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أ.م.د .سحر كاظم عبد الزهرة الوائيل
جامعة الكوفة  -كلية الفقه
املقدمــــة:

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة

االجتهــاد إن مل يكــن هــو أســاس
ِ
ــح لــه املجــال يف
االجتهــاد ،ف ُفت َ
تفســر القــرآن الكريــم والســنة النبويــة

حممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن .

عــى األلفــاظ هــذا مــن جانــب  ،ومــن

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املطهــرة ،وبــن معانيهــا ودالاللتهــا

والســام عــى أرشف اخللــق أمجعــن
فقــد مــ ّن اهلل تعــاىل عــى اإلنســان

جانــب آخــر أتيــح لــه املجــال أن جيتهــد

املخلوقــات التــي تشــاركه يف بقيــة

إليهــا بنفســه لتصبــح مــن األحــكام

يف كثــر مــن األحــكام والتــي اهتــدى

بالعقــل وميــزه بــه عــن ســائر

الرشعيــة التــي يلتــزم هبــا النــاس.

املزايــا ،وهبــذا صــار اإلنســان خليفــة

كــا وجعــل حفظــه مــن الرضوريــات

اهلل يف أرضــه ،وســخر لــه مــا يف الــر

التــي ال بــد منهــا يف املحافظــة عليهــا،

والبحــر ،وبــه كلفــه لعبادتــه وطاعتــه،

وحرمــة كل مفســدة معنويــة كانــت

فصــار منــاط التكليــف وأساســه.

فــا عجــب إذن أن يتــاح هلــذا العقــل

أم ماديــة تــؤدي إىل تعطيلــه أو تســبب

والنظــر ،حتــى صــار جــزء ًا مــن أدوات

والكثــر ســواء  ،ثــم إن اســتنباط

الــرر بــه ،فكانــت احلرمــة يف القليــل

احلريــة بضوابطهــا يف التفكــر والتدبــر
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االحــكام الفقهيــة يعــد مــن أرشف

ألنــه َي ْع ِقـ ْـل بمعنــى الربــط واإلحــكام

وأنتجــه العقــل وبــن مــا نقلــه النقــل،

ارتــكاب مــا يقبــح وتــر عاقبتــه ( . )2

العلــوم ألنــه جيمــع بــن مــا تــوارده
فــكان العمــدة يف االجتهــاد واســتنباط

األحــكام الرشعيــة مــن األدلــة
والنصــوص ،فهــو العاصــم لذهــن

الفقيــه عــن اخلطــأ ،والوســيلة الناجعــة
حلفــظ الديــن وصيانــة الرشيعــة،

فالفقيــه واملفــر واملحــدث والقانــوين

ثانيا  -العقل يف االصطالح

تعــددت تعريفــات العقــل يف
االصطــاح لكونــه اســم مشــرك
ٍ
ملعــان عــدة ،كــا أهنــا توزعــت بــن
فريقــن :األول هــو اجلمهــور مــن

العلــاء والثــاين هوفريــق الفالســفة

()3

الــكل بحاجــة إىل معرفــة أصــول الفقه.

فمــن تعريفــات الفريــق األولَّ ،
أن

املبحث االول

 -1القــوة التــي يوجــد هبــا التمييــز بــن

مفهوم العقل وحجيته

املطلب االول  :العقل يف اللغـة
واالصطالح

أوال  -العقل يف اللغـة:

العقــل اســم لـــ:

احلســن والقبــح ،ومنــه مــا ُينقــل عــن

أيب عــي اجلبائي(ت303:هـــ) قولــه:
العلــم الصــارف عــن القبيــح الداعــي
إىل احلســن

() 4

قــال اجلوهــري :العقــلِ ،
احل ْجــر

 -2جمموعــة املعــاين الكليــة الذهنيــة

البعــر ،وهــو احلبــل الــذي ُيشــد بــه

املصالــح واألغــراض ،وممــن ذهــب

والنهــى ،وقيــل إنــه مشــتق مــن عقــال
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وظيــف البعــر مــع ذراعــه يف وســط
الــذراع(.)1

ـس،
وقــال ابــن منظــور :واعتقــلَ :ح َبـ َ
و َع َق َلــ ُه عــن حاجتــه َي ْع ِق َلــ ُه و َع ِق َلــ ُه
وتعقلــه واعتقلــه :حبســه ،والعقــل هــو
التمييــز الــذي بــه يتميــز اإلنســان مــن
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واملنــع ألنــه يمنــع صاحبــه مــن

ً
عقــا
ــمي العقــل
وس ّ
ســائر احليــوانُ ،

التــي تكــون مقدمــات تُســتنبط هبــا

إليــه القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل (ت:
415هـــ) يف قولــه :العقــل (عبــارة عــن
مجلــة مــن العلــوم خمصوصــة ،متــى

حصلــت يف املكلــف صــح منــه النظــر
واالســتدالل والقيــام بــأداء مــا ك ّلــف
بــه)(.) 5
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 -3اهليئــة املحمــودة لإلنســان يف

) ( .) 8واملازنــدراين (ت1081:هـــ)،

الــرازي (ت606 :هـــ)( :أنــه غريــزة

األشــياء عــى مــا هــي عليــه يف نفــس

حركاتــه وســكناته ،كــا يف قــول
يتبعهــا العلــم بالرضوريــات عنــد

ســامة اآلالت ،والنائــم مل يــزل عقلــه
وإن مل يكــن عا ًملــا)(.)6

وأمــا تعريفــات فريــق الفالســفة ،فعــى
ثامنيــة معـ ٍ
ـان ،منهــا:
 -1أنــه قــوة للنفــس ،مســتعدة لقبــول
ماهيــات األشــياء جمــردة عــن املــواد.

يف قولــه( :نــور ُيعــرف بــه حقائــق

األمــر) ( .) 9ولعلــه هــو األرجح الســيام
ِ
عــال بيــت
وأنــه قريــب مــن تعريــف
الوحــي ،أمــر املؤمنــن عــي ابــن ايب

طالــب ( عليــه الســام ) يف قولــه:
دراك حميــط باألشــياء
العقــل (جوهــر ّ
مــن مجيــع جهاهتــا ،عــارف بالــيء
قبــل كونــه ،فهــو ع ّلــة للموجــودات

 -2أنــه ماهيــة جمــردة عــن املــادة،

وهنايــة املطالــب)( .)10

مــن خــارج.

مــن مجيــع جهاهتــا عــى اعتبــار أنــه
الصــادر األول وع ّلــة لــكل مــا دونــه -

مرتســخة يف النفــس عــى ســبيل أصــول
 -3أنــه جوهــر جمــرد مفــارق عــن
املــادة ذا ًتــا وفعـ ً
ـا ،ومنهــم ابــن ســينا

يف قولــه( :العقــل :جوهــر جمــرد عــن
املــادة مــن كل اجلهــات ،وهــو املحـ ّـرك

بحركــة الــكل عــى ســبيل التشــوق
عــن املوجــود األول) (. )7

ثالثا  -تعريف العقل عند املتكلمني:

والع ّلــة حميطــة باملعلــول  -فلــو مل يكــن

حمي ًطــا مــن مجيــع اجلهــات لــزم أن
يســتغني عنــه مــن اجلهــة التــي مل حتــط
الع ّلــة منهــا ،وهــذا ُخلــف .فوجــب
أن يكــون حميــط بــا دونــه مــن مجيــع
اجلهــات( .) 11وإذن فالعقــل عنــد أمــر

املؤمنــن( عليــه الســام ) موجــود

ومــن متكلمــي اإلماميــة َمــ ْن آمــن

مســتقل بذاتــه ،وهــو مــا أكــده اإلمــام

ّ
كالعلمــة احلــي
ومفارقتــه عــن املــادة،

(ملــا خلــق اهلل العقــل اســتنطقه ثــم

هبــذا القــول ،واعتقــد بجوهريــة العقــل
(ت728 :هـــ) ،يف قولــه :العقــل،

(جوهــر مفــارق يف ذاتــه وفعلــه للــادة

أبــو جعفــر ( عليــه الســام ) بقولــه:
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لنفســه .ووجــوده أول وجــود مســتفاد

إذ عــدَّ العقــل جوهـ ًـرا حمي ًطــا باألشــياء

قــال لــه :أقبــل فأقبــل ثــم قــال لــه:
أدبــر فأدبــر ثــم قــال :وعــزيت وجــايل
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مــا خلقــت خل ًقــا هــو أحــب إيل منــك
وال أكملتــك َّإل فيمــن أحــب ،أمــا

) ،واملســموع هــو املــراد بقولــه (صــى

أعاقــب ،وإيــاك أثيــب) (.) 12

للعبــاد شــي ًئا أفضــل مــن العقــل فنــوم

إين إيــاك آمــر ،وإيــاك أهنــى وإيــاك

اهلل عليــه وآلــه وســلم) :مــا قســم اهلل

عــى َّ
يفصلــون تعريــف
أن أهــل املعرفــة ِّ

العاقــل أفضــل مــن ســهر اجلاهــل...

