، على رأك املصباح(
ان  :ناهارأى، ككاملة من حبث على مبىن احلكومة، ان مع فاية وتوضيحه: ان صاحب الك

العقل حاكم حبجية الظن أو مستقل حبجيته أو حاكم باالستقالل حبجيته، علدى اخدتالا التعداب ، 
بدان العقدل لديا حبداكم  لكنها تشرتك يف جامع ان العقل حاكم، ملأشكل عليه السيد اخلدوئي 

لدديلف ملاندده، أك السدديد اخلددوئي، ملّسددر احلكومددة  ددالا جيعددل الظددن حجددة، و كددي ع  شددر  ألندده لدديا  
ان العقل يرى العبد، العامل بالظن لدى االنسداد، معيوراً إذا عمل  :اهامعنمليهب إىل اّن ظاهرها 

 ،واقدعبالظن وكان خمالفاً للواقع يف علم اهلل تعاىل ومستحقاً للعقاب إذا خال  الظن وكان مطابقاً لل
 :ايةدى اامية إشكاله على الكفولننقل نص عبارته لنرى م

 إشكال السيد الخوئي على صاحب الكفاية
ملفي تعيني النتيجة املرتتبة على املقدما  امليكورة، علدى تقددير ااميتهدا  -قال: )اما اجلهة الثانية 

ان املدددراد مدددن الكشددد  انددده يستكشددد  مدددن  -مدددن حيدددث اشدددا الكشددد  أو احلكومدددة، ولددديعلم )أواًل(
ة ان الشددارع جعددل الظدن حجددة. واملددراد مددن احلكومدة ان العقددل احلدداكم باالسددتقالل املقددما  املدديكور 

م املكلددد  بعدددد ااميدددة املقددددما  باالمتثدددال الظددد ، وعددددم التنددد ل إىل لددد   ي  يف بددداب اعةاعدددة واالمتثدددال 
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االمتثدال الشددكي والددوىني  عدىن ان العقددل يددراغ معدديوراً قد  مسددتحل للعقدداب علدى خمالفددة الواقددع، مددع 
خي بالظن، ويراغ مسدتحقاً للعقداب علدى خمالفدة الواقدع علدى تقددير عددم األخدي بدالظن واالقتصدار األ

باالمتثددال الشددكي والددوىني، ملدديحكم العقددل بتبعدديف االحتيددات يف ملددرا عدددم الددتمكن مددن االحتيددات 
مددن ان العقددل مسددتقل حبجيددة  التددام، وهدديا هددو معددىن احلكومددة، ال مددا ذكددرغ صدداحب الكفايددة 

ع ليجعدددل الظدددن حجدددة، واإلدددا شدددأنه اعدراك لددديا إاّل شدددر  نددده قددد  معقدددول، إذ العقدددل لددديا  الظدددن، ملا
ملاجلعل والتشريع من وظائ  املوىل، والعقل يدرك ويرى املكل  معيوراً يف خمالفة الواقع، مع اعتيان 

واقدع علدى  ا ةصل معه الظن باالمتثال علدى تقددير ااميدة املقددما ، ويدراغ قد  معديور يف خمالفدة ال
 .(1)تقدير ترك االمتثال الظ ، واالقتصار باالمتثال الشكي أو الوىني، وهيا هو معىن احلكومة(

 المناقشات
 ميكن لنا ان ننتصر للكفاية ونناقش ما تبناغ املصباح بالوجوغ التالية: أقول:
 مبنًى، العقل حاكم أيضاً  -2
ع الشدرع اداا احلجتدني وكمدا ةكدم الند  ملانده مد مبىًن بان العقدل حداكم ولديا  ددرك ملقد ، أواًل:

 وقد سبل تفصيله. واملنشأ واحد هو حتكيمه تعاىل إياىنا علينا، ،ةكم العقل
 ال يصح نفي حكومته بنفي مشّرعيته -1
ألنده نفدى اسدتقالل العقدل حبجيدة الظدن  وال يتواملدل معده مددعاغ أعم من إابدا استدالله ان  ثانياً:

