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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
(918) 

 (9)ة العقليفيد عدم حجي ((فَ َلْم َيَِْد َعْقَلُه َيُدلُّهُ )) عليه السالمقوله 
ُْوَن لَ ْ ِِ   قَ  اَل )): عليااو الساالمواماا قولااو  ُْ ِ ْلَعْق  ِل  : ِإنَّ اْلَعاِق  َل ِلَداَللَ  ِة َعْقِل  ِه الَّ  ِ   علي  ه الس  المِقي  َل لَ  ُه: فَ َ   ْل َيْيَتِف  َ اْلِعبَ  ا

ََُّ ُُّ  َو اْهَ  وُّ َوهَ َّ  ُه ُُّ  َو رَبُّ   ُ ِقَواَم  ُه َو ِيََ تَ  ُه َوَُِّدايَ تَ  ُه َعِل  َم َهنَّ ا َُّ ًَاُِّيَ  ةن َوَهنَّ لَ  ُه نَاَع  ةن َوَهنَّ لَ  ُه َجَعلَ  ُه ا َاِلِق  ِه َََّبَّ  ةن َوَهنَّ لَ  ُه ََ َِ ُه َوَعِل  َم َهنَّ 
ََ َوَعِل َم هَ َّ ُه اَل ُيوَص ُل ِإَلْي ِه ِإالَّ ِ ْلِعْل ِم َونََلبِ ِه َوهَ َّ ُه اَل  ،َمْعِصَيةن  َِلِ  َتِف ُب ِبَعقْ فَ َلْم َيَِْد َعْقلَ ُه َيُدلُّ ُه َعلَ َ  ِِ ِه  يَ َ ْ ََ ِبِعْل َِلِ  ِل ِه ِإْن َمْ ُيِص ْب 

َِْب الَِّ   اَل ِقَواَم َلُه ِإالَّ ِبهِ   (2)((فَ َوَجَب َعَلَ اْلَعاِقِل نََلُب اْلِعْلِم َو اأْلَ
فقااد يقااال: الااو للياا  علااى ان العقاا  ال ياادرت مااوارل  بااة هللا وعااات و مطااو و اع ااو ومعصااي و، مطلقااا ،  اا  ابلعلاام ياادرت  لاا   لااو 

إال ابلسااماع عان الصااالقني )عليهماا السااالم( واحلاها : ان ىهنااا لائاارقن: لائارة العقاا  ولائارة العلاام ولطاا  األول معرفااة اخلااال   ولاي 
 ىذا. ويكره منهاوما ي عل   و ولطا  الثاين معرفة وشريعاوو وأحكامو وما حيب 

ال جر اة ومنهاا  ا   :الاوحي ومنهاا :منهاا: العقا  ومنهااوقد فّصلنا يف حبث آخر ان منافاذ ادلعرفاة ىاي عشارة  اني حقيقياة ومادعاة و 
 .(3) ل 

 األجوبة
 :عن  ل اجلواب وميكن 
ل ا فقط للداللةالعقل ْال علَ بعض ا، والَفَ  -9  علََ 

ََ )) عليااو السااالمأوال : ان قولااو  َِلِ   ر مقااّدر قطعااا ، وحيااث ان ال قاادي فااا) لو( لاا   لااو( علااى أي ) ((فَ لَ  ْم َيَِ  ْد َعْقلَ  ُه َيُدلُّ  ُه َعلَ  َ 
 والدلي : ،خالف األه  فال  د من للي 

، فحيااث ان يف  عااا األمااور لون  عااا ال عاان حجي ااو واالساا منا   ااو عاان  اا ه ان ساالال السااائ  ىااو عاان اال  فااا  ابلعقاا  -1
تَ َفُب ))قال فيما سب   عليو السالماإلمام  ارَتَ َ ا الَِِّت اَل يُ َ ْ َِ َْ ِإنَّ َهوََّل اأْلُُموِر َوَمْبَدَهَُّا َوقُ وَّتَ َ ا َوِع ُ  ،ٍء ِإالَّ ِبهِ  ِبَش َُّ اْلَعْقُل الَّ ِ   َجَعلَ ُه ا

ُْ َخاِلَقُ مْ  َْلِقِه َوُ وران ََلُْم َفِباْلَعْقِل َعًََف اْلِعَبا َِ ك فى  و إ ا  ويصح القول )حسبنا العقا ( مان  ا  حا اة فقد ي وىم ان العق  ي   (( ِيََةن 
لفاي اال  فاا  ابلعقا  ال لفاي معرف او حا   علياو الساالم واب اإلماام  ( فمصبّ إت الرسول والنق ، لظ  قول القوم )حسبنا   اب هللا

