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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
(125) 

 ومناقشاتنا  آراء المحقق القمي
 .(1)ه تعاىل أن يعيد باحلكم اخلاّص و الطريق اخلاّص(يف القوانني: )ومقصودوقال 
أواًل هذاا اذالم مذذا تبنذاه مذن مناق ذذبه ملذن رتهذ  إىل اقذااا الطريذذق اخلذاص،  مذا م ذذى  أقوول:

تفصيله بإسهاب، ثانياً: ان الطريق اخلاص إمنا يصح االلبزام به يف العبادات، وليس الكالم فيهذا بذ  
ن فذان احلذا م  ذا أو املذدر  لذا العقذ ، وال ي ذاا يف األحكذام الكالم يف العقليات من أصذول الذدي

 العقلية أن يوص  إليها من طريق خاص فكيم بالقول بوجوب الوصول إليها بطريق قرعي خاص؟
 ب  ال يعق  القول بالك أصاًل.

 كما أن من لم يفهم األدلة النقلية معذور فكذلك من لم يفهم العقلية
يف اإلبذذالو وتكلّذذم مذذ  قومذذه بلسذذاكم يف رتلذذك لكذذن اتّفذذق أّن  نّذذّ  وقذذال: )فذذإرتا ص يقّصذذر ال

املخاط  اقببه يف فهذم اخلطذاب وأتذى ب ذّد الّصذواب، فلمذا ال تقذول: إّن هذاا املخاطذ   طذ  آ  
ألّن الّله تعاىل أراد منه قيئاً آخر ونص  علماً ودلياًل له، فهو مقّصر وليس مبعاور، فإرتا  ان غفلة 

باخلطذذاب بلسذذانه معذذاوراً، فلمذذا ال يكذذون  لّبذذه يف  بباهه يف فهذذم مذذا قذذافهه النذذّ  املخاطذ  واقذذ
 .(2)فهم أدّلة اإلمامة أو الّنبّوة م  عدم الّبقصري معاوراً(

 ما ان املكلذم إرتا اقذببه يف فهذم األدلذة النقليذة فهذو معذاور فكذالك إرتا اخطذ  وبعبارة أخرى: 
فيمذذا للنقذذ  فيذه تذذال  بعيذني اإلمذذام مذذن  نقليذذة منهذاوالإلمامذة )يف فهذم األدلذذة العقليذة علذذى النبذذوة أو ا

 (.بعده صلوات اهلل عليه
                                                           

 .533ص 4  اإلسالمية ذ قم، جاملري ا أبو القاسم القّمي، القوانني احملكمة يف األصول، إحياء الكب (1)
 املصدر. (2)



 ه3111/ شعبان  13الثالثاء .... ........................................... (3165) (الظنصول: مباحث )األ

2 
 

ص يقّصذذر يف إبذذالو رسذذاالت اهلل تعذذاىل، فذذإرتا اخط نذذا فلوجذذه    مذذا أن النذذ    بعبووارة أخوورى:
، فكذالك الذرب تعذاىل يف غرسذه ومذ  رتلذك ص نصذ  عائد إلينذا، لكننذا معذاورون إرتا اسذبفرغنا الوسذ 

بقالت العقليذذة يف عقولنذذا فانذذه ال نقذذف يف جهذذة فعلذذه بذذ  هذذو  امذذ   ذذ  الكمذذال، فذذإرتا اخط نذذا املسذذ
 .وص نص  فلوجه  عائد لنا ولكننا معاورون إرتا اسبفرغنا الوس 

 إشكال وجواب
أقذذك  القذذوانني علذذى نفسذذه ودافذذ  عذذن امل ذذهور، بقولذذه: )والقذذول: بذذ ّن جعذذ  اخلطذذاب مناطذذاً ثووم 

وجذذوه الّداللذذة وتفذذاوت أفهذذام املخذذاطبني بسذذببه دليذذ  علذذى رضذذاه تعذذاىل مبذذا يظنّذذه للفذذروم مذذ  قابلّيبذذه ل
املخاطذذ  مذذن اخلطذذاب وال يوجذذ  عليذذه إصذذابة احلذذّق احلقيقذذّي،  ذذالق مذذا جعذذ  مناطذذه العقذذ  ال ذذري 

