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دور العقل يف االستنباط الفقهي

أ.م.د. سحر كاظم عبد الزهرة الوائيل

جامعة الكوفة - كلية الفقه

املقدمــــة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصــاة  العاملــن،  رب  هلل  احلمــد 
ــن  ــق أمجع ــى أرشف اخلل ــام ع والس

حممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن .
فقــد مــّن اهلل تعــاىل عــى  اإلنســان 
ســائر  عــن  بــه  وميــزه  بالعقــل  
بقيــة  يف  تشــاركه  التــي  املخلوقــات 
ــة  ــان خليف ــار اإلنس ــذا ص ــا، وهب املزاي
ــر  ــا يف ال ــه م ــخر ل ــه، وس اهلل يف أرض
والبحــر، وبــه كلفــه  لعبادتــه وطاعتــه، 

فصــار منــاط التكليــف وأساســه.
ــل  ــذا العق ــاح هل ــب إذن أن يت ــا عج ف
ــر  ــة بضوابطهــا يف التفكــر والتدب احلري
والنظــر، حتــى صــار جــزءًا مــن أدوات 

أســاس  هــو  يكــن  مل  إن  االجتهــاد 
يف  املجــال  لــه  فُفتِــَح  االجتهــاد،  
تفســر القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
املطهــرة، وبــن معانيهــا ودالاللتهــا 
عــى األلفــاظ هــذا مــن جانــب ، ومــن 
جانــب آخــر أتيــح لــه املجــال أن جيتهــد 
ــدى  ــي اهت ــكام والت ــن األح ــر م يف كث
ــكام  ــن األح ــح م ــه لتصب ــا بنفس إليه

ــاس. ــا الن ــزم هب ــي يلت ــة الت الرشعي
ــات  ــن الرضوري ــه م ــل حفظ ــا وجع ك
ــا،  ــة عليه ــا يف املحافظ ــد منه ــي ال ب الت
وحرمــة كل مفســدة معنويــة كانــت 
ــبب  ــه أو تس ــؤدي إىل تعطيل ــة ت أم مادي
الــرضر بــه، فكانــت احلرمــة يف القليــل 
اســتنباط  إن  ثــم   ، ســواء  والكثــر 
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االحــكام الفقهيــة  يعــد مــن أرشف 
ــوارده  ــا ت ــن م ــع ب ــه جيم ــوم ألن العل
وأنتجــه العقــل وبــن مــا نقلــه النقــل، 
ــتنباط  ــاد واس ــدة يف االجته ــكان العم ف
األدلــة  مــن  الرشعيــة  األحــكام 
العاصــم لذهــن  والنصــوص، فهــو 
الفقيــه عــن اخلطــأ، والوســيلة الناجعــة 
الرشيعــة،  وصيانــة  الديــن  حلفــظ 
ــوين  ــدث والقان ــر واملح ــه واملف فالفقي
الــكل بحاجــة إىل معرفــة أصــول الفقه.

املبحث االول
مفهوم العقل وحجيته

املطلب االول  : العقل يف اللغـة 
واالصطالح     

أوال - العقل يف اللغـة: 
احِلْجــر  العقــل،  اجلوهــري:  قــال 
والنهــى، وقيــل إنــه مشــتق مــن عقــال 
ــه  ــد ب ــذي ُيش ــل ال ــو احلب ــر، وه البع
ــط  ــه يف وس ــع ذراع ــر م ــف البع وظي

الــذراع)1(.
ــَس،  ــل: َحَب ــور: واعتق ــن منظ ــال اب وق
وَعَقَلــُه عــن حاجتــه َيْعِقَلــُه وَعِقَلــُه 
وتعقلــه واعتقلــه: حبســه، والعقــل هــو 
التمييــز الــذي بــه يتميــز اإلنســان مــن 
ــًا  ــل عق ــّمي العق ــوان، وُس ــائر احلي س

ــكام  ــط واإلح ــى الرب ــْل بمعن ــه َيْعِق ألن
مــن  صاحبــه  يمنــع  ألنــه  واملنــع 
ــه ) 2( . ارتــكاب مــا يقبــح وتــرض عاقبت

ثانيا -  العقل يف االصطالح
يف  العقــل  تعريفــات  تعــددت 
مشــرك  اســم  لكونــه  االصطــاح 
ــن  ــت ب ــا توزع ــا أهن ــدة، ك ــاٍن ع ملع
مــن  اجلمهــور  هــو  األول  فريقــن: 
ــفة)3(  ــق الفاس ــاين هوفري ــاء والث العل
أنَّ  األول،  الفريــق  تعريفــات  فمــن 

لـــ: ــم  اس ــل  العق
1- القــوة التــي يوجــد هبــا التمييــز بــن 
ــن  ــل ع ــا ُينق ــه م ــح، ومن ــن والقب احلس
ــه:  ــي اجلبائي)ت:303هـــ(  قول أيب ع
ــي  ــح الداع ــن القبي ــارف ع ــم الص العل

ــن)4 ( إىل احلس
2- جمموعــة املعــاين الكليــة الذهنيــة 
التــي تكــون مقدمــات ُتســتنبط هبــا 
املصالــح واألغــراض، وممــن ذهــب 
إليــه القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل )ت: 
415هـــ( يف قولــه: العقــل )عبــارة عــن 
مجلــة مــن العلــوم خمصوصــة، متــى 
ــه النظــر  حصلــت يف املكلــف صــح من
ــف  ــا كّل ــأداء م ــام ب ــتدالل والقي واالس

ــه()5 (. ب
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يف  لإلنســان  املحمــودة  اهليئــة   -3
قــول  يف  كــا  وســكناته،  حركاتــه 
ــزة  ــه غري ــرازي )ت: 606هـــ(: )أن ال
عنــد  بالرضوريــات  العلــم  يتبعهــا 
ــه  ــزل عقل ــم مل ي ــامة اآلالت، والنائ س

عامًلــا()6(. يكــن  مل  وإن 
وأمــا تعريفــات فريــق الفاســفة، فعــى 

ثانيــة معــاٍن، منهــا:
1-   أنــه قــوة للنفــس، مســتعدة لقبــول 

ماهيــات األشــياء جمــردة عــن املــواد.
2-   أنــه ماهيــة جمــردة عــن املــادة، 
مرتســخة يف النفــس عــى ســبيل أصــول 

ــارج. ــن خ م
3-  أنــه جوهــر جمــرد مفــارق عــن 
ــينا  ــن س ــم اب ــًا، ومنه ــا وفع ــادة ذاًت امل
ــن  ــرد ع ــر جم ــل: جوه ــه: )العق يف قول
املــادة مــن كل اجلهــات، وهــو املحــّرك 
بحركــة الــكل عــى ســبيل التشــوق 
لنفســه. ووجــوده أول وجــود مســتفاد 

عــن املوجــود األول( )7(  . 
ثالثا - تعريف العقل عند املتكلمني:

ومــن متكلمــي اإلماميــة َمــْن آمــن 
هبــذا القــول، واعتقــد بجوهريــة العقــل 
ومفارقتــه عــن املــادة، كالعّامــة احلــي 
العقــل،  قولــه:  يف  728هـــ(،  )ت: 
)جوهــر مفــارق يف ذاتــه وفعلــه للــادة 

)ت:1081هـــ(،  واملازنــدراين   .)  8(  )
يف قولــه: )نــور ُيعــرف بــه حقائــق 
ــس  ــه يف نف ــي علي ــا ه ــى م ــياء ع األش
األمــر( )9 (. ولعلــه هــو األرجح الســيا 
ــت  ــامِل بي ــف ع ــن تعري ــب م ــه قري وأن
ــن ايب  ــي اب ــن ع ــر املؤمن ــي، أم الوح
طالــب ) عليــه الســام (  يف قولــه: 
ــياء  ــط باألش ــر دّراك حمي ــل )جوه العق
ــيء  ــارف بال ــا، ع ــع جهاهت ــن مجي م
ــودات  ــة للموج ــو عّل ــه، فه ــل كون قب

وهنايــة املطالــب() 10(. 
إذ عــدَّ العقــل جوهــًرا حميًطــا باألشــياء 
ــه  ــار أن ــى اعتب ــا ع ــع جهاهت ــن مجي م
الصــادر األول  وعّلــة لــكل مــا دونــه - 
والعّلــة حميطــة باملعلــول - فلــو مل يكــن 
حميًطــا مــن مجيــع اجلهــات لــزم أن 
ــه مــن اجلهــة التــي مل حتــط  يســتغني عن
ــب  ــف. فوج ــذا ُخل ــا، وه ــة منه العّل
ــع  ــن مجي ــه م ــا دون ــط ب ــون حمي أن يك
اجلهــات)11 (.  وإذن فالعقــل عنــد أمــر 
املؤمنــن) عليــه الســام (  موجــود 
مســتقل بذاتــه، وهــو مــا أكــده اإلمــام 
ــه:  ــام (  بقول ــه الس ــر ) علي ــو جعف أب
)ملــا خلــق اهلل العقــل اســتنطقه ثــم 
ــه:  ــال ل ــم ق ــل ث ــل فأقب ــه: أقب ــال ل ق
أدبــر فأدبــر ثــم قــال: وعــزيت وجــايل 
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مــا خلقــت خلًقــا هــو أحــب إيل منــك 
وال أكملتــك إالَّ فيمــن أحــب، أمــا 
إين إيــاك آمــر، وإيــاك أهنــى وإيــاك 