عــامل اإلمــكان ،إىل قولــن  ..األول:

أهنــا قوتــان أخريــان ،إحدامهــا مــا

العقــل بحســب درجــات وجــوده يف

الــدراك)...
هــو (اجلوهــر املجــرد
ّ
يف عــامل األمــر ،والثــاين :هــو (القــوة
القــادرة عــى العلــم باملقــوالت) يف

( -)17أي العقــل املكتســب -وقيــل:
حيصــل هبــا العلــم مــن التصــورات
والتصديقــات احلاصلــة للنفــس

الفطريــة وهــي حاصلــة بالطبــع،

عــامل اخللــق ..وعاملــي األمــر واخللــق
إشــارة إىل قولــه تعــاىلَ ...{ :أ َل َلــ ُه

الواحــد ،والشــخص الواحــد ال

هــو عــامل العقــل والــروح ،وعــامل

باالكتســاب كالعلــوم املســتفادة مــن

ْ
ـق َواألَ ْمــر ..) 13( }...فعــامل األمــر
الَ ْلـ ُ
اخللــق هــو عــرض عــامل األمــر ومتعلــق

بالطبيعــة واألجســام(.)14

ومنــه مــا ُينســب() 15إىل أمــر املؤمنــن

عــي ابــن ايب طالــب ( عليــه الســام )
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قولــه:

رأيــت العقـــل عقليــــن
ُ

كالقــول بــأن االثنــن أكثــر مــن
يكــون يف مكانــن ،واألخــرى حاصلــة

التجــارب بمجــاري األحــوال ،فمــن

اتصــف هبــا يقــال لــه أنــه عاقــل يف

العــادة(.) 18

وممــا ســبق يمكــن اخلــروج بتعريــف

للعقــل مــن خــال اجلمــع بــن تعريفي

فمطبــوع

الفالســفة واملتكلمــن ســ َّيام وأهنــا

وال ينفـع مسـمـوع إذا مل يـك مطبـوع

عــي ابــن ايب طالــب

(عليــه الســام

ممنــوع...

وأول خلــق اهلل تعــاىل وهــو النــور

ومسمـــوع

كــا ال تنفــع الشمــــس وضــوء العني
إذ قيــل يف رشحــه :املطبــوع هــو املــراد
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خلقــت خل ًقــا وأحــب إيل منــك

(16

بقولــه تعــاىل خطا ًبــا (للعقــل) :مــا

يتوافقــان مــع تعريــف أمــر املؤمنــن

) وأخبــار خلــق العقــل واالســتنطاق،
النبــوي  -صلــوات اهلل عليــه وعــى

آلــه األطهــار . -فيكــون تعريــف
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دراِك حميــط
العقــل بأنــه :جوهــر جمــرد َّ

عــي،
تكلمــه بالــكالم فيقــول :أعــد
ّ

نفــس األمــر ،غــر متعلــق بجســم ولــه

ـي)
كــر ،فهــو يقــول لــك :أعــد عـ ّ

بحقائــق األشــياء عــى مــا هــي عليــه يف

تعلــق التدبــر والتــرف فيــه.

فــذاك الــذي ُر ِّكــب عقلــه فيــه بعدمــا

(.) 19

أمــا حــظ اإلنســان منــه يف هــذه النشــأة

املبحث الثاين

الفطــري لتعقــل األمــور مــن املضــار

املطلب االول  :حجية العقل

 الدنيويــة -فهــو قــوة االســتعدادواملنافــع وغريهــا مــن املــدركات

النظريــة والعمليــة.

غــر أن هــذا اإلدراك يكــون متفاوتًــا
مــن فــرد إىل آخــر – كل بحســب
ويعضــد ذلــك مــا نقلــه
اســتعداده –
ِّ
الكلينــي عــن إســحاق بــن عــار قــال:

( قلــت أليب عبــد اهلل عليــه الســام :
الرجــل آتيــه وأك ّلمــ ُه ببعــض كالمــي

فيعرفــه ك ّلــه ،ومنهــم مــن آتيــه فأك ّلمـ ُه
بالــكالم فيســتويف كالمــي ك ّلــه ثــم

كالمــك فيعرفــه كلــه فــذاك َمــ ْن
ُع ِجنــت نطفتــه بعقلــه ،وأمــا الــذي
تكلمــه فيســتوىف كالمــك ثــم جييبــك

عــى كالمــك فــذاك الــذي ُركِّــب
عقلــه فيــه يف بطــن ُأم ِ
ــه ،وأمــا الــذي
ّ

ُذكــر العقــل يف نحــو تســعة وأربعــن
موض ًعــا يف الكتــاب العزيزتأكيــدً ا عــى
أمهيــة إعاملــه والتدبــر بــه ( ، ) 20وأنــه

منــاط التكليــف ،منهــا قوله تعــاىلَّ { :
إن
ض و ْا ْختِ َل ِ
يف َخ ْلـ ِ
ف
الســاوات واألَ ْر ِ َ
ـق َّ
ــار وا ْل ُف ْل ِ
ــك ا ّلتِــي َ ْت ِ
ــري
الليــل َوالن ََّه ِ َ
ِف ا ْل َب ْحـ ِ
ـع النَّــاس َو َمــا َأ ْنـ َـز َل
ـر بِـ َـا َينْ َفـ ُ
اهللُ مــن الســا ِء ِمــن م ٍ
ــاء َف َأحيــا بِ ِ
ــه
َْ
ْ َ
َّ َ
َ
ِ
ِ
األَ ْر َض َب ْعــدَ َم ْو ِ َتــا َو َب َّ
ــث ف َيهــا مــ ْن
ـة وت ِ ِ
ٍ
الر َيـ ِ
ـحاب
السـ َ
ـاح َو َّ
َصيــف ِّ
ك ُِّل َدا َّبـ َ ْ
ــن الســا ِء واألَرض َل ٍ
ا ْمل ُس َّ
يــات
ــخ ِر َب ْ َ َّ َ َ ْ
لِ َقــو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ــون}(..) 21إذ ُذكــرت عبــارة
(آليــات لقــوم يعقلــون) بعــد احلــث
عــى التفكــر والنظــر يف املصنوعــات
واملخلوقــات ملعرفــة الصانــع واخلالــق

ســبحانه وتعــاىل.
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ـي كــا كلمتــه ،ومنهــم مــن آتيه
يــر ّده عـ َّ
عــي ؟! فقــال:
فأك ّلمــه فيقــول :أعــد
َّ
يــا إســحاق! ومــا تــدرى ِل َ هــذا ؟
قلــت :ال  ،قــال :الــذي تكلمــه ببعــض

حجية العقل  ،أقسامه وأمهيته

كــا أن القــرآن الكريــم ذم الكفــار
يف موضــع آخــر ألهنــم مل يســتعملوا

ـم
عقوهلــم ،فقــال عنهــم:
ُ
ـم ُب ْكـ ٌ
{...صـ ٌ
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ِ
لــون} ( ..) 22وشــ ّبه
ــي َف ُهــم َل َي ْعق ُ
ُع ْم ٌ

مــن ال يســتعمل عقلــه ويعمــل بــه بـــ
(رش الــدواب) ،يف قولــه تعــاىل { :إِ َّن
ِّ
ِ
ْــم
اب عنْــدَ اهللِ ُّ
ش الــدَّ َو ِّ
ــم ا ْل ُبك ُ
الص ُّ
َ َّ
ا َّل ِذيــ َن َل َي ْع ِق ُل َ
ــون}(  ..)23وقــال تعــاىل
مبينًــا حــال أصحــاب النــارَ { :و َقا ُلــو ْا
ــم ُع َأ ْو َن ْع ُ
قــل َمــا ُكنَّــا ِف
َل ْ
ــو ُكنَّــا ن َْس َ
ــاب الس ِ
ــع ِري}( .) 24ففــي هــذه
َأ ْص َح ِ َّ
بــن
اآليــات  -وغريهــا  -دليــل ّ
الــرع وبيــان
عــى اعتبــار العقــل يف َّ

قيمتــه ،إذ بدونــه ال يمكــن حتقيــق
الشيعــة واســتنباط
فهــم نصــوص َّ
األحــكام مــن أدلتهــا وإدراك قواعدهــا
وموازينهــا إال بــه  ،ولــذا عُــدّ العقــل

منــاط التكليــف وأساســه.

