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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ97) 

 بناء العقالء على تقدمي األىم على املهم
الرترأ  ادلهأم وكمسأللة علأى ابن العقل حاكم يف العديد من مسائل أصول الفقو، كمسأللة رأرحيا األىأم  :سبق انو قد يقال

، كمأا وكوحأوب فعأا ادلننأر والعديد من ادلسأائل الفقهيأة كنأون احليأازة موحبأة حلأق االختصأا  واحتماع األمر والنهي وغًنىا،
ايت والأرواايت وقأد اسأتدل اأا السأيد الوالأد وقأد ممأى النأالم حأول ابآلابألمهيأة سبق ان األصوليٌن مل يسأتدلوا علأى الرتحأيا 

 -وال من ادلتشأرععة  -ذلك، واستدل السيد الوالد أيماً ابلعقل عقال: )ومن العقل: انو بناء كاعة العقالء عال يشك أحد منهم 
سأفينة عيهأا مائأة وإذا إنقأاذ نقأاذ غريأق أو كإ  -أو واحبأٌن كأكلك  -كأالان  أو القببلأة   -يف أنو لو خأًنع بأٌن َّأر مٌن أحأدمها أىأم 

يف أنأأو يلأأانم رقأأأد   -كالصأأالة ليأأوم أو قتأأأل نفأأ  َّرتمأأة   -واحأأ  وحأأرام خأأأًنع بأأٌن أو  -فوهنأأا ىلنأأوا مجيعأأاً  هاشأأت ل قنقأأاذ
األىمع 
(1). 

وىكا ىو ادلركوز يف أذىان ادلتشرععة، والسًنة القطعية، بل لعأل
قيأة و أحنأام االضأطرار كالت  -مجلأة مأن األحنأام الوانويأة  (2)

 من ص رايت ىكه القاعدة وإن كانت ىي قواعد مستقلة بل بٌن بعمها عموم من وحو. -واإلكراه وما أشبو 
كمأأا يف قصأأة ادلأأرأة يف زمأأان   -لنأأن إ أأا يقأأدم األىأأم علأأى ادلهأأمع إذا كأأان إل حأأد ادلنأأا عأأن النقأأي  كأأالان  وادلأأوت عطشأأاً 

اً وإن كان  عليهم السالم  علي رقد  األىم األعمأل أعمأل، كمأا إذا فار األمأر بأٌن إنقأاذ غأريقٌن أحأدمها عأامل أو وإالع كان خمًنع
 عافل فون اآلخر.

أأو لأأو علأأم ابألمهيأأة الالزمأأة إمجأأااًل، لننأأو مل يسأأتطا معر   ق عتهأأا ابلمأأبث، موأأل انأأو مل يعلأأم أ ع ال أأريقٌن رئأأي  ا أأي   أأا يل  
 .(3)االشتباه يف احلنم(صورة ، وككلك يف غرقو اذلاندية جبي  ادلسلمٌن، فون اآلخر ا ند ، ختًنع 

  :وقد أشنل بع  أعاضل الب ث على قولنا
 )كثري من األحكام ىي أحكام الفطرة

ِفطْرَرَت اهِِ )ىي من أحنام الفطرة وىأي حةأة قطعأاً إذ ىأي  –من أصولية وعقهية  –ان بع  األحنام السابقة الثالث: 
َْلررِل اهِِ َفطَررَر النِرراَس َعَلْ هررا ال   الِرري َِ وليسأأت عقأأث حنأأم العقأأل ليقأأال ابنأأو مأأرفوع عنأأو ابلروايأأة إذ الروايأأة ال رنفأأي  (4)(تَرْبرردََ  

                                                             

 وينتقل دليسور الصالة وصواًل لإلدياء. (1)
 أقول: بل الظاىر اهنا من ص رايهتا. (2)
 بتصرف بسيث. – 142السيد دمحم احلسيين الشًناز ، الفقو، القواعد الفقهية، ادلركان الوقايف احلسيين،   (3)
 .33سورة الروم: آية  (4)
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 (1)حةية الفطرة، بل وال روحد حىت رواية واحدة يستشم منهأا ذلأك، بأل رنفأي حةيأة العقأل النأاق  يف فيأن هللا، عهأكا كأ  (
 بقولو:

