(األصول :مباحث الظن) ( ..................................................... )2163األربعاء  8ذو القعدة 2113 /ه

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
()223

بحثان مبنويّان
 -2إمكان القول بالكشف والحكومة معا

األول :إن األعالم انقسموا يف باب االنسداد إىل من يقول باحلكومة وإىل من يقول بالكشف ،وكأن من

املسللم للديهم أن العالقلة بلني األملرين هلي عالقللة ال لاد وأن ملن يقللول باحلكوملة ال يقللول بالكشلف ،بللال ال
ميكنه ،وال العكس ،ولكن املس ظهر أنه ال مانعة مجع فيمكن االل زام باحلكومة إىل جوار القلول بالكشلف أو
العكس ؛ إذ ال توجد عالقة ت اد بني حكم الشرع وحكم العقال ،إذ احلكومة تعين كما سلب :ان مقلدما
االنسللداد تنل م حكللم العقللال ن يللة الظللن يفأو ال بعللي يف االح يللا الل ي ي مصللدا هل ا الللبع يف الظللن)
والكشف يعين أن العقال يكشلف ملن ماميلة مقلدما االنسلداد أن الشلرع جعلال الظلن ح لة ،وال ت لاد بلني
أن حيكملا معلاب بللأمر إال مللا تلوهم مللن اسل لزام حكللم الشللرع املولللوي فيمللا حكللم بلله العقللال ،الل ويللة أو صلليال
احلاصللال أو اج مللاع امل لللني أو ال سلسللال أو مللا أ للبه وأنلله ال ب لد مللن كونلله إر للادياب حين ل  ،وقللد أجبنللا عللن
اإل لكاال كلهللا فيمللا سللب :كمللا فصلللنا ابلواب يف ك للاب يففقلله ال عللاون علللى الل وال قللو ) فراجللع ،كمللا ال
مانع إال ما ي وهم من عدم كون العقال حاكماب وقد أجبنا عنه سابقاب.
وبعبارة أخر املصدر األول واألسا لل شريع واإللزام هو اهلل تعاىل وقد جعال علينا ح لني لا كملا يف
اطنَة ،فَأ ََّما الظَّ ِ
اهرة وح َّجة ب ِ
ِ
احلديث إِ َّن لِلَّ ِه َعلَى الن ِ
ااه َرةُ فَال سر ُُا ُ َو ْاألَبْبِيَااءُ َو ْاألَمِ َّماةُ
َّاس ُح َّجتَا ْي ِنُ :ح َّجة ظَ َ َ ُ َ
 ،وأ ََّمااا الْب ِ
وليف )1واحل للان م عاضللدتان وليسل ا م نللافرتني ،فقللد تل ان عللن حكللم وقللد تلزمللان
اطنَاةُ فَااالْعُ ُق ُ
َ َ
بللأمر أو تنش ل ان حكم لاب واحللداب وحين ل فقللد تنش ل ان حكم لاب واحللداب مع لاب يف حمللن واحللد فيكللون املعلللول يفوهللو
احلكللم الللمنشأ) معلللوالب امللا معلاب حسل القاعللدة العامللة لللد اج مللاع عل للني علللى سللبيال البللدل علللى معلللول
واحد ،وإن تعاقب ا أمكن لل اين ان يكلون حاكملاب يفال مر لداب ف)سل ) وال يللزم صليال احلاصلال وال ل إملا
يف )1ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الك

اإلسالمية ل طهران ج 1ص.11
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لل واب مبشككية الداعي والوجوب ..اخل فال تلزم الل وية وال صيال احلاصال وال اج ماع امل لني ..اخل وإما
ل مما سب.:
 -1المبنى الثالث :الحاكمية ،قبال الحكومة والكشف

الثابي :ان األعالم أي اب انقسموا كما سب :بني قائال باحلكومة وقائلال بالكشلف ،ولكلن ميكلن ان ن ليف
مبل ب ثال لاب نسللميه احلاكميللة ،والفللرا ان احلكومللة تعللين حكللم العقللال أمللا احلاكميللة ف عللين حكللم العقللال  ،ومللن
الواضح ان حكم العقال خي لف عن حكلم العقلال ،ولل ا أذعلن نكلم العقلال ملن انكلر حكلم العقلال واع ل
مق صراب على اإلدراك.

