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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ9ٗ) 

 ((ُعُقولِ ِإنَّ ِديَن اَّللَِّ اَل ُيَصاُب ِِبلْ ))االعرتاض بـسبق: )
ان ما سبق من توسعة نطاق مرجعية العقل والعقالال  يف ااةالة األمالور السالا قة، دمالا تعارضالو الروايالة الدالالة علالى ان  يالن هللا ال يقال: 

عنه قال: حّدثنا حمّمـد بـن يعقـوب الكليـينُّ قـال:  هللا  حّدثنا حمّمد بن حمّمد بن عصام الكليينُّ رضي ))ال يصاب ابلعقول ةقالد ور  
ثنا القاسم بن العالء قال: حّدثنا إمساعيل بن علّي القزويين قال: حّدثين علّي بن إمساعيل، عن عاصم بن محيـد اننـا ، عـن حدّ 

، عــن علــيِّ بــن انطــني بــن علــيِّ بــن     الــب علــي م َقــاَل: ِإنَّ ِديــَن اَّللَِّ اَل ُيَصــاُب  الطــالم  حمّمــد بــن قــياث، عــن ابــ، ال مــاِِّّ
َوَمِن اْهَتَدى ِبَنا ُهـِدَي َوَمـْن َداَن  اِقَصِة َواْْلرَاِء اْلَباِ َلِة َواْلَمَقاِيياِث اْلَفاِسَدِة َواَل ُيَصاُب ِإالَّ ِِبلتَّْطِليِم َفَمْن َسلََّم َلَنا َسِلمَ ِِبْلُعُقوِل النَّ 

ََ اْلَم َـاِق َواْلُقـَّْظَن اْلَعِ ـيَم ِِبْلِقَياِس َوالـََّّْ ِي َهلَـَ  َوَمـْن َوَجـَد ِ  ْـَْفِطـِه َاـْيَّاً ِ َـّا ْـَُقولُـُه  َ  ـَزَل الطَّـْب ْـْ َِي َ  َفـََّ ِِبلَـّ ْو ْـَْقِضـي بِـِه َحََّجـاً ََ
 .(1)((َوُهَو اَل يـَْعَلمُ 

ونضيف: ان ىذه الرواية ال يستدل هبا على عالدم حييالة سالاة العقالال  مالا ىالم عقالال  ةقالر ةيمالا يالرتبر  الدين هللا امالا ةيمالا ا عينالاه 
 ،اإلحيالا  موجالل للملال وان وةيمالا كاالر ه مالن ان احليالاوة موجبالة للوالق )أو حال( للملال (  ،اسالتنا اً إ  سالا ممن وجوب  ةع ادلنكالر 

واما يف ما اسالتند إليالو القالوم مالن تالرجيم األىالم علالى ادلهالم يف ابب التالياحم،  الل يسالتدل هبالا أيضالاً علالى عالدم حييالة االجتهالا  والظالواىر 
 ا.ملذين ال االم يف عدم حييتهالالستوسان وخرب الثقة إضاةة إ  عدم حيية القياس وا

 تتمة األجوبة
 و عضها يكون إجا ة على  عضها ةقر ةتد ر. اإلشكاالتواألجو ة اليت مضت واليت ستأيت  عضها يشكل إجا ة على ال تل  

 َ ري من األحكام هي  حكام الفطَّة  -ٖ
  ِفطْـَََّت اَّللَِّ الَـّي)ام الفطالرة وىالي حيالة قطعالاً إك ىالي ىالي مالن أحكال –مالن أوالولية وةقهيالة  –ان  عض األحكام السالا قة ال الث: 

 ،عنالو ابلروايالة إك الروايالة ال تنفالي حييالة الفطالرة مالر و وليست ةقر حكالم العقالل ليقالال ابنالو  (2)(َفَطََّ النَّاَس َعَلْي ا ال تَـْبديَل ِِلَْلِق اَّللَِّ 
 قل الناقص يف  ين هللا، ةهذا اربى. ل وال توجد ح( رواية واحدة يستشم منها كل ،  ل تنفي حيية الع

 مناذج و م لة
واما وغرى: ةان ترجيم األىم على ادلهم حكم ةطري  ال ش ؛ ولذا جتالد احليالوان أيضالاً يالرجم األىالم علالى ادلهالم أي مالا االان لديالو 

اللالنن ع  ، و ما والا هأىم االدةا  عن وغاه  تعريض نفسو للخطر واالفرار عن تعريض نفسو للقتل لدى تيامحو مع أال  ةإلحالراوه  س  ك 
 ةتأمل السالمة أو ظنو ابلغلبة أو اونو  ةاعاً عن حرمي نوعو أو شبو كل .