 إشكاالت: ل ست ك  فطرة من الدَن و...
 ول: من قال ان كل عطرة عطر هللا الناس عليها ىي من الدين؟!!)أق

األخبأار أن ىأكه الفطأرة ىأي الأه قصأدىا رعأال ىأي اإلسأالم أو التوحيأد أو الواليأة او ادلعرعأة بأو و أاىر اآليأة  وقد صرحت
 ؟!!إال انو من أين نقول أن كل ما عطر  هللا عليو عية  إرباعو أو أنو من الدين، األمر ابرباعها

ر أا يقأال أن بعأ  مأا عطأر  هللا رعأال عليأو ال اأوز إرباعأو شأرعاً وأنأو لأي  مأن الأدين موأل الشأهوات ا رمأة عأإن هللا رعأال 
عطر اإلنسان واحليوان على ح  الشهوات ا نسية مطلقاً ا للة منهما وا رمة أعين ما الانوحة واألحنبية عهل اأ  إربأاع ىأكا 

 ليو أو أنو من الدين!!ادليل الك  حببلنا ع
 ىأواحليأازة مملنأة أو موحبأة حلأق االختصأا  عأان كأون ما معىن أن هللا رعال عطر  على كون احليازة مملع نأة أو خمصصأة؟  مث

 انتهى بتصرف بسيث. – (من األمور الفطريةمن مدركات العقل ولي  
 األجوبة:

 :عأ ا واب عنهاواما  ،وىو ين ل إل إشناالت ثالث
ن ةالفطر  ع ة وتكَو  ة فطراتن: تشَر

رقسأيم العقأل إل نظأر  وعملأأي،  نظأًنأوالً: ان الفطأرة عطأر:ن: عطأرة رشأريعية وعطأرة رنوينيأة، والتقسأيم إ أا ىأو بل أا  ادلتعل أق 
القهريأأأأة بعيأأأأة الطوادلأأأأراف ابلفطأأأأرة التشأأأأريعية الفطأأأأرة ادلدركأأأأة لل بسأأأأن والقأأأأبا والوحأأأأوب واحلرمأأأأة )أو احلاكمأأأأة اأأأأا( وادلأأأأراف ابلتنوينيأأأأة 

زَُِّررَن لِلنِرراِس ُحرربه الِشررَهواِت )ادلوحأوفة يف فاخأأل اإلنسأأان جنأو االلأأكاب ابلطبأأا جنأو ا أأن  ادل أأالق والشأهوات كمأأا قأأال رعأال: 
ََُسررِوَمِة َواأْلَ  َْ ررِ  اْل َْ ِْررِة َوا َقْنطَررَرِة ِمرَن الررِفَىِب َواْلِف َُ ْن ا َواِهُ ِمرَن النِّسرراِء َواْلَبنررَا َواْلَقنررامرِي اْل ْنعراِم َواْحَررْرِث كلِررَت َمترراُي اْحَ رراِة الررده

ََآبِ  عى ىأو ان الفطأرة التشأريعية ىأي احلةأة مأن هللا رعأال أ  مأا عطأر هللا رنويين خلقأي، وادلأدع  التانيٌنىكا عان  (2)(ِعْنَدُه ُحْسُن اْل
 .نوينية كالكاب الرحل للمرأة أو العن اإلنسان واحليوان عليو من إفراك احلسن والقبيا أو احلنم اما، ال الت

قأأأبا  (لتشأأأريعيةان اإلنسأأأان يأأأدرك بفطررأأأو )الأأأه أصأأأطل نا عليهأأأا اب ةوممأأأا ي كأأأد االثنينيأأأة وحةيأأأة التشأأأريعية فون التنوينيأأأ
ن الفطأرة ( عهكه ىي احلةة من هللا علينا، بأل نقأول: اال مسا هللااالستةابة لنل الكاب )كإلكابو إل زوحة ال ًن أو إل أمو 

، قد متنا ص ر  دلا ثبت علمياً من ان كوأًناً مأن الرحأال ال ديلنأون ىأكا االلأكاب طبعاً حنسياً  للمرأةالتنوينية ابلكاب الرحل 
 اصالً وقد روصل العلماء إل ان ثالثٌن ابدلائة من الرحال يعانون من ال وف ا نسي.

