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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصبلة والسبلم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٔٓ) 

 املقّيداثلثًا: العقل املطلق حجة دون العقل 
املدفون حتت  األممتار، نون العقتل امل تا  أو امل لتب   أوىو العقل املطلق غري املشوب بغريه وغري املأسور  مث ان احلجة

 أو املدفون حت  أممار األىواء والشهوات وغريىا.املقيد ابلنوازع أو األسري 
ث عتتن للتتتاي نيلتتتو إ  متتونيلني الب تتتالعتتتابرة وتتتدل علتتتى للتتاي التتترواات، والوتتتتدان، واالستت قراء، ورة فتتتي ىهنتتا ابإل تتتارة 

 املفّصبلت:
زِل الزْدنْزَيا )): عليو السبلمفقد قال أمري املؤمنني  ْْ َشِهَد َعَلى َذِلَك اْلَعْقُل ِإَذا َخَرَج ِمْن َأْسِر اْْلََوى َوَنَظَر ِبَعْْيِ الززوَواِل أِلَ

زززِد  ُزَدزززاِدي ِ. َعَرَصزززاِ َا... زززِل الْزْْ ْْ زززَم ُمَدزززاِدَي َأ ق ويتتتراه إلا ختتترر متتتن أستتتر ا تتتو ، فالعقتتتل فالعقتتتل إلاش يشتتتهد ابحلتتت (1)((َوَسَِ
َوَنظَزززَر ِبَعزززْْيِ يلتتتب  احلتتتق ابلبامتتتل )مةبتتتل بتتتل موّتتتتو ف نون املأستتتور ألرتتتو ، واحلجتتتة ىتتتو احلتتترّ أستتتريوعقتتتل  عقتتتل حتتترّ  :عقتتتبلن
مظلمتة أو رظتارة وأختر  ينظتر بوستامة عتني  مرآة مشو تة أو مشتوىة...( فالعقل اترة ينظر بعني احلقيقة وببل وسامة الزوَوالِ 

ززدِ )مظلمتتاش نانينتتاش متتًبلش نانينتتة رظتتري البصتتري إلا لتتب  رظتتارة نانينتتة فارتتو يتتر  األبتتي   ززِل الْزْْ ْْ ززَم ُمَدززاِدَي َأ  أي تتاش  ( فالعقتتلَوَسَِ
 .ف خفى عليو احلقائق وعقل أصم مسيععقل  :عقبلن

َعَث ِفيِهْم ُرُسَلُه َوَواتَززَر ِإلَزْيِهْم أَنْبِ )): عليهم الستبلميف مهمة األربياء  عليو السبلموقال  ْم ِميثَزاَف ِفْطَرتِزِه فَزبزَ زَتْدُدوُْ ْْ ُُ لَِي َيزاَء
ْبِليِغ َو ُِثريُوا َْلُْم َدفَاِئَن اْلُعُقزولِ  يو نِْعَمِتِه َوََيَْتْجوا َعَلْيِهْم ِِبلتزو ِْ ْم َمْد العقتول قتد تتدفن حتت  رنيتام  وىتاا يعتا ان (2)((َو ُذَكُِّروُْ

يشتهد ارتو قتد احلق حينئٍا بل العقل واحلسد أو غري للاي، فبل ير   األىواء والشهوات أو احلقدمن أو وال عصب ال قليد من 
ز احلتق متن وخرر من حت  أغطية ال عصب وال قليد،  هد احلق وعر  الصدق وميّ  العقلفإلا أثري مدفون  أو رقي و، ب ده

 البامل.
َُ الّرَِاززاِل َواَل رَِاززاَل ُحلُززوُم اأْلَْوَعززاِل َوُعُقززوُل رَ )): عليتتو الستتبلموقتتال  ِت اْلَِْجززاِل...ََي َأْشززَبا علتتى ىتتاا فتتالعقول  (3)((ِبو
عقتتول الرتتتال وعقتتول األمفتتال، بتتل وعقتتول العلمتتاء وعقتتول ا هتتال بتتل وعقتتل وىنتتا  عقتتول رابت احلجتتال، ومنهتتا أصتتنا  