أمــا الروايــات فقــد تواتــرت عــى
حجيــة العقــل ،وأنــه حجــة باطنــة،

وبــه يعبــد الرمحــن و بــه تكتســب
العدد  50 /آذار 2022م

اجلنــان ..وغــر ذلــك ،ممــا يفيــد أن

العقــل الســليم حجــة مــن احلجــج
أيضــا ،واحلكــم املستكشــف بــه رشع
ً

مــن داخــل ..كــا َّ
الــرع عقــل
أن َّ

مــن خــارج( .) 25فعــن اإلمــام موســى
بــن جعفــر( عليــه الســام ) َّ :
(إن هلل

عــى النَّــاس حجتــن :حجــة ظاهــرة
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وحجــة باطنــة ،فأمــا الظاهــرة فالرســل
واألنبيــاء واألئمــة (عليهــم الســام)،

وأمــا الباطنــة فالعقــول)

() 26

املبحث الثالث

أمهية العقل يف االستنباط الفقهي

املطلــب االول  :العقــل وطــرق
ا ال جتهــا د

مل يكــن العقــل غائبـ ًا عن ســاحة البحث
األصــويل  ،بــل والفقــه االســتداليل منذ

انطالقتــه بعــد الغيبــة الكــرى آلخــر

أئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) -
اإلمــام الثــاين عــر (عجــل اهلل تعــاىل
فرجــه الرشيــف) -فســامهت األبحــاث

العقليــة يف عمليــة االســتدالل بشــكل

فاعــل يف أكثــر مــن جهــة ،ســواء يف

الكشــف عــن كربيــات االســتدالل

الفقهــي ،أم يف كونــه بذاتــه كاشــ ًفا

عــن احلكــم الرشعــي ومــدركًا لــه
بمعنــى دليليتــه لــه ،فيثبــت لــه دور
احلاكميــة ،فضـ ً
ا عــن الفامهيــة ،وهــذه

القضيــة بالــذات  -أي كــون العقــل

مهــا فحســب – قــد شــغلت
حاكـ ًـا ال فا ً
الفقهــاء وصــارت حمــل نــزاع ومثــار

دورا
جــدل فكــري أصــويل ،ولعبــت ً
تنــوع منهــج االســتدالل يف
ها ًمــا يف ّ
الفقــه اإلمامــي ،وكانــت مــن أظهــر

أ.م.د .سحر كاظم عبد الزهرة الوائلي

األســباب التــي ســاعدت يف نشــوء

موضو ًعــا ها ًمــا مــن موضوعــات علــم
األصــول ،فاعتــره ّ
جــل األصوليــن

وقــد اعتمــدت املدرســة األوىل عــى

بعــد الكتــاب والســنّة واإلمجــاع(.) 31

بالنمــط األخبــاري الــذي بــرز لــدى

االســتدالل التــي احتاجهــا األصــويل

املدرســة الفقهيــة األخباريــة إىل جنــب
املدرســة الفقهيــة األصوليــة( .)27

املنهــج النقــي الروائــي ،واملتم ّثــل
حمدّ ثــي الشــيعة األوائــل أمثــال الشــيخ

الصــدوق وثقــة اإلســام الشــيخ
الكلينــي ،ورواة أحاديــث أئمــة أهــل

البيــت (عليهــم الســام) ممتــدً ا إىل

العصــور املتأخــرة(.) 28

دليــ ً
ا راب ًعــا() 30مــن أدلــة األحــكام
فكــا أن العقــل مــن مجلــة وســائل
إلثبــات كثــر مــن القضايــا والقواعــد
األصوليــة كاالســتناد إليــه  -مثــ ً
ا-
يف إثبــات احلجيــة ألخبــار اآلحــاد أو

لإلمجــاع أو لظاهــر الكتــاب وغريهــا،

وأنــه ممــا يصــح االعتــاد عليــه يف

فاقتــر الفقــه لــدى هــذه املدرســة

اســتنباط احلكــم الرشعــي واالســتدالل

ثــم األخــذ بمــؤ ّدى ظاهرهــا فحســب،

بنفســه دليــ ً
ا عــى احلكــم الرشعــي

عــى نقــل الروايــة وتبويبهــا وترتيبهــا
دون اللجــوء إىل أدلــة أخــرى،

الســتبعادهم العقــل أو مــا يرجــع
إليــه مــن قواعــد عــن مــرح العمليــة

الفقهيــة يف اســتنتاج احلكــم الرشعــي ،
لــدى الفقهــاء اإلخباريــن مــن األخبار
الــواردة عــن طريــق األئمــة األطهــار

(عليهــم الســام)( .)29

وداخــ ً
ا يف عمليــة االســتنباط ،بــل

جــز ًءا مــن عمليــة االســتدالل املبــارش،

ال أقــل يف إحــدى مقدمتيــه

( .)32

وال شــك يف أمهيــة دور العقــل وفاعليته
يف االجتهــاد اإلمامــي وال ســيام لــدى

متأخــري الفقهــاء ومــن أتــى بعدهــم
إىل زماننــا(  ،)33فــأ ّدى إعــال العقــل

واســتخدام املنهــج العقــي يف البحــث

أمــا املدرســة األصوليــة فقــد اعتمــدت

األصــويل إىل إدخــال صياغــة جديــدة يف

يف الكشــف عــن ســبل االســتدالل

اجتهــادي
وبــروز أكثــر مــن منحــى
ّ
لــدى فقهــاء اإلماميــة ،وهــو الــذي

بتوســع
املنهــج األصــويل العقــي
ّ
وطرائقــه ،حتــى بــات العقــل يشــكّل

العدد  50 /آذار 2022م

فــكان أن اقتــر أخــذ احلكــم الرشعــي

الفقهــي بشــكل عــام ،كذلــك أصبــح

املنهــج االســتداليل فضـ ً
ا عــن تعــدّ ده،
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أضفــى حيويــة عــى مســرة االجتهــاد

البيت(عليهــم الســام) مــن أحاديــث

مســلكني رئيســن يف الفقــه االســتداليل

كثــرة تدعــم مقالتهــم يف االســتنباط

يف الفقــه اإلســامي ،وســاعد يف نشــوء
جتـ ّ
ـى يف املدرســة اإلخباريــة واملدرســة
األصوليــة.

(37

).

ويف املقابــل جتــد أصحــاب املدرســة

وقــد كان لــكل مــن هاتــن املدرســتني

األصوليــة يعتمــدون العقــل ويعطونــه
دورا رئيس ـ ًيا يف ّ
جل العملية االستنباطية
ً

إن املدرســة اإلخباريــة تــرى أن أحــكام

مــن مقولــة تبعيــة األحــكام الرشعيــة

ربراهتــا وأدلتهــا يف شــكل
الفقهيتــن م ّ
املنهــج األصــويل املعتمــد يف الفقــه ،إذ

الــرع توقيفيــة وأن الترشيــع ال يؤخــذ
إال مــن املعصومني (عليهم الســام) ،إذ

هــم حفظــة الــرع واملب ّينــون لألحكام،
وأن أئمــة أهــل البيــت (عليهم الســام)

قــد أذنــوا ألتباعهــم وأصحاهبــم
باألخــذ عنهــم يف مــا يرتبــط بأمــر
الديــن(.) 34

بوظيفتيــه احلاكميــة والفامهــة  ،منطلقني

للمصالــح واملفاســد يف أنفســها أو
متعلقاهتــا ،بمعنــى أن األحــكام ليســت
عبثيــة بــل تصــدر إمــا ملصلحــة ملزمــة

ســواء يف نفــس احلكــم أو املوضــوع
أم املتعلــق كــا هــو حــال الواجبــات

الرشعيــة ،أو لوجــود مفســدة ملزمــة

كذلــك كــا هــو احلــال يف التحريــات

وعــدم اللجــوء إىل الــرأي والقيــاس

واملناهــي الرشعيــة  ،وهــذه املســألة

يف جمــال احلكــم ،إذ (إن ديــن اهلل ال

الذاتيــن وأن العقــل قــادر عــى إدراك
ذلــك ،وحيــث إنــه قــد ثبــت يف حم ّلــه

واالستحســان بــل وإعــال العقــل
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يصــاب بالعقــول)(  ،)35و(الســنة إذا

قيســت حمــق لديــن)(  ،)36إىل غريهــا من
النصــوص واألحاديــث الرشيفــة التــي
محلــوا ظاهرهــا عــى النهــي عــن إتبــاع

العقــل ،وأن مفادهــا االقتصــار عــى
النقــل ومــا يــؤدي إليــه وجتنّــب كل
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وروايــات ،وأضافــوا شــواهد وأدلــة

قــول خيالــف مــا أثــر عــن أئمــة أهــل

مرتتبــة عــى قضيــة التحســن والتقبيــح

مــن مباحــث علــم الــكالم والفلســفة

تلــك القاعــدة القائلــة بــأن (احلســن
حســنه العقــل والقبيــح مــا ق ّبحــه
مــا ّ

العقــل) ،كــا هــو مذهــب العدليــة

مــن اإلماميــة واملعتزلــة مســتندين
إىل احلســن والقبــح الــذايت لألشــياء،

أ.م.د .سحر كاظم عبد الزهرة الوائلي

بمعنــى أن هنــاك أفعــاالً توصــف

وحتديــد وظيفتــه يف جمــال االســتنباط،

يشء آخــر عليهــا ،كالعــدل واإلحســان

الرجــوع إىل العقــل واالعتــاد عليــه،

بكوهنــا حســنة بذاهتــا مــن غــر يطــرأ

وإىل أي مــدى أبــاح الشــارع للفقيــه

ور ّد الوديعــة وأداء األمانــة ،فإهنــا
تقــر كل العقــول املســتقيمة
أشــياء
ّ

بحجيــة العقــل ،وذلــك بعــد الفــراغ

كــا جتــد يف املقابــل أشــياء موصوفــة

بــأن (كل مــا حكــم بــه العقــل حكــم

واخليانــة واإلســاءة إىل املحســن ومــا

قــرر األصوليــون أن األخــذ
وقــد ّ
ِ
بســبب مــا يــؤدي إليــه
بدليــل العقــل

بحســنها الــذايت .