                                                             

 (.194الدرس ) (1)
 .14سورة آل عمران: آية  (2)
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هتا التنوينيأة، أ  ان قمأأاء الفطأرة ابحلأأ  والقأبا ىأأو احلةأة مأأن هللا ولأي  مقتمأأيا (1)واحلاصأل: ان ادلأأراف )أحنأام الفطأأرة(
 علينا، ال الفطرة الال إرافية كااللكاب للشهوات أو إليكاء ال ًن مواًل.

 الرواايت فسرت الفطرة ابملصداق ومل تكن للحصر
أو الواليأة، بأل مأا ورف مأن ان أمسأاء الرسأول اثنياً: ان ما ذكر يف اآلايت والأرواايت مأن بيأان للفطأرة واهنأا التوحيأد أو ادلعرعأة 

 ادلصافيق، ولي  لل صر. ىحىت خامتهم منقوشة يف عطرة كل إنسان، إ ا ىو بيان ألحل عليهم السالم _) ( وادلعصومٌن 
فليلنأأا: أواًل: انأأو ال روحأأد يف الأأرواايت ىأأكه أفاة احلصأأر بأأل وال ادلقأأام مقأأام احلصأأر، غايأأة األمأأر مفهأأوم اللقأأ  وىأأو لأأي  

 حبةة.
ممأأا  يأأاً: ان ىنأأاك رواايت أخأأر  عديأأدة ورأأككر مصأأافيق للفطأأرة يف ادلسأأائل الفرعيأأة حأأداً بأأل يف بعأأ  ادلسأأت بات أيمأأاً اثن

 :يظهر منو سعة فائرة الفطرة حداً 
 (2)((َوِإَِّن ََنُزه الِشَواِرَب َونُرْعِفي اللَِّحى َوِىَي اْلِفْطَرةُ )) وصلى هللا عليو والو وسلمومنها: قولو 

ٌِ ِمررررَن اْلفِ )): علأأأأيهم السأأأأالم وقأأأأول اإلمأأأأام  بْررررِ  َوَحْلررررُل اْلَعانَررررِة ََخْرررر َِْ طْررررَرِة: تَرْقِلرررر ُم اأْلَْوَفرررراِر َوبَرررر ه الِشرررراِرِب َونَرْتررررُع ا
 (3)((َوااِلْخِتَتانُ 

َسانِِو..)): عليهم السالم وقول الصافق  َرانِِو َوُيَُجِّ  (4)(.َما ِمْن َمْوُلوٍد َُوَلُد ِإاِل َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبَرَواُه الِلَفاِن َُرَهوَِّدانِِو َوَُرَنصِّ
َرا َشرَهاَدُة َأْن اَل ِإلَرَو )): وصلى هللا عليو والو وسلموقول الرسول  ْساَلُم َعَشَرُة َأْسُهٍم َوَبْد َخاَب َمْن اَل َسْهَم لَرُو ِف َهرا َأِوَُ َِْ ا

رررُة َوالثِانِ َرررُة الِصررراَلُة َوِىرررَي الطهْهرررُر َوالثِالِثَرررُة الزَِكررراُة َوِىرررَي اْلِفطْرررَرُة َوا ََ َاِمَسرررُة لِراِإاِل اِهُ َوِىرررَي اْلَكِل َْ ُنِرررُة َوا َْ ِبَعرررُة الِصرررْوُم َوُىرررَو ا
 (5)((اْحَجه...

رقلأيم األ أاعر عهأو صأ ر   ن، نعأم الشأارع كشأق عنأو، وامأا موألوذلك رغم ان يف كون بعمها مأن الفطأرة خفأاء كاالختتأا
 النظاعة وىي عطرية.

