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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
(226) 

 م العقلإذ ال إهمال في أحكاعلى الحكومة النتيجة مطلقة الكفاية: 
يف الكفاية: )فانقدح بذلك عدم صحة تقرير املقّدمات إاّل على حنو احلكومة دون الكشف، وقال 

وعليها فال إمهال يف النتيجة أصاًل، سبباً ومورداً ومرتبة، لعدم تطرق اإِلمهال واإِلمجال يف حكم العقل، كما 
 ال خيفى.

 أما حبسب األسباب فال تفاوت بنظره فيها.
املوارد، فيمكن أن يقال بعدم استقالله بكفاية اإلطاعة الظنية، إاّل فيما ليس للشارع مزيد وأما حبسب 

اهتمام فيه بفعل الواجب وترك احلرام، واستقالله بوجوب االحتياط فيما فيه مزيد االهتمام، كما يف الفروج 
 والدماء بل وسائر حقوق الناس مما ال يلزم من االحتياط فيها العسر.

سب املرتبة، فكذلك ال يستقل إاّل بلزوم التنزل إىل مرتبة االطمئنان من الظن بعدم التكليف، إاّل وأما حب
 .(1)(عدم كفايتها يف دفع حمذور العسرعلى تقدير 

 الرازي والنتيجة مهملة من حيث األسبابالمناقشة: الحق مع 
ي صااحب هداياة املسديادين ومان تبعاه  ماع اققا  الارا   - حا  علاى احلكوماة - احلا  ن  أالظااهر  أقول:

، وسااي ا الفاارق )أو مهملااة ة  نتيجااة مقاادمات االنسااداد جزئياا ن  كالفصااول واققاا  ا ااروي الااذين  هبااوا إىل أ
 ؛ و لك:تام استدالل اقق  اخلراساين على اإلطالق وعدم اإلمهال غير  ن  أ(، و بينهما

 ال إهمال إن أريد من اإلهمال الترّدد -2
، على املشهور ألن العقل إن أحر  متام ما  كره ح  د، صددّ ه إن أراد من اإلمهال يف حكم العقل، الن  أل -أ

فاااال تردياااد للعقااال حااا  يعلااام الشااايء يف ا ملاااة وال يعلااام املااالك حكااام جزمااااً، وإن   كااار ه   ككااام جزمااااً )
 .(2)خيفى( ب دىن ت مل( )كما ال  خصوصياته فيددد فيها بني األقل واألكثر أو بني املتباينني

العقاال حاااكم يف املسااتقالت العقليااة جزماااً ألنااه حماايم بكاال جهاهااا حتماااً وأمااا غاايه فااال  وبعبااارة أىاار :
                                                           

 .222ص 1إلحياء الداث ا قم: ج اآلخوند اخلراساين، كفاية األصول، مؤسسة آل البيت  (1)
 .164ص 4السيد حممد احلسيين الشيا ي، الوصول إىل كفاية األصول، دار احلكمة ا قم: ج (2)
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ألهنام ال ككم فيها أبداً ألنه ال كيم هبا متاماً، ولكن هاذا اإلمهاال لايس هاو مقصاود الارا ي وساائر اقققاني، 
الظاان احلاصاال ماان الكتاااب  ن   العقاال قاااطع باا ن  :إ  م باحلكومااة(ياارون العقاال مااددداً باال يقولااون )لااو فاار  قااو 

 الظن احلاصل من غيمها ليس حبجة على االنسداد. ن   ، كما هو قاطع بة  والسن ة، على االنسداد، حج
 إن أريد منه الحكم الجزئي، فاإلهمال ممكن -1

أي أراد ان العقااال ال  ،كااام ا زئياااةباعتباااار ان املهملاااة حبولاااو وإن أراد مااان اإلمهاااال احلكااام ا زئاااي،  -ب
 َوَرَد عليه: ،ككم ب حكام جزئية بل كل أحكامه كلية

 (كال)رة بساور و  ان العقل كما ككم باألحكام الكلية ككام باألحكاام ا زئياة أي كماا ككام باملسا أواًل:
ل ظلاام وكااذا حبساان كاال عاادل وقاابح كاا هر كمرااحر  :ولوياابهه، فماان األ (بعاا )رة بسااور و  ككاام باملساا (مجيااع)و

بع  الصدق حسن  ن   ب هر كمر حر وجوب األول وحرمة الثاين )أو إدراكه لذلك على املبىن اآلخر( ومن الثاين: 
رة و  املسا خارواآل (كال)رة بساور و  ان للعقال ناوعني مان األحكاام احادمها املسا :صلوبع  الكذب قبيح، واحلا

