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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
()219

مشرعاً حلجية الظن وشبهه ،إذ أي حمذور عقلي ينشأ من تفويض اهلل تعاىل ذلك
سبق( :ثالثاً :ال دليل على استحالة كون العقل ّ
له بعد ان جعله حميطاً جبهات ما يريد تشريعه؟ وبعد ان مينحه العلو واالستعالء؟ وذلك كتشريعه ،فرضاً ،وجوب العدل وحرمة الظلمم
بعد إدراكه كوهنما علة تامة للحسن والقبح.
وكما ال يستحيل ان يكمون النم  مشمِّرعاً بمذذن اهلل ف مإِ َّن اللَّهَ َهبهاك وَهعهالَ َََّّن ِبِيَّهَ  فهل َّمها اِته هَهَ بِ ِهَ إِلهَ مها َّكاَ
()2
قال لَ إَِِّك لعلَ خل ٍق ع ِظ ٍ
الرسول فخذوه وما َِاك تم ع تنَ فاِته هَوا )3((2)كمما
يم فهف َّوض إِل تي َِ َِينَ فهقال :وما آَاكم َّ
مشرع يف دائرة سنّة الن  عكس فَم ْر ِ
شرعه تعاىل مباشرة ،كذلك ال يستحيل
التزم به مجع من األعالم من أنه ِّ 
ض اهلل الذي ّ
ان يكممون العقممل مشمِّمرعاً ،نعممم رايممة األمممر ان يقممول  انممه ال دليممل علممى الوقمموع ،ولمميس ان يممدعي االمتنمماع الممذي هممو مماهر تعبم
بم(ر معقول) إال ان يقصد به االستبعاد .فتأمل)(.)4
سبب إِكاك كون العقل حاكماً
وِضيف :خيطر بالبال احتمال ان يكون السبب يف رفض حكومة العقل والقول بكونه مد ِركاً فقط ،أمرين:
َوهم إكاَة ح تك ِم َِ في مقابل اهلل َعالَ

األول :توهم ان املراد من حكومة العقل ،حكمه يف مقابل حكم اهلل تعاىل ،ووجه التوهم  -إضافة إىل االنسباق ممن اللفم : -
أنه ورد يف بعض كتب املشايخ :ان املعتزلة( )5يرون أن احلاكم هو العقمل باالسمتقالل يف مقابمل المرب ،كمما لعمل لفم (ان احلماكم همو
رد صماحب
عّب السيد اخلموئي يف ّ
العقل) استفادوا منه بظاهر ذلك ،فنفوا ان يكون حاكماً واكتفوا باإلذعان بكونه مدركاً ،ولعلّه لذا ّ
مبشرع ليجعل الظمن
الكفاية بم(ال ما ذكر صاحب الكفاية  من ان العقل مستقل حبجية الظن ،فانه ر معقول ،إذ العقل ليس ِّ
حجممة ،وا مما شممأنه اإلدراإ لمميس ّإال فاشعممل والتشمريع مممن و ممائ املمموىل)( )6إذ ميكنممه تعمماىل ان ميممنح هممذ السمملطة ألحممد عبيممد  ،فهممو
مش ِّمرع ومموك ،كممما همو خممال ومموك َِِّّهي َّ تخلههق لكه تهم ِمههن الَِّههي ِن كَ تييه ِ الََّتيه ِر فه ِتهفُ فيه ِهَ فهيكههون ل تيهراً بِهِئ تذ ِن اللَّه ِهَ وَّبته ِر تاأل تكمههَ
و تاألبهرص وَّحه ِي التمهوََ بِهِئ تذ ِن اللَّ ِهَ )7(وفه بهاك اللَّهَ َّحسهن التخهالِقين )8(وكمما همو رطام وموك ومها كميهت إِ تذ كميهت و ِ
لك َّهن
ت
ت
ت
ت
ت
ت
( )1سورة القلم :اآلية .4
( )2سورة احلشر :اآلية .7
( )3ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية م وهران :ج 1ص.267
( )4الدرس (.)106
( )5وال ب ّد انه يقصد بعضهم.
( )6السيد حممد الواع احلسيين /تقرير حبث السيد أبو القاسم اخلوئي ،مصباح األصول مكتبة الداوري م قم :ج 2ص.220
( )7سورة آل عمران :اآلية .44
( )8سورة املؤمنون :اآلية .14
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الزا ِكعون.)2(
اللََّ كمَ )1(وزارع ووك َِّ َّته تم َه تزكعوَِ َّ تم ِ تحن َّ