عأأدم اجنصأأار الفطأأرايت  وأأل التوحيأأد و  سأأت رب واحلأأال ىأأكه ان رنأأون إفراكأأات اإلنسأأان لل سأأن والقأأبا عطريأأةعنيأأق يب 
 والوالية؟

 فرق العق  عن الفطرة
مل خيأأت  ابإلنسأأان بأأل وحأأد  احليأأوان يدركأأو أيمأأأاً كلمأأا : سأأبق ان الفأأرق بأأٌن مأأدركات العقأأل ومأأدركات الفطأأأرة إن  اً اثلوأأ

                                                             

 بو يف ادلنقول سابقاً. صرحناكما   (1)
 .133  1قم، ج –من ال حيمره الفقيو، م سسة النشر اإلسالمي  الشيخ الصدوق، (2)
 .313  1ىأ، ج1433قم،  –الشيخ الصدوق، اخلصال، م سسة النشر اإلسالمي  (3)
 .49  2قم، ج –الشيخ الصدوق، من ال حيمره الفقيو، م سسة النشر اإلسالمي  (4)
 .249قم،   –الشيخ الصدوق، علل الشرائا، منتبة الداور   (5)
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 عقل لل يوان.لبداىة عدم ثبوت  ،)كالدعاع عن احلر  واألبناء، وموحبية احليازة لالختصا ( عهو من الفطرة
 ، وكَلها عدم حج تو مطلقااألصولإشكاالن: صدر الرواَة يف حج ة العق  يف 

وال خأالف يف أن القواعأد العقليأة ادلوصألة  أصول الدين)إن صدر الرواية يف حةية العقل يف بأ:  األكارمكما أشنل بع  
 إل احلنم العقائد  القطعي حةة.

ِب رَ  لَرُو: فَرَهرْ  ََْكَتِفري اْلِعبَراُد اِبْلَعْقرِ  ُدوَن َِررْيِِه  )): علأيهم السأالم  حيث يقأول مما خيالق مدعاكوأما ذيلها عصريا يف 
َاِلقِ عل هم السالم بَاَل  َِ ِن ِو ََمَِبًة َوَأِن لَرُو َكَراِى َرًة َوأَ : ِإِن اْلَعاِبَ  ِلَداَلَلِة َعْقِلِو... َعِلَم َأِن اِهَ ُىَو اْحَله َوَأنُِو ُىَو رَبهُو َوَعِلَم َأِن 

َتِفرُق ِبَعْقِلرِو ِإْن َلُو مَاَعًة َوَأِن َلُو َمْعِصَ ًة، فَرَلْم َيَِْد َعْقَلُو ََُدلهُو َعَلى َكلِرَت َوَعِلرَم َأنِرُو اَل َُوَصرُ  ِإلَْ رِو ِإاِل   اِبْلِعْلرِم َومََلبِرِو َوَأنِرُو اَل ََرنرْ
ِو فَرَوَجَب َعَلى اْلَعاِبِ  مَ  َِ َُِصْب َكِلَت ِبِعْل   ((َلُب اْلِعْلِم...مَلْ 

هللا رعأأال ومأأا ينرىأأو وال سأأبيل  حيبأأوعأأكيلها صأأريا يف أن العقأأل ال يوصأأل إل معرعأأة األحنأأام الشأأرعية ألهنأأا عبأأارة عأأن مأأا 
 للعاقل إال ابلتعلم وأنو ال ينفا الوصول إل احلنم الشرعي ب ًن علم ويقٌن، نعم لو وصل إليو بعلم ويقٌن لنفعو.

ِإِن ِدَرَن اهِِ اَل ََُصراُب اِبْلُعُقروِل الِناِبَصرِة َواْارَاِء اْلَباِملَرِة ))اف يف رواية )ال يصاب..( حيأث يقأول عيهأا وىكا ادلعىن ىو ادلر 
ِِ اْلَفاِسَدِة َواَل ََُصاُب ِإاِل اِبلِتْسِل م... َقاَِ  ََ حيث حصرت طريق الوصول إل الدين ابلتسليم الك  ىو قبول مأا رتلقأاه  (( َواْل

 لتعلم واإلذعان لو(.اب
 عل ها عل هم السالم الرواَة عامة مث فرّي  -ٔاَواب: 

