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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

 أنعلى ذلك مـن   األعالممن  دعد أوردهالذي  اإلشكالوالزال احلديث حول االستدالل بالعقل على حرمة الكذب بقول مطلق 
  .قبح وال حرمة وإال فال فقطكان ذا مفسدة  قبحه لوبل يدرك ، قبح الكذب بقول مطلقب -او ال يدرك  -العقل ال حيكم 

وقلنا ان احلسـن  ، نيامث بتعدد معاين احلسن والقبح ثا، هذا أوالالتحرمي والتقبيح أسباب حكم العقل ب أقسامواجبنا عن ذلك بتربيع 
 إمااليت وأو املفسدة املوافقة للمصلحة  يراد ما وأخرى، او الروح او العقل املنافرة إما للنفس او اجلسد املالئمة و تارة يراد ماوالقبح 

  وتارة ثالثة يكون معىن احلسن والقبح هو الكمال والنقص ، ان تكون شخصية او نوعية او مقيسة جلهة ما
  أيضاًبعض األفعال يتصف ما الكمال والنقص : فع توهمود إضافة

عن  أجنبياً - هذا بناءا على -بالصفات وعليه سيكون البحث  مها مما خيتصانالكمال والنقص  أنان البعض توهم  :ونضيف ملا سبق
  ، لألفعالالن كالمنا هو عن التحسني والتقبيح العقليني ؛ مقامنا 
مـن   الطاعة فعـل فان ، كطاعة العبد سيده تبارك وتعاىل، أيضاً األفعالقص هو مما تتصف به بعض الكمال والن إناحلق هو لكن و

وهو  - فيما بعد لهوهو من االمثلة املعروفة وسنشري  - آخروكذلك يف مثال  ،نقص وقبيحوهو  أيضاوعصيانه فعل ، وهي كمال األفعال
   .تنعألنه نقص فهو مم ،قبيح فانهاهللا تعاىل  منالكذب  صدور

  االنبغاء بأقسامه: املعىن اخلامس
هـو   التعبري مبا األوىل إنوقلنا ، ما للفعل او االتصاف او الوجودفان االنبغاء ا، أضفناهاه اليت بِعاملعىن اخلامس فهو االنبغاء بش وأما

  )١(.االقتضاء املتقدممتفرع عن  املتأخرأي االقتضاء فان االنبغاء ، سابق رتبة
  أربعة أقسام: ءاالقتضا أقسام

 األقساموهذه ، االشاعرة و واالخبارينيوالفالسفة  األصولينيحمل الرتاع بني  هو وهذا، أقسام أربعة االقتضاء على إن: ونضيف هنا
  :هي

  ضاء الذايت تاالق: أوال 
كالعدل فان اقتضاءه وذلك ، )٢(األصولينيمجهرة كبرية من  إليهوقد ذهب  األولأي رهذا هو ال، احلسنالشيء بذاته يقتضي  إن مبعىن

حسناً يف  ملا كان العدل أو اللحاظ حبيث لوال هذا التطابق أو على نفس التطابق العقالء آراءتطابق حلاظ للحسن ذايت وليس موقوفا على 
  .وهذا الكالم باطل بالضرورة ، ذاته

   )٣(العقالء آراءتوافق وتطابق ل نظراً حسن الفعل: ثانيا
بـو  الشيخ  رأيو ههذا ، تبانيهم عليه العقالء و آراءبربكة توافق وتطابق  وإمنا حسن الفعل ال لذاتهيكون  إنفهو  القسم الثاين وأما

   .وتبعه على ذلك العالمة املظفر علي بن سينا
   )٤(حسن الفعل شرعي: ثالثا

                                                             
  .هو الوجه الذي يلي الغري –يف املقام  –إذ االقتضاء هو الوجه الذي يلي الشيء واالنبغاء  )١(
مبحث املستقالت العقليـة   ٢١١ص ١أصول الفقه ج(وان أنكره بعض املتأخرين كالشيخ املظفر يف أصوله تبعاً ملنطق االشارات، مرجِعاً له إىل القسم الثاين وهذا غريب من مثله  )٢(

 وقد فصلنا ذلك سابقا فراجع) أسباب حكم العقل العملي باحلسن والقبح -٤
  .وهذا هو املعىن السادس اآليت )٣(
  .وهذا هو املعىن الثامن اآليت )٤(
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هذا هـو  و، نها بسبب ان الشارع قد حسوإمن، ذاته وال بسبب تباين العقالء عليهأن حسن الفعل ليس لالرأي الثالث فهو يرى  وأما

، بالشارعاحلسن  يرهناالشعري  إن :الفيلسوفوفرق هذا عن ، قبحه نه الشارع والقبيح ماحس احلسن ما إنرأي االشاعرة حيث قالوا 
اعتبار الشـارع وتطـابق    انه ال واقعية ثبوتية للحسن والقبح وراء: واجلامع بينهما ،العقالءبتباين خبالف الفيلسوف فانه يرهن احلسن 

  .العقالء
، فسيكون حسـناً الظلم حسن  إنولو قال  –حبسب االشعري  –ذلك ككون إن الكذب حسن فسيفان الشارع لو قال : وعليه 

  .هو خالف البديهة والوجدانباطل ووهذا الكالم 
  الشارع كاشف عن احلسن او القبح الذايت :رأي االخباريني :رابعا