ــب( )12 (. ــاك أثي ــب، وإي أعاق
لــون تعريــف  عــى أنَّ أهــل املعرفــة يفصِّ
ــوده يف  ــات وج ــب درج ــل بحس العق
عــامل اإلمــكان، إىل قولــن .. األول: 
الــدّراك...(  املجــرد  )اجلوهــر  هــو 
ــوة  ــو )الق ــاين: ه ــر، والث ــامل األم يف ع
القــادرة عــى العلــم باملقــوالت( يف 
ــق  ــر واخلل ــي األم ــق.. وعامل ــامل اخلل ع
َلــُه  }...َأاَل  تعــاىل:  قولــه  إىل  إشــارة 
ــر...{ )13  (.. فعــامل األمــر  ــُق َواألَْم اخْلَْل
وعــامل  والــروح،  العقــل  عــامل  هــو 
اخللــق هــو عــرض عــامل األمــر ومتعلــق 

بالطبيعــة واألجســام)14(.
    ومنــه مــا ُينســب)15 (إىل أمــر املؤمنــن 
ــه الســام (   ــن ايب طالــب ) علي عــي اب

قولــه:
ــوع   ــن       فمطب ــل عقليــ ــُت العقـ رأي

ومسمـــوع
وال ينفـع  مسـمـوع       إذا مل يـك مطبـوع
كــا ال تنفــع الشمــــس      وضــوء العني 

ممنــوع...
ــراد  ــوع هــو امل ــل يف رشحــه: املطب إذ قي
بقولــه تعــاىل خطاًبــا )للعقــل(: مــا 

خلقــت خلًقــا وأحــب إيل منــك)16 
ــى  ــه )ص ــراد بقول ــو امل ــموع ه (، واملس

ــم اهلل  ــا قس ــلم(: م ــه وس ــه وآل اهلل علي
للعبــاد شــيًئا أفضــل مــن العقــل فنــوم 
ــل... ــهر اجلاه ــن س ــل م ــل أفض العاق
)17(- أي العقــل املكتســب- وقيــل: 
أهنــا قوتــان أخريــان، إحدامهــا مــا 
حيصــل هبــا العلــم مــن التصــورات 
للنفــس  احلاصلــة  والتصديقــات 
بالطبــع،  حاصلــة  وهــي  الفطريــة 
مــن  أكثــر  االثنــن  بــأن  كالقــول 
ال  الواحــد  والشــخص  الواحــد، 
يكــون يف مكانــن، واألخــرى حاصلــة 
باالكتســاب كالعلــوم املســتفادة مــن 
ــن  ــوال، فم ــاري األح ــارب بمج التج
ــل يف  ــه عاق ــه أن ــال ل ــا يق ــف هب اتص

.) العــادة)18 
       وممــا ســبق يمكــن اخلــروج بتعريــف 
للعقــل مــن خــال اجلمــع بــن تعريفي 
وأهنــا  ســيَّا  واملتكلمــن  الفاســفة 
ــن  ــر املؤمن ــف أم ــع تعري ــان م يتوافق
عــي ابــن ايب طالــب       )عليــه الســام 
(  وأخبــار خلــق العقــل واالســتنطاق، 
النــور  وهــو  تعــاىل  اهلل  خلــق  وأول 
النبــوي - صلــوات اهلل عليــه وعــى 
تعريــف  فيكــون   . األطهــار-   آلــه 
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اِك حميــط  العقــل بأنــه: جوهــر جمــرد درَّ
بحقائــق األشــياء عــى مــا هــي عليــه يف 
نفــس األمــر، غــر متعلــق بجســم ولــه 

ــه. ــرف في ــر والت ــق التدب تعل
أمــا حــظ اإلنســان منــه يف هــذه النشــأة 
االســتعداد  قــوة  فهــو  الدنيويــة-   -
ــار  ــن املض ــور م ــل األم ــري لتعق الفط
املــدركات  مــن  وغرهــا  واملنافــع 

النظريــة والعمليــة.
ــا  ــون متفاوًت ــذا اإلدراك يك ــر أن ه غ
بحســب  كل   – آخــر  إىل  فــرد  مــن 
ــه  ــا نقل ــك م ــد ذل ــتعداده – ويعضِّ اس
الكلينــي عــن إســحاق بــن عــار قــال: 
ــام :  ــه الس ــد اهلل علي ــت أليب عب ) قل
ــي  ــض كام ــُه ببع ــه وأكّلم ــل آتي الرج
فيعرفــه كّلــه، ومنهــم مــن آتيــه فأكّلمــُه 
بالــكام فيســتويف كامــي كّلــه ثــم 
يــرّده عــيَّ كــا كلمتــه، ومنهــم مــن آتيه 
ــال:  ــيَّ ؟! فق ــد ع ــول: أع ــه فيق فأكّلم
يــا إســحاق! ومــا تــدرى مِلَ هــذا ؟ 
قلــت: ال ، قــال: الــذي تكلمــه ببعــض 
َمــْن  فــذاك  كلــه  فيعرفــه  كامــك 
ــا الــذي  ــه، وأم ــه بعقل ــت نطفت ُعِجن
ــك  ــم جييب ــك ث ــتوىف كام ــه فيس تكلم
ــب  ُركِّ الــذي  عــى كامــك فــذاك 
ــذي  ــا ال ــِه، وأم ــن ُأّم ــه يف بط ــه في عقل

ــّي،  ــد ع ــول: أع ــكام فيق ــه بال تكلم
ــا  ــه بعدم ــه في ــب عقل ــذي ُركِّ ــذاك ال ف
كــر، فهــو يقــول لــك: أعــد عــّي()19 (.

    
املبحث الثاين

حجية العقل ، أقسامه  وأمهيته
  املطلب االول : حجية العقل 

ــن  ــعة وأربع ــو تس ــل يف نح ــر العق ُذك
ــًدا عــى  ــا يف الكتــاب العزيزتأكي موضًع
ــه  ــه )20 ( ، وأن ــر ب ــه والتدب ــة إعال أمهي
منــاط التكليــف، منهــا قوله تعــاىل: } إنَّ 
ــاوات واألَْرِض َوْاْختَِاِف  يف َخْلــِق السَّ
ــِري  ــي َتْ ــِك اّلتِ ــاِر َواْلُفْل ــل  َوالنََّه اللي
ــَزَل  ــا َأْن ــاس َوَم ــُع النَّ ــَا َينَْف ــِر بِ يِف اْلَبْح
ــَاِء ِمــْن َمــاٍء َفَأْحَيــا بِــِه  اهللُ َمــن السَّ
ــْن  ــا ِم ــثَّ فِيَه ــا َوَب ــَد َمْوهِتَ األَْرَض َبْع
ــَحاب  َيــاِح َوالسَّ يــِف الرِّ ــٍة َوَتْرِ ُكلِّ َدابَّ
ــاٍت  ــَاِء َواألَْرض آَلي ــْنَ السَّ ِر َب ــخَّ امْلُس
ــارة  ــرت عب ــوَن{)21 (..إذ ُذك ــوٍم َيْعِقُل لَِق
ــث  ــد احل ــون( بع ــوم يعقل ــات لق )آلي
ــات  ــر يف املصنوع ــر والنظ ــى التفك ع
ــق  ــع واخلال ــة الصان ــات ملعرف واملخلوق

ــاىل. ــبحانه وتع س
الكفــار  ذم  الكريــم  القــرآن  أن  كــا 
يف موضــع آخــر ألهنــم مل يســتعملوا 
عقوهلــم، فقــال عنهــم: }...ُصــٌم ُبْكــٌم 
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ــّبه  ــُون{ )22 (.. وش ــم اَل َيْعِقل ــٌي َفُه ُعْم
ــه بـــ  ــه ويعمــل ب مــن ال يســتعمل عقل
)رشِّ الــدواب(، يف قولــه تعــاىل: } إِنَّ 
ــمُّ اْلُبْكــُم  َوابِّ ِعنْــَد اهللِ الصُّ رَشَّ الــدَّ
ــاىل  ــال تع ــوَن{) 23(.. وق ــَن اَل َيْعِقُل ِذي الَّ
ــوْا  ــار: } َوَقاُل ــاب الن ــال أصح ــا ح مبينً
ــا يِف  ــا ُكنَّ ــُل َم ــَمُع َأْو َنْعق ــا َنْس ــْو ُكنَّ َل
ــِعِر{)24 (. ففــي هــذه  َأْصَحــاِب السَّ
بــّن  دليــل   - وغرهــا   - اآليــات 
ــان  ع وبي ــرشَّ ــل يف ال ــار العق ــى اعتب ع
حتقيــق  يمكــن  ال  بدونــه  إذ  قيمتــه، 
يعــة واســتنباط  الرشَّ فهــم نصــوص 
األحــكام مــن أدلتهــا وإدراك قواعدهــا 
ــل  ــّد العق ــذا ُع ــه ، ول ــا إال ب وموازينه