لتد  الةتل اإليراين والصيا والعراقي واألملاين واألفريقي، وقد ألعن لالاي بعت  فبلستفة الغترب بقولتو: ال يوتتد عقتل واحتد 
                                                           

 .312ىت، ص1444قم،  –الشيخ الصدوق، األمايل، املة بة اإلسبلمية  (1)
 .43قم، ص –السيد الشريف الرضي، هنج الببلغة، نار ا جرة للنشر  (2)
 .74املصدر رفسو: ص (3)
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 عقل فررسي وعقل أملاين وعقل بريطاين.. اخلىنا  بل 
 إذعان املدارس اْلرميدوويقية بذلك

وقتتد أمجعتت  علتتى للتتاي املتتدارس ا رمينوميقيتتة حيتتث ال زمتتوا ب تتأثري املستتبقات الفةريتتة وافلفيتتات النفستتية علتتى ال فةتتري 
ت علتى العةت  ت  ((غتانامري))يتر  ) :عرفتة واللغتة(لنيتر  يف ني تاب )رقتد ا رمينوميقتا ورستبية احلقيقتة وامل وأحةتام العقتل فمتًبلش 

أن األىتتواء والنتتوازع ت ابملعتت  احلتتريف ت ىتتي التتا تؤستت  موقفنتتا الوتتتونق التتراىن التتاق رنطلتتق منتتو لفهتتم املاضتتي واحلاضتتر 
 (1)معاش(.

ش ىاه املسألة ابل فصيل، سنناق) :ولاا قلنا ،إلغاء العقل املطلق ابملرة إل تعا نيلي وومناقش نا إمنا ىي يف نعو  نيلية للاي 
اتزوبَزُعوا )وسيظهر فيما سيظهر أن ىاه ليس  قاعدة، بل ىي بن و املوتبة ا زئية، وأن األمر ىو نيالاي أحيا ش يف الاين 

ُْمْ  َواء ْْ لةنو لي  نيالاي يف أحايني نيًرية، ومما يشهد لو الةًري الةًري تداش من أولئاي الاين اثروا ضد األىواء  (2)(َأ
وا ابلراحة واملال والنعيم والص ة وا مال، ألتل ق ية مبدئية، وما ، وسب وا ضد ال يار، وما أنيًر الاين ض ّ والنوازع

ْورواء ) هم أو  عبهم أو عشريهتم أو عائل هم، وما أنيًر مّ أنيًر الاين س قوا أىواءىم إلسعان أ   الوِذ َن  ُدِعُقوَن ِ. ال
ِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصةٌ   ُزْؤِثُرونَ )والاين  (3)(َوالضورواء ِْ   (4).(َعَلى أَنُع

وبعبارة أنق وأمشل رقول: إن ىنالاي جمموع ني من العوامل امل عانيسة )ولي  جمموعة واحدة ىي األىواء والنوازع( 
اعل تلاي والا قد يؤس  أحدىا ت ىاا اترة ولا  أخر  ت املوقف الوتونق الراىن، وقد يةون املوقف الوتونق حصيلة تف

 العوامل امل عانيسة نيلها:
اجملموعة األو : العقل، الفطرة، ال مري والوتدان والنف  السليمة، من الداخل، ومن افارر: الرسل واألربياء، 

 واملصل ون واجملاىدون واألخيار، واألتواء الصاحلة.
أصدقاء السوء  ،من افارر: الشيطانالنف  األمارة ابلسوء، من الداخل، و و اجملموعة الًارية: األىواء والشهوات، 

 واألتواء الفاسدة.
 .(1)ىي لات القول الفصل بقول مطلق( (5)فليس  األىواء والنوازع

                                                           