وبوجه آخر :ال ك لد ابميع يف ق :س ة للعقال وبنا الم ،وبنلامهم إنشلا ؛ ولل ا كلان الشلرع يف
نظر األعالم يف ما ب عليه العقال  ،كطرا اإلطاعة ،مم ياب ال مسسسلاب يفوقلد سلب :انله للو كلان العقلال أي لاب
مم ني والشارع مم ياب والعقال حاكم ألنه مدرك فقط ،فمن احلاكم وأين احلكم؟) واإلنشا إلزام وحكلم،
ومع ذلك انكر قسم من األعالم حكم العقال مما يدل على أن حكمه خم لف عن حكم العقال لديهم حىت
أنكروا األول وأقروا بال اين.
ال يقال :منشأ حكم العقال هو العقال؟

إذ يقاال :أوال :قللد يكللون منشلأ حكمهللم هلو إدراك العقللال ال حكملله وإال ،فب)سل املشللهور لللديهم ،ال
ميكن أن حيكم ثان ،كالعقال يف الفرض وكالشرع فيما م لوا به ،بعد صدور حكم من أول ،كالعقال.
ثابيا :ان منشأ حكم العقال قد يكون العقال وقلد يكلون ل  ،وقلد فصللنا يف نقا لنا يف نلث سلاب :ملع

العقال فمنهلا الفطلرة ،ومنهلا حكلم نل ملن
احملق :النائيين ان منشأ حكم العقال قد يكون أموراب أخر
األنبيلا انقللاد لله البشلرية كلهللا ،كنلو  بعللد الطوفلان ،ومنهللا ال واضللع وال بلاين ،ومنهللا قهلر سلللطان مللا
حكم األرض كلهلا ،وإن رف لنا األخل وناقشلنا يف سلابقه ،فراجلع تفصليال الب)لث يف در أسلب :جتلد وافيلاب
إذ طرحنا ضمن درو م عددة وأسهبنا الكالم يف سد ث ور وتشييد بنيانه نمد اهلل تعاىل.
المصباح :منشأ االختالف في الكشف والحكومة

ثاام ان السلليد ايللوئي  قللال يفمث انلله ال بللد مللن بيللان منشللأ االخ ل الا يف ان ن ي للة املقللدما هللو
الكشف أو احلكومة ،فان االخ الا امل كور ليس جزافيلاب بلدون منشلأ ،فنقلول ان املنشلأ ال ا االخل الا هلو
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االخ ل الا يف تقريللر املقدمللة ال ال للة ،فارللا قللد تقللرر بللأن االح يللا ال للام ل واج ل  ،لعللدم إمكانلله أو لكونلله
مسل لزماب الخل الل النظللام أو العسللر واحلللرج ،وعلللى هل ا ال قريللر تكللون الن ي للة هللي احلكومللة ،ألن عللدم جلواح
االح يللا ال للام الس ل لزامه اخ ل الل النظللام ،أو عللدم وجوبلله للللزوم العسللر واحلللرج ال ينللايف حكللم العقللال بلللزوم
االح يا يف بع األطراا ،وتركه يف البع اآلخر مما يرفع معه حم ور االخ الل أو العسلر واحللرج ،فالعقلال
احلاكم باالس قالل يف باب اإلطاعة واالم ال يلزم املكللف أوالب ب )صليال االم لال العلملي تفصليالب أو إمجلاالب
بإتيان مجيع احمل مال فان تع ر ذلك ،حكم بال بعي يف االح يلا واالك فلا باالم لال الظلين ،وملع تعل ر
أي اب حيكم باالم ال الشكي ومع تع ر حيكم باالم لال اللو ي وال يلرا معل وراب يف خمالفلة الواقلع عللى تقلدير
ال نزل إىل املرتبة السافلة ،مع ال مكن من املرتبة العالية يف مجيع ه املرات .
ويفبابملة) تكون الن ي ة على ه ا ال قرير هو ال بعي يف االح يا )يف.)1
المناقشات

يف)2

أقول :ميكن ان يناقش بوجو إضافة إىل الوجهني السابقني املبنويني
 -2العسر والحرج يستلزمان الكشف ال الحكومة

أوال :ان درج العسر واحلرج كدليال على علدم وجلوب االح يلا ال لام واع بلار ينل م احلكوملة ،ل تلاميف،)3