 .ىو و مطو للكذب مبا ىو ىو بعا موارل  بة هللا و مطو  معرف و حبب هللا للعدل و مطو للظلم وحبو للصد  من حيث 
ََ فَ َلْم َيَِ )) عليو السالم( قرينة م صلة متنع العقال ظهور قولو ابلعق واحلاه : ان السلال عن )اال  فا   َِلِ   ((ْد َعْقلَ ُه َيُدلُّ ُه َعلَ َ 

    يكفي  ولو من   م  القرينية ادل ص  دلنع العقال اإل ال .يف العموم 
ِإنَّ اْلَعاِق َل ِلَداَللَ ِة ))أر ع األمر يف لفي معرفة العق  دلاوارل  باة هللا و مطاو، إت العقا  لفساو إ  قاال:  عليو السالمان اإلمام  -2
ََ ))الاو ال يعارف ماوارل  باة هللا و مطاو وقاال:  و علاىفعقلو للّ  ((... َعْقِلهِ  َِلِ  عادم العاقا  فو ادان  ((...فَ لَ ْم َيَِ ْد َعْقلَ ُه َيُدلُّ ُه َعلَ َ 
علاى معرفاة  فاان عقلاو إ ا للّاوىهنا، فإ ا  ان  ل   اذل ، وىاو  اذل ،  عليو السالمعلى  ل  ىو ما يس ند إليو اإلمام عقلو لاللة 

فالااو امااا ان يكااون حجااة يف ادلااورلين أو ال  ااان حجااة: صااد  ورل الوليعااة... ا (   عااا مااوارل حااب هللا و مطااو ) حااب العاادل وال

                                                             

 أي على موارل  بة هللا و مطو و اع و ومعصي و. (1)
 .22ص 1 هران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، لار الك ب اإلسالمية  (2)
 را ع مدخ  إت علم العقائد: لقد النظرية احلّسية. (3)
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اسا دل  داللاة العقا  ولاوال الاو حجاة دلاا هاح االسا دالل  او  ا   اان  عليو الساالمحجة يف ادلورلين )إثباق  ولفيا ( إ  الفرض ان اإلمام 
ََ )) دلسا فال ماان،  عباارة أخاارا: ان اف كاون لاللااة العقا  حجااة  لهاااىااذا خلاا ، مان ال عبااد ا اا  َِلِ    ((فَ لَ  ْم َيَِ ْد َعْقلَ  ُه َيُدلُّ  ُه َعلَ  َ 

  و. ي ك فىو د عقلو يدل على  ل ( فالو إ ا ) ىو الو (1) داللة االق طا  أو اإلشارة
ََ ))اس دل  ا عليو السالم عبارة أخرا: ان اإلمام  َِِل  عان علاى  لا  خارج فإ ا و د العاق  عقلاو للّ  ((فَ َلْم َيَِْد َعْقَلُه َيُدلُُّه َعَلَ 

 .عليو السالم الم اإلمام   موضوع
فهو خاص مبا علم العق  الو ال يوها  إلياو إال  ((َوَعِلَم هَ َُّه اَل ُيوَصُل ِإَلْيِه ِإالَّ ِ ْلِعْلِم َونََلِبهِ ))اس دل  ا عليو السالمان اإلمام  -3
 علماو  قابح الكاذب وحسان الصاد  فالاو ال  اب   عقلاو علياو ر  ط اأي ماا أولعاو هللا فياو مان العلام وف   ما ما علماو العقا   ذاواوأ ،ابلعلم

علياو صصاي  العلام  ااو مان الما  أللاو  لااب احلاها ،  ا  يسا حي  القااول حبا اة العقا  يف مسا قالوو إت إمطااا  الما  حلجي او إال علااى 
يف إ اال  ال شاريعات عان هللا وماوارل  هالى هللا وعلياو والاو وسالم: ان العقا  يادرت قابح  اذب النا  أخاراو و لائر  ما سب ، و عبارة 

 –ك فاى ااا وإال للاعم عادم حجياة قاول النا  أهاال  إ  حي ما  الاو ع و ومعصي و وما حيبو هللا ويبمطو، فال  د ان يكون حجة  اوياة ي   ا
امااا لاو قلنااا ابن ىااذا لااا ال يعلمااو  )أو إلرا ااو لااو( يكااذب وال لافااع لااو إال القاول حبجيااة حكاام العقاا   قاابح  اذب الناا  –والعياا  ابهلل 