لك َّن هذ النسبة للمعتزلة أنكرها احملققون فقد نقل عن كتاب (املسلّم يف أصول الفقه) مع حاشيته ،املعروف بمم(مسلّم الببموت) :
(ال حكم إال من اهلل تعاىل بامجاع االمة ،ال كما يف كتب بعض املشايخ ان املعتزلة يرون ان احلاكم هو العقل ،فان هذا مما ال جيرتئ
عليه أحد ممن يدعي االسالم( ، ))3ويف (البحر احمليط يف أصول الفقه) لبدر الدين الزركشي( :ان املعتزلة ال ينكرون ان اهلل هو الشارع
لالحكام واملوجب هلا ،والعقل عندهم وري إىل العلم باحلكم الشرعي)(.)4
َّقول :لو كان ذلك هو املنشأ فذنه رفلة عن وجود األمر املتوسط بني كمون العقمل ِصمرف ممدرإ وبمني كونمه حاكمماً يف مقابمل اهلل
تعاىل ،وهو ان يكون حاكماً وولياً كما ان الرسول  حاكم ووك وقد سب بيانه فالح .
َوهم إكاَة ذلك من ال عبير به(اس قالل العقل)

الثههاِي :المموهم الممذي ينشممأ مممن تعب م األصموليني بمم(املستقالت العقليممة ورم املسممتقالت العقليممة) وتعبم هم يف بمماب احلكومممة بمم(ان
العقل يستقل )..إذ يوهم ذلمك إرادهتمم كونمه يف عمرض اهلل تعماىل وانمه باالسمتقالل ،ال مسمتنداً إليمه ،جيعمل األحكمام ،ممع ان املمراد ممن
االستقالل ر ذلك إذ يراد باالستقالل انه َح َكم به ر مستند إىل دليل نقلي ،ال انه َح َكم به يف مقابل اهلل تعاىل أو حكمم بمه ممن
ر ان يستمد منه اإلدراإ والعلو واالستعالء.
الفرق بين المس قالت العقلي وغيرها

وَوضههيحَ :ان املسممتقالت إممما عقليممة وإممما ر م عقليممة ،واملسممتقالت العقليممة ي مراد مما القضممايا العقليممة الممم يممدركها العقممل العملممي
باسممتقالل ،مبع ممال اهن مما ال تعتمممد يف مرحل ممة س ممابقة علممى وجممود حك ممم ش مرعي ،لكنه مما ي مراد هل مما ان تن ممت حكم ماً ش ممرعياً ،عك ممس ر م
املسممتقالت العقليممة الممم ي مراد هلمما ان تنممت حكم ماً شممرعياً لكممن مممع اعتمادهمما يف مرحلممة سممابقة علممى حكممم شممرعي آخممر ،فاملسممتقالت
العقليممة نتيجتهمما حكممم شممرعي دون ان تكممون احممدم مقممدماهتا حكم ماً شممرعياً ،أممما ر م املسممتقالت العقليممة فهممي حماوممة مممن اشهتممني
باحلكم الشرعي ونعين باشهتني جهة املبدأ واملنتهى ،أي جهم علتها ومعلوهلا.