عكس األوللني يفعلدم إمكلان االح يلا  ،أو لكونله مسل لزماب الخل الل النظلام) وذللك ألن العقلال يسل قال بقلبح
تكليف امللوىل عبلد باالح يلا ال لام يفأو ل ) ملع علدم إمكانله وكل ا ملع اسل لزامه الخل الل النظلام ،فلي)كم
جزم لاب يفأو ي للدرك) بع للدم وج للود تكلي للف للم للوىل باالح ي للا ال للام يف ه للاتني الص للورتني ،لكن لله ال حيك للم بق للبح
تكليف املوىل عبد ب كاليف فيها مصاحل بال ة أو ينها عن تكاليف فيها مفاسد بال ة ،جملرد العسلر واحللرج،
بال على العكس العقال ير مقام املوىل من العظمة نيث يق ي إطاع ه ولو اس لزم العسر واحلرج.
األدلة

دليلنا على ذلك
يف )1السيد حممد الواعظ احلسيين /تقرير نث السيد أبو القاسم ايوئي ،مصبا األصول مك بة الداوري ل قم ج 2ص.221
يف )2فليدق :يف انطباقهما على كالمه .
يف )3أي على مبناهم من ال اد بني مسلكي احلكومة والكشف.
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أوال :ما سب :من اق ا مقام امللوىل جلال وعلال ،بلال مقلام املعصلومني  مللن علرا بعل

عظمل هم ،بلال

مقام حىت املوىل املنعم العادي.

وثابيا :ما سب :ضمناب من تبعية األحكام ملصاحل ومفاسد يف امل علقا مما ال يقاومهلا رلرد احللرج والعسلر،
وال أقال من ال فصيال نس مرات كال منهما مع درجا كال منها ،أما اخ الل النظام املوج للهرج واملرج
وه ك األعراض وق ال األنفس فان من البديهي انه قبيح ال يرضى به الشارع.
يف)1
وثالثااا :ان مللن املسلللما ان رفللع العسللر واحلللرج كللان ب كللة حللديث الرفللع ُ رفِ ا َ َعا ْان أ َُّمتِااي ْ ِ.س ا ...
وحديث رفع القلم َ رفَ َ الْ َقلَ َم َع ْن ثََالثٍَة...يف )2ولوال لكان احلكم باقياب مرفوع ،مما يدل عللى أن الرافلع
ه للو الش للرع ال العق للال ،وي للدل علي لله أي لاب ان الرف للع ورد م للورد االم ن للان يفعل لةب أو حكم لةب ،ال ف للرا) ول للو ك للان
ال كليف مع العسر واحلرج قبي)اب ملا كان االم نان مما ي عقلال فيله ،بلال كلان مم نعلاب وقوعيلاب ملن الشلارع ؛ ألنله ال
يفعال القبيح وال يأمر به ،ويسكد ذلك قوله تعاىل َ وما َج َع َ َعلَْي ُك ْم فِي الدِّي ِن ِم ْن َح َار ٍجيف )3وهلو ام نلان
اث َر ُُااواليف )4وهللو ام نللان دون للك ،ولللو كللان
بين َحتَّااى بَا ْبا َعا َ
دون للك وكل ا قوللله تعللاىل َ ومااا ُكنَّااا ُم َعا ِّ َ
العسر واحلرج رافعني لل)كم عقالب ملا كان مع لورود اآلي ني .ف أمال
وعليه :فإن االح يا ال ام إذا اس لزم العسر واحلرج ،فان ن ي لة املقلدما بل  ،عللى مبنلاهم ،ان تكلون
الكشف ال احلكومة ،أي ان العقال يكشف ملن رفلع الشلارع العسلر واحللرج انله ال يرضلى باالح يلا ال لام بلال
حيكم بال بعي فيه أو ن ية الظن ال ي يشكال مصدقاب لل بعي  .ف دبر جيداب.
صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ت يسر مالحظة نص الدر على املوقع ال ايل m-alshirazi.com

قال لل واد  رجال أو ِ
الص َبر ،واعتَنِ ِق
قال :بَا َعمَ ،
قال عليه السالم :وَ.قبَ ُ؟ َ
صني؟ َ
وُ ِد َّ
قالَّ َ. :
الش َه ِ
وات ،وخالِ ِ
قر ،وارفُ ِ
ض َّ
يف َ.كو ُن
ك لَن َ.خلَُو ِمن َعي ِن اللّ ِه ،فابظُْر َك َ
الهوى ،واعلَ ْم أبّ َ
ف َ
ال َف َ
يف ف العقول ص)444

يف )1احلسن بن عبة احلراين ،ف العقول ،مسسسة النشر اإلسالمي – قم1444 ،هل ،ص.44
يف )2ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،دار سيد الشهدا  ل قم ج 1ص.242
يف )3سورة احلم اآلية .87
يف )4سورة اإلسرا اآلية .14
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