 .(1)القاب  لالك(
 جع  اخلطاب )وأغلبه ظذواهر و...( مناطذاً لكحكذام يف الفذروم، برهذان إّى علذى انّ  والحاصل:

 رضاه تعاىل بالظن النوعي فيها وعدم اقااطه إصابة احلق النفس أمري.
بانه )جزاق من القول، إرت اخبالق العقول يف مرات  اإلدرا  وتفاوهتا يف املدار  حبيث  أجابف

 .(2)ال ميكن إنكاره، ومن ينكره فهو مكابر مقب ى عقله(
وأه   الناس عقاًل رسول اهلل أي اً  بلفة يف القوة وال عم ف  م  ول قعالان  والحاصل:

ذ  م والعلمذاء مراتذ ..  ،يلذي  أمثال سذلمان...   أمثذال احللذي واألردب بيبه  ن بعذدهم مبوسذطوا م 
العقذذذ  الكامذذذ  هذذذو الذذذاي يذذذدر   ذذذ  األحكذذذام فذذذاو النذذذاس وصذذذواًل إىل السذذذفيه   املعبذذذوه   ا نذذذون، 

إدرا ذاً  هدر ذده تعذاىل( أو ي بجذرّ بع ذها ) ر العقذ  النذاقف فانذه قذد ال يذدرتي العقلية بوضذو  دون 
 ضعيفاً قاباًل للب كيك بعروض قبهة أو الزوال باسبحكامها.

 تقوية للقوانين
وميكذذن تقويذذة  ذذالم القذذوانني، بذذدواً، بذذ ن األدلذذة النقليذذة بنا هذذا علذذى الظذذواهر، دون النصذذوص إال 
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حملكمذذذات واملب ذذذا ات وا مذذذالت النذذذادر، وعلذذذى تفكيذذذك اإلرادة االديذذذة عذذذن االسذذذبعمالية، وعلذذذى ا
ن نَي  وردوغريهذذذا وقذذذد  ذذذُ م  ذذذري  اُلمي َم  ِي أل  ْ  ِمووونن  :َعذذذُن سيذذذَلُيم  بُذذذن  قَذذذذُيس  الُ ذذذاَلت   قَذذذاَل قذيُلذذذ وووِمعن ِع ِإنِّوووي 

اِديووثع هعوونن نعبِوويِّ الل ووِ   ِسوويِر النق وورنآِن وعأعحع ووين ا  ِموونن توعفن َعرئ شع اِد وعأعبِووي  ِع وو وولنمعانع وعالنِمقن وورع معووا ِفووي  ِع غعيون
ِِي الن اسِ  ه من  ،أعين ْ  ِمونون وِمعن ِع يقع معوا  ِِ ْ  ِمننكع تعصن ِمعن ِع ِثيورعة   ،ث م   ويعاءع كع ِِي الن واِس أعشن ْ  ِفوي أعينو وعرعأعينو

ِسوويِر النق وورنآنِ  اِديووِث هعوونن نعبِوويِّ الل ووِ   ،ِموونن توعفن عحع ووا وعِموونع األن وواِلف ونوعه من ِفيهع ونع أعن  وعتوعزنه م وو ،أعنونووم من ت اع
وووِل الل ووِ  أع  ؛َعلِووكع ك ل وو   بعاِ وول    ِ ووِذب ونع هعلعووِ رع وورعى الن وواسع يعكن ينع  فوعموع ِِ وو وور ونع النق وورنآنع  ،م موعععمِّ وعيو فعسِّ

بعووولع هعلعوووي   :قعوووالع  ؟من بِوووارعا ِهِ  ووووعابع  :فوعقعوووالع  ،فعأعقون ِم الن ع ْع فعوووافونهع وووأعلن ِع ِن  ق وووا   :قعووو ِِي الن ووواِس حع ِإن  ِفوووي أعينووو
ووووِذبا   ،ِ ال  وعبعووووا قا  وعكع ِن وووواا  وعمعننس وووووخا   ،وعِصوووو ِِ وووواِبها   ،وعهعام ووووا  وعخعاص ووووا   ،وعنعا كعمووووا  وعم معشع ظووووا   ،وعم حن وعِحفن