ومثال األول ،حكم العقل العملي بقبح الظلم ،فانه ال يعتمد على مقدمة سابقة شرعية ،ويراد بمه إثبمات حكمم شمرعي همو ممبالً
(حرمة القصاص قبل اشناية أو حرمة ضرب المّبيء ال لسمبب أو تشم ّفياً) لكمن همذا االثبمات يعتممد علمى وسماوة مقدممة عقليمة نظريمة
هي قاعدة املالزمة( :كل ما حكم به العقل حكم به الشرع).
ومثههال الثههاِي ،حكممم العقممل العملممي باالسممتلزامات ،إذ كممم باسممتلزام وجمموب ذي املقدمممة لوجمموب املقدمممة( ،أو اسممتلزام وجمموب
شيء حلرمة ضمد العمام أو اخلماص) ،وهمذا احلكمم  -كمما همو واضمح  -يسمتبطن وجمود مقدممة شمرعية سمابقة عليمه وهمي كمون همذا -
كالصممالة واحلم  -واجبماً ،فمميحكم العقممل بوجمموب مقدمتممه كركمموب السمميارة للوصممول إىل مكممة أو ممما أشممبه ،ويمراد بممه إثبممات الوجمموب
للمقدمة لكنه ال يتم إال بقاعدة االستلزام اآلن الذكر(.)5
( )1سورة األنفال :اآلية .17
( )2سورة الواقعة :اآلية .64
( )3مباحث احلكم عند االصوليني ،ج  1ص  162وما بعدها.
( )4املصدر.
( )5بضميمة قاعدة املالزمة ،فاالستلزام يفيد الوجوب العقلي وقاعدة املالزمة تفيد ،بعد  ،الوجوب الشرعي.
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فقوهلم ( :العقل يستقل حبجيمة الظمن) يمراد بمه انمه ال يعتممد يف مرحلمة سمابقة علمى وجمود حكمم شمرعي أو انمه ال يسمتند إىل دليمل
نقلي شرعي .فتدبر.
األَل النقلي علَ حكم العقل

كما سب انه ميكن االستدالل من النقل على كون العقل حاكماً ،بأدلة عديمدة ،وقمد سمب أحمدها وِضهيف :ان الروايمات الدالمة
على عدم احنصار العقل يف اإلدراإ ،كب ة وهي على وائفتني:
من األَل علَ كوَِ زاجراً
الَائف األولَ :ما تصرح بكونه زاجراً أو آمراً ،وهو اهر يف املمدعى ممن كونمه حاكمماً فمان إلزاممه همو حكممه ألن اآلممر حماكم
وملزم.

ومنَهها :ممما ورد يف سممياق قصممة آدم وحمواء  كممما تفسم اإلمممام العسممكري ( :فلممما أيممس إبلمميس مممن قبممول آدم منممه ،عمماد
ثانية بني حليي احلية فخاوب حواء من حيث يومهها أن احلية هي الم ختاوبها ،وقال يا حمواء أ رأيمه همذ الشمجرة المم كمان اهلل عمز
وجممل حرمهمما عليكممما ،قممد أحلهمما لكممما بعممد نرميهمما ملمما عممرف مممن حسممن واعتكممما لممه ،وتوق كممما إيمما وذلممك أن املالئكممة املمموكلني
بالشممجرة الممذين معهممم حمراب يممدفعون عنهمما سممائر حيموان اشنممة ال تممدفعك عنهمما إن رمتهمما فمماعلمي بممذلك أنممه قممد أحممل لممك ،وأبشممري
بأنك إن تناولتها قبل آدم كنمه أنمه املسملطة عليمه ،اآلممرة الناهيمة فوقمه .فقالمه حمواء سموف أجمرب همذا  .فراممه الشمجرة فمأرادت
املالئكة أن تدفعها عنها حبرا ا .فأوحى اهلل تعاىل إليها إ ا تدفعون حبرابكم ممن ال عقمل لمه يزجمر  ،فأمما ممن جعلتمه ممكنما مميِّمزاً خمتماراً،
فكلو إىل عقله الذي جعلته حجة عليه ،فذن أواع استح ثموا ،،وإن عصمى وخمال رأممري] اسمتح عقما ،وجزائمي .فرتكوهما و
يتعرضوا هلا ،بعد ما مهوا مبنعها حبرا م)(.)1
والشاهد يف قوله تعاىل( :ال عقل له يزجر ) فهو صريح يف انه زاجر وليس مدركاً فحسب.