 . 53، )رقبلش عن اِ رمينوميقا يف الواقع اإلسبلمي( ص41إ ةاليات القراءة وآليات ال أويل ص (1)
 .14سورة دمحم صلى هللا عليو وآلو:  (2)
 . 134سورة آل عمران :  (3)
 .9احلشر: سورة  (4)
د والظاىر أن النوازع ىي ما ينزع إليو اإلرسان أق متا ييتل إليتو أو يشت اق إليتو، فهتو قريتب متن )األىتواء( والرغبتات، ويست بعد تتداش أن يريت (5)

ل( متًبلش إرتو ) زعتة( من النوازع مع  يشمل نيل ما لنير ه يف اجملموع ني أعبله، على أرو ال تساعد عليو اللغة أبداش، إل ال يطلق على )العقت
 أو من النوازع، وال على ال مري وال على الرسل واألربياء أو على الشيامني، وال على النف  بقسميها.
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 تتمة: تزاحم صالته مم الصالة االستيجار ة
 صتاحب العتروة لتد  تزا همتا واملست ظهر ان مصتب نيبلمتو )أو ىتاا ىتو التاق يصتل نيبلمتو فيتو، ال إمبلقتو( حترّي  :سبق

ما لو تزا ا حقاش نون ما إلا نيان ألحدمها بدل مويل فان القاعتدة العامتة يف ال تزاحم ىتي تقتد  متاال بتدل لتو علتى متا لتو ىو 
م ستقي احليتوان ألن إلا تتزاحم حتس ستقي احليتوان التاق ىتو عيالتو متع الوضتوء قتدّ فارو بدل مويل نيالوضوء الاق بدلو ال يمم 
قبتل للتاي ونيتان فاقتداش لتو إ  ال تيمم إل ىتو فاقتد للمتاء اكن تةوينتاش  لل يتوانسقيو املاء الوضوء لو بدل ىو ال يمم فين قل بعد 

 تشريعاش للمعجز املولوق فيو. (2)(فَزَلْم َتَُِدوْا َماء)ارو من الاين  تشريعاش أق
بتالاي و وليتو إخبتار متؤتره ألعجتزه عتن ىا غتريه ا صتبّل م  تر  الصبلة االس يجارية ل  ارو خصوص صورة ما لو  (3)فمقصونه
ال متن خصتتوص  وار قتال صتتبلة امليت  ب تتمارو لتو إ  لم تتو الصتتبلة عنتو الحقتتاش، واملشتةلة رشتتأت متن ضتتمارو لتو وعجتزه عتن

ونيتتون التت   ال تتمان يف ضتتمن اإلتتتارة متتن ابب تعتتدن املطلتتوب ب  قتتق جيتتاب قتتد إل  ؛ة ابلعجتتزاستت يجاره ليقتتال اهنتتا من لّتت
 ف أمل. يةن مس أتراش ما لو ضمنو وإن مل  إ  صورةالةبلم أو ينقل إغراء اب هل 

 االستدالل بز)الصالة عمود الد ن( والردّ 
 على ترتيل صبلتو على صبلة الغري، ابن الصبلة عمون الدين.اس دل السيد القمي مث ان 

: ان الةلتتي الطبيعتي للصتبلة ىتو عمتتون التدين مقابتل الةلتي الطبيعتتي ويترن عليتو: ان املتران متن )الصتتبلة عمتون التدين( امتا
وعلتتتى نيتتتبل ال قتتتديرين ال يصتتتل   ىتتتي عمتتتون نيتتتا وصتتتبلتو عمتتتون نينتتتو،ان صتتتبلي :للصتتتوم التتتاق لتتتي  بعمتتتون التتتدين، وامتتتا

متتا علتتى امتتا علتتى األول فتتؤلن رستتبة الةلتتي الطبيعتتي لصتتبلي وصتتبلتو واحتتدة فمتتا متترتل صتتبلي علتتى صتتبلتو  وا :استت داللو
ىتاا.  آختر. مترّتلالًاين فؤلن صبلة نيل مّنا عمون نينو فما مرتل صبلي على صبلتو مانم  قتد ضتمن ها لتو  فتبل بتد متن 