عأأرعع عليهأأا  علأأيهم السأأالم ان اإلمأأام عامأأة مث  السأأابقة الدالأأة علأأى حةيأأة العقأأل وإصأأابتو للواقأأا ان الروايأأة أواًل:وا أأواب: 
 علأأيهم السأأالم قولأأو ذكأأر بعأأ  أحنأأام العقأأل يف أصأأول الأأدين، والتفريأأا ال يفيأأد احلصأأر إن مل نقأأل ابنأأو ي كأأد العمأأوم اال رأأر  

ُرمْ )) ََ َْلِقرِو َونُروراً  َِ كأان يف أصأول الأدين  أسأواء  ولنأل مأا اننشأق بأوعهأو نأور دلأا اسأتنار بأو  (1)((اْلَعْقُ  اِلِفي َجَعَلُو اِهُ زَِنَرًة 
يأأازة كادلأأككورات يف الروايأأة أم يف أصأأول الفقأأو كرتحأأيا األىأأم علأأى ادلهأأم وكصأأ ة الرترأأ  )أو امتناعأأو( أم يف الفقأأو كمورثيأأة احل

فَِباْلَعْقرِ  َعرَرَ  اْلِعبَراُد َخراِلَقُهْم َوَأنِرُهرْم َوُْلوبُروَن ))عأرعع علأى ذلأك قولأو ذكر ذلك أوالً مث  عليهم السالم انو عحلق االختصا  
ُررم ََ ررَدبُِّر  َُ ارَتَرَهررا الِررِي ))عالحأ  متأأام الروايأة  ((... َوَأنِرُو اْل ََ تَرَفرُق ِبَشرريْ ِإِن َأِوَل اأْلُُمرروِر َوَمْبررَدَأَىا َوبُرِوتَرَهرا َوِع ٍء ِإاِل بِررِو اْلَعْقررُ    اَل َُرنرْ

ُرْم فَِباْلَعْقرِ  َعرَرَ  اْلِعبَراُد َخراِلَقُهْم َوَأنِرُهرْم َوُْلوبُر ََ َْلِقِو َونُوراً  َِ رَدبِرُروَن َوَأنِرُو اِلِفي َجَعَلُو اِهُ زََِنًة  َُ ُرْم َوَأنِرُهرُم اْل ََ رَدبُِّر  َُ وَن َوَأنِرُو اْل
ررِ  اْلبَراِبي ََ ََِْسرِو َوَب ِْم َعلَرى َمرا رََأْوا ِمرْن َخْلِقرِو ِمرْن َوَارِرِو َوَأْرِسرِو َو ُررْم َوُىرُم اْلَفرانُوَن َواْسرَتَدلهوا ِبُعُقروَِ ََِِن لَرُو َوََ ِه َولَْ ِلرِو َونَرَهرارِِه َو

َسَن ِمَن ا  .((...ْلَقِب حِ َخاِلقاً َوُمَدبِّراً مَلْ ََرَزْل َواَل ََرُزوُل َوَعَرُفوا ِبِو احَْ
 تتَتها صرحية يف حج ة العق  يف اَحَسن والقب ح

َسرَن ِمرَن )): عليهم السأالم اثنياً: بل ان رتمة الرواية صرحية يف حةيتو يف األععال )وىي فائرة الفقو( إذ قال  َوَعَرفُروا بِرِو احَْ
 .((اْلَقِب حِ 

                                                             

 .22  1طهران، ج –ثقة اإلسالم النليين، النايف، فار النت  اإلسالمية  (1)
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5 

 

 آخر الرواية علنتظر.يف ورف  عمعاوسيليت ا واب 
نوصلى هللا على دمحم وآل  و الطاىَر

 
َُْكِثْر ))حدثين ما أنتفا بو  عليهم السالم عن أيب عبيدة قال: قلت أليب حعفر  ْوِت فَِإنُِو مَلْ  ََ فَرَقاَل اَي َأاَب ُعبَرْ َدَة َأْكِثْر ِكْكَر اْل

نْرَ ا  (.255  3النايف: ج) ((ِكْكَرُه ِإْنَساٌن ِإاِل َزِىَد يف الده