منــاط التكليــف وأساســه.
أمــا الروايــات فقــد تواتــرت عــى 
حجيــة العقــل، وأنــه حجــة باطنــة، 
تكتســب  بــه  و  الرمحــن  يعبــد  وبــه 
اجلنــان.. وغــر ذلــك، ممــا يفيــد أن 
العقــل الســليم حجــة مــن احلجــج 
ــه رشع  ــف ب ــم املستكش ــا، واحلك أيًض
ع عقــل  مــن داخــل.. كــا أنَّ الــرشَّ
ــى  ــام موس ــن اإلم ــارج)25 (. فع ــن خ م
ــام ( : )إنَّ هلل  ــه الس ــر) علي ــن جعف ب
ــرة  ــة ظاه ــن: حج ــاس حجت ــى النَّ ع

وحجــة باطنــة، فأمــا الظاهــرة فالرســل 
ــام(،  ــم الس ــة )عليه ــاء واألئم واألنبي

وأمــا الباطنــة فالعقــول( )26 (  
املبحث الثالث

أمهية العقل يف االستنباط الفقهي
وطــرق  العقــل   : االول  املطلــب 

د  جتهــا ال ا
مل يكــن العقــل غائبــًا عن ســاحة البحث 
األصــويل ، بــل والفقــه االســتداليل منذ 
ــر  ــرى آلخ ــة الك ــد الغيب ــه بع انطاقت
أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( - 
ــاىل  ــل اهلل تع ــرش )عج ــاين ع ــام الث اإلم
فرجــه الرشيــف(- فســامهت األبحــاث 
ــكل  ــتدالل بش ــة االس ــة يف عملي العقلي
ــواء يف  ــة، س ــن جه ــر م ــل يف أكث فاع
الكشــف عــن كريــات االســتدالل 
بذاتــه كاشــًفا  أم يف كونــه  الفقهــي، 
عــن احلكــم الرشعــي ومــدرًكا لــه 
بمعنــى دليليتــه لــه، فيثبــت لــه دور 
احلاكميــة، فضــًا عــن الفامهيــة، وهــذه 
القضيــة بالــذات - أي كــون العقــل 
حاكــًا ال فامًهــا فحســب – قــد شــغلت 
ــار  ــزاع ومث ــل ن ــارت حم ــاء وص الفقه
ــت دوًرا  ــويل، ولعب ــري أص ــدل فك ج
هاًمــا يف تنــّوع منهــج االســتدالل يف 
ــر  ــن أظه ــت م ــي، وكان ــه اإلمام الفق
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األســباب التــي ســاعدت يف نشــوء 
ــب  ــة إىل جن ــة األخباري ــة الفقهي املدرس

ــة) 27(. ــة األصولي ــة الفقهي املدرس
وقــد اعتمــدت املدرســة األوىل عــى 
واملتمّثــل  الروائــي،  النقــي  املنهــج 
ــدى  ــرز ل ــذي ب ــاري ال ــط األخب بالنم
حمّدثــي الشــيعة األوائــل أمثــال الشــيخ 
الشــيخ  اإلســام  وثقــة  الصــدوق 
ــل  ــة أه ــث أئم ــي، ورواة أحادي الكلين
إىل  ممتــًدا  الســام(  )عليهــم  البيــت 

.) املتأخــرة)28  العصــور 
فاقتــر الفقــه لــدى هــذه املدرســة 
ــا  ــا وترتيبه ــة وتبويبه ــل الرواي ــى نق ع
ثــم األخــذ بمــؤّدى ظاهرهــا فحســب، 
أخــرى،  أدلــة  إىل  اللجــوء  دون 
يرجــع  مــا  أو  العقــل  الســتبعادهم 
إليــه مــن قواعــد عــن مــرح العمليــة 
الفقهيــة يف اســتنتاج احلكــم الرشعــي ، 
فــكان أن اقتــر أخــذ احلكــم الرشعــي 
لــدى الفقهــاء اإلخباريــن مــن األخبار 
ــار  ــة األطه ــق األئم ــن طري ــواردة ع ال

)عليهــم الســام() 29(.
أمــا املدرســة األصوليــة فقــد اعتمــدت 
بتوّســع  العقــي  األصــويل  املنهــج 
يف الكشــف عــن ســبل االســتدالل 
ــّكل  ــل يش ــات العق ــى ب ــه، حت وطرائق

موضوًعــا هاًمــا مــن موضوعــات علــم 
ــن  ــّل األصولي ــره ج ــول، فاعت األص
ــن أدلــة األحــكام  دليــًا رابًعــا)30 (م
ــاع)31 (. ــنّة واإلمج ــاب والس ــد الكت بع
فكــا أن العقــل مــن مجلــة وســائل 
ــويل  ــا األص ــي احتاجه ــتدالل الت االس
ــد  ــا والقواع ــن القضاي ــر م ــات كث إلثب
ــًا -  ــه - مث ــتناد إلي ــة كاالس األصولي
ــاد أو  ــار اآلح ــة ألخب ــات احلجي يف إثب
ــا،  ــاب وغره ــر الكت ــاع أو لظاه لإلمج
وأنــه ممــا يصــح االعتــاد عليــه يف 
اســتنباط احلكــم الرشعــي واالســتدالل 
ــح  ــك أصب ــام، كذل ــكل ع ــي بش الفقه
ــي  ــم الرشع ــى احلك ــًا ع ــه دلي بنفس
وداخــًا يف عمليــة االســتنباط، بــل 
جــزًءا مــن عمليــة االســتدالل املبــارش، 

ــه) 32(. ــدى مقدمتي ــل يف إح ال أق
وال شــك يف أمهيــة دور العقــل وفاعليته 
ــدى  ــيا ل ــي وال س ــاد اإلمام يف االجته
ــم  ــى بعده ــن أت ــاء وم ــري الفقه متأخ
إىل زماننــا) 33(، فــأّدى إعــال العقــل 
ــث  ــي يف البح ــج العق ــتخدام املنه واس
األصــويل إىل إدخــال صياغــة جديــدة يف 
املنهــج االســتداليل فضــًا عــن تعــّدده، 
ــادّي  ــى اجته ــن منح ــر م ــروز أكث وب
لــدى فقهــاء اإلماميــة، وهــو الــذي 
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ــرة االجتهــاد  ــة عــى مس أضفــى حيوي
يف الفقــه اإلســامي، وســاعد يف نشــوء 
مســلكن رئيســن يف الفقــه االســتداليل 
ــة  ــة واملدرس ــة اإلخباري ــّى يف املدرس ت

ــة. األصولي
وقــد كان لــكل مــن هاتــن املدرســتن 
الفقهيتــن مّرراهتــا وأدلتهــا يف شــكل 
ــه، إذ  ــد يف الفق ــويل املعتم ــج األص املنه
إن املدرســة اإلخباريــة تــرى أن أحــكام 
الــرشع توقيفيــة وأن الترشيــع ال يؤخــذ 
إال مــن املعصومن )عليهم الســام(، إذ 
هــم حفظــة الــرشع واملبّينــون لألحكام، 
وأن أئمــة أهــل البيــت )عليهم الســام( 
وأصحاهبــم  ألتباعهــم  أذنــوا  قــد 
باألخــذ عنهــم يف مــا يرتبــط بأمــر 

ــن)34 (. الدي
وعــدم اللجــوء إىل الــرأي والقيــاس 
العقــل  وإعــال  بــل  واالستحســان 
اهلل ال  ديــن  )إن  إذ  يف جمــال احلكــم، 
إذا  و)الســنة   ،)35 بالعقــول()  يصــاب 
قيســت حمــق لديــن() 36(، إىل غرهــا من 
النصــوص واألحاديــث الرشيفــة التــي 
محلــوا ظاهرهــا عــى النهــي عــن إتبــاع 
العقــل، وأن مفادهــا االقتصــار عــى 
ــب كل  ــه وتنّ ــؤدي إلي ــا ي ــل وم النق
ــل  ــة أه ــن أئم ــر ع ــا أث ــف م ــول خيال ق

ــث  ــن أحادي ــام( م ــم الس البيت)عليه
ــة  ــواهد وأدل ــوا ش ــات، وأضاف ورواي
كثــرة تدعــم مقالتهــم يف االســتنباط)37 

.)