بالقبــح لذاهتــا كذلــك مثــل الظلــم
شــاكل هــذه األمــور ،فإهنــا قبيحــة
بذاهتــا ســواء ورد رشع بقبحهــا أم

ال ،بــل ال حاجــة لــورود خطــاب

رشعــي بذلــك وإن ورد فهــو مــن بــاب
اإلرشــاد إىل حكــم العقــل( ،) 38وليــس

تأسيســا للحكــم الرشعــي.
ً

ـر عنــه يف علــم األصــول
وهــذا مــا ُيعـ َّ

عــن إدراك املالزمــة وإثباهتــا القائلــة
بــه الــرع)

(.) 39

مــن نتيجــة علميــة يقينيــة ال ظنيــة،
فليــس األخــذ بــه عــى ســبيل األخــذ

باألمــارات املفيــدة للظــن املعتــر ،وال

عــى ســبيل األخــذ بالظنــون األخــرى
املســتفادة مــن إعــال الــرأي ،كاألخــذ

وبالنتيجــة ال جمــال للفقيه يف أن يســتبعد

بالقيــاس ،أو االستحســان ،أو املصالــح

أن أصبــح مــن أدواتــه الرئيســة ،وال

هــذه ،فإهنــا ظنيــات خارجــة موضو ًعــا

(العقــل) عــن مــرح االجتهــاد بعــد

عنــد األصــويل ،بــل تعــزز دوره بالعقــل

الفاهــم للنــص ،واملــدرك ألبعــاده بعــد
حتليلــه وتفكيكــه وإعــادة أجزائــه إىل

مرتكزاهتــا املوضوعيــة ،مــن ُعــرف
وقرائــن حاليــة ومقاميــة وغــر ذلــك،

والــكالم لــدى األصــويل يف هــذه
القضيــة إنــا هــو يف حــدود دور العقــل،

عــن دليــل العقــل ،ومل يقــم دليــل
عــى حجيتهــا واعتبــار الظــن املســتفاد
منهــا ،بــل قــام الدليــل القطعــي عــى
بطالهنــا وعــدم جــواز األخــذ هبــا ،كــا

هــو معلــوم بالــرورة مــن مذهــب
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ـص قــد فقــد قيمتــه
يعنــي ذلــك أن النـ ّ

املرســلة ،أو ســدّ الذرائــع ومــا شــاكل

اإلماميــة( ، ) 40فليــس الظــن مــن دليــل

العقــل يف يشء لــدى األصوليــن
األماميــن ،بــل العقــل هــو الــذي

65

دور العقل يف االستنباط الفقهي

يــؤدي إىل اليقــن والعلــم باحلكــم

اذا غلــب عــى ظنــه كــون احلكــم يف

بحاجــة إىل جعــل واعتبــار.

وجــد تلــك العلــة يعنيهــا يف الفــرع

الرشعــي ،الــذي حجيتــه ذاتيــة وليــس

 ،حيصــل لــه بالــرورة ظــن ثبــوت

املطلب الثاين

ذلــك احلكــم بالفــرع  ،وحصــول الظــن

إستدالل األصوليني بالعقل يف استنباط

بالــيء مســتلزم حلصــول الوهــم

 -1عــر األصوليــن عــن الدليــل

هبــا  ،الســتلزامه ارتفــاع النقيضــن ،

بعــدة صــور ( ) 41ونــورد ايرسهــا يف

العمــل بالرجــوع مــع وجــود الراجــع

االحكام الفقهية

العقــي عــى حجيــة اخلــر الواحــد
نقطتــن :

بنقيضــه وحينئــذ فــا يمكــن ان يعمــل
وال ان يعمــل بالوهــم دون الظــن  ،الن

ممتنــع رشعــا وعقــا  ،فيتعــن العمــل

أ -ثبــوت بنــاء العقــاء عــى االعتــاد

بالظــن  ،وال معنــى لوجــوب العمــل

ب -كشــف هــذا البنــاء منهــم عــن

ومــن االدلــة التــي أدرجوهــا حتــت

عــى خــر الثقــة واالخــذ بــه .

مواقــف الشــارع هلــم واشــراكه معهــم
ألنــه متحــد املســلك معهــم

( .)42

بالقيــاس اال ذلــك

( .)44

عنــوان دليــل العقــل عــى ابطــال
القيــاس :

ومــن أدلــة النافــن حلجيــة اخلــر

 -1إن القيــاس يــؤدي اىل اخلــال

واالمجــاع  ،كذلــك اســتدلوا النافــن

 ،وألنــه تابــع لإلمــارات واإلمــارات

الواحــد بالكتــاب والســنة والعقــل
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حلجيتــه بالكتــاب والســنة واالمجــاع

والعقــل

(.) 43

واملنازعــة بــن املجتهديــن  ،لالســتقراء
خمتلفــة  ،وحينئــذ يكــون ممنــوع  ،لقولــه

تعــاىل  (:وال تنازعــوا)

() 45

 -2ادلــة الفقهــاء بالعقــل عــى العمــل

 -2ان حكــم القيــاس إمــا أن يكــون

أدلتهــم مــن العقــل متعــددة  ،ومنهــا

فــإن كان األول مل يكــن للقيــاس فائــدة

صوره شــارحه األســنوي  ( :إن املجتهد

متحققــا بالــراءة االصليــة  ،وإن كان

بالقيــاس :

نذكــر دليــل البيضــاوي يف املناهــج كــا
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االصــل معلــا بالعلــة الفالنيــة  ،ثــم

موافقــا للــراءة األصليــة أو خمالفــا هلــا ،

 ،ألنــه لــو قــدر عدمــه كان مقتضــاه
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حكــم القيــاس خمالفــا ملقتــى الــراءة

 ،وهــو االســكار (.) 47

والقيــاس مظنــون  ،ويمتنــع خمالفــة

( أي دراكات للعقــول املصلحــة

مل يقــدم عليهــا  ،ألن الــراءة متيقنــة
اليقــن بالظــن ) (.) 46

 -5أن تكــون تلــك االدراكات العقليــة
املرســلة ومتاميــة اقتضائهــا للحكــم

 -3ان العقــل قــادر عــى ادراك املصلحة

والتــازم بينهــا وبــن احلكــم املالئــم

احلكــم املالئــم هلــا  ،ولــوال ثبــوت هــذا

واليقــن  ،أو أهنــا دون ذلــك ولكنهــا

 ،وقــادر عــى ادراك التــازم بينهــا وبني
االمــر  ،مل نســتطيع اثبــات املصلحــة

املرســلة ألهنــا غــر منصوصــة حســب
الفــرض  ،فــإذا كانــت غــر مدركــة

بالعقــل مل تثبــت  ،وعــى فــرض ثبوهتــا
عقــا وعــدم ثبــوت املالزمــة بينهــا
وبــن احلجكــم املالئــم هلــا بالعقــل ،

فــا مــن وســيلة ألدراك احلكــم غــر
املنصــوص وال اســتصالح .