ع ليجعددل الظددن حجددة، واإلددا شددر  بددد)ملانه قدد  معقددول، إذ العقددل لدديا   )أو حكومتده حبجيتدده( مسددتدالً 
شأنه اعدراك ليا إاّل ملاجلعل والتشريع من وظائ  املوىل( وذلف ألن التشريع أمر واحلكم أمر آخر 

عاً شدر  عاً ملدال يصدن نفدي كونده حاكمداً ألجدل مسدلمية عددم كونده مشدر  ملقد يكون حاكماً وال يكون م
 يكون حاكماً. هكنعاً ولشر  دعى إذ قد ال يكون مملانه أعم من امل

 على التفكيف اعتبار العقالء أواًل والشرع اانياً: والدليل
وملددد م حددداكم ملهدددو ملدددان  لدددا األمدددة مشدددرّع، أمدددا رئددديا اجلمهوريدددة أو رئددديا الدددو راء  أماااا األول:

                                                           

 .220ص 2اح األصول مكتبة الداورك د قم: جالسيد حممد الواعظ احلسي / تقرير حبث السيد أبو القاسم اخلوئي، مصب (1)
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رشدد ملقد ، ورقدم انده ولديا انده يع مع انده ملد م وحداكم إذ يصددر القدرارا  ويدأمر وينهدى وليا  شر  
ملددان  لددا األمددة  ؛كاحدداكم ملقدد ، وبددالعاندده ع بددل شددر  ال يقددول أحددد اندده م م ملانددهلدد   وي   ىيددأمر وينهدد

ملالنسدبة بينهمدا مدن وجده، علدى ان االسدتدالل  ع وليا حاكمداً إال  عدىن احلكومدة بداملعىن األعدمشر  م
 .(1)يكفي مليه الشطر األول

دون شف إذ ةكم بطالق هديغ وبققامدة احلدد ئ نش  م وم  ل   وم   ملكالقاضي ملانه حاكم وأما الثاني:
ةكدددم  هاندددر ملقّصدددب والغيّدددعلدددى ذاك اك لكنددده لددديا  شدددرع، وكددديلف احلددداكم الشدددرعي يف شددد ون ال

دددوي   دون شدددف لكنددده لددديا  شدددرع وكددديلف مطلدددل األوليددداء كددداألب واجلدددد ملددداشم ةكمدددون م لددد   ئ وي  نش 
 .عنيشر   وليسوا 

دم معقولية كونه حاكمداً، عاً ال يصلن دلياًل على عشر  العقل م ان عدم معقولية كون والحاصل:
عاً أو تعليددل عدددم كوندده شددر  أو وليدداً علددى ابندده بعدددم كوندده م (2)كددون  يددد قاضددياً تعليددل عدددم   نلصددوإال 

 عاً يف الربملان.مشر  حاكماً للبالد بعدم كونه 
َوِإذا َحَكْمااْتْم النقددل قولدده تعدداىل:  مددن ،ريععلددى التفكيددف بددني احلكددم واعلدد ام وبددني التشدد وياادلّ 

َْ َكْحْكْمااوا بِاْلَعااْدلِ  َِ َأ  قضدديتمعتم( بددل يددراد بدده إذا شددرّ ملاندده ال يددراد بدده قطعدداً )وإذا  (3)بَاااْيَن النسااا
اانَاْ ْم ، وكدديلف قولدده تعدداىل: ملهددو قضدداء وحكددم وإلدد ام وإنشدداء ولدديا بتشددريع وألدد متم َِ اْحْكااْم بَاياْ َوَأ

 احلاكم.. وهكيا. ع والن  شر  املتعاىل ملاهلل  (4)ِبما أَنْاَزَل اللسهْ 
 ال دليل على استحالة كشريع العقل لحجية الظن -4
ال دليل علدى اسدتحالة كدون العقدل مشدّرعاً حلجيدة الظدن وشدبهه، إذ أك حمديور عقلدي ينشدأ  ثالثاً:

