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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
(025) 

 القوانين: المجتهد الكامل لو اخطأ في العقليات، فهو آثم
وقال يف القوانني: )وما ذهب إليه مجهور العلماء من أّن املصيب يف العقلّيات واحدد وريد خم ئطدمث آ ،  

ء فيمدددا بعدددد، فلدددو سدددّلمناخم، ف يّفدددا سدددّلمناخم يف اتبهددددين الالددداملني املنببهدددني ل  لّدددة ال مطلددد   كمدددا سدددي ي
 .(1)املالّلفني، كما سنبّينه إن شاء الّله تعاىل(

 ، واملددرا   ددا يف املقددام العقليددات مددن أ ددول الدددين، ريدد  املصدديب يف العقليددات فقددد أقلدد  امل ددهور كددون
ددي  فاندده لددو   ل  لددة دخم باتبهددد الالامددت املبنبدده قيّددمقصددراآ آًدداآ، لالددن  دداحب القددوانني  آ   ئطددمثب فهددو ص 

  ون ري خم..
يقصدددد بددده  ميالدددن أن يقصدددد بدددد)الالاملني( الالددداملني يف عقدددوقم عالدددأ ضدددعا  العقدددول، أو أن  انددده 

 الالداملني يف اتبهددا هم عالددأ ضددعيفي امللالددة، وقددد يقصددد ا اندني معدداآ وهددو األوفدد    اقدده و مددت كالمدده
واملطلعني على ال بهات القا رين على ا تابة عنها، وإال فغد هم،  :ضيف، وجيب أن نومقبضى القاعدة

 حسب مبناخم، قا ر.
 المناقشة

أل لددة النقليددة لي بلددف حددال اتبهددد الالامددت املبنبدده عددن البحددل لدديأ يف ا أنبددولالددن للم ددهور ا ددواب 
العقدت فقدال ال النقددت أو املددر  قدا ريد خم، بدت يف األ لدة العقليدة، إذ الالدالم يف أ دول الدددين والددليت عليهدا 

العقت، باعببارها من املسبقالت العقليدة، فدال فدرني بدني اتبهدد وريد خم، املدر  قا وإال للزم الدور، وإذا كان 
الامت وري خم، واملبنبه ل  لة وري خم، إذ األوليات والفطريات، ومنها أ دول الددين، واضدحة حاضدرة لدد   وال

 .سواءكت ذي عقت، ري   نون أو معبوخم، فالالت فيها 
ل ، إال أن العقددول مراتددب و رتددات فهنددا  مددن ميلدد  الدد لوميالددن للقددوانني الددر ، بددأن ذلدد  وإن كددان 
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ت كلها، وهنا  من ال ميل  إال عقالآ ضعيفاآ قد ي ال  معه يف حاتة له به املسبقال تنال فعقالآ قوياآ 
كددان بالاهددان والعقددت   إنو الالددون إىل خددال  فيقددول مددقالآ: مددن قددال ان وتددو خم  دددفةآ بدده إشددالال  وتوابنددا 

حسدددب  ددداحب ريددد  آ  فهدددو قا دددر  إال أن ال ددداهد أن بعدددس النددداذ ال يددددر  ذلددد  حقيقدددةآ  ،دانوالوتددد
 القوانني. فبأمت
 انين: التفصيل بين نوعي أصول الدينالقو 

وقددال: )نعددم، لددو فّصددت أحددد وقددال بدد ل  يف وتددو  الّصددانذ مددقال يف ا ملددة، أو ذلدد  مددذ وحدتدده، أو 
ذل  مذ أ ت النبّوة، أو ذل  مذ أ ت املعا ،   يالن بعيداآ، إذ الظّاهر أّن أ لّة املد كورات ّّدا ميالدن فيده 

ّي، أّمددا مقددت هددّر خم تعدداىل، وعينيّددة الّصددفات، وحدددو  العددا ، ونفددي  عددو  لددزوم إ ددابة احلددّ  الددّنفأ األمددر 
 .(1)العقول، وكيفّيات املعا ، وري  ذل  فال(