)الاين هاال  يف  ا  ماا ألقلاو  هلى هللا وعليو والو وسلمالن  إ   اية األمر ان يقول  ؛فيو إت أتييد من الشرع وسلس  العق     حي اج
فاال  اد مان القاول حبجياة حكام العقا   –والعياا  ابهلل  –فلعلاو يكاذب  ؟( ولكن مان أيان الاو هاال  يف ىاذا الكاالموعات لكم عن هللا

 ، ل سلس . قبح  ذ و، وإال، لو أر عنا احلكم  قبح الكذب إت الشرع
حيه  -2 ًفوا به اهَ  عليه السالمتص  من القبيح( نَ سَ ب )وع
ماان   نفسااو هاارل قباا   لاا  سسااطر   وسااعة لائاارة حجيااة العقاا  إت معرفااة احلساان والقباايح عليااو السااالممااا سااب  ماان اإلمااام اثليااا : 
 إ  قال )وعرفوا  و احلسن من القبيح(. األفعال

 إشيال: فالقطب حجيته ِاتية ال العقل
طع، فالقطع حجي و  اوية، ال العق ، لظ  القطع احلاها  مان األحاالم والرما  واالساطرالب فالاو حجاة علاى ال يقال: العق  إ ا ق

 .؟القا ع ال ألن ادلنامات والرم  حجج    ألن القطع حجة
 اجلواب: بل العقل أل ه مصيب ْائِان 

عااروض القطاع واساطة يف  انعباارة أخارا: للقطاع، عكاا  األحاالم والرما  وشابهها،   العلاةإ  يقاال:  ا  العقا  حجي او  اوياة وىاو 
 ، ف أم  فالو لقي .احلجية للعق  واسطة يف ثبوتاحلجية لألحالم لكنو 

 ا  منهماا القطاع، ان العقا  مصايب يف قطعاو لائماا ، اماا األحاالم فاالقطع   أفاال عبارة أخرا: الفر   ني األحاالم والعقا  حا  لاو 
حكام   ا  ماار ب، فمن  ل  يعلم ان العقا  حجاة  ذاواو حياث أهااب الواقاع لائماا  يف  دلاه  اجلطا   و ني ادل ني يدور احلاه  منها 

  و، عك  األحالم اليت يصالف ان يطا   الواقع فكي  وكون حجة  ذاهتا أو ح  حجة عرضية مالامت  البة ادلخالفة للواقع؟
 ااالوحي يف حجي ااو الذاويااة أللااو لائمااا  يفيااد القطااع ىااو   )وىااو لائمااا  يفيااد القطااع يف مسا قالوو( عباارة اثلثااة: العقاا  إ ا أفااال القطااع 

وىاو لائماا  ال ئطال الواقاع، و ماا ال يصاح القااول ان الاوحي حياث أفاال القطاع  اان القطااع احلاها  مناو حجاة  اوياة ال الاوحي لفسااو،  
ًينوصلَ هللا  ذل  ال يصح القول  نظ   ل  يف العق  والقطع احلاه  عنو. وللبحث هلة إب ن هللا وعات.   علَ آو د و له الطاُّ

 (.372األمايل للطوسي: ص) (( تَ َعطًَُّوا ِ اِلْسِتْغَفاِر اَل تَ ْفَضْحُيْم َرَواِئُح ال ُُّ وبِ )) :عليو السالم قال أم  ادللمنني
                                                             

   ران يف   اب ادلعاريا وال ورية: )النوع الثالث: لاللة اإلشارة  (1)
  واألمشا  أن يعارف  اا: مااا   لكان ىاذا ال عريا  انقاا وقاهار، واألل .(ماا   يقصاده ادلا كلم لكناو يعاّد مان لوا ماو)ومان ألاواع ادلعااريا لاللاة اإلشاارة، وقاد عرفهاا الابعا  اا: 

ن قا  مناو إلياو عرفاا  أو عقاال  حبكماة يقصده ادل كلم، أو   يظهر منو يف ابلئ النظر أن ادل كلم قصده، و  يوضع لو و  يس عم  فيو، لكنو عد من لوا مو أو ما يسا دعيو، وي  
 ، وو و ىذه القيول واإلضافات يظهر ابل د ر، ولع   عطها سيأيت(.«ثباق  أو مبناسبات احلكم وادلوضوع أو   ىا، سوا  أ ان من لوا مو ثبوق  أم إ