وبعددد ان مينحدده العلددو  ؟يعهبعددد ان جعلدده حميطدداً اهددا  مددا يريددد تشددر لدده مددن تفددويف اهلل تعدداىل ذلددف 
شدددريعه، ملرضددداً، وجدددوب العددددل وحرمدددة الظلدددم بعدددد إدراكددده كوشمدددا علدددة تامدددة كتوذلدددف   واالسدددتعالء؟

                                                           

 وهو ان يكون حاكماً وال يكون مشر عاً. (1)
 عدم معقولية كونه...أو  (2)
 .15سورة النساء: اآلية  (3)
 .44سورة املائدة: اآلية  (4)
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 للحسن والقبن.
َس اللساااَه كَابَااااَرَك َوكَاَعااااَلى َأدسَه نَِبيساااْه ملددددعاً بدددقذن اهلل مشدددر   وكمدددا ال يسدددتحيل ان يكدددون النددد   ِإ

  فَاَلمسا انْاتَاَ ى ِبِه ِإَلى َما َأرَاَد قَاَل َلْهْلٍق َعِظيمٍ خْ   ِإنسَك َلَعلى(2)  :َض ِإلَْيِه ِدينَاْه فَاَقااَل فَاَفوس
َوما آكاْكْم الرسْسوْل َفْخْذوْه َوما نَ اْكْم َعْنْه فَانْاتَاْ وا(2) (3)   كمدا التد م بده مجدع مدن األعدالم مدن
اهلل الدديك شددّرعه تعدداىل مباشددرة، كدديلف ال  ا  ر  ملد ددعكددا  ع يف دائددرة سددّنة الندد  مشددر   أندده 

اندده ال دليدل علدى الوقدوع، ولدديا  عاً، نعددم قايدة األمدر ان يقدول مشدر  قدل يسدتحيل ان يكدون الع
 .( إال ان يقصد به االستبعاد. ملتأملق  معقولتعب غ بد)ان يدعي االمتناع اليك هو ظاهر 

 وال يصح قوله فيحكم العقل بتبعيض االحتياط -1
دراك( ملال يصدن ان يقدول )ملديحكم )وإإلا شأنه اعوصرّح بد انه مادام الت م بان العقل مدرك رابعاً:

 أابتدده هندداالعقددل بتبعدديف االحتيددات( إذ أك ملددرق بددني حكمدده، أك العقددل، بتبعدديف االحتيددات، الدديك 
وبددني حكمدده حبجيددة الظددن، الدديك نفدداغ، مددادام ان اجلددامع ان العقددل مدددرك ملقدد  ولدديا حبدداكم، نعددم 

 االحتيات(. ملتأمليف التبعيف القلم وانه أراد )مليدرك العقل حسن ةتمل انه من سهو 
) عىن ان العقدددل يدددراغ معددديوراً...( رجدددوع مدددن احلكومدددة إىل بددددينددداقش بدددان تفسددد غ للحكومدددة  وقاااد

الكشدددد  مددددن الكشدددد  عددددن حكددددم الشددددارع إىل الكشدددد  عددددن  متعلَّددددلالكشدددد  ولكددددن مددددع تغيدددد  
 بقذن اهلل تعاىل.ودملع دخٍل ية. ملتدبر. وللبحث صلة ر عيو امل

 طاهرينوصلى اهلل على محمد وآله ال
 

َِ نَاِسياً ِلَذنِْبِه، فَاْعَلْموا أَنسْه  : الصادقاعمام قال  ِإَذا رَأَيْاْتْم اْلَعْبَد يَاتَاَفقسْد الذُّنْوَه ِمَن النسا
 (364: حت  العقول)   َقْد ْمِكَر بِهِ 

                                                           

 .4سورة القلم: اآلية  (1)
 .7سورة احلشر: اآلية  (2)
 .267ص 1اقة اعسالم الكلي ، الكايف، دار الكتب اعسالمية د ةهران: ج (3)
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