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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

عدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على 
 .ال باهللا العلي العظيمإوال حول وال قوة  مجعني،أ

 ،يالوجوب العقالئ إىلربع لالجتهاد والتقليد واالحتياط ووصل الكالم كان الكالم يف الوجوبات األ
 عليها، ينبغي البحث عن ماراء وراء تطابق اآل ن املشهورات باملعىن األخص مما هلا واقعأبعد اتضاح و

  ؟هو مالك الوجوب العقالئي

  نقد تعريف احملقق االصفهاين

راء العقـالء  آالقضايا املشهورة اليت تطابقت عليها ( :بـاألصفهاين عرف األحكام العقالئية احملقق 
  ١.)م والعدوانلكحسن العدل وقبح الظللنوع  إبقاًء للنظام أو حفظاً

  :من جهات ثالثة، وذلك، تعريف باألخصهذا لكن 

حفظاً للنظام وإبقاًء للنوع، أمـا أوالً  العقالء  راءآ عليها عم مما تطابقتأالعقالئية هي  األحكامن أل
فظ واإلبقاء مصداقان أو فلكوما مندرجني حتت عنوانني كليني كان ينبغي أن جيعال مها املدار واحل

 انئـد قاء النوع عاا حفظ النظام وإبعنوانو ،فسدةاملنفعة أو دفع املجلب نوعان هلما، والعنوانان مها 
 ٢ملفسـدة  للمنفعة أو دفعـاً  ما جلباًإفظ النظام ملوضوعية فيه بل العقالء ال حيكمون حبألن ألحدمها 

جبلب منفعـة أو   ما ثانياً فألن التخصيص حىتوإبقاء النوع هو جلب منفعة ودفع مفسدة كذلك، وأ
نظـراً  و أللنعمـة   اًشكرقد يكون  -أي ما تطابقت عليه آراء العقالء-دفع مفسدة ال وجه له ألنه 

  .الستحقاقل

و دفع أ ما ألجل جلب منفعةإ ،راءما تطابقت عليها اآلهي خص ن املشهورات باملعىن األإ :واحلاصل
هم ؤراآحكم به العقالء وتطابقت عليه مما كرام املعلم إ مثالًف ،قاقو االستحأشكر نعمة  وأمفسدة 

                                                             
 .٣١، ص٢ج: اية الدراية يف شرح الكفاية ١
ولذا لو كان حفظ النظام القائم ـ كبعض األنظمة اجلائرة الغامشة الظاملة كسلطان يزيد واحلجاج وصدام ـ ذا مفسدة ـ كما هو  ٢

ظام، النظام العادل أو النظام الذي يهدم ال ملفسدة فيه غالبة أو ملصلحة أقوى كذلك ـ لزم هدمه والقضاء عليه، اللهم إال أن يراد بالن
 .مزامحة، لكنه رجوع لألخص
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عبادة املوىل واطاعته واكـرام   وكذلك ال لصرف جلب املنفعة أو دفع املفسدة من باب شكر النعمة
، على سبيل منع اخللو، وإن تضمنا أيضاً جلب املنفعة و االستحقاقأللنعمة  ما شكراًإالوالدين فهما 
   .ودفع املفسدة

  .األولنيالعنوانني  نوعي وليس فقط ما ذكره من ،ربعة هي اليت تقع وراء املشهوراتالعناوين األ فهذه

و النوع مما تسمى بالتأديبات الصالحية أللنظام  راء العقالء حفظاًآتصادقت عليه ما  فألن: وأما ثالثاً
لقضايا املشهورة اليت تطابقـت  هي كما قال أحكام عقالئية، لكنها ال تنحصر ا، إذ تشمل أيضاً ا

كحسن الكرم والشـجاعة ومـا    "نسان اال الطبع وخلقأي "تقتضيه السجية عليها آراء العقالء مما 
 دائـرة خيرجهـا عـن   لكن حسب تعريف االصفهاين  فهذه أيضاً أحكام عقالئية ال دافع هلا، شبهأ

القسم الثالث وهو االنفعاليات  الئيةكما تشمل األحكام العقاحلق دخوهلا ومع أن حكام العقالئية واأل
حكام عقالئية ولكن التعريف ال أ أيضاًفهذه  ،نفةوهو ما اقتضته العاطفة كاحلياء والغرية واحلمية واأل