هلــا ) ادراكات جازمــة تفيــد العلــم
معتــرة رشعــا بدليــل قطعــي  ،فلــو مل

يكــن كذلــك كان كشــفها عــن احلكــم

كشــفا ناقصــا دون أن يــدل عــى
اعتبارهــا دليــل رشعــي  ،ومثلــه ال

يكــون حجــة عــى القــول الراجــح

(.) 48

 -6أن بنــاء العقــل يكشــف عــن رضــا
الشــارع وحكمــه عــى وفقــه مــامل حيــرز

عــدم هنيــه عنــه  ،ويف هــذا املقــام قــد

 -4إن العقــل قــد ادرك املصلحــة تامــة

هنــى الشــارع عــن اتبــاع غــر العلــم

بــا يمنــع تأثريهــا مــن فقــدان رشط

الســرة  ،مضافــا اىل مــا دل عــى الرباءة

التأثــر  ،بمعنــى اهنــا غــر معارضــة

املصالــح ال يؤثــر لــزوم احلكــم
بمقتضــاه حينــا يمنــع مــن تأثــر املانــع
 ،كــرب اخلمــرة ومــا فيــه مــن منافــع

اشــار هلــا القــرآن الكريــم  ،اال أن هــذه
املصلحــة مل تؤثــر انشــاء حكــم بموجبها

ملعارضتهــا بــا منــع مــن تأثريهــا ،
واســتأثر هــو بإنشــاء احلكــم بموجبــه

واالحتيــاط يف الشــبهات

( .)49

ذهــب الشــيخ االنصــاري  ،واتبعــه
مجلــة مــن األصوليــن  ،وهــو  ( :محــل
االخبــار عــى االوامــر االرشــادية

لتضمنهــا مــا ينســجم مــع مــا تدركــه
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او وجــود مانــع  ،الن وجــود بعــض

بــا يكفــي بعمومــه للــردع عــن هــذه

العقــول مــن رضورة االحتيــاط فيهــا
حيتمــل فيهــا العقــاب والــرر )

(.) 50

( وغايــة العقــل مــا تثبتــه بعــد
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اجلمــع بينهــا وبــن ادلــة الــراءة هــو
اختصاصهــا يف خصــوص الشــبهات

قبــل الفحــص والشــبهات يف أطــراف

العلــم االمجــايل )

() 51

 -7أن اثبــات االحتيــاط العقــي ،

أن كان مســتند ًا اىل العلــم االمجــايل
بوجــد تكاليــف وجوبيــة وحتريميــة
يف الشــبهات  ،فــإن هــذا العلــم قــد
انحــل اىل علــم تفصيــي بــا قامــت
عليــه هــذه االدلــة واالصــول املعتــرة

 ،بحــث يصبــح الشــك بأيــة شــبهه
خــارج اطــار مــا اقامــت عليــه هــذه
االدلــة شــكا بدويـ ًا ،جتــري فيــه الــراءة

 ،التفــاق عــى جرياهنــا يف الشــك
البــدوي بالتكليــف (.) 52

املطلب الثالث
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املشــهور عنــد أصول ّيــي االماميــة
انحصــار األد ّلــة يف أربعــة وهــي :
الكتــاب والســنّة واإلمجــاع والعقــل،
ويعــر عنهــا يف كلامهتــم باألد ّلــة
ّ

األربعــة ا ّلتــي ربــا يقــالّ :إنــا
املوضــوع لعلــم األُصــول وأ ّنــه يبحــث
فيــه عــن عوارضهــا  ،وألجــل ذلــك
َتــرى ّأنــم عقــدوا لـ ّ
ـكل واحــد منهــا
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ا مســتق ً
بابـ ًا أو فصـ ً
ال بحثــوا فيــه عــن

عوارضــه وخصوص ّياتــه.

فهــذا املح ّقــق القمــي (1151ـ
1231هـــ) ،ا ّلذي هنــج يف تأليــف كتابه

(القوانــن املحكمــة) منهــج (مقدّ مــة
معــامل الديــن) للشــيخ حســن بــن زيــن
الديــن العامــي (959ـ 1011هـــ) ،قد
ّ
لــكل مــن األد ّلــة األربعــة بابــ ًا
عقــد

واســتقىص الــكالم عليهــا ،وإليــك
اإلشــارة إىل عناوينهــا :قــال ( :البــاب
الســادس يف األد ّلــة الرشعيــة ،وفيــه

األول :يف اإلمجــاع...
مقاصــد :املقصــد ّ
( ) 53املقصــد الثــاين :يف الكتــاب،) 54(...
املقصــد الثالــث :يف الس ـنّة ،وهــو قــول

املعصــوم أو فعلــه( ،) 55املقصــد الرابــع:
يف األد ّلــة العقليــة ،واملــراد مــن الدليــل

العقــي هــو حكــم عقــي يتوصل بــه إىل
احلكــم الرشعــي ،وينتقــل مــن العلــم

باحلكــم العقــي إىل احلكــم الرشعــي) .
وقــد طــرح فيــه قاعــدة التحســن
والتقبيــح العقل ّيــن ،وإن خلــط

بــن احلكــم العقــي القطعــي
كالقاعــدة ،واحلكــم العقــي الظنّــي

كاالســتصحاب عــى طريقــة القدمــاء،
وهــذا هــو املح ّقــق حممــد حســن

ّ
(املتــوف
املعــروف بصاحــب الفصــول

1255هـــ).
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قــد مشــى يف كتابــه يف ضــوء (القوانــن
فخــص ك ً
ال مــن األد ّلــة
املحكمــة) ،
ّ
ٍّ
لــكل بــاب،
األربعــة بالبحــث وأفــرد

وإليــك عناوينهــا ( :املقالــة الثانيــة يف
األد ّلــة الســمعية :القــول يف الكتــاب

( ) 56القــول يف اإلمجــاع )57 (.الــكالم يف

و ّملــا وصلــت النوبــة للمح ّقــق
اخلراســاين (1255ـ 1329هـــ) ،حاول
فغــر إطــار
تلخيــص علــم األُصــولّ ،
ّ
لــكل دليــل مــن
البحــث ،فلــم يعقــد
األد ّلــة األربعــة بابــ ًا خاصــ ًا واضحــ ًا،

حجيــة
فقــد أدخــل البحــث عــن ّ

اخلرب(الســنّة) ) 58(.املقالــة الثالثــة يف
) 59(.
األد ّلــة العقليــة)

كتابــ ًا كانــت أو ســنّة ،كــا أدرج

القوانــن الدليــل العقــي القطعــي

حجيــة اإلمجــاع املنقــول بخــر الواحــد،
ّ

وقــد خلــط يف املقالــة الثالثــة كصاحــب

بالعقــي الظنــي ،وجعــل اجلميــع يف
مصــاف واحــد ،ولكنّــه أشــبع الــكالم
يف القســم القطعــي.

حجيــة الظواهــر
الكتــاب ،يف فصــل ّ

البحــث عــن اإلمجــاع يف البحــث عــن

حجيــة
وأدغــم البحــث عــن الس ـنّة يف ّ
اخلــر الواحــد ،وتــرك البحــث عــن

حجيــة العقــل بتاتــ ًا ،بــل ركّــز عــى
ّ

كــا ّ
أن الشــيخ األنصــاري (1214ـ
خــص األد ّلــة العقليــة يف
1281هـــ)
ّ

القطــع احلاصــل مــن الدليــل العقــي،

عــن غريهــا ،وأفــاض يف الــكالم عــى

جمــال االســتنباط وحتديــد جماريــه،

(مطــارح األنظــار) بالبحــث وأفردهــا

حجيــة
نقــد مقــال األخبار ّيــن يف عــدم ّ
حجيــة العقــل يف
دون أن يبحــث يف ّ

هــذا هــو ديــدن األُصول ّيــن ّ
املتأخريــن

كثــر مــن الدارســن .وقــد كان الرتكيــز
عــى األد ّلــة األربعــة بــا هــي أمــر ًا
ـح
رائج ـ ًا بــن األُصول ّيــن ،ســواء أصـ ّ

لإلمجــاع )62 (.وأفــرد فصــ ً
ا ملــا يعلــم

وقــد أدخــل اإلماميــة العقــل يف دائــرة

( )60

وقريــب منــه ديــدن القدمــاء .مثــ ً
ا

عقــد الشــيخ الطــويس (385ـ 460هـ)

بابـ ًا لألخبــار ) 61(.كــا عقــد بابـ ًا خاص ًا
بالعقــل والســمع.

( )63

هــذا ســبب ًا الختفــاء املوضــوع عــى

كوهنــا موضــوع علــم األُصــول أم ال.
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التحســن والتقبيــح العقــي وغريمهــا.