 .(بع )بسور 
فتكاون كلياة بلحااب صاب احلكام علاى  ،يادبق بعاد تقييادهاية القضاعلاى لكان لاه ان ككام  ،ناساّلم ثانياً:

قباايح مطلقاااً(  ،لمااه هااة ظمااع كونااه املقيّااد بااذلك القيااد، فمااثاًل ككاام بااا)إكرام الظااا  املقااوي لااه علااى ظلمااه 
ى إىل فتنااة دّ ككاام بااا)القصاص قباايح إ ا أ كماااو)إكاارام الظااا  املوجااب النقالعااه عاان ظلمااه حساان مطلقاااً(  

 وهكذا. أكرب، مطلقاً(
باابع  القيااود، أو بااالكلي  اياادهبعااد تقياالنساادادية القضااية  يااةِ التاازم بعااد أسااطر بكلّ  باال سااي ا انااه 

 املستثىن منه صنف معنّي.
 وكذلك إن أريد منه المهملة بالمصطلح المنطقي -4

أيضااً  ة  متصور  القضية املهملة انّ  :ورد عليهاملهملة( باملصطلح املنطقي القضية )وإن أراد من اإلمهال  -ج
غااي املهملااة معااىن مااا تااردد  ولكنهااا باال هااي أوىل ماان تصااور حكمااه بنحااو القضااية ا زئيااة، يف أحكااام العقاال

 العقل فيه، توضيحه:
 :رة أو حمصورةو  إىل يخصية وطبيعية ومهملة ومس (1)باعتبار موضوعها تنقسماحلملية ان القضية 
دد كزياد ومكاة، والعلاوم عاادة ال تتحادث ما كان احلكم فيها على ييء خاص أي جزئي حم فالشخصية

عاااان القضااااايا الشخصااااية باااال عاااان الكليااااات، كعلاااام الفيزياااااء والكيمياااااء والطااااب وا ندسااااة والفلساااافة واملنطاااا  
                                                           

 وباعتبار حممو ا، مآاًل. (1)
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  الااي يكااون احلكاام فيهااا علااى هااذا ا زئااي و اك تسااتثىن ماان  لااك بعاا  العلااوم نعاامواألصااول والفقااه... ا ، 
 .علم الرجال وعلم األنساب التاريخ الذي موضوعه كلي( وكذلك كا غرافيا والفلك والتاريخ )عكس فلسفة

هي ما كان احلكم فيه على املوضوع الكلي ما هو كلي من دون كونه ناظراً إىل األفراد بل ماع  لطبيعية،او 
 القضية الشخصية.مما يلح  بعدم صحة إرجاعه لألفراد كا)اإلنسان نوع(، وهو هبذا 

احلكم علاى احلقيقاة مان حيا  هاي مان غاي حلااب مصااديقها أي مان  انصّب فيهواملراد هبا ما  ،(2)المهملةو 
، أي مع قطع النظر عن كمياة أفرادهاا فاال يتحادد فيهاا كوناه (بع )أو  (كل)رة بسور سوّ دون مالحظة كوهنا م

ساور  رة، مان غايماتالعلاى طبيعاة وعنايتاه رة خاي مان جارادة( صااباً مهّاه متاكماا لاو قاال )  ،الابع بنحاو الكال أو 
من غي ان يقصد مان الاالم فيهاا االساتغراق وإال لكانات   لو قال ) اإلنسان يف خسر(، وكذا (بع )وال  (كل)

بااال قصاااد ان هاااذه  ،صااايةكلياااة وال العهاااد الاااذهين اخلااااص أو احلضاااوري أو الاااذكري وإال لكانااات جزئياااة أو يخ
 ن دون ان يالحااك التحقاا  وانالحااك كااون املوضااوع مقتضااياً للمحمااول ماا اماالو لااك ك ،لكالطبيعااة مااا هااي كااذ

 معىن اهنا تصلح  ما. َمْقسم للقضية الكلية وا زئية ،جه  بو  ،هملةفامل ها،ضل األفراد أو بعكاحلكم ثابت ل
نإسااانل للفااي ةالكرياا وأمااا اآليااة اار    ِإنَّ اإلإِ فاا ن أريااد ماان الااالم االسااتغراق كااان االسااتثناء الالحاا   (2)ُىسإ

كاان   ِإالَّ الَّذينل آملُنوا...العهد املراد به غي  المالسّورة، وإن أريد من حقيقياً، و  تكن من املهملة بل امل
، شخص و لك حبساب ناوع العهادلأو بع  أو قد يراد ااالستثناء منفصاًل واقعاً وكانت القضية مسّورة بكل 
ب رادة الكال أو الابع  ع عراِدل يف مرحلاة االساتثناء إىل  ملةوإن أريد املقتضي فقم من غي عناية يف هذه ا 