يطّلذ  علذى  قذد ك هو مبعذث عذروض اخلطذ  وااللببذاس لذد   ثذري مذن الفقهذاء، إرتالف (1)وعوعهعما...
وهكاا، م  انه  ان من املقذدور أن  إىل  ونه حا ماً قد ال يلبفِ احلا م أو يطّل  على احملكوم وال 
ذيَ  نأإال النصذوص و ال ارم األقذدس ال يسبعم   دات بالعمومذات واملطلقذات واملقي ذصذات خص  امل  َ ص 

أبذداً  رتلذك  ّ اي ذوال  ،لذكص يفعذ  رت جهبها ولكّنهال ي يت باملب ا ات،  ي يسد باب اخلط  من  نأو 
عقذذول حيذذث فعذذ  مثذذ  رتلذذك يف احلذذال هذذ ، فكذذالك إغذذراء باال وص يقذذ  فقيذذه بانذذهبعدلذذه أو حكمبذذه 

مذن  زلّ ويذ   ّ من ي   ّ  ات ولاا يملدَر مبفاوتة يف األفهام واإلدرا ات واحيث خلق العقول  الرجال
 للحكمة والعدل. اً لفتارة عن عمد وقصد وأخر  عن غفلة وجه  وليس رتلك  ا يزلّ 

 والعقل المكوينممشابهات كذا في والنقل المشريع وكما في 
املب ذا ات واملخصصات املنفصذلة و  الظواهرمبا اقبم  عليه من و  ان عاص الب ري  حلاص : اّن وا

النذاس  بلفذني يف العقذول واملذدار  واألفهذام  اهلل تعذاىل خلقإرت و  ان عاص البكوين  ،انهاليت مكت أر 
 ..والوهم قبباهواالواللبس   يف اخلط  وق  مي )تكويناً وت ريعاً(  امه  منكفوالا اء وال باء، 

 البدبر يقودنا إىل أن رتلك  له حل كمة ب  حل  َكم: ولكنّ 
ان رتلذذذك مذذذن مقب ذذذيات دار االمبحذذذان، والقاصذذذر يعذذذاد امبحانذذذه يذذذوم القيامذذذة فذذذإن عانذذذد ومنهوووا: 
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 ودخ  االنة.رتلك اسبحق العقاب بسوء اخبياره، وإن آمن  ان له 
( ونظائرهذاما أقارت إليه الروايات من انه تعاىل فع  رتلذك يف عذاص الب ذري  )املب ذا ات ومنها: 

 .لي طروا إىل الرجوم إىل أئمة الد  
 المناقشة

قذذذد ينذذذاقا  ذذذالم القذذذوانني بانذذذه وإن صذذذح يف بعذذذع األدلذذذة النقليذذذة أو العقليذذذة علذذذى بعذذذع  ولكووونن 
 علذذي  أمذذري املذذ منني أن مذذن أدلذذة إمامذذة لكنذذه ال يصذذح يف الذذبعع االخذذر، أال تذذر  الذذدينأصذذول 

بذذ مر اهلل، حذذديث ال ذذدير وانذذه مبذذواتر بذذ على درجذذات البذذواتر  مباقذذرة  سذذول لر ل يفذذةً ونصذذبه خل
فلذئن  ذان حذديث الطذائر امل ذوي مذثاًل غذري مبذواتر فانذه يكفذي تذواتر حذديث ال ذدير، ولذئن فذرض ان 

وورعبِ حذذديث اإلنذذاار  عقون ( غذذري مبذذواتر فيكفذذي 214)سذذورة ال ذذعراء: االيذذة  ينع وعأعنووِذرن هعِشوويرعتعكع األن
 تواتر غريه، ب  يكفي تواترها تموعاً م موناً.