 إضافة إ  ب عد  ظرية )الصبلة عمون الدين( إ  تهة ال زاحم وبعد نيورو يف مقام البيان من ىاه ا هة. ف أمل
إل متتتن أيتتتن ان متتتبل  صتتتبلي لتتتد   ؛املبلنيتتتات نونول األنلتتتة اللفظيتتتة، والشتتتاىد ان االستتت دالل والتتترن نيبلمهتتتا يتتتدور حتتت

   اللهم إال لو اس فيد للاي من نليل لفظي.الشارع أىم من مبل  صبلتو
 العرف -٘

 يف ابب ال زاحم ل شخيص األىم من املهم فيما مل يرن فيو رص من الشارع. عوقد يقال ابن )العر  العام( ىو املرت
ألهنتتتا تؤختتتا متتتن  ؛األحةتتتاممبلنيتتتات العتتتر  مرتتتتع يف املوضتتتوعات الِصتتترفة، نون األحةتتتام ونون وال خيفتتتى ضتتتعفو فتتتان 

                                                                                                                                                                                                                         

بتريوت،  –السيد مرت ى احلسيا الشريازق، رقد ا رمينوميقا ورسبية احلقيقة واملعرفة واللغة، نار العلوم لل  قيق والطباعة والنشتر وال وزيتع  (1)
 .232-231ص

 .43سورة النساء: آية  (2)
 أو ىو ما ينبغي ان خيص ال  ري بو. (3)
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 احلانيم واملشرِّع نون غريه، بل ونون املوضوعات املس نبطة الشرعية نيما فصلناه يف )فقو ال عاون على الرب وال قو (.
 الظدون الشخصية -ٙ

ظنون الشخصية ابملرت ات اس ناناش إ  رف  متا است دل بتو الشتيخ ، ىو الن املرتع لد  ال زاحم وفقد النصوقد يقال اب
 من ال عدق عن املرت ات املنصوصة إ  غري املنصوصة.

ْْزي)إل  اش وفيو: ان األصل يف الظنون الشخصتية عتدم حجي هتا مطلقت والشتيخ إل تعتد   (1)(ِمزَن اْْلَزقِّ َشزْي اً   ِإنو الظوزنو ال  ُز
نون  لل عتتدق يف ابب ال عتتارال وتتتو  و تعتتد  عنهتتا يف ابب ال عتتارال والةتتبلم يف ابب ال تتزاحم، عتتن املنصوصتتة إ  غريىتتا إمنتتا 

، ىتو نيتتون (3)املقبولتة (2)مرفوعتة زرارة است ند يف ال عتدق إ  ان وتتو تقتد  حةتم األفقتو أو األصتدق متًبلش، يفارتو ال تزاحم، إل 
وان متتام املتبل  ىتو األقربيتة للمطابقتة  غتري األفقتو واألصتدقرواي و وات هانه وحةمو أقرب لئلصابة واملطابقتة للواقتع متن قتول 

إمنتا نيتان متن ابب بيتان املصتداق ال احلصتر وإن نينتا ال  دليل اللفظتي ان ال تتيل ابملنصتوص منهتااست ظهر متن الت وقتد، للواقع
ئلصتابة متن غتريه بتل ، وأين للاي من ابب ال تيل حيث لي  الةبلم عتن التدليلني امل ةتالبني واألقترب ل(4)رر  ص ة تعّديو

عن الدليلني امل زا ني الص ي ني ونيبلمها لو مبل  إال ارتو جيهتل األىتم منهمتا، فقيتاس ابب ال تزاحم علتى ابب ال عتارال متن 
 ارنأ أرواع القياس.