يقبلون بان احلسـن والقـبح    فام، )١(الثالثة املتقدمة لآلراءني وهذا الرأي حبقيقته ليس قسيما يهو رأي االخبارف وأما الرأي الرابع 
 اإلحاطـة العقل قاصر عن  إنوذلك ؛ ال عن طريق الشارعيء او قبحه االكتشاف حسن الش له عقلنا ال طريق إنذاتيان ولكن يقولون 

  ، بكل اجلهات
  .منحصرا بالشارع إثباتاالطريق يقول حلسن والقبح الثبوتني ولكن االخباري يقبل ا:  إذن

   .)٢(باجلهات الثالثة وعليه فان الكذب قبيح، ان املعىن اخلامس للحسن هو االقتضاء الذايت او الشارعي او العقالئي: واملتحصل 
  ما تطابقت عليه آراء العقالء: املعىن السادس

  وقد فصلنا احلديث عنه يف العام املاضي فراجع
  عليهتباين العرف العام او اخلاص ما : السابعاملعىن 

لباس اجلندي كعامل يلبس ، )٣(فالالعرف العام او اخلاص على حسنه فهو حسن وإال  ما تباىنفهو  املعىن السادس للحسن والقبح وأما
   .)٤(ختتلف حبسب املكان والزمان واألعراف وهذه عرفية ،املروءة ن منافياتفان ذلك م، أشبهاو ما ، يف غري وقت احلرب عبثا

  نه الشارع أو قبحهما حس: احلسن والقبح شرعيان :الثامناملعىن 
  .ذلك إىلوقد اشرنا  ،بعكسه والقبيحنه الشارع حس ن ماساملعىن السابع فهو ان احلَ وأما 
  .فهو حسن تضمن او استلزم احلرج وإال هو ما القبيحان  البعض من إليه أشار وهو ما :التاسعاملعىن  

  لبعضها اآلخرالعوامل  مطابقة بعض: العاشراملعىن 
  :وهوللحسن والقبح  )٥(عاشراًونضيف معىن  
ظـي  الوجود العيين والذهين واللف أي، بعضها مع بعض الوجودية األربعةتطابق العوامل والقبح كثريا ما يكونان مرنني بان احلسن  

  ، وإال فقبيحمع سابقه، تطابق فيه العامل املتأخر رتبة  فاحلسن هو ما، والكتيب
  النسب إحلاق :مثال أول

مفسدة خارجية كطمـع يف  أية  مع فرض انه ال يترتب على ادعائهحىت شك  فان ذلك قبيح بال أبيهينسب نفسه لغري وذلك كمن 
ولذا فادعاؤه هذا قبيح ، نفسه إليها انه يف منت الواقع ال نسب بني املدعي ومن نسب ة هناملشكلة الوحيدحمرمية أو غريمها، فان ارث او 

وان شئت قلت عدم تطابق عامل الوجود االعتباري ، عامل الوجود اخلارجيمع  –ه ادعاؤ –عدم تطابق عامل الوجود اللفظي وما ذلك اال ل
                                                             

  .فانه من عامل اإلثبات وتلك من عامل الثبوت )١(
 .أو حتسينهتوافق العقالء وتقبيح الشارع واالقتضاء الذايت  )٢(
  ون ضدا له او نقيضا واحلسن إما ان يك )٣(
  وأما منشأ التباين فلعله العادة او اخللق النفسي أو االنفعال النفساين كالغرية او احلمية او ما أشبه )٤(
  وهذا معىن جديد للحسن والقبح ويفتح أبواباً عديدة للبحث  )٥(
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  ).النفس األمري أي اخلارجي(مع سابقه 

   تعاىل الكفر باهللا: مثال اخر
  تعاىل؟  باهللاما منشأ قبح الكفر : وهو الكفر باهللا إذ نسأل آخروهذا مثال 

ال  لكنه –او مما هو يف صقع النفس  –ين هد وهو الكفر هو من دائرة عامل الوجود الذلذلك هو ان هذا املعتقَ )١(املنشأ إن: واجلواب
  .املفسدة املترتبة عليه دنيوياً والعقوبة أخروياًع النظر عن فهو قبيح وهذا القبح ثابت بقط لذايطابق الواقع اخلارجي و

  ؟ )٢(حسنا او قبيحا حينئذ بالكفر فهل يكون الكفر أمرنااهللا سبحانه  أنوهنا مبحث يذكره املتكلمون وهو انه لو فرض 
وجد فيه وجـه  ولكن  ،باق على حاله ،املعتقد والواقع: نظراً لعدم مطابقة العالَمني ،فان القبح الذايت، يوجد هنا وجهان :واجلواب

  ، فيقدم عليه األوللب الثاين على يتغوباب التزاحم  فاندرجإطاعة هللا حسنٍ عارض وهو كونه 
  وللكالم تتمة  .كما سيأيت بإذن اهللا تعاىل الثالثة األعالمتنقيح ونقد كالم يف أيضاً سينفع هذا املعىن اجلديد و

  نصلى اهللا على حممد واله الطاهريو

                                                             
 .أي من مناشئ ذلك )١(
وهذه قضية شرطية وصدقها غري موقوف على إمكان املقدم، بل هي تنسجم حىت مـع   )ه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَلَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِالَّ اللَّ(: قال تعاىل )٢(

  امتناعه كما يف اآلية فان التايل يترتب على نفس املقدم املمتنع 