ويف املقابــل تــد أصحــاب املدرســة 
ــه  ــل ويعطون ــدون العق ــة يعتم األصولي
دوًرا رئيســًيا يف جّل العملية االستنباطية 
بوظيفتيــه احلاكميــة والفامهــة ، منطلقن 
ــة  ــكام الرشعي ــة األح ــة تبعي ــن مقول م
أو  أنفســها  يف  واملفاســد  للمصالــح 
متعلقاهتــا، بمعنــى أن األحــكام ليســت 
عبثيــة بــل تصــدر إمــا ملصلحــة ملزمــة 
ســواء يف نفــس احلكــم أو املوضــوع 
ــات  ــال الواجب ــو ح ــا ه ــق ك أم املتعل
ــة  ــدة ملزم ــود مفس ــة، أو لوج الرشعي
ــات  ــال يف التحري ــو احل ــا ه ــك ك كذل
واملناهــي الرشعيــة ، وهــذه املســألة 
مرتبــة عــى قضيــة التحســن والتقبيــح 
ــى إدراك  ــادر ع ــل ق ــن وأن العق الذاتي
ــه  ــت يف حمّل ــد ثب ــه ق ــث إن ــك، وحي ذل
ــفة  ــكام والفلس ــم ال ــث عل ــن مباح م
ــن  ــأن )احلس ــة ب ــدة القائل ــك القاع تل
ــه  ــا قّبح ــح م ــل والقبي ــنه العق ــا حّس م
العقــل(،  كــا هــو مذهــب العدليــة 
مســتندين  واملعتزلــة  اإلماميــة  مــن 
ــياء،  ــذايت لألش ــح ال ــن والقب إىل احلس
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توصــف  أفعــاالً  هنــاك  أن  بمعنــى 
ــرأ  ــر يط ــن غ ــا م ــنة بذاهت ــا حس بكوهن
يشء آخــر عليهــا، كالعــدل واإلحســان 
فإهنــا  األمانــة،  وأداء  الوديعــة  ورّد 
املســتقيمة  العقــول  كل  تقــّر  أشــياء 

ــذايت .  ــنها ال بحس
ــة  ــياء موصوف ــل أش ــد يف املقاب ــا ت ك
بالقبــح لذاهتــا كذلــك مثــل الظلــم 
ــا  ــن وم ــاءة إىل املحس ــة واإلس واخليان
شــاكل هــذه األمــور، فإهنــا قبيحــة 
أم  بقبحهــا  رشع  ورد  ســواء  بذاهتــا 
خطــاب  لــورود  حاجــة  ال  بــل  ال، 
رشعــي بذلــك وإن ورد فهــو مــن بــاب 
اإلرشــاد إىل حكــم العقــل)38 (، وليــس 

تأسيًســا للحكــم الرشعــي.
وبالنتيجــة ال جمــال للفقيه يف أن يســتبعد 
ــد  ــاد بع ــرح االجته ــن م ــل( ع )العق
أن أصبــح مــن أدواتــه الرئيســة، وال 
يعنــي ذلــك أن النــّص قــد فقــد قيمتــه 
عنــد األصــويل، بــل تعــزز دوره بالعقــل 
الفاهــم للنــص، واملــدرك ألبعــاده بعــد 
ــه إىل  ــادة أجزائ ــه وإع ــه وتفكيك حتليل
مرتكزاهتــا املوضوعيــة، مــن ُعــرف 
ــك،  ــر ذل ــة وغ ــة ومقامي ــن حالي وقرائ
هــذه  يف  األصــويل  لــدى  والــكام 
القضيــة إنــا هــو يف حــدود دور العقــل، 

ــتنباط،  ــال االس ــه يف جم ــد وظيفت وحتدي
وإىل أي مــدى أبــاح الشــارع للفقيــه 
ــه،  ــاد علي ــل واالعت ــوع إىل العق الرج
وهــذا مــا ُيعــرَّ عنــه يف علــم األصــول 
ــراغ  ــد الف ــك بع ــل، وذل ــة العق بحجي
عــن إدراك املازمــة وإثباهتــا القائلــة 
ــم  ــل حك ــه العق ــم ب ــا حك ــأن )كل م ب

ــرشع()39 (. ــه ال ب
األخــذ  أن  األصوليــون  قــّرر  وقــد 
ــه  ــؤدي إلي ــا ي ــبِب م ــل بس ــل العق بدلي
مــن نتيجــة علميــة يقينيــة ال ظنيــة، 
ــه عــى  ســبيل األخــذ  فليــس األخــذ ب
ــر، وال  ــن املعت ــدة للظ ــارات املفي باألم
عــى ســبيل األخــذ بالظنــون األخــرى 
املســتفادة مــن إعــال الــرأي، كاألخــذ 
بالقيــاس، أو االستحســان، أو املصالــح 
ــاكل  ــا ش ــع وم ــّد الذرائ ــلة، أو س املرس
هــذه، فإهنــا ظنيــات خارجــة موضوًعــا 
عــن دليــل العقــل، ومل يقــم دليــل 
ــار الظــن املســتفاد  عــى حجيتهــا واعتب
ــى  ــي ع ــل القطع ــام الدلي ــل ق ــا، ب منه
بطاهنــا وعــدم جــواز األخــذ هبــا، كــا 
ــب  ــن مذه ــرضورة م ــوم بال ــو معل ه
اإلماميــة)40 ( ، فليــس الظــن مــن دليــل 
األصوليــن  لــدى  يشء  يف  العقــل 
الــذي  العقــل هــو  األماميــن، بــل 
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باحلكــم  والعلــم  اليقــن  إىل  يــؤدي 
الرشعــي، الــذي حجيتــه ذاتيــة وليــس 

ــار. ــل واعتب ــة إىل جع بحاج

املطلب الثاين
إستدالل األصوليني بالعقل يف استنباط 

االحكام  الفقهية
الدليــل  عــن  األصوليــن  عــر   -1
العقــي عــى حجيــة اخلــر الواحــد 
بعــدة صــور )41 ( ونــورد ايرهــا يف 

 : نقطتــن 
ــاد  ــى االعت ــاء ع ــاء العق ــوت بن أ- ثب

ــه . عــى خــر الثقــة واالخــذ ب
ب- كشــف هــذا البنــاء منهــم عــن 
مواقــف الشــارع هلــم واشــراكه معهــم 

ــم ) 42(. ــلك معه ــد املس ــه متح ألن
اخلــر  حلجيــة  النافــن  أدلــة  ومــن 
بالكتــاب والســنة والعقــل  الواحــد 
ــن  ــتدلوا الناف ــك اس ــاع ، كذل واالمج
حلجيتــه بالكتــاب والســنة واالمجــاع 

.)  43( والعقــل 
2- ادلــة الفقهــاء بالعقــل عــى العمــل 

ــاس : بالقي
ــا  ــددة ، ومنه ــل متع ــن العق ــم م أدلته
نذكــر دليــل البيضــاوي يف املناهــج كــا 
صوره شــارحه األســنوي : ) إن املجتهد 

ــم يف  ــون احلك ــه ك ــى ظن ــب ع اذا غل
ــم  ــة ، ث ــة الفاني ــا بالعل ــل معل االص
وجــد تلــك العلــة يعنيهــا يف الفــرع 
ــوت  ــن ثب ــرضورة ظ ــه بال ــل ل ، حيص
ذلــك احلكــم بالفــرع ، وحصــول الظــن 
الوهــم  حلصــول  مســتلزم  بالــيء 
بنقيضــه وحينئــذ فــا يمكــن ان يعمــل 
ــن ،  ــاع النقيض ــتلزامه ارتف ــا ، الس هب
وال ان يعمــل بالوهــم دون الظــن ، الن 
ــع  ــود الراج ــع وج ــوع م ــل بالرج العم
ــل  ــن العم ــا ، فيتع ــا وعق ــع رشع ممتن
ــل  ــوب العم ــى لوج ــن ، وال معن بالظ

ــك ) 44(. ــاس اال ذل بالقي
ومــن االدلــة التــي أدرجوهــا حتــت 
ابطــال  عــى  العقــل  دليــل  عنــوان 

: القيــاس 
اخلــال  اىل  يــؤدي  القيــاس  إن   -1
واملنازعــة بــن املجتهديــن ، لاســتقراء 
ــارات  ــارات واإلم ــع لإلم ــه تاب ، وألن
خمتلفــة ، وحينئــذ يكــون ممنــوع ، لقولــه 

تعــاىل :) وال تنازعــوا( )45 (  
ــون  ــا أن يك ــاس إم ــم القي 2- ان حك
موافقــا للــراءة األصليــة أو خمالفــا هلــا ، 
فــإن كان األول مل يكــن للقيــاس فائــدة 
ــاه  ــه كان مقتض ــدر عدم ــو ق ــه ل ، ألن
متحققــا بالــراءة االصليــة ، وإن كان 
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ــراءة  ــا ملقتــى ال ــاس خمالف حكــم القي
مل يقــدم عليهــا ، ألن الــراءة متيقنــة 
والقيــاس مظنــون ، ويمتنــع خمالفــة 

ــن ( )46 (. ــن بالظ اليق
3- ان العقــل قــادر عــى ادراك املصلحة 
، وقــادر عــى ادراك التــازم بينهــا وبن 
احلكــم املائــم هلــا ، ولــوال ثبــوت هــذا 
االمــر ، مل نســتطيع اثبــات املصلحــة 
املرســلة ألهنــا غــر منصوصــة حســب 
ــة  ــر مدرك ــت غ ــإذا كان ــرض ، ف الف
بالعقــل مل تثبــت ، وعــى فــرض ثبوهتــا 
عقــا وعــدم ثبــوت املازمــة بينهــا 
ــل ،  ــا بالعق ــم هل ــم املائ ــن احلجك وب
ــر  ــم غ ــيلة ألدراك احلك ــن وس ــا م ف

ــتصاح . ــوص وال اس املنص
4- إن العقــل قــد ادرك املصلحــة  تامــة 
ــة  ــر معارض ــا غ ــى اهن ــر ، بمعن التأث
ــدان رشط  ــن فق ــا م ــع تأثره ــا يمن ب
ــض  ــود بع ــع ، الن وج ــود مان او وج
احلكــم  لــزوم  يؤثــر  ال  املصالــح 
بمقتضــاه حينــا يمنــع مــن تأثــر املانــع 
، كــرشب اخلمــرة ومــا فيــه مــن منافــع 
اشــار هلــا القــرآن الكريــم ، اال أن هــذه 
املصلحــة مل تؤثــر انشــاء حكــم بموجبها 
ملعارضتهــا بــا منــع مــن تأثرهــا ، 
ــه  ــم بموجب ــاء احلك ــو بإنش ــتأثر ه واس