من األَل علَ زياَة ش َِ عن اإلَكا
الَائف الثاِي  :ما تفيد انه م ِ
نشأ أو ما يقاربه (مما يفيد انه ليس مدركاً فقط) وهي متعددة:
الس ِّك ِ
يتَ :اللَّ َِ ما كَّيتت ِمثتهلك ق ُّ
ط ،فما التح َّج علَ التخل ِتق التيه توم؟ قال :فهقال  :التع تقل ،يه تعهرُ
فمنَا ...( :فهقال ابتن ِّ
اَق علَ اللَّ َِ فهيصدِّقَ ،والتك ِ
الص ِ
الس ِّك ِ
يت :هذا واللَّ ِهَ ههو التجهوان )2(والشماهد يف
بِ َِ َّ
اذن علَ اللَّ َِ فهيك ِّذبَ ،قال :فهقال ابتن ِّ
(فهيصدِّقَ) و(فهيك ِّذبَ) والتصدي إنشاء وليس إدراكاً فحسب ،وكذلك التكذيب.
ومنَا :عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوين عن أ ،عبمد اهلل  قمال :قمال رسمول اهلل  إِذا بهلغك تهم ع تهن
كج ٍل حسن ح ٍ
ال فاِتظروا فِي ح تس ِن ع تقلِ َِ فِئَِّما يجازى بِع تقلِ َِ )3(فالعقل هو مدار اجملازاة ،لكن هذ الرواية أعم من املدعى إذ هل
ت
يراد انه مدار إلدراكه أو حلكمه؟ كالمها حمتمل.
ن َهباك وَهعالَ :و ِع َّزَِي وجاللِي ما خل تقت خلتقاً َّ تحسن ِم تنك ،وَل َّلتهوَ لِهي ِم تنهك ،وَل َّ تكفهَ ِم تنهك ،وَل
الر ُّ
ومنَا( :فهقال َّ
َّ تشههرُ ِم تنههك ،وَل َّعه َّهز ِم تنههك ،بِههك َّو َّحههد وبِههك َّ تعبههد وبِههك َّ تَعههَ ،وبِههك َّ تكَجههَ وبِههك َّبته هغههَ ،وبِههك َّخههاُ وبِههك َّ تحهذك ،وبِههك
( )1تفس اإلمام العسكري  ،مدرسة اإلمام املهدي  م قم :ص.223
( )2ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية م وهران :ج 1ص.24
( )3املصدر :ص.12
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هاجداً ،فكهان فِهي سهج ِ
الثهَّوان وبِك ال ِتعقهان ،فخ َّهر التع تقهل ِع تنهد ذلِهك س ِ
ن َهبهاك وَهعهالَ :تاكف تهَ كَّتسهك
وَهِ َّلتهف ع ٍهام .فهقهال ال َّهر ُّ
هل جاللههَ
هل َه تعههط ،وا تشههف تَ َ ه َّهف تَ .فهرفههَ التع تقههل كَّتسههَ فهقههال :إِل َِههي َّ تس ه لك َّ تن َ ه ِّهفعنِي فِههيم تن خل تق نِههي فِيه ِهَ .فهقههال اللَّههَ جه َّ
وسه ت
لِمالئِكِ َِ َّ :تش َِدك تم َِِّّي ق تد ش َّف تع َ فِيم تن خل تق َ فِ ِيَ )1(وروا الشيخ يف أماليه  – 542عن الصادق عن آبائه عن أم املؤمنني 
()2
عن رسول اهلل  باختالف يس يف اللف )
والشاهد يف قولهَّ( :لتوَ لِي ِم تنك) فذن الطاعة شأن القادر املختار املريد املد ِرإ وليسمه شمأن ممن يمدرإ فقمط فانمه ال يعقمل منمه
الطاعة من دون قدرة وإرادة ،وال هي واعة إرادية إذا كانه من ر اختيار ،وقوله َّ( :تس لك )...دليل آخر ألن السؤال إنشاء وليس