اخباريني وأووليني، على ترجيم األىالم علالى ادلهالم، رعالم عالدم ورو  نالص واضالم يف من وعلى أية حال ةان عامة الفقها  والعلما ، 
 كل ،  ل مستندىم ابألساس العقل أو الفطرة. ةتأمل

 اون احلياوة موجبة حلق االختصاص أو ادلل ، دما حتكم  و الفطرة أيضًا، اما سبق  يانو.اما ان  
 واذل   ةع ادلنكر ةانو ةطري ح( يف احليوان ةيما يعده منكراً. ةتأمل

 داللة الَّواايت على حجية العقل   مطتقالته -ٗ
: عليالو السالالمومنها وويوة دمحم  ن مسلم عن اإلمام الباقر انو تدل على حيية العقل يف مستقالتو، الكثا من الرواايت الَّابَ: 
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ــُد ْبــُن َ ْــَ  )) ُ ْم حُمَمَّ ٌة ِمــْن َ ْصــَماِبَنا ِمــنـْ ــُد ْبــُن يـَْعُقــوَب َقــاَل: َحــدََّثيِن ِعــدَّ ــٍد، َعــِن َ ْخبَـــَََّ   َبُــو َجْعَفــٍَّ حُمَمَّ  اْلَعطَّــاُر، َعــْن َ مْحَــَد ْبــِن حُمَمَّ
ُ اْلَعْقـَل اْسـتَـْنَطَقُه  َّ  :قَـالَ  عليـه الطـالمَعاَلِء ْبِن َرزِيٍن، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْطـِلٍم َعـْن َ ِ  َجْعَفـٍَّ انََْطِن ْبِن حَمُْبوٍب، َعِن الْ  ـا َخلَـَق اَّللَّ َلمَّ

َمْلتُـَ  ِإالَّ ِفـيَمْن  َوِعـزَِّي َوَجـاَلِّ َمـا َخَلْقـُ، َخْلقـاً  :َ ْدبِـَّْ فَـَأْدبـَََّ  َّ قَـالَ  :َ ْقِبْل َفَأقْـَبَل  َّ َقاَل لَـهُ  :َقاَل َلهُ  َْ ُهـَو َ َحـبُّ ِإََِّّ ِمْنـَ  َواَل َ 
ََ ظُمـَُّ  ،ُ ِحـبُّ  ََ ُ َعاِقـبُ  ،َ َمـا ِإّقِ ِإايَّ َ ـى َوِإايَّ ْـْ  َ ََ ََ  ُثِيــبُ  ،َوِإايَّ ةكيالف ال يكالون العقالل حيالة يف مسالتقالتو وهللا تعالا   الالو  .(1)((َوِإايَّ

 يثيل و و يعاقل وإايه أيمر وإايه ينهى؟ 
)ةنقالول: إن  :قالدس سالرهاالان حيالة  ون ريالل. قالال وعلى أي ةالان أريالد  الال)العقل( ادلعنيالني األولالني اللالذين كارالالا العالمالة ا لسالي  

 العقل ىو تعقل األشيا  وةهمها يف أول اللغة، واوطلم إطالقو على أمور:
وات األسباب، وما يؤ ي إليها وما مينع األول: ىو قوة إ راك اخلا والشر والتمّيي  ينهما، والتمكن من معرةة أسباب األمور ك

 منها، والعقل هبذا ادلعىن مناط التكليف والثواب والعقاب.
الثالا:: ملكالالة وحالالة يف الالالنفس تالالدعو إ  اختيالار اخلالالاات وادلنالالاةع، واجتنالاب الشالالرور وادلضالالاّر، وهبالا تقالالوى الالالنفس علالى وجالالر الالالدواعي 

ل ىالالالذا ىالالالو الكامالالالل مالالالن األول أم ىالالالو والالالفة أخالالالرى وحالالالالة مغالالالايرة لالالال و ، االالالّل منهمالالالا الشالالالهوانّية والغضالالالبّية، والوسالالالاوس الشالالاليطانّية، وىالالال
 .(االقتل والغصل)وال منهما حية  ون ش  وادلستقالت العقلية الها من  ائرة اخلا )االعدل واإلحسان( أو الشر  (2)(...حمتمل

 ر.سيأيت الكالم عن سائر ادلعا: وعن تتمة ذلذا الوجو )الرا ع( ةأنتظولعلو 
 (3)ختصيص بعض الَّواايت لعموم عدم حجية العقل -٘