اهلل تعذذذاىل نصذذذ  احلجذذذ   أنّ امل ذذذهور ارتذذذ وا  لكذذذنّ ان العقذذذول وإن  انذذذِ مبفاوتذذذة،  والحاصووول:
)فالاي هو فال يصح قوله  مادام ليس تنوناً، العقلية والنقلية حبيث تبم احلجة على    من له عق 

حّجذذة اللّذذه علذذى عبذذاده هذذو العقذذ  والّبفّكذذر والبذذدبّر مذذ  الّبخليذذة واإلنصذذاق وتذذر  العنذذاد بقذذدر الوسذذ  
 .مزيد بيان فب م . وسي يت (1)والطّاقة واالسبعداد(

 الجمهاد السليمهن االقوانين: معايب النفس مانع غير اخمياري 
سذذ لة  ذذّ  منهمذذا يذذّدعي الّبخليذذة واإلنصذذاق يف القذذوانني: )والكذذالم يف أّن املبخذذالفني يف امل وقووال

وفكذره مقذرون   نظذره نّ أو أي اً، هو الكالم فيما حنن فيه، إرت  ّ  منهما يف إدرا  الّبخليذة واإلنصذاق 
طاقبذذه يف رتلذذك، إرت البواعذذث الكامنذذة يف الّنفذذوس والذذّدواعي االالبذذة الخبيذذار   مكلّذذم مبذذا تبل ذذه ،مذذا 

 -أالكاملة الواصلة أعلى الّدرجات ما ص يبلغ حّد العصمة، فكيذم الّطرائق قد ختبفي على الّنفوس 
يف أوائذذ   (2)واألطفذذال -بباالاهذذ  الذذاي ص يعذذرق بعذذد مواقذذ  اخلطذذ  مذذن دقذذائق معايذذ  الذذّنفس، 
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البلذذوو، فذذإن فهذذم أّن حمذذع موافقذذة االبذذاء واألّمهذذات، بّذذا يوجذذ  الّبثذذّبمم عذذن البلذذوو اىل احلذذّق بّذذا ال 
بذ  يصذع  إ البذه غالبذاً علذى العلمذاء املرتاضذني الّذاين هسذبون أّكذم خلعذوا هذاه  اطر ببال أ ثرهم،

 الّربقة عن أعناقهم ف اًل عّمن دوكم.
و الك الكالم يف سائر معاي  الّنفس مذن حذّ  أفكذاره الّدقيقذة الذيت اسذبقّ   ذا، وعذدم تقاعذده 

إّن لاه املعاي  در ذات تذِ عن مكافحة اخلصوم، وتقّيده  وق الّب ع   عن درجات العلوم، ف
در ذذات ال يبذذدرّج منهذذا  ذذّ  أحذذد اىل درجذذات الّبصذذّعد، ورمّبذذا يكذذون منهذذا مذذا هذذو أخفذذى مذذن دبيذذ  

 الّنملة على الّصفا يف الّليلة الظّلماء.
ومذذن الواضذذح أّن الّبخلّذذي عذذن مجيذذ  عذذرود األخذذالد الّرديّذذة ال ميكذذن لكذذّ  أحذذد، بذذ  وال أل ثذذر 

عذذواّم، بذذ  وال ألحذذد مذذن النّذذاس بعذذد مذذّدة مديذذدة مذذن ا اهذذدات، ورمّبذذا يكذذون العلمذذاء ف ذذاًل عذذن ال
كايبهذذا كايذذة العمذذر، فكيذذم يقذذال بذذبطالن العقائذذد واألعمذذال لكافّذذة النّذذاس يف غالذذ  أعمذذارهم، بذذ  

 الظّاهر أنّه مناق حلكم الّله تعاىل ورأفبه، ب  لعدله.
 .(1)ميّسر ملا خلق له( فظهر من رتلك أّن مرات  الّبكاليم  بلفة، و  ّ 

: ان خط  ا بهدين قد يعذود ألمذر غذري اخبيذاري خذارج، وقذد يعذود ألمذر غذري ضافة  م  إ وحاصل 
 اخبياري داخ :
فك يام الكثري من  ب  األحاديث أو حرقها أو دفنها أو إغراقهذا يف املذاء أو دفنهذا  أما األول:

إصابة احلكم الواقعي ألنه وص  بيذده العذام  خوفاً،  كب  ابن أيب عمري، وبالك قد اط  الفقيه يف
 وص يص  إليه املخصف وهكاا.