ومتييــز الصحيــح عــن الزائــف ،وصــار

كشــف احلكــم ،حيــث ُيستكشــف بــه
احلكــم الرشعــي يف جمــاالت خاصــة
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كــا ُيستكشــف بســائر األد ّلــة مــن

املقــر ،بــل املــرادّ :
أن العقــل مــن
ّ

معنــى ذلــك إطــاق عنانــه يف مجيــع

أعنــي :العــدل واحلكمــة ـ يستكشــف

الكتــاب والســنّة واإلمجــاع  ،وليــس
املجــاالت بحيــث ُيســتغنى بــه عــن

الــرع ،بــل للعقــل جمــاالت خاصــة ال
يصلــح لــه الكشــف إالّ فيهــا ( . )64
حج ّيــة العقــل كونــه كاشــف ًا
ويــراد مــن ّ

ّ
أن الزم ذينــك الوصفــن الثابتــن للّ

ســبحانه ،هــو عــدم عقــاب اجلاهــل.
رواد منهــج التفكيــك
وكنّــا نســمع مــن ّ

بــن العقــل والــرع ّ
رواد الفلســفة
أن ّ

مرشعـ ًا ،فـ ّ
ـإن العقــل حســب املعايــر
ال ّ
ا ّلتــي يقــف عليهــا ،يقطــع بـ ّ
ـأن احلكــم

واللــزوم وّ ...
وأن عمــل الفيلســوف

هــذا مــن الترشيــع أو مــن التحكُّــم

عملــه هــو االستكشــاف ،فلــو قــال:

عنــد اللّ ســبحانه هــو مــا أدركــه ،وأيــن
والتحتــم عــى اللّ ســبحانه ،كــا ر ّبــا

نســمعه مــن بعــض األشــاعرة ،حيــث

يزعمــون ّ
بحجيــة العقــل يف
أن القائلــن ّ
جمــاالت خاصــة ُيكِّمــون العقــل عــى

اللّ ،ولكنّهــم غفلــوا عــن الفــرق بــن
الكشــف واحلكــم ،فـ ّ
ـإن موقــف العقــل

يف هــذه املســائل هــو نفــس موقفــه يف
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اإلدراكات الكونيــة.

فــإذا حكــم بـ ّ
ـأن زوايــا املثلــث تســاوي

مائــة وثامنــن درجــة ،فمعنــاه :أنّــه
يكشــف عــن واقــع حم ّقــق وحم ّتــم قبــل

حكــم العقــل ،فهكــذا املــورد فلــو
حكــم ّ
بــأن العقــاب بــا بيــان قبيــح،
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خــال التد ّبــر يف صفاتــه ســبحانه ـ

فليــس معنــاه :أنّــه حيكــم عــى اللّ
َ
ســبحانه بــأن ال ُي ّ
اجلاهــل غــر
عــذب

حيتّمــون عــى اللّ أن حيكــم بالوجــوب

هــو احلكــم عــى اللّ ،غافلــن عــن ّ
أن
(واجــب الوجــود بالــذات واجــب

مــن مجيــع اجلهــات) إنّــا خيــر عــن
تلــك احلقيقــة بالربهــان ا ّلــذي أرشــده

إليهــا ،فيســتنتج مــن ذلــك أ ّنــه ســبحانه
واجــب يف علمــه وقدرتــه كــا أنّــه
واجــب يف فعلــه وخلقــه.

حج ّية العقل
تضافر الروايات عىل ّ

أئمــة
وردت الروايــات الكثــرة عــن ّ

أهــل البيت(عليهــم الســام) عــى
حج ّيــة العقل،نــورد إثنتــن منهــا
ّ
)65 (.
ونحيــل الباقــي إىل مصادرهــا
1ـ

قــال اإلمــام الصادق(عليــه

الس�لام)  ( :حجــة اللّ عــى العبــاد
واحلجــة يف مــا بــن العبــاد وبــن
النبــي،
ّ
اللّ العقــل)

) 66(.
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احلكــم املالئــم هلــا  ،ولــوال ثبــوت هــذا

2ـ قــال اإلمــام موســى بــن جعفر(عليه

االمــر  ،مل نســتطع اثبــات املصلحــة

(يــا هشــام ّ
حجتــن:
إن للّ عــى النــاس ّ

الفــرض.

الســام) خماطبــ ًا هشــام بــن احلكــم:

وحجــة باطنــة; فأ ّمــا
حجــة ظاهــرة،
ّ
ّ

واألئمــة،
الظاهــرة فالرســل واألنبيــاء
ّ

املرســلة ألهنــا غــر منصوصــة حســب

 -3قــرر األصول ّيــون أن األخــذ
ِ
بســبب مــا يــؤدي إليــه
بدليــل العقــل

وأ ّمــا الباطنــة فالعقــول)( .) 67وختصيص
مــا ّ
حجيــة العقــل باملعــارف
دل عــى ّ

فليــس األخــذ بــه عــى ســبيل األخــذ

ومــن مضمــون هاتــن الروايتــن

 -4أن العقــل مــن مجلــة وســائل

كونــه املــدرك للخــر والــر واحلســن

إلثبــات كثــر مــن القضايــا والقواعــد

والعقائــد ،ختصيــص بــا وجــه.

نستشــف املكانــة العظيمــة للعقــل
والقبــح بغــض النظــر عــن ديــن املــرء
او عقيدتــه وماشــاكل .
نتائج البحث:

توصــل البحــث يف ختامــه اىل عــدة
نتائــج منهــا :

عليهــا ،ويقطــع ّ
بــأن احلكــم عنــد اللّ

ســبحانه هــو مــا أدركــه ،وأيــن هــذا
مــن الترشيــع أو مــن التح ُّكــم والتحتــم

باألمــارات املفيــدة للظــن املعتــر.

االســتدالل التــي احتاجهــا األصــويل
األصوليــة كاالســتناد إليــه  -مثــ ً
ا-
يف إثبــات احلجيــة ألخبــار اآلحــاد أو

لإلمجــاع أو لظاهــر الكتــاب وغريهــا.
 -5تواتــرت الروايــات عــى حجيــة
العقــل ،وأنــه حجــة باطنــة ،وبــه يعبــد

الرمحــن و بــه تكتســب اجلنــان.

العدد  50 /آذار 2022م

مرشعــ ًا،
 -1يعــد العقــل كاشــف ًا ال ّ
فإنّــه حســب املعايــر ا ّلتــي يقــف

مــن نتيجــة علميــة يقينيــة ال ظنيــة،

عــى اللّ ســبحانه.

 -2ان العقــل قــادر عــى ادراك املصلحة

 ،وقــادر عــى ادراك التــازم بينهــا وبني
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اهلوامش:

 -1اجلوهــري ،الصحــاح-1769/5 ،

 -بــروت ،ط2000( 1م).120/1 ،

 -2ابــن منظــور ،لســان العــرب-458/11 ،

املعــروف بـــ (القــايض) ( ... -1049هـــ)/

 -3ينظــر :ابــن سينا/تســع رســائل يف

اخلمينــي ،روح اهلل املوســوي ،مؤسســة تنظيــم

احلــدود ،دار العــرب للبســتاين – القاهــرة،

1415هـــ ،ص .111جــاء ذلــك يف روايــة

.1 7 7 1

.459

احلكمــة والطبيعيــات – الرســالة الرابعــة يف

1989م ،ط ،3ص.81-80

 -10ســعيد القمــي :حممــد ســعيد حممــد
التعليقــة عــى الفوائــد الرضويــة ،تعليــق:
ونــر آثــار اإلمــام اخلمينــي – قــم املقدســة،

طويلــة مملــوءة باملعرفــة العلويــة يف جــواب

 -4اآللــويس :أبــو الثنــاء شــهاب الديــن

للســائل عــن ماهيــة العقــل والنفــس.

1270هـــ)/روح املعــاين يف تفســر القــرآن

الرضويــة ،ص .119

حممــود بــن عبــد اهلل البغــدادي (ت:
والســبع املثــاين ،املطبعــة املنرييــة بمــر،

.1 6 8 /1 7

 -11ســعيد ألقمي/التعليقــة عــى الفوائــد
 -12الكليني/األصول من الكايف.10/1 ،
 -13سورة األعراف.54/

 -5القــايض عبــد اجلبــار :أبــو احلســن ابــن

 -14ينظــر :ابــن العــريب :حمــي الديــن أبــو

والعــدل ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار ،وعبــد

(ت638 :هـ)/الفتوحــات املكيــة ،دار صــادر

أمحــد اهلمداين/املغنــي يف أبــواب التوحيــد

عبــد اهلل حممــد بــن عــي احلامتــي الطائــي

احلليــم النجــار ،املؤسســة املرصيــة العامــة –

– بــروت ، 169/1 ،الشــرازي :صــدر

 -6اإلجيي :املواقف.86/2 ،

احلكمــة املتعاليــة يف األســفار العقليــة األربعة،

القاهــرة1962 ،م.375/11 ،

العدد  50 /آذار 2022م

 -7ابــن ســينا ،تســع رســائل يف احلكمــة
والطبيعيــات ،ص82

املطهر/كشــف
 -8احلســن بــن يوســف بــن ّ
املــراد يف رشح جتريــد االعتقــاد ،حتقيــق:

حســن زادة آمــي ،مؤسســة النــر اإلســامي
 -قــم ،ط1417 ،7هـــ ،ص.215

 -9املازنــدراين :حممــد صالــح بــن أمحــد

الــروي/رشح أصــول الــكايف ،حتقيــق :أبــو
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احلســن الشــعراين ،دار إحيــاء الــراث العــريب

املتأهلــن حممــد بــن إبراهيــم (ت1050:هـــ)/
مكتبــة املصطفــى -قــم ،طمهــر اســتوار -قــم،

20/2

 -15تعليقــات اهلامــش .مل أجــده يف كتــب
احلديــث ،ولكــن تناقلــه كثــر مــن العلــاء

أمثــال الراغــب يف مفرداتــه ،ص، 341
والفيــض الكاشــاين يف األصــول األصيلــة،

ص ..120وغريهــم مــن املتأخريــن.
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 -16الكليني/األصول من الكايف.10/1 ،
 -17الكليني/األصول من الكايف.12/1 ،

واحلــر
 :كتــاب الفوائــد املدنيــة ص 47؛
ّ
العامــي  ،حممــد بــن حســن :الفوائد الطوســية

 -18التربيــزي األنصاري/اللمعــة البيضــاء،

ص 325 -324

 - -19الكلينــي  ،األصــول مــن الــكايف،

.46 /1

 -20حممــد فــؤاد عبــد الباقي/املعجــم

حجيــة اإلمجــاع ،وال حجيــة ظاهــر الكتــاب

دانــش  -طهــران ،مــادة عقــل.