رعتتتتم بنتتتتاء علتتتتى القتتتتول ابرستتتتدان ابب العلتتتتم يف املرت تتتتات غتتتتري املنصتتتتوص عليهتتتتا يف ابب ال تتتتزاحم، فلل تتتتتيل ابلظنتتتتون 
ا متتال خيري بتتني امل تتزا ني نيلمتتا  تتاي يف األىتتم منهنيتتوتتتو، لةنتتو أي تتاش غتتري اتم إل ال ارستتدان الرف تتا  ابب العلمتتي  الشخصتتية 
 . ف دبروسيأي حبًو أي اش إبلن هللا تعا  ، رعم حم مل األمهية م يقن ولي  الةبلم فيووسيأي تفصيلو فارو عقبلئي

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاْر ن
 

ُ لِْلِعَباِد َشْي اً َأْفَضَل ِمَن اْلَعْقِل فَزدَزْوُم اْلَعاِقِل َأْفَضُل ِمْن َسَهِر )): صلى هللا عليو والو وسلم قال رسول هللا َم اَّللو َْ َما َق
                                                           

 .36سورة يور : آية  (1)
َك َو ََي ُزرَارَُة ُخزْذ ِمَزا اْشزتَزَهَر بَززْْيَ َأْصزَ ابِ  عليزه الْزالمَيَِْت َعْدُكُم اْْلَبَزَراِن َأِو اْْلَِد ثَاِن اْلُمتَزَعاِرَضاِن فَِبدَ ِِّهَما آُخُذ فَزَقزاَل ))إل ورن فيها  (2)

ِن َمْدثُورَاِن َعْدُكْم فَزَقزاَل  ََ َوَأْوثَِقِهَمزا  عليزه الْزالمدَِع الشواذو الدواِدَر فَزُقْلُت ََي َسيِِّدي ِإنزوُهَما َمعاً َمْشُهورَاِن َمْرِوَيو ُخزْذ ِبَقزْوِل َأْعزَدْلَِِما ِعْدزَد
َك فَزُقْلُت ِإنزوُهَما َمعاً َعْداَلِن َمْرِضيواِن ُمَوثزوَقانِ  ِْ ََ اْلَعاموزِة َفاتْزرُْكزُه َوُخزْذ ِمَزا َخزاَلَعُهْم  عليه الْالمفَزَقاَل  ِ. نَزْع َْ ُهَما َمزْذ اْنظُْر َما َواَفَق ِمدزْ

َا َكاََن َمعزاً ُمزَواِفَقْْيِ َْلُزْم َأِو ُاَزاِلَعْْيِ َفَكْيزَص َأْصزَدُم فَزَقزاَل ِإَذْن َفُخزْذ ِمَزا ِفيزِه اْلَْ  َْ َمزاقُزْلُت ُرمو   َخزاَلَص ااِلْحِتيَزاَ  فَزُقْلزتُ  اِئطَزُة لِزِد ِدَك َواتْززُر
ََُا فَزَتْدُخزَذ بِززِه َوتَزدََع اأْلَِخزريَ  عليزه الْززالمِإنزوُهَمزا َمعزاً ُمَواِفَقزاِن ِلاِلْحِتيَززاِ  َأْو ُاَاِلَعزاِن لَزُه َفَكْيزَص َأْصززَدُم فَزَقزاَل  عتتوايل  ((ِإَذْن فَزَتَخيزوزْر َأَحزَد

 .133ص 4الآللئ: ر
َقُهُهَما َأْعَدُْلَُما ِبهِ  َحَكمَ  َما ْكمُ اْلُْ ))وتاء يف مقبولة عمر بن حنظلة:  (3)  .67ص 1الةايف: ر ((َوَأْوَرُعُهَما اْْلَِد ثِ  ِ.  َوَأْصَدقُزُهَما َوَأفزْ
 فّصلنا املناقشة يف ني اب ) ور  الفقهاء والقيانات اإلسبلمية( فراتع. (4)



 (9ٗٓه)ٓٗٗٔحمرم  ٖٕاألربعاء  ........................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 
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ِل... ِْ ِل َو ِإقَاَمُة اْلَعاِقِل َأْفَضُل ِمْن ُشُخوِص اْْلَا ِْ   ((اْْلَا
 .12ص 1رالةايف: 