  .يشملها

  موطن حكم العقالء وموطن حكم العقل

 بـني وما هو الفارق  ؟هو موضع حكمهم ينوأ ؟العقالئية حكاماألما هي دائرة : والسؤال اآلن هو
 فكيف يكون قسيماً ١هو حكم للعقلحكم العقالء  أن الظاهر نأل حكام العقالئية؟واأل حكم العقل

  له؟

ن أي الدائرة النازلة رتبة ع ،حكام العقليةالدائرة الالحقة لأل ن دائرة األحكام العقالئية هيإ: واجلواب
 الصـغريات هو أي موطنها  طبيقالت هو حكام العقالئيةموطن األ :دقأوبتعبري  ،حكام العقليةرتبة األ

هو تطبيق هذا احلكم الكلي على املصداق ف ،الكلياتعلى حيكم ال حيكم يف اجلزئيات بل العقل ألن 
دفع املضرة البالغة وشكر حسن ووجوب من الكليات ، وكمثال فإن وليس شأن العقل شأن العقالء

 ى حسب ما يقتضيه االستحقاق الـذايت، وكذا اإلتيان بفعل علالنعمة اجلسيمة وجلب املنفعة البالغة 
  .فهذه مما حيكم ا العقل لكن تطبيق هذه الكليات على املصاديق هو شأن العقالء

                                                             
  .إذ ال حيكم العقالء بشيء إال وقد حكم العقل به، وبالعكس ١

 ؟
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 مسي حكماً ،وضوع حكم العقلو فرد مأو صنف أكلما حكم العقالء فيما هو نوع  :خرىأوبعبارة 
  عقالئياً

نواع مث على األ ـ أي األحكام ـ ملوضوع حكم العقالء، وتطبيقهاحكام العقل كاجلنس أموضوع ف
ال حيكم بلزوم حفـظ   ، وعلى هذا فإن العقلدائرة حكم العقالء هي فرادصناف مث على األعلى األ

هـم الـذين   منا العقالء ، إوجلب املنفعة البالغة كم بلزوم دفع الضرر البالغبل حي ،النظام مبا هو هو
واجب لكونه صنفاً النوع فيقولون حفظ النظام و هذا أهذا الصنف  علىيطبقون هذه الكربى الكلية 

  ١.الكربى العقلية الكليةأو نوعاً لتلك 

 ،منا النطباق عنوان موضوع حكم العقل عليهإيوجبون حفظ النظام بذاته و العقالء ال :دقأوبتعبري  
قـد  بـل   ،وببالوج عقلية عليه فال حكم للعقالء حينئذم انطباق تلك الكربى الدولذا لو فرضنا ع

مام احلسني عليه كما فعل اإلبالغة ن حفظ النظام فيه مضرة أالعقالء  رأى لوبالعكس كما حيكمون 
يعمل (و ٢)يدع فيئكم زهيداً وزرعكم حصيداً( طاغوتياً ذا كان نظاماًإنه إالسالم بالثورة على يزيد ف
، ومن ذلك يظهر أن الكليةلتلك الكربى  اًفقد انسلخ عن كونه مصداق ،٣)يف عباد اهللا باإلمث والعدوان

ع الضرر البالغ دف(ما األحكام العقلية الكلية أ ،وقد ال تنسلخ اموضوعاحكام العقالء قد تنسلخ عن أ
وهذا فرق  موضوعاا،ال ميكن انسالخها عن ف )املنفعة اجلسيمة واالستحقاقوشكر النعمة وجلب 

  .حكام العقالئيةالعقلي واأل بني احلكمجوهري 

  م ال؟أللعقالء خارج دائرة التطبيقات حكم  هل: سؤال

الكشف عـن  أي ( كاشف ال احلاكمالن دورهم خارج دائرة التطبيقات هو دور إالظاهر  :واجلواب
حجة بل هو مبا هو هو ال االمجاع حجة  إنمجاع فوهذا نظري حبث اإل )األحكام العقلية عند الشك