، وهــو االســكار )47 (. 
5- أن تكــون تلــك االدراكات العقليــة 
املصلحــة  للعقــول  دراكات  أي   (
املرســلة ومتاميــة اقتضائهــا للحكــم 
ــم  ــم املائ ــن احلك ــا وب ــازم بينه والت
هلــا ( ادراكات جازمــة تفيــد العلــم 
ــا  ــك ولكنه ــا دون ذل ــن ، أو أهن واليق
ــو مل  ــي ، فل ــل قطع ــا بدلي ــرة رشع معت
يكــن كذلــك كان كشــفها عــن احلكــم 
عــى  يــدل  أن  دون  ناقصــا  كشــفا 
اعتبارهــا دليــل رشعــي ، ومثلــه ال 
يكــون حجــة عــى القــول الراجــح )48 (. 
6- أن بنــاء العقــل يكشــف عــن رضــا 
الشــارع وحكمــه عــى وفقــه مــامل حيــرز 
ــد  ــام ق ــذا املق ــه ، ويف ه ــه عن ــدم هني ع
ــم  ــر العل ــاع غ ــن اتب ــارع ع ــى الش هن
ــذه  ــن ه ــردع ع ــه لل ــي بعموم ــا يكف ب
الســرة ، مضافــا اىل مــا دل  عــى الراءة 

ــبهات ) 49(. ــاط يف الش واالحتي
ذهــب الشــيخ االنصــاري ، واتبعــه 
مجلــة مــن األصوليــن ، وهــو : ) محــل 
االرشــادية  االوامــر  عــى  االخبــار 
ــه  ــا تدرك ــع م ــجم م ــا ينس ــا م لتضمنه
ــا  ــاط فيه ــن رضورة االحتي ــول م العق
ــرضر ( )50 (.  ــاب وال ــا العق ــل فيه حيتم
بعــد  تثبتــه  مــا  العقــل  وغايــة   (  
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ــو  ــراءة ه ــة ال ــن ادل ــا وب ــع بينه اجلم
اختصاصهــا يف خصــوص الشــبهات 
ــراف  ــبهات يف أط ــص والش ــل الفح قب

العلــم االمجــايل ()51 (
 ، العقــي  االحتيــاط  اثبــات  أن   -7
االمجــايل  العلــم  اىل  مســتندًا  كان  أن 
بوجــد تكاليــف وجوبيــة وحتريميــة 
يف الشــبهات ، فــإن هــذا العلــم قــد 
انحــل اىل علــم تفصيــي بــا قامــت 
ــرة  ــول املعت ــة واالص ــذه االدل ــه ه علي
، بحــث يصبــح الشــك بأيــة شــبهه 
ــذه  ــه ه ــت علي ــا اقام ــار م ــارج اط خ
االدلــة شــكا بدويــًا، تــري فيــه الــراءة 
الشــك  يف  جرياهنــا  عــى  التفــاق   ،

.)  52( بالتكليــف  البــدوي 
املطلب الثالث

دور العقل يف استنباط احلكم الرشعي
االماميــة   أصولّيــي  عنــد  املشــهور 
  : وهــي  أربعــة  يف  األدّلــة  انحصــار 
ــل،  ــاع والعق ــنّة واإلمج ــاب والس الكت
باألدّلــة  كلاهتــم  يف  عنهــا  ويعــّر 
إهّنــا  يقــال:  ربــا  اّلتــي  األربعــة 
املوضــوع لعلــم األُصــول وأّنــه يبحــث 
ــك  ــل ذل ــا ، وألج ــن عوارضه ــه ع في
ــا  ــد منه ــكّل واح ــدوا ل ــم عق ــرى أهّن َت
بابــًا أو فصــًا مســتقًا بحثــوا فيــه عــن 

وخصوصّياتــه. عوارضــه 
)1151ـ  القمــي  املحّقــق  فهــذا 
1231هـــ(، اّلذي هنــج يف تأليــف كتابه 
ــة  ــج )مقّدم ــة(  منه ــن املحكم )القوان
معــامل الديــن(  للشــيخ حســن بــن زيــن 
الديــن العامــي )959ـ 1011هـــ(، قد 
ــًا  ــة باب ــة األربع ــن األدّل ــكّل م ــد ل عق
وإليــك  عليهــا،  الــكام  واســتقىص 
ــاب  ــال: ) الب ــا: ق ــارة إىل عناوينه اإلش
الســادس يف األدّلــة الرشعيــة، وفيــه 
مقاصــد: املقصــد األّول: يف اإلمجــاع...
ــاب...)54 (،  ــاين: يف الكت ــد الث )53 ( املقص

املقصــد الثالــث: يف الســنّة، وهــو قــول 
املعصــوم أو فعلــه)55 (، املقصــد الرابــع: 
يف األدّلــة العقليــة، واملــراد مــن الدليــل 
العقــي هــو حكــم عقــي يتوصل بــه إىل 
ــم  ــن العل ــل م ــي، وينتق ــم الرشع احلك
باحلكــم العقــي إىل احلكــم الرشعــي( .
التحســن  قاعــدة  فيــه  طــرح  وقــد 
خلــط  وإن  العقلّيــن،  والتقبيــح 
القطعــي  العقــي  احلكــم  بــن 
الظنّــي  كالقاعــدة، واحلكــم العقــي 
كاالســتصحاب عــى طريقــة القدمــاء، 
حســن  حممــد  املحّقــق  هــو  وهــذا 
ــوىّف  ــول )املت ــب الفص ــروف بصاح املع

1255هـــ(.
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قــد مشــى يف كتابــه يف ضــوء )القوانــن 
املحكمــة( ، فخــّص كًا مــن األدّلــة 
ــاب،  ــكلٍّ ب ــرد ل ــث وأف ــة بالبح األربع
ــة يف  ــة الثاني ــا: ) املقال ــك عناوينه وإلي
ــاب  ــول يف الكت ــمعية: الق ــة الس األدّل
ــكام يف  ــاع.) 57( ال ــول يف اإلمج )56 ( الق

يف  الثالثــة  املقالــة   ) اخلر)الســنّة(.)58 
ــة( .)59 ( ــة العقلي األدّل

وقــد خلــط يف املقالــة الثالثــة كصاحــب 
القطعــي  العقــي  الدليــل  القوانــن 
بالعقــي الظنــي، وجعــل اجلميــع يف 
ــه أشــبع الــكام  مصــاف واحــد، ولكنّ

ــي. ــم القطع يف القس
كــا أّن الشــيخ األنصــاري )1214ـ 
ــة يف  ــة العقلي ــّص األدّل 1281هـــ( خ
)مطــارح األنظــار(  بالبحــث وأفردهــا 
ــى  ــكام ع ــاض يف ال ــا، وأف ــن غره ع
ــا. ــي وغرمه ــح العق ــن والتقبي التحس

)60  (

هــذا هــو ديــدن األُصولّيــن املتأّخريــن 
وقريــب منــه ديــدن القدمــاء. مثــًا 
عقــد الشــيخ الطــويس )385ـ 460هـ( 
بابــًا لألخبــار.)61 ( كــا عقــد بابــًا خاصًا 
ــم  ــا يعل ــًا مل ــرد فص ــاع.) 62( وأف لإلمج

ــمع.) 63( ــل والس بالعق

للمحّقــق  النوبــة  وصلــت  ومّلــا 
اخلراســاين )1255ـ 1329هـــ(، حاول 
ــار  ــّر إط ــول، فغ ــم األُص ــص عل تلخي
ــن  ــل م ــكّل دلي ــد ل ــم يعق ــث، فل البح
ــًا،  ــًا واضح ــًا خاص ــة باب ــة األربع األدّل
حّجيــة  عــن  البحــث  أدخــل  فقــد 
الكتــاب، يف فصــل حّجيــة الظواهــر 
أدرج  كــا  ســنّة،  أو  كانــت  كتابــًا 
ــن  ــث ع ــاع يف البح ــن اإلمج ــث ع البح
حّجيــة اإلمجــاع املنقــول بخــر الواحــد، 
ــة  وأدغــم البحــث عــن الســنّة يف حّجي
ــن  ــث ع ــرك البح ــد، وت ــر الواح اخل
ــى  ــز ع ــل رّك ــًا، ب ــل بتات ــة العق حّجي
نقــد مقــال األخبارّيــن يف عــدم حّجيــة 
ــي،  ــل العق ــن الدلي ــل م ــع احلاص القط
دون أن يبحــث يف حّجيــة العقــل يف 
جماريــه،  وحتديــد  االســتنباط  جمــال 
ومتييــز الصحيــح عــن الزائــف، وصــار 
هــذا ســببًا الختفــاء املوضــوع عــى 
كثــر مــن الدارســن. وقــد كان الركيــز 
ــرًا  ــي أم ــا ه ــة ب ــة األربع ــى األدّل ع
ــّح  ــواء أص ــن، س ــن األُصولّي ــًا ب رائج
ــول أم ال. ــم األُص ــوع عل ــا موض كوهن
ــرة  ــة العقــل يف دائ ــل اإلمامي ــد أدخ وق
ــه  ــف ب ــث ُيستكش ــم، حي ــف احلك كش
ــة  ــاالت خاص ــي يف جم ــم الرشع احلك
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كــا ُيستكشــف بســائر األدّلــة مــن 
الكتــاب والســنّة واإلمجــاع ، وليــس 
ــع  ــه يف مجي ــاق عنان ــك إط ــى ذل معن
ــن  ــه ع ــتغنى ب ــث ُيس ــاالت بحي املج
الــرشع، بــل للعقــل جمــاالت خاصــة ال 