 انو سّلمنا ان الرواية اتمة سنداً و اللة، لكنها خمصصة قطعاً  رواايت أخرى ومنها:اِلاماث: 
ـِد بْـِن َعْبـِد الـََّّمْحَِن بْـِن مَحَـّاٍد َعـِن ا)) ٌة ِمْن َ ْصَماِبَنا، َعْن َعْبِد اَّللَِّ اْلبَــزَّاِز، َعـْن حُمَمَّ ـاٍر، َعـْن َ ِ  َعْبـِد اَّللَِّ ِعدَّ عليـه نََْطـِن بْـِن َعمَّ
َُ ِبَ ــيْ  الطــالم تَـَفــ ُ زِيَنــًة  ِ  َحــِديٍث َ ِويــٍل: ِإنَّ َ وََّل اأْلُُمــوِر َوَمْبــَدَ َها َوقـُوَّتَـَ ــا َوِعَمارَتَـَ ــا الَّــِي اَل يـُنـْ َِي َجَعَلــُه اَّللَّ ٍء ِإالَّ بِــِه، اْلَعْقــُل الَّــ

َْـُّ ــُم اْلُمـَدبَـَُّّ  ِِلَْلِقـِه َوُْــورًا َمُـْم، َْـُّ ــْم َوُْلوقُــوَن، َوَ َْـُّه اْلُمــَدبَُِّّ َمُـْم، َوَ  وَن، َوَ َّــُه اْلبَـاِقي َوُهــُم اْلَفــاُْوَن  َفِباْلَعْقــِل َعـَََّا اْلِعَبــاُد َخـاِلَقُ ْم َوَ 
ْ يـَـَزْل َواَل َواْسَتَدلُّوا ِبُعُقـومِِْم َعلَـى َمـا رََ ْوا ِمـْن َخْلِقـِه، ِمـْن مَسَاَِـِه َوَ ْرِضـ ََ ِه َوََشِْطـِه َوَقَمـَِِّ  َوَلْيِلـِه َوْـََ ـارِِ ، َوََِّنَّ لَـُه َوَمُـْم َخاِلقـاً َوُمـَدبًَِّّا 

 ََ  (4)((َلْيِه اْلَعْقلُ ا َما َدمَُّْم عَ يـَُزوُل، َوَعََُّفوا ِبِه انََْطَن ِمَن اْلَقِبيِح، َوَ نَّ ال ُّْلَمَة ِ  اْْلَْ ِل، َوَ نَّ النُّوَر ِ  اْلِعْلِم، فَـَ 
الالن ومقالالبّ م وان العبالالا   وىالالذه الروايالالة والالرلة يف التوسالالني والتقبالاليم العقليالالني، والالالا مالالوطن الشالالاىد ةالالان العقالالل يف مسالالتقالتو  الالني حمسّ 

 احلسن من القبيم( اما ىو وريم الرواية. –ابلعقل  –)عرةوا  و 
مالن الشالار  ولالو  عالدم الالر   أو  عالدم ووالولو، امالا ظهالر دمالا  و ذل  يظهالر ان حكالم العقالل حيالة كااتً وانالو لاليس ىلاجالة إ  إمضالا 

مضالالى ان سالالاة العقالالال  مالالا ىالالم عقالالال   ليالالل قطعالالي علالالى حكالالم العقالالل، ةالالال يالالر  ان االحتيالالاج ابلظالال  علالالى حييالالة الظالالن  وري وان مالالا 
الظالواىر وحييالة خالرب ييالة اوابلعرض ال  د ان ينتهي إ  ما ابلذات، إك ظهر انو احتياج ابلقطعي )وىو العقالل( علالى حييالة الظال   

ومورثيالة احليالاوة للوالق وشالبو كلال ، والنقالاا لالو االان يف  عالالض  ،ووجالوب تالرجيم األىالم –ولالو يف امملالة  –الثقالة، ووجالوب  ةالع ادلنكالر 
  ادلوار  ةإمنا ىو يف وغرى إحراو اون ساة العقال  طرأ على ىذا األمر أو كاك. وللبوث ولة إبكن هللا تعا .

  وظله الطاهَّينوصلى هللا على دمحم
ُبوا، َوِإَذا َوَعْدُُتْ َفاَل خُتِْلفُ )) :ولى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  َِ ُتْم َفاَل َتْك ثـْ وا، تَـْقبَـُلوا ِّ ِبِط،ٍّ  َتَـَقبَُّل َلُكْم ِِبْْلَنَِّة، ِإَذا َحدَّ

فُّ  ْم َواْحَفُ وا فـَُُّوَجُكْم َوَُ ُتْم َفاَل خَتُوُْوا، َوُغضُّوا  َْبَصاَرَُ  (.321ص 1اخلصال: ج) (( وا  َْيِدَيُكْم َو َْلِطنَـَتُكمْ َوِإَذا اَْـَتَمنـْ
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