فإن اخلط  قد يكون لوجذود معايذ  يف الذنفس غذري اخبياريذة  ذذ: حسذن ظنذه بنفسذه،  وأما الثاني:
فذذذذذال يلبفذذذذِ إىل نذذذذذواقف أفكذذذذذاره  احلذذذذذ  يعمذذذذذي ويصذذذذمومذذذذذن املعذذذذروق أن  ،يقذذذذةوحذذذذ  أفكذذذذذاره الدق

كذار االخذرين إرت ينظذر إليهذا بعذني السذخمم، أفيها بعني الرضا، عكس واإلقكاالت عليها إرت ينظر إل
فقذذمم دون مقذذدور بعذذع فانذذه جهذذاد نفسذذه واسبيصذذالا  لهذذا،  لكذذ  أحذذدغذذري رتلذذك، وال يبيسذذر إىل 
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ك   أفا  أن االبان ميكنه أن يبحول إىل قذجام  نعذم األوحذدي ميكنذه رتلذك ال  ذ  النذاس و ذاا لا
 واحلسد وال   ، أي غلبه القوة ال  بية وهكاا. سائر الررتائ   البخ املببلى ب

 ِِ  وأهمالهم أكثر الناس وإال للزم بطالن هقا 
 القوانني: أن ال م االلبزام بوجوب ختلية النفس عن تلك املعاي   لها، االلبزام: وأضاف

جذ  أو ريذاء خفذي مقانذة بعي ببطالن أعمال أغل  الناس يف أغلذ  األوقذات، إرت هذي غالبذاً  -1
 ذذالم لرأفذذة اهلل تعذذاىل بذذ   ،نني، فيمذذا يذذر  القذذوابذذ  هذذورتلذذك، وهذذ  ميكذذن االلبذذزام بذذالك؟  أو غذذري
 لعدله.
 ، واألوحذذدي لواقذذا ذذ  عقائذذده   الذذاي تطذذابقبطذذالن عقائذذد أغلذذ  النذذاس، إرت األوحذذدي هذذو  -2

 هو الاي الي نفسه من    م ثر نفسي على اجبهاده العقلي، ورتلك غري مقدور لك ثر. هاا.
 الم القوانني قد يسب ك  عليه بوجوه عديدة سب يت الحقاً بإرتن اهلل تعاىل.ولكن  

*  *  * 
 ردود عليه. وفّكر يفم يدات ملبىن صاح  القوانني  يففك ر  -
أن يكذذون الفقيذذه وعلذذى انني علذذى البسذذامح يف االجبهذذاد والبسذذاه  فيذذه ي ذذج   ذذالم القذذو هوول  -

مذذذن قذذذرائمم االجبهذذذاد أن ال يكذذذون  أنّ  موضذذذ  آخذذذر يف حينئذذذا  جربزيذذذاً؟ وقذذذد رت ذذذر صذذذاح  القذذذوانني
 زياً؟بر ج

 وصلِ اهلل هلِ محمِ وال  الطاهرين
 

ْ  ِلمعنن أعيونقعنع  : الكاظم موسى قال اإلمام ِت كعينفع يوعفنرعح ، وعهعِ بن ْ  ِلمعنن أعيونقعنع بِالنمعون هعِ بن
نونيع  ُِّ ْ  ِلمعنن رعأعى ال زعن ، وعهعِ بن ِر كعينفع يعحن ِع هعا، وعيوعننبعِغي ِلمعنن بِالنقع ِلهعا كعينفع يوعرنكعن  ِإلعيون ا وعتوعقعلُّبوعهعا بِأعهن

معبنِط ع   ِفي ِرزنِق    هعقعلع هعِن الل ِ  أعنن الع يوعم ِهمع الل  ع ِفي قعضعا ِِ  وعالع يعسن
 (.35ص 2الكايف: ج)
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