ــا   ) 64( . ــف إالّ فيه ــه الكش ــح ل يصل
ويــراد مــن حّجّيــة العقــل كونــه كاشــفًا 
ال مرّشعــًا، فــإّن العقــل حســب املعايــر 
اّلتــي يقــف عليهــا، يقطــع بــأّن احلكــم 
عنــد اهللّ ســبحانه هــو مــا أدركــه، وأيــن 
ــم  هــذا مــن الترشيــع أو مــن التحكُّ
ــا  ــا رّب ــبحانه، ك ــى اهللّ س ــم ع والتحت
نســمعه مــن بعــض األشــاعرة، حيــث 
يزعمــون أّن القائلــن بحّجيــة العقــل يف 
مــون العقــل عــى  جمــاالت خاصــة حُيكِّ
ــن  ــرق ب ــن الف ــوا ع ــم غفل اهللّ، ولكنّه
الكشــف واحلكــم، فــإّن موقــف العقــل 
ــه يف  ــس موقف ــو نف ــائل ه ــذه املس يف ه

ــة. اإلدراكات الكوني
فــإذا حكــم بــأّن زوايــا املثلــث تســاوي 
مائــة وثانــن درجــة، فمعنــاه: أّنــه 
يكشــف عــن واقــع حمّقــق وحمّتــم قبــل 
حكــم العقــل، فهكــذا املــورد فلــو 
ــح،  ــان قبي ــا بي ــاب ب ــأّن العق ــم ب حك
فليــس معنــاه: أّنــه حيكــم عــى اهللّ 
ــر  ــَل غ ــّذب اجلاه ــأن ال ُيع ــبحانه ب س

املقــّر، بــل املــراد: أّن العقــل مــن 
خــال التدّبــر يف صفاتــه ســبحانه ـ 
ــف  ــة ـ يستكش ــدل واحلكم ــي: الع أعن
أّن الزم ذينــك الوصفــن الثابتــن هللّ 
ــل. ــاب اجلاه ــدم عق ــو ع ــبحانه، ه س
وكنـّـا نســمع مــن رّواد منهــج التفكيــك 
ــفة  ــرشع أّن رّواد الفلس ــل وال ــن العق ب
ــوب  ــم بالوج ــى اهللّ أن حيك ــون ع حيّتم
واللــزوم و... وأّن عمــل الفيلســوف 
ــن أّن  ــن ع ــى اهللّ، غافل ــم ع ــو احلك ه
ــال:  ــو ق ــاف، فل ــو االستكش ــه ه عمل
)واجــب الوجــود بالــذات واجــب 
ــن  ــر ع ــا خي ــات( إّن ــع اجله ــن مجي م
تلــك احلقيقــة بالرهــان اّلــذي أرشــده 
إليهــا، فيســتنتج مــن ذلــك أّنــه ســبحانه 
واجــب يف علمــه وقدرتــه كــا أّنــه 

ــه. ــه وخلق ــب يف فعل واج
تضافر الروايات عىل حّجّية العقل

ــة  ــن أئّم ــرة ع ــات الكث وردت الرواي
عــى  الســام(  البيت)عليهــم  أهــل 
منهــا  إثنتــن  العقل،نــورد  حّجّيــة 

)65 مصادرهــا.)  إىل  الباقــي  ونحيــل 
الصادق)عليــه  اإلمــام  قــال  1ـ  
الســام( : )  حجــة اهللّ عــى العبــاد 
النبــي، واحلّجــة يف مــا بــن العبــاد وبــن 

) العقــل(.)66  اهللّ 
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2ـ قــال اإلمــام موســى بــن جعفر)عليه 
ــم:  ــن احلك ــام ب ــًا هش ــام( خماطب الس
)يــا هشــام إّن هللّ عــى النــاس حّجتــن: 
ــا  ــة; فأّم ــة باطن ــرة، وحّج ــة ظاه حّج
ــة،  ــاء واألئّم ــل واألنبي ــرة فالرس الظاه
وأّمــا الباطنــة فالعقــول()67 (. وختصيص 
ــارف  ــل باملع ــة العق ــى حّجي ــا دّل ع م

ــه. ــا وج ــص ب ــد، ختصي والعقائ
الروايتــن  هاتــن  مضمــون  ومــن 
للعقــل  العظيمــة  املكانــة  نستشــف 
ــه املــدرك للخــر والــرش واحلســن  كون
ــرء  ــن امل ــح بغــض النظــر عــن دي والقب

او عقيدتــه وماشــاكل .
  

نتائج البحث:
توصــل البحــث يف ختامــه اىل عــدة 

نتائــج منهــا :
 1- يعــد العقــل كاشــفًا ال مرّشعــًا، 
يقــف  اّلتــي  املعايــر  حســب  فإّنــه 
ــد اهللّ  ــم عن ــأّن احلك ــع ب ــا، ويقط عليه
ــذا  ــن ه ــه، وأي ــا أدرك ــو م ــبحانه ه س
ــم والتحتــم  مــن الترشيــع أو مــن التحكُّ

ــبحانه. ــى اهللّ س ع
2- ان العقــل قــادر عــى ادراك املصلحة 
، وقــادر عــى ادراك التــازم بينهــا وبن 

احلكــم املائــم هلــا ، ولــوال ثبــوت هــذا 
االمــر ، مل نســتطع اثبــات املصلحــة 
املرســلة ألهنــا غــر منصوصــة حســب 

ــرض. الف
األخــذ  أن  األصولّيــون  قــرر   -3
ــه  ــؤدي إلي ــا ي ــبِب م ــل بس ــل العق بدلي
مــن نتيجــة علميــة يقينيــة ال ظنيــة، 
ــه عــى  ســبيل األخــذ  فليــس األخــذ ب

باألمــارات املفيــدة للظــن املعتــر.
وســائل  مجلــة  مــن  العقــل  أن   -4
ــويل  ــا األص ــي احتاجه ــتدالل الت االس
ــد  ــا والقواع ــن القضاي ــر م ــات كث إلثب
ــًا -  ــه - مث ــتناد إلي ــة كاالس األصولي
ــاد أو  ــار اآلح ــة ألخب ــات احلجي يف إثب
ــا. ــاب وغره ــر الكت ــاع أو لظاه لإلمج
5- تواتــرت الروايــات عــى حجيــة 
العقــل، وأنــه حجــة باطنــة، وبــه يعبــد 

ــان. ــب اجلن ــه تكتس ــن و ب الرمح
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اهلوامش: 
 -1769/5 الصحــاح،  اجلوهــري،   -1

.1 7 7 1
2- ابــن منظــور، لســان العــرب، 458/11- 

.459
يف  رســائل  سينا/تســع  ابــن  ينظــر:    -3
ــة يف  ــالة الرابع ــات – الرس ــة والطبيعي احلكم
احلــدود، دار العــرب للبســتاين – القاهــرة، 

ص81-80. ط3،  1989م، 
4- اآللــويس: أبــو الثنــاء شــهاب الديــن 
)ت:  البغــدادي  اهلل  عبــد  بــن  حممــود 
ــرآن  ــر الق ــاين يف تفس 1270هـــ(/روح املع
والســبع املثــاين، املطبعــة املنريــة بمــر، 

.1 6 8 /1 7
ــن  ــن اب ــو احلس ــار: أب ــد اجلب ــايض عب 5- الق
أمحــد اهلمداين/املغنــي يف أبــواب التوحيــد 
والعــدل، حتقيــق: حممــد عــي النجــار، وعبــد 
ــة –  ــة العام ــة املري ــار، املؤسس ــم النج احللي

.375/11 1962م،  القاهــرة، 
6- اإلجيي: املواقف، 86/2.  

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

ــف  ــن املطّهر/كش ــف ب ــن يوس ــن ب 8- احلس
حتقيــق:  االعتقــاد،  تريــد  رشح  يف  املــراد 
حســن زادة آمــي، مؤسســة النــرش اإلســامي 

ــم، ط7، 1417هـــ، ص215. - ق
9- املازنــدراين: حممــد صالــح بــن أمحــد 
الــروي/رشح أصــول الــكايف، حتقيــق: أبــو 

احلســن الشــعراين، دار إحيــاء الــراث العــريب 
.120/1 )2000م(،  ط1  بــروت،   -

10- ســعيد القمــي: حممــد ســعيد حممــد 
ــايض( )1049- ... هـــ(/ ــروف بـــ )الق املع
التعليقــة عــى الفوائــد الرضويــة، تعليــق: 
اخلمينــي، روح اهلل املوســوي، مؤسســة تنظيــم 
ــار اإلمــام اخلمينــي – قــم املقدســة،  ونــرش آث
ــة  ــك يف رواي ــاء ذل 1415هـــ، ص111. ج
ــواب  ــة يف ج ــة العلوي ــوءة باملعرف ــة ممل طويل

ــس. ــل والنف ــة العق ــن ماهي ــائل ع للس
ــد  ــى الفوائ ــة ع ــعيد ألقمي/التعليق 11- س

.119 ص  الرضويــة، 
12- الكليني/األصول من الكايف، 10/1. 