نصــوص وروايــات أهــل البيــت (عليهــم

ص . 382
ا.26/

املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم ،آونــد

 -21سورة البقرة.164/
 -22سورة البقرة.171/
 -23سورة األنفال.22/
 -24سورة امللك.10/

 -30احلــي ،حممــد بــن إدريــس  :الرسائــر
 -31ال خيفــى أن الفقهــاء األخباريــن ال يرون
إال بعــد الرجــوع يف تفســره وظواهــره إىل

الســام).

قســم األصوليــون دليــل العقــل
 -32لقــد ّ
إىل مســتقل وغــر مســتقل ،فــاألول مــا

كانــت مقدمتــاه عقليتــن ،واآلخــر مــا كانــت

 -25األنصــاري :مرتــى بــن حممــد أمــن

إحــدى مقدمتيــه عقليــة واألخــرى رشعيــة،

جلنــة حتقيــق تــراث الشــيخ األعظــم ،جممــع

مقدمــة الواجــب والضــد وغريمهــا مــن

(ت1281 :هـ)/فرائــد األصــول ،حتقيــق:

كاالســتلزامات العقليــة التــي تشــمل مســألة

الفكــر اإلســامي ،باقــري – قــم ،ط1

مســائل تشـكّل جــز ًءا ها ًمــا يف علــم األصــول

 -26الكليني/األصول من الكايف.16/1 ،

ّ
احلــي والشــهيد،
 -33مــن أمثــال العالمــة

(1419هـــ).59/1 ،

وموضوعــه

يف الفقــه وبيــان تعــدّ ده لــدى فقهــاء اإلماميــة

صاحــب الفصــول واملحقــق القمــي مؤلــف

بــل يف تســليط الضــوء عــى طريقة االســتدالل
بشــكل عــام.

فشــ ّكّلوا مرحلــة متأخــري املتأخريــن أمثــال

القوانــن يف األصــول ،إىل الشــيخ األنصــاري

 -28كــا هــو واضــح مــن طريقــة الكثــر

وغريهــم مــن فحــول األصوليــن قــدس اهلل

واحلــر العامــي
كالشــيخ يوســف البحــراين
ّ

خصوصا يف مسائل احلالل واحلرام.
-34
ً

منهــم الذيــن بــرزوا يف األزمنــة املتأخــرة،

وغريمهــا.

 -29ينظــر :األُســرآبادي  ،حممــد أمــن

تعــاىل أرسارهــم.

العدد  50 /آذار 2022م

 -27ليــس املقــام يف بيــان فــوارق املدرســتني،

واملح ّقــق الكركــي ومــن أتــى بعــد هــؤالء،

 -35العالمــة املجلــي :بحــار األنــوار

 ، 303/2مؤسســة الوفــاء  -بــروت ط. 2
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 -36املصدر السابق 405/101

 -37ينظــر  :البحــراين ،الشــيخ يوســف:

اآلمــدي  ،ج ،3ص.99

الثالثــة.

االصــول  ،ج ،2ص. 191

احلدائــق النــارضة  27-26/1املقدمــة

 -47البهــاديل  ،مفتــاح الوصــول اىل علــم

 -38ينظــر  :الفاضــل التــوين ،عبــد اهلل بــن

 -48البهــاديل  ،مفتــاح الوصــول اىل علــم

إيــران قــم  1412؛ واملحقــق احلــي ،جعفــر

 -49ينظــر :الفــروز آبــادي  ،مرتــى

حممــد  :الوافيــة يف أصــول الفقــه ص 171ط:

بــن احلســن :املعتــر  32/1؛ والشــهيد،
حممــد بــن مكــي :ذكــرى الشــيعة يف أحــكام

الرشيعــة .52/1

االصــول  ،ج ،2ص. 254

احلســيني ،عنايــة االصــول يف رشح كفايــة

االصــول .النجــف االرشف ج ،4ص.79

 -50احلكيــم  ،الصــول العامــة للفقــه املقــارن

 -39املظفــر ،الشــيخ حممــد رضــا :أصــول

 ،ص501

 -40املظفــر ،الشــيخ حممــد رضــا :أصــول

 ،ص501

 -41أورد بعضهــا الغــزايل يف املســتصفي ،

االصــول  ،ج ،2ص. 307

االصــول العامــة  ،عــن دراســة الســيد اخلوئــي

.392

الفقــه .236/1
الفقــه .131/2

ج ،1ص ،94وأرد بعضهــا الســيد احلكيــم يف

 ،ص.125

 -51احلكيــم  ،الصــول العامــة للفقــه املقــارن
 -52البهــاديل  ،مفتــاح الوصــول اىل علــم
 -53القمــي  ،القوانــن املحكمــة،364/1:
 -54م  ،ن 393 /1:ـ .408

 -42وقــد رشح هــذه الصــورة مــن

 -55م ،ن 409/1:ـ .496

الفقــه  ،ج ،3ص.93

 -57الفصول 242 :ـ .264

االســتدالل العقــي الشــيخ املظفــر يف أصــول

 - -56الفصول 240:ـ .242
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 -43البهــاديل  ،الشــيخ الدكتــور أمحــد كاظــم

 -58م ،ن264 ،ـ .316

دار املــؤرخ العــريب  ،بــروت  ،ط،2002 ،1

 -60ينظر :مطارح األنظار233:ـ .239
 -61عدة األُصول63/1:ـ .155

البهــاديل  ،مفتــاح االصــول اىل علــم االصول،
ج ،2ص.78

 -59م ،ن 317ـ .384

 -44رشح األســنوي  ،ج ،2ص،232

 -62م ،ن 601/2:ـ .639

 -45سورة االنفال  ،اآلية 46

 -64احليل  ،الرسائر.46/1:

البهــاديل  ،ج ،2ص.153
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 -46املســتصفي  ،ج،2ص ،68االحــكام ،

 -63م ،ن 759/2:ـ .762
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 -65الكلينــي  :الــكايف10/1:ـ  ،29كتــاب

األعيــان ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار

 -66م ،ن  ،25/1احلديث.22

 -6أرســطو طاليــس ،كتــاب النفــس +

العقــل واجلهــل.

 -67الكلينــي  :الــكايف10/1:ـ  ،29كتــاب
العقــل واجلهــل.

املصادر واملراجع:

القرآن الكريم خري ما نبتدئ به

 -1اآللــويس :أبــو الثنــاء شــهاب الديــن

حممــود بــن عبــد اهلل البغــدادي (ت:
1270هـــ) ،روح املعــاين يف تفســر القــرآن

والســبع املثــاين ،املطبعــة املنرييــة بمــر.

 -2ابــن األعــرايب :حمــي الديــن أبــو عبــد

اهلل حممــد بــن عــي احلامتــي الطائــي (ت:

638هـ)/الفتوحــات املكيــة ،دار صــادر –
بــروت. 169/1 ،

 -3األنصــاري :مرتــى بــن حممد أمــن (ت:
1281هـ)/فرائــد األصــول ،حتقيــق :جلنــة

حتقيــق تــراث الشــيخ األعظــم ،جممــع الفكــر
 -4ابــن سينا/تســع رســائل يف احلكمــة
والطبيعيــات – الرســالة الرابعــة يف احلــدود،
دار العــرب للبســتاين – القاهــرة1989 ،م،

ط .،3

 -5أبــو عــي حممــد بــن عبــد الوهــاب بــن

ســام بــن خالــد بــن محــران بــن أبــان مــوىل
عثــان ابــن خلــكان (ت681 :هـ)/وفيــات

كتــاب النبــات ،حتقيــق :موفــق فــوزي ،دار
الينابيــع  -دمشــق ،ط2007( 2م).