 المناقشة
 ويف مقابت تفصيله  عويان بني إفراط وتفريال: أقول:
وتو  الصانذ إمجاالآ... ومقت هدر خم و...( بدالنظر إىل العقدت اتدر  مدن  أن كال القسمني )مقت األولى:

فيده حدم مدا قيدت أن فيده ريموضداآ   الدنفأ أمدرياألهواء وال دهوات أي العقدت الندوري ّدا ميالدن إ دابة احلد  
َشههَهَد َعلَههى َكلَههَ   :كالقسددم القددام، فمددن   يصددب فهددو مقصددر آ ، وقددد قددال ا مددام أمدد  املدد منني 

نْهَيااْلَعْقُل َإَكا َخَرَج َمْن َأْسَر اْلَهَوى َوَسَلَم َمْن َعََلَئَق ا  .(2)لدُّ
فددات والدد  قددد البن  قددت وضددعفه يف بعددس الندداذ، وبددالنظر إىل امللعلمراتددب وتددو  اندده بددالنظر إىل  الثانيههة:

حالت  ون إذعانده بالضدروري، علقت ب هنه من حديل مسعه عفواآ، فيالون بعضها ري  اخبياري ك بهة 
فهددو قا در ريدد   ،ولالقسدم األحدم مدا كددان مدن احلد  الدنفأ أمددري فانده قدد ال ميالددن لدبعس النداذ إ ددابة 

 آ .
املقدال  دا  بد ذن اهلل تعداىل وتقذ  عو   داحب القدوانني يف الوسدال بدني هداتني الددعويني، وسديأ  فيهدا

 واقذ احلال. ينال ف به
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 القوانين: كما يكتفي بالظن في األحكام يكتفى فيه في الرسول واإلمام
ت على ذل  فيهما أيضاآ، إذ فائدة وتوب النيّب والو ّي بعدخم ال  لي وقال: )وك ل  تعيني النيّب 

  وا مددام  وهددو إرشددا  اولدد  وإقاعبهمددا ألهّنمددا يبّلغددان مددن اللّدده تعدداىل، فمبابعبهمددا حقيقددة مبابعددة
أمددر اللّدده تعدداىل، فدد ذا تدداز أن يالبفددى فيمددا بّلغدداخم باملظنّددة احلا ددلة باالتبهددا  بعددد عددرو  احلددوا   وقددرّو 

م  ا، فلما ال جيوز أن يالبفدى يف أ دت الّبعيدني إذا حصدت االشدبباخم بسدبب حصدول املوانذ عن حتصيت ا ز 
 .(1)املوانذ(

 المناقشة: ال تقاس األصول على الفروع
، علددى تزئيددات األحالددام ال يصددق قيدداذ األ ددول علددى الفددروث، وأ ددت بعقددة الندديب  أواًل: أقههول:

النددديب  معرفدددة انددده  مدددنل مدددقالآ احددداالكباملدددأمور ب بالريهدددا، وهدددي بددداأللو م إذ أيدددن احلالدددم باسدددبحباب 
َمْن َماَت َواَل يَهْعَرُف َإَماَمُه َماَت املرست؟ وأين احلالم حبرمة النظر إىل األتنبية من معرفة إمام الزمان فدان 

، بدت عقدتوبضرورة ال وأما من   يعر  حالم ه خم املسألة أو تل  فليأ ك ل  با مجاث (2)َميَتًة َجاَهَليَّةً 
تعيدني األهدم   ل  تدر  البحدل يف بداب البدزاحم عدناألحالدام يف حدد ذا دا مبفاوتدة األويدة ولد إذا كاندت

 .؟يا فاليف بأ ت بعقة النيب وإمامة الو ي بالقياذ إىل حالم ذا وذ منها وضوابطه
 ،تددبالفائدددة وإن كانددت ا رشددا  وا قاعددة، ولالددن الفائدددة حقيقيددة م ددالالة ذات مرا بعبهها أ أخههرى:
أنددواث حسددب ، ولدد ا ختبلددف  رتددات املقوبددات علددى تبددةآ ومر  يددةآ  ، أوملبعل ددختبلددف حبسددب ا وا قاعددة أيضدداآ 