13- سورة األعراف/54.
ــو  ــن أب ــي الدي ــريب: حم ــن الع ــر:  اب 14- ينظ
عبــد اهلل حممــد بــن عــي احلامتــي الطائــي 
)ت: 638هـ(/الفتوحــات املكيــة، دار صــادر 
– بــروت، 169/1  ،  الشــرازي: صــدر 
املتأهلــن حممــد بــن إبراهيــم )ت:1050هـــ(/
احلكمــة املتعاليــة يف األســفار العقليــة األربعة، 
مكتبــة املصطفــى- قــم، طمهــر اســتوار- قــم، 

 20/2

15- تعليقــات اهلامــش. مل أجــده يف كتــب 
ــاء  ــن العل ــر م ــه كث ــن تناقل ــث، ولك احلدي
 ، ص341  مفرداتــه،  يف  الراغــب  أمثــال 
ــة،  ــاين يف األصــول األصيل ــض الكاش والفي

املتأخريــن. مــن  وغرهــم  ص120.. 



73

أ.م.د. سحر كاظم عبد الزهرة الوائلي
2م

02
2  

ر   
آذا

    
 50

  /
دد 

الع

16- الكليني/األصول من الكايف، 10/1.

17- الكليني/األصول من الكايف، 12/1.
ــاء،  ــة البيض ــزي األنصاري/اللمع 18- التري

ص 382 .
19- -  الكلينــي ، األصــول مــن الــكايف، 

.26 ا/
الباقي/املعجــم  عبــد  فــؤاد  حممــد   -20
املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم، آونــد 

دانــش - طهــران، مــادة عقــل.
21- سورة البقرة/164.
22- سورة البقرة/171.
23- سورة األنفال/22.

24- سورة امللك/10.
ــن  ــد أم ــن حمم ــى ب ــاري: مرت 25- األنص
)ت: 1281هـ(/فرائــد األصــول، حتقيــق: 
ــع  ــم، جمم ــيخ األعظ ــراث الش ــق ت ــة حتقي جلن
ط1  قــم،   – باقــري  اإلســامي،  الفكــر 

.59/1 )1419هـــ(، 
26- الكليني/األصول من الكايف، 16/1.

27- ليــس املقــام يف بيــان فــوارق املدرســتن، 
بــل يف تســليط الضــوء عــى طريقة االســتدالل 
يف الفقــه وبيــان تعــّدده لــدى فقهــاء اإلماميــة 

بشــكل عــام.
ــر  ــة الكث ــن طريق ــح م ــو واض ــا ه 28- ك
منهــم الذيــن بــرزوا يف األزمنــة املتأخــرة، 
ــي  ــّر العام ــراين واحل ــف البح ــيخ يوس كالش

وغرمهــا.
أمــن  حممــد   ، األُســرآبادي  ينظــر:   -29

واحلــّر  ؛  ص47  املدنيــة  الفوائــد  كتــاب   :
العامــي ، حممــد بــن حســن: الفوائد الطوســية 

325 -324 ص
ــر  ــس : الرائ ــن إدري ــد ب ــي، حمم 30- احل

.46 /1
31- ال خيفــى أن الفقهــاء األخباريــن ال يرون 
ــاب  ــر الكت ــة ظاه ــاع، وال حجي ــة اإلمج حجي
إال بعــد الرجــوع يف تفســره وظواهــره إىل 
نصــوص وروايــات أهــل البيــت )عليهــم 

ــام(. الس
ــل  ــل العق ــون دلي ــم األصولي ــد قّس 32- لق
مــا  فــاألول  مســتقل،  وغــر  مســتقل  إىل 
كانــت مقدمتــاه عقليتــن، واآلخــر مــا كانــت 
ــة،  ــرى رشعي ــة واألخ ــه عقلي ــدى مقدمتي إح
ــألة  ــمل مس ــي تش ــة الت ــتلزامات العقلي كاالس
مــن  وغرمهــا  والضــد  الواجــب  مقدمــة 
مســائل تشــّكل جــزًءا هاًمــا يف علــم األصــول 

وموضوعــه
ــهيد،  ــّي والش ــة احل ــال العام ــن أمث 33- م
ــؤالء،  ــد ه ــى بع ــن أت ــي وم ــق الكرك واملحّق
ــال  ــن أمث ــري املتأخري ــة متأخ لوا مرحل ــّكّ فش
ــف  ــي مؤل ــق القم ــول واملحق ــب الفص صاح
القوانــن يف األصــول، إىل الشــيخ األنصــاري 
ــدس اهلل  ــن ق ــول األصولي ــن فح ــم م وغره

ــم.  ــاىل أرساره تع
34- خصوًصا يف مسائل احلال واحلرام.

األنــوار  بحــار  املجلــي:  العامــة   -35
303/2 ، مؤسســة الوفــاء - بــروت ط2 .
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36- املصدر السابق 405/101
الشــيخ يوســف:  البحــراين،   : ينظــر   -37
املقدمــة   27-26/1 النــارضة  احلدائــق 

الثالثــة.
ــن  ــد اهلل ب ــوين، عب ــل الت ــر : الفاض 38- ينظ
حممــد : الوافيــة يف أصــول الفقــه ص171 ط: 
ــر  ــي، جعف ــق احل ــم 1412 ؛ واملحق ــران ق إي
والشــهيد،  ؛   32/1 املعتــر  احلســن:  بــن 
ــكام  ــيعة يف أح ــرى الش ــي: ذك ــن مك ــد ب حمم

الرشيعــة 52/1.
ــول  ــا: أص ــد رض ــيخ حمم ــر، الش 39- املظف

الفقــه 236/1.
ــول  ــا: أص ــد رض ــيخ حمم ــر، الش 40- املظف

الفقــه 131/2.
41- أورد بعضهــا الغــزايل يف املســتصفي ، 
ــم يف  ــيد احلكي ــا الس ج1، ص94، وأرد بعضه
االصــول العامــة ، عــن دراســة الســيد اخلوئــي 

ص125.  ،
مــن  الصــورة  هــذه  رشح  وقــد   -42
االســتدالل العقــي الشــيخ املظفــر يف أصــول 

ص93. ج3،   ، الفقــه 
43- البهــاديل ، الشــيخ الدكتــور أمحــد كاظــم 
البهــاديل ، مفتــاح االصــول اىل علــم االصول، 
ــروت ، ط1، 2002،  ــريب ، ب ــؤرخ الع دار امل

ج2، ص78.
ص232،  ج2،   ، األســنوي  رشح   -44

ص153. ج2،   ، البهــاديل 
45- سورة االنفال ، اآلية 46

46- املســتصفي ، ج2،ص68، االحــكام ، 
اآلمــدي ، ج3، ص99.

47- البهــاديل ، مفتــاح الوصــول اىل علــم 
. ص191  ج2،   ، االصــول 

48- البهــاديل ، مفتــاح الوصــول اىل علــم 
. ص254  ج2،   ، االصــول 

مرتــى   ، آبــادي  :الفــروز  ينظــر   -49
احلســيني ،عنايــة االصــول يف رشح كفايــة 
ص79. ج4،  االرشف  .النجــف  االصــول 
50- احلكيــم ، الصــول العامــة للفقــه املقــارن 

، ص501 
51-  احلكيــم ، الصــول العامــة للفقــه املقــارن 

، ص501
52- البهــاديل ، مفتــاح الوصــول اىل علــم 

. ص307  ج2،   ، االصــول 
ــة:364/1،  ــن املحكم ــي ،  القوان 53- القم

.392
54- م ، ن :1/ 393ـ 408.
55- م، ن :409/1ـ 496.

56- -  الفصول :240ـ 242.
57- الفصول :  242ـ 264.

58- م، ن، 264ـ 316.
59- م، ن 317ـ 384.

60- ينظر: مطارح األنظار:233ـ 239.
61- عدة األُصول:63/1ـ 155.

62- م ،ن :601/2ـ 639.