 -7ابــن أيب الدنيــا (ت281 :هـ)/كتــاب

العقــل وفضلــه ،حتقيــق :لطفــي حممــد

الصغــر ،مؤسســة الكتــب الثقافيــة ،ط1

( 1993م)،

 -8الشــرازي ،نــارص مــكارم  ،مؤسســة

الوفاء – بــروت ،ط1403( 2هـ 1983 -م)،
 -9ابــن منظــور ،أبــو الفضــل مجــال الديــن
حممــد بــن مكــرم بــن منظــور املــري
ّ

(ت ٧١١هـــ ،).بــروت :دار صــادر ،الطبعــة
األُوىل ١٤١٠ ،هـــ.
 -10أملجلــي :حممــد باقــر بــن حممــد تقــي

األصفهــاين (ت1111 :هـ)/بحــار األنــوار

اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار،

حتقيــق :حييــى العابــدي ،عبــد الرحيــم الربــاين
 -11حممــد عبــده بــن حســن خــر اهلل

(ت1323:هـــ) ،هنــج البالغــة  ،اإلمــام عــي

بــن ايب طالــب (ت40 :هـــ) - ،دار الذخائــر

– قــم ،مطبعــة النهضــة ،ط1412(1:هـــ)،
 -12البخــاري :اجلامــع الصحيــح ،كتــاب

االعتصــام بالكتــاب والســنة ،بــاب مــا يكــره

العدد  50 /آذار 2022م

اإلســامي ،باقــري – قــم ،ط1419( 1هـــ).

الثقافــة- ،بــروت.267/4 ،

مــن كثــرة الســؤال ،ج..9

 -13البهــاديل  ،الشــيخ الدكتــور أمحــد

كاظــم البهــاديل  ،مفتــاح االصــول اىل علــم
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دور العقل يف االستنباط الفقهي

االصــول ،دار املــؤرخ العــريب  ،بــروت ،

املعــروف بابــن أيب احلديــد (ت٦٥٦هـــ.

 -14اجلوهــري ،الصحــاح ،حتقيــق  :أمحــد

إحيــاء الــراث ،الطبعــة الثانيــة ١٣٨٧ ،هـــ.

بــروت  ،ط1407 ،4م.

 -21الشــرازي :صــدر املتأهلــن حممــد بــن

ط ،2002 ،1ج.2

عبــد الغفــور عطــار  ،دار العلــم للماليــن ،

ق.

احلــر العامــي  ،الشــيخ حممــد بــن
-15
ّ

إبراهيــم (ت1050:هـ)/احلكمــة املتعاليــة يف

دار احيــاء الــراث العــريب  ،بــروت  ،لبنــان

قــم ،طمهــر اســتوار -قــم2 ،

احلســن احلــر العامــي  ،الفوائــد الطوســية ،
 ١٤١٦ ،هـــ.

األســفار العقليــة األربعــة ،مكتبــة املصطفــى-
 -22الصــدر :الســيد حممــد باقــر ،دروس يف

املطهــر ،كشــف
 -16احلســن بــن يوســف بــن ّ

علــم األصــول ،مطبعــة النجــف االرشف ،

حســن زادة آمــي ،مؤسســة النــر اإلســامي

 -23الطباطبائــي :حممــد حســن (ت:

املــراد يف رشح جتريــد االعتقــاد ،حتقيــق:

 -قــم ،ط1417 ،7هـــ،

.1997

1412هـ)/بدايــة احلكمــة ،مؤسســة النــر

 -17الراغــب األصفهــاين  ،أبــو القاســم

اإلســامي ،ط.21

األصفهانــى (ت502 :هـــ)  ،مفــردات غريب

إىل الفلســفة ،دار مديــن ،مطبعــة رســول ،ط1

احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب
القــرآن ،املحقــق :صفــوان عدنــان الــداودي

النــارش دار العلــم للطباعــة  ،1978 ،بــروت.
 -18املرتــى  ،حممــد بــن حممــد بــن عبــد

الــرزاق الزبيــدي( ،ت 1205هـــ) .تــاج

العدد  50 /آذار 2022م

العــروس مــن جواهــر القامــوس; دار الفكــر
للطباعــة والنــر  ،بــروت .2003 ،

 -24عبــد الرمحــن بــدوي ،مدخــل جديــد

(1428هـ)،

 -25عبــد اهلل بــن قدامــة :موفــق الديــن

أبــو حممــد بــن أمحــد (ت630:هـ)/املغنــي،
دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،طبعــة

باألوفســيت

 -26عــي املشــكيني ،اصطالحــات األصول،

 -19ســعيد ألقمي/التعليقــة عــى الفوائــد

دفــر نرش اهلــادي – قــم ،مطبعــة اهلــادي ،ط5

املوســوي ،مؤسســة تنظيــم ونــر آثــار اإلمــام

 -27الغــزايل  ،أبــو حامــد الغــزايل (ت ٥٠٥

الرضويــة ،تعليــق :اخلمينــي ،روح اهلل
اخلمينــي – قــم املقدســة1415 ،هـــ.

عــز الديــن عبــد
 -20رشح هنــج البالغــةّ ،
حممــد بــن أيب احلديــد املعتــزيل
احلميــد بــن ّ
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حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار
ق) ،حتقيــقّ :

(1413هـ).

هـــ) ،املســتصفي ،النــارش :دار املعرفــة –
بــروت ..1963 ،

 -28الفاضــل التــوين ،عبــد اهلل بــن حممــد :

أ.م.د .سحر كاظم عبد الزهرة الوائلي

الوافيــة يف أصــول الفقــه ص 171ط :إيــران

للفقــه املقــارن ،مؤسســة آل البيــت عليهــم

 -30الفراهيــدي  ،اخلليــل بــن أمحــد

 -37حممــد رضــا جديــدي نــزاد ،معجــم

احلميــد هنــداوي; دار الكتــب العلميــة;

حممــد كاظــم رمحــان ســتايش ،مطبعــة دار

 -31الفــروز آبــادي  ،حممــد بــن يعقــوب

هـ .

مؤسســة احللبــي  ،القاهــرة 1978 ،م.

املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم ،آونــد

قــم 1412

الفراهيــدي; كتــاب العــن ،حتقيــق  :عبــد
بــروت  -لبنــان.2003

الفــروز آبــادي  ،القامــوس املحيــط  ،نــر

الســام ،ط1979( 2م).

مصطلحــات الرجــال والدرايــة ،إرشاف
احلديــث ،قــم ،النــارش دار احلديــث١٤٢٤،

 -38حممــد فــؤاد عبــد الباقي/املعجــم

 -32القــايض عبــد اجلبــار :أبــو احلســن ابــن

دانــش  -طهــران،

والعــدل ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار ،وعبــد

فقهيــة ،مؤسســة النــر اإلســامي  -قــم

أمحــد اهلمــداين ،املغنــي يف أبــواب التوحيــد

 -39املصطفــوي :حممــد كاظــم ،مئــة قاعــدة

احلليــم النجــار ،املؤسســة املرصيــة العامــة –

املقدســة ،ط1417( 3هـــ).

 -33الكلينــي  ،حممــد بــن يعقــوب الشــيخ

عنــد أرســطو ،دار املعرفــة – القاهــرة ،ط3

الغفــاري ،النــارش دار الكتــب اإلســامية،

 -41املظفــر ،املنطــق ،حتقيــق :الشــيخ رمحــة

القاهــرة1962 ،م،

 ،الــكايف ،صححــه وعلــق عليــه عــى أكــر

طهــران ١٣٨٨ ،هـــ.

 -40مصطفــى النشــار ،نظريــة املعرفــة

( .)1995

اهلل الرمحتــي ،مؤسســة النــر اإلســامي -

حممــد إســاعيل بــن
 -34املازنــدراينّ ،

قــم ،ط1424( 3هـــ)

 ١١٧٣هـــ ،).رشح أصــول الــكايف ،حتقيــق:

اخلوئي،البيــان يف تفســر القــرآن ،مطبعــة

حممــد رضــا املازنــدراين اخلواجوئــي (م ت
ّ

اإلســام ّية ١٤١٣ ،هـــ.

 -35املازنــدراين :حممــد صالــح بــن أمحــد

الــروي/رشح أصــول الــكايف ،حتقيــق :أبــو

العــال املركزيــة ،بغــداد ١٤٢٠ ،ه  ١٩٨٩م.

العدد  50 /آذار 2022م

مهــدي الرجائــي ،مشــهد :جممــع البحــوث

 -42املوســوي  :الســيد أبــو القاســم

احلســن الشــعراين ،دار إحيــاء الــراث العــريب

 -بــروت ،ط2000( 1م).

 -36حممــد تقــي احلكيــم ،األصــول العامــة
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