 م. فت ملاألفراد، دخلت يف املقا
ماا  إاب أفاراده باان حادد كمياة األفاراد أو اقصورة وهي ما انصب فيهاا احلكام علاى احلكام بلحا مسورةالو 
 .جزءاً فهي جزئية وإمااّل فهي كلية كر 

 .و)كل مثل  فان جمموع  واياه تساوي قائمتني( ل ربا حرام()كوكا)كل ممكن حمتاج(   والكلية
ابيِل (2) الشَّاُكورُ  ولقلليٌل ِمنإ ِعبااِديل كا:   والجزئية ُِ ُيِوالعونل علانإ سل لرإ ولِإنإ ُتِطاعإ ألكإ الارل ملانإ ِفاي األإ

ِمنينل (4) اللَّهِ   .(1)ِإنَّ بالعإضل الظَّنِّ ِإثإمٌ (5) ولما ألكإ الُر النَّاِس ولللوإ حلرلصإتل ِبُمؤإ
                                                           

 ح األصويل ولكن قبل متامية مقدمات احلكمة فيه.ولعلها تطاب  )املطل ( باملصطل (1)
 .2سورة العصر: اآلية  (2)
 .12سورة سب : اآلية  (2)
 .116سورة األنعام: اآلية  (4)
 .102سورة يوسف: اآلية  (5)
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 المهملة بحكم الجزئية
زئيااة أي حبكمهااا ألن ا زئيااة هااي القاادر باال هااي بقااوة ا  ،ليااةاتضااح ان املهملااة ليساات جزئيااة وال ك ومنااه

ل بعضاهم: )إّن الاالم إّماا أن يشاار هباا إىل نفاس احلقيقاة مان حيا  هاي هاي، مان غاي نظار قااو املتيقن منها، 
إىل مااا صاادقت عليااه ماان األفااراد، وإّمااا أن يشااار هبااا إليهااا ماان حياا  الوجااود، إّمااا يف ضاامن مجيااع األفااراد أو 

، واألول: الم احلقيقاااة وا ااانس، والثااااين: الم االساااتغراق، والثالااا : الم العهاااد الااابع  املعااانّي أو الغاااي املعااانّي 
 اخلارجي أو الذكرّي أو احلضورّي، والرابع: الم العهد الذهيّن.

فاملوضااوع يف القضااية إن كااان معّرفاااً باااألول كاناات القضااية طبيعيااة، كقولنااا: )اإلنسااان حيااوان ناااط (، أو 
نساان حياوان( أي كاّل واحاد واحاد مان أفاراد اإلنساان حياوان، أو بالثالا  كانات بالثاين كانت كّلية، حنو )اإل

يخصية، حنو )اإلنسان قائم( أي اإلنساان املعهاود باني املاتكلم واملخاطاب، وكاذا إن كاان معّرفااً باالرابع، حناو 
 )اإلنسان قائم( حي  ال عهد يف اخلارج(.

 وللعقل عند االنسداد ىياران
 خيارين: عقل عند االنسدادللكله يظهر: ان   ومن ذلك

مقاباال الااوهم يف الظاان  كااونالحااك  و لااك حياا  حبجيااة الظاان بنحااو القضااية املهملااة،  ان ككاام األول:
ولكنااه  وخصوصااياها وكونااه عاماااً أو ال، عاان أفااراده النظاار ، مااع قطااعوانااه بطبعااه يقتضااي حساان إتباعااه اً حااراج

 .ةظنون النايئة من الكتاب والسن  حجية القدر املتيقن وهو خصوص ال وهيجزئية قضية ينتج 
بعاا  الظنااون حجااة، ولااه ان يصااوغها  : ن يقااول جيااة الظاان بنحااو القضااية ا زئيااة بااان ككاام حب ال اااني:

 )كل ظنون الكتاب والسن ة حجة(.بعد تقييد الظن بقيد معنّي كا بشكل قضية كلية
 ،مالمه لاو وجاد، فاملتشاابه واقعااً  ،ااال اإلثبااإلمهال يراد به اإلمهاال الثباوا واإلمجاال ياراد باه اإلمجاتنبيه: 

 إثباا فقم. فيهلذا ال يوجد متشابه ثبوا يف القرآن بل املتشابه  ،ملواملتشابه ظاهراً )حبسب اللفك( جم
 وللبح  تتمة ب  ن اهلل تعاىل.

 صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ِِ ثلملرلُة الإُمحلاسلبلِة صللل  : أمي املؤمننيقال   (226غرر احلكم: ص)   ُح الناَّفإ

                                                                                                                                                                                                                       

 .12سورة احلجرات: اآلية  (1)
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