  .عن الكتاب والسنة كونه كاشفاً رباعتبا

                                                             
نصور من حكومته فيها ال خيفى أن ما ذكر مبين على رأي املشهور من عدم حكومة العقل يف املصاديق واجلزئيات، أما على الرأي امل ١

أيضاً، فتكون األحكام العقالئية يف جوهرها مساوية لألحكام العقلية، نعم قد يصطلح ا على بعض أنواعها، كما فيما ذكرناه يف 
 .، فتأمل)وبتعبري أدق(
حبار األنوار، وموسوعة  ، وعنه٣٥٥باب معاين قول فاطمة الزهراء سالم اهللا عليها، لنساء املهاجرين، ص: معاين األخبار للصدوق ٢

 .أحاديث أهل البيت عليهم السالم
  .٣٨٢، ص٤٤ج: حبار األنوار ٣
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حكـام  ذا حكموا يف األإ شفكالقالء صرف عال دور نأعلى القول ب استدراكاً- ن يقالأال إاللهم 
 ىلإن مرجع حكمهـم  إليقال ىل بعض فقط إحاد املنظمة لبعضها ن املراد بالعقالء ليس اآلإ :-العقلية

ن احتـوى علـى العقـل    العقالء مب بل املراد التطبيقات،حكم العقل يف خارج دائرة  الكشف عن
  .، فتأملفقط احلكم ال الكشفن هلم ذا اللحاظ إقد يقال  مة مثل التجربة واخلربة وحينئذيمبض

  هل الوجوب التخيريي، حكم عقالئي؟

مصداق من  "االجتهاد والتقليد واالحتياط" حد الثالثةريي أليفهل الوجوب التخوبناء على ما سبق 
   ؟م الأمصاديق حكم العقالء 

 يتوقـف علـى  لكن حتقيق الكالم  ،منطبق )التطبيق(ط الذي ذكرناه من ن الضابإالظاهر  :واجلواب
 ب التعلم نفسي فحينئـذ ن وجوأذا قلنا بإفيف وجوب التعلم وأنه نفسي أو مقدمي؟  مبحث مبنائي

ام كحأمعرفة و جلب املنفعةالعقل حيكم بوجوب ألن من مصاديق حكم العقالء  اًتكون الثالثة مصداق
، بناء على الوجوب النفسي، ذات مصـلحة  ومن بيده العقوبة واملثوبة واملفاسد احمليط باملصاحل املوىل

على ف ذاتية، فهي من مصاديق جلب املنفعة بذاا، كما أا يف الوقت نفسه مقدمة جللب منفعة املتعلَّق
وجوب ذا مل نقل بالإما أو ،للكربى الكلية على مصاديقها اًون املقام تطبيقالقول بالوجوب النفسي يك

واملقدمية  من باب االستلزام من باب التطبيق بلفال يكون األمر ملقدمية ابأو قلنا بالطريقية بل  النفسي
، نعم حيث ربعاملالكات األلتحقق بعض أو كل مقدمة  "االجتهاد والتقليد واالحتياط" كوالاحملضة 

لعقالء بوجوا يكون من حيكم العقل بوجوب مقدمة الواجب، وكانت هذه الثالثة مقدمة، فحكم ا
  .باب التطبيق واالنطباق

 ربععن كوا مصاديق لتلك األ "اطياالجتهاد والتقليد واالحت" لو جردت هذه العناوينوعلى هذا ف 
ملا  ،مقدمات هلا أو اًوجردت عن كوا طرق "جلب النعمة ودفع املضرة وشكر النعمة واالستحقاق"

سلب امللزوم  إىلالزم ونفيه لين ننتقل من سلب االربهان اإلنا بإن: واحلاصل ،حكم العقالء بالوجوب
هذه الثالثة مقدمة وال  ال حيكمون على هذه الثالثة بالوجوب كلما مل تقع ن العقالءإذ رأينا أ ،ونفيه
وللحديث صـلة   ،بنقيض ذلك عليها بل قد حيكمون ،نطباقالمن باب ا كانت مصاديق وال اًطريق
 .له الطيبني الطاهرينآاىل وصلى اهللا على حممد ون شاء اهللا تعإتأيت 