 .وامل الفات ا قاعات كما ختبلف  رتات العقوبات على أنواث املعا ي
 قد يالبفى يف األحالام ا زئية بالظن وال يالبفي يف أ ت الدين وامل هب إال با زم. وعليه:
 منحصرأ في إبَلغ األحكام فائدته  توليس

 أنّ وهو إرشا  اول  وإقاعبهما( ري   حيق  دا  وا مام  قوله )إذ فائدة وتوب النيّب  نياً:ثا
ا رشدا   هالندأكا وأوسذ مدن ذلد ، فانده حدم إذا   مي والو ي  ظاهرخم احلصر، ف ن فائدة النيب 

اْلَغاَئَب اْلَمْسُتوَ ؟ قَاَل اإلمهام  َكْيَف يَهْنَتَفُع النَّاُس بَاْلُحجَّةَ كددإقاعبه، ذو فائدة عظمى فانه   تمالنوال أ
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هههَحا ُ الصههها    هههْمَس َإَكا َسهههتَهَرَها السَّ كمدددا ور  يف فائدتددده ع دددت اهلل فرتددده  (1): َكَمههها يَهْنَتَفُعهههوَن بَالشَّ
 اميو ال ددريف زمددن الغيبددة، وإال للددزم القددول أن األنبيدداء واألئمددة زمددن رييبددبهم أو سدد نهم أو اخبفددائهم، عددد

 ب ل  أحد.وال يقول  ،ئدةالفا
 القوانين: كما جاز االشتباه في الفروع جاز في األصول

)وكما أّن األ دت يف أ دول الدّدين واحدد، فالد ل  األ دت يف الفدروث، فد ذا تداز اشدبباخم احلالدم  وقال:
الفرعدددّي بسدددبب احلدددوا   الددد  وقعدددت يف  ددددر ا سدددالم و دددارت سدددبباآ وفددداء احلدددّ  وأهلددده، فلدددم ال جيدددوز 

 (2)، بت أقول(أو ا مام  أل ول بسبب اخبال  أ لّبه مقت حال الّنيّب حصول االشبباخم يف ا
 المناقشة: قياس مع الفا  

احل ددة وسددد القغددرات  وإمتدداماندده قيدداذ مددذ الفددارني إذ )يف األ ددول( تبددوفر الدددواعي ل بددال   يههر  عليههه:
ألحالددام ا زئيدة، كمددا أن علدى النبددوة وا مامدة إىل مجيدذ املاللفددني، عالدأ ا األ لددةوإزالدة املواندذ، كددي تصدت 

القدرة العرفية على سد القغرات وإزالة املوانذ و فذ االشبباهات وال دبهات مبحققدة، ألن مسدائت األ دول 
ا بدال   دا يدور  القطدذ، عدا إخبدار أعددا  كبد ة تدداآ  فيهداقليلة تداآ بعد  أ ابذ اليد بت أقت، فيمالن 

ى  رتاتده، كمدا حدد  يف حدديل الغددير، عالدأ األحالدام تصت إىل  رتة البواتر بدت أعلد حممن الرواة 
فاهنا باأللو  بت هدي مدن الطهدارة إىل الدديات بع درات األلدو  فيسدبحيت  الفرعية يف األحوال ال  صية

م  رتدة البدواتر.  خبداراإة لالت تل  األخبار يبلغدون يف كدت لَ حََ عا ةآ، مذ تالقر الظاملني والغا بني، إجيا  
 هلل تعاىل.وللبحل  لة ب ذن ا

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

َإنَّ ُكلَّ النَّاَس يُهْبَصُر النُُّجوَم َوَلَكْن اَل يَهْهَتَدي َبَها َإالَّ َمْن يَهْعَرُف َمَجا َيَهَها  : الالاظمقال ا مام 
 َها َمْنُكْم َإالَّ َمْن َعَمَل َبَهاَوَمَنازََلَها، وََكَذَلَ  أَنْهُتْم َتْدُ ُسوَن اْلَحْكَمَة َوَلَكْن اَل يَهْهَتَدي بَ 

 (.312حتف العقول: ص)
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