جمرد إدراإ ،وكذا الشفاعة.
ال ِمن التج تَ ِهل ،والهنَّه تف ِمثتهل َّ تخب ِ
هث ال َّهدو ِّ ِ
ومنَا :فهقال كسول اللَّ َِ  :إِ َّن التع تقل ِعق ٌ
ت ،فالتع تقهل
هل حهاك ت
ان ،فهئ تن ل تهم َه تعق ت
ِعق ٌ
ال ِمن التج تَ ِل ،وإِ َّن اللََّ خلق التع تقل فهقال لََّ :قتبِ تل ف قهتبل وقال لَ َّ :تَبِ تر ف تَبهر فهقال اللََّ َهباك وَهعالَ :و ِع َّزَِي وجاللِهي مها
خل تقت خلتقاً َّ تعظم ِم تنك وَل َّلتوَ ِم تنك ،بِهك َّبت ِهد وبِهك َّ ِعيهد ،لهك الثَّههوان وعل تيهك ال ِتعقهان ...فمان (العقمال) ماهر فاعليتمه
أيضاً وليس مدركيته فحسب ،كما ان البواب والعقاب ال يكون للمدرإ فقط ،بل للمدرإ القادر املريد املختار.
ِ
ِ
َّ
هل ف قهتبهل ،فهقهال:
ومنَا :عن أ ،جعفر وأ ،عبد اهلل  قاال :ل َّما خلق اللَ التع تقهل قهال لهَ َّ :تَب تهر فه تَبهر ،ث َّهم قهال لهََّ :قتب ت
و ِع َّزَِهي وجاللِهي مها خل تقهت خ تلقهاً َّ تحسهن ِم تنههك ،إِيَّها آمهر وإِيَّها َِّتهَهَ ،وإِيَّها َّثِيههب وإِيَّها َّعاقِهب )3(فالعقمل ممتبمل مقبمل مممدبر
وليس مدركاً فقط.
لكن هذ الروايات ال تدل بالصراحة على ان العقل حاكم إال ان يستظهر التالزم عادة .فتأمل ،هذا.
ّ
ِ يج اَلِسداَ مَلق من حيث األسبان ،علَ الحكوم َّيضاً
وقد سب ( :فهذا كله على القول بالكش  ،وأما على القول باحلكومة فاألمر كذلك كما سيأيت بذذن اهلل تعاىل)(.)4
وِقههول :األمممر يف احلكومممة كممذلك أام ماً أي ان نتيجممة مقممدمات االنسممداد مطلقممة مممن حيممث األسممباب علممى املنصممور ال مهملممة،
خالفاً ملا ذكر املصباح (هذا كله على الكش  ،و أما على احلكومة فاالمر كذلك ،فتكون النتيجمة مطلقمة بالنسمبة إىل األسمباب ،إذ
بعد عدم وجوب االحتياط الكلي لعدم إمكانه ،أو الستلزامه العسمر و احلمرج ،و تنمزل العقمل ممن االمتبمال العلممي إىل االمتبمال الظمين
ال يرم فرقاً بني أسباب الظن ،إذ ال يكون هناإ قدر متيقن فال فرق بني الظنون من حيث األسباب)(.)5
وقد سب اشواب عنه تفصيالً من وجود القدر املتيقن وهو واهر الكتاب والسنة فراجع.
صلَ اهلل علَ محمد وآلَ الَاهرين
الصالة ،وبُِّر التوالِديت ِن ،وَه تر التحس ِد والتع تج ِ
ب
قال اإلمام الكا م َّ :فتضل ما يه هق َّرن بِ َِ التع تبد إِلَ اللَّ َِ به تعد التم تع ِرف ِ بِ ََِّ :
والتف تخ ِر( ن العقول :ص.)340
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