63- م، ن :759/2ـ 762.
64- احلي  ، الرائر:46/1.
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ــاب  ــكايف:10/1ـ 29، كت ــي : ال 65- الكلين
ــل. ــل واجله العق

66- م، ن 25/1، احلديث22.
ــاب  ــكايف:10/1ـ 29، كت ــي : ال 67- الكلين

ــل. ــل واجله العق

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم خري ما نبتدئ  به   

1- اآللــويس: أبــو الثنــاء شــهاب الديــن 
)ت:  البغــدادي  اهلل  عبــد  بــن  حممــود 
ــرآن  ــر الق ــاين يف تفس 1270هـــ(،  روح املع
والســبع املثــاين، املطبعــة املنريــة بمــر.
ــد  ــو عب ــن أب ــي الدي ــرايب: حم ــن األع 2- اب
اهلل حممــد بــن عــي احلامتــي الطائــي )ت: 
638هـ(/الفتوحــات املكيــة، دار صــادر – 

.   169/1 بــروت، 
3- األنصــاري: مرتــى بــن حممد أمــن )ت: 
ــة  ــق: جلن ــول، حتقي ــد األص 1281هـ(/فرائ
حتقيــق تــراث الشــيخ األعظــم، جممــع الفكــر 
اإلســامي، باقــري – قــم، ط1 )1419هـــ(. 
احلكمــة  يف  رســائل  سينا/تســع  ابــن   -4
ــدود،  ــة يف احل ــالة الرابع ــات – الرس والطبيعي
دار العــرب للبســتاين – القاهــرة، 1989م، 

 .،3 ط
ــن  ــاب ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــي حمم ــو ع 5- أب
ســام بــن خالــد بــن محــران بــن أبــان مــوىل 
ــات  ــكان )ت: 681هـ(/وفي ــن خل ــان اب عث

دار  عبــاس،  إحســان  حتقيــق:  األعيــان، 
.267/4 -بــروت،  الثقافــة، 

 + النفــس  كتــاب  طاليــس،  أرســطو   -6
ــوزي، دار  ــق ف ــق: موف ــات، حتقي ــاب النب كت

)2007م(. ط2  دمشــق،   - الينابيــع 
281هـ(/كتــاب  )ت:  الدنيــا  أيب  ابــن   -7
حممــد  لطفــي  حتقيــق:  وفضلــه،  العقــل 
ط1  الثقافيــة،  الكتــب  مؤسســة  الصغــر، 

م(،  1993(
 8- الشــرازي ،نــارص مــكارم ،  مؤسســة 
الوفاء – بــروت، ط2 )1403هـ - 1983م(، 
ــن  ــال الدي ــل مج ــو الفض ــور، أب ــن منظ 9- اب
املــري  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  حمّمــد 
)ت711 هـــ.(، بــروت: دار صــادر، الطبعــة 

هـــ.  1410 األُوىل، 
ــن حممــد تقــي  ــر ب  10- أملجلــي: حممــد باق
ــوار  ــار األن ــاين )ت: 1111هـ(/بح األصفه
األطهــار،  األئمــة  أخبــار  لــدرر  اجلامعــة 
حتقيــق: حييــى العابــدي، عبــد الرحيــم الربــاين 
اهلل  خــر  حســن  بــن  عبــده  حممــد   -11
)ت:1323هـــ(، هنــج الباغــة ، اإلمــام عــي 
بــن ايب طالــب )ت: 40هـــ(،  - دار الذخائــر 
ــة، ط:1)1412هـــ(، ــة النهض ــم، مطبع –  ق
ــاب  ــح، كت ــع الصحي ــاري: اجلام  12- البخ
االعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب مــا يكــره 

ــؤال، ج9.. ــرة الس ــن كث م
أمحــد  الدكتــور  الشــيخ   ، البهــاديل   -13
ــم  ــول اىل عل ــاح االص ــاديل ، مفت ــم البه كاظ
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االصــول، دار املــؤرخ العــريب ، بــروت ، 
ج2.  ،2002 ط1، 

ــد  ــق : أمح ــاح، حتقي ــري، الصح  14- اجلوه
ــن ،  ــم للماي ــار ، دار العل ــور عط ــد الغف عب

بــروت ، ط4، 1407م. 
العامــي ، الشــيخ حممــد بــن  15- احلــّر   
ــية ،  ــد الطوس ــي ،  الفوائ ــر العام ــن احل احلس
ــان  ــروت ، لبن ــريب ، ب ــراث الع ــاء ال دار احي

، 1416 هـــ.
16- احلســن بــن يوســف بــن املطّهــر، كشــف 
حتقيــق:  االعتقــاد،  تريــد  رشح  يف  املــراد 
حســن زادة آمــي، مؤسســة النــرش اإلســامي 

- قــم، ط7، 1417هـــ، 
القاســم  أبــو   ، الراغــب األصفهــاين   -17
بالراغــب  املعــروف  حممــد  بــن  احلســن 
األصفهانــى )ت: 502هـــ( ، مفــردات غريب 
ــداودي  ــان ال ــوان عدن ــق: صف ــرآن، املحق الق
النــارش دار العلــم للطباعــة ، 1978، بــروت.
ــد  ــن عب ــد ب ــن حمم ــد ب ــى ، حمم 18- املرت
تــاج  1205هـــ(.  )ت  الزبيــدي،  الــرزاق 
العــروس مــن جواهــر القامــوس; دار الفكــر 

للطباعــة والنــرش ، بــروت ، 2003.
ــد  ــى الفوائ ــة ع ــعيد ألقمي/التعليق 19- س
اهلل  روح  اخلمينــي،  تعليــق:  الرضويــة، 
املوســوي، مؤسســة تنظيــم ونــرش آثــار اإلمــام 

ــة، 1415هـــ. ــم املقدس ــي – ق اخلمين
ــد  ــن عب ــّز الدي ــة، ع ــج الباغ 20- رشح هن
ــزيل  ــد املعت ــن أيب احلدي ــد ب ــن حمّم ــد ب احلمي

)ت656هـــ.  احلديــد  أيب  بابــن  املعــروف 
ق(، حتقيــق: حمّمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 
ــة، 1387 هـــ.  ــة الثاني ــراث، الطبع ــاء ال إحي

ق.
ــن  ــدر املتأهلــن حممــد ب ــرازي: ص  21-  الش
إبراهيــم )ت:1050هـ(/احلكمــة املتعاليــة يف 
األســفار العقليــة األربعــة، مكتبــة املصطفــى- 

قــم، طمهــر اســتوار- قــم، 2 
ــر، دروس يف  ــد باق ــيد حمم ــدر: الس 22- الص
ــف االرشف ،  ــة النج ــول، مطبع ــم األص عل

 .1997
)ت:  حســن  حممــد  الطباطبائــي:   -23
ــرش  ــة الن ــة، مؤسس ــة احلكم 1412هـ(/بداي

ط21. اإلســامي، 
ــد  ــل جدي ــدوي، مدخ ــن ب ــد الرمح 24- عب
إىل الفلســفة، دار مديــن، مطبعــة رســول، ط1 

)1428هـ(، 
25- عبــد اهلل بــن قدامــة: موفــق الديــن 
ــي،  ــد )ت:630هـ(/املغن ــن أمح ــد ب ــو حمم أب
طبعــة  بــروت،   - العــريب  الكتــاب  دار 

باألوفســيت 
26- عــي املشــكيني، اصطاحــات األصول، 
دفــر نرش اهلــادي – قــم، مطبعــة اهلــادي، ط5 

)1413هـ(.
ــزايل )ت 505  ــد الغ ــو حام ــزايل ، أب 27- الغ
 – املعرفــة  دار  النــارش:  املســتصفي،  هـــ(،  

..1963  ، بــروت 
ــد :  ــن حمم ــد اهلل ب ــوين، عب ــل الت 28-  الفاض
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ــران  ــه ص171 ط: إي ــول الفق ــة يف أص الوافي
ــم 1412  ق

أمحــد  بــن  اخلليــل   ، الفراهيــدي   -30
الفراهيــدي; كتــاب العــن، حتقيــق : عبــد 
العلميــة;  الكتــب  دار  هنــداوي;  احلميــد 

لبنــان2003.   - بــروت 
ــوب  ــن يعق ــد ب ــادي ، حمم ــروز آب 31- الف
ــرش  ــط ، ن ــوس املحي ــادي ، القام ــروز آب الف

مؤسســة احللبــي ، القاهــرة ، 1978م. 
32- القــايض عبــد اجلبــار: أبــو احلســن ابــن 
ــد  ــواب التوحي ــي يف أب ــداين، املغن ــد اهلم أمح
والعــدل، حتقيــق: حممــد عــي النجــار، وعبــد 
ــة –  ــة العام ــة املري ــار، املؤسس ــم النج احللي

ــرة، 1962م،  القاه
ــيخ  ــوب الش ــن يعق ــد ب ــي ، حمم  33- الكلين
ــر  ــى أك ــه ع ــق علي ــه وعل ــكايف، صحح ،  ال
الغفــاري، النــارش دار الكتــب اإلســامية، 

طهــران، 1388 هـــ.
بــن  إســاعيل  حمّمــد  املازنــدراين،   -34
حمّمــد رضــا املازنــدراين اخلواجوئــي )م ت 
1173 هـــ.(، رشح أصــول الــكايف،  حتقيــق: 
ــوث  ــع البح ــهد: جمم ــي، مش ــدي الرجائ مه

هـــ.   1413 ــامّية،  اإلس
ــد  ــن أمح ــح ب ــد صال ــدراين: حمم 35- املازن
الــروي/رشح أصــول الــكايف، حتقيــق: أبــو 
احلســن الشــعراين، دار إحيــاء الــراث العــريب 

- بــروت، ط1 )2000م(. 
ــة  ــول العام ــم، األص ــي احلكي ــد تق 36- حمم

ــم  ــت عليه ــة آل البي ــارن، مؤسس ــه املق للفق
)1979م(. ط2  الســام، 

37- حممــد رضــا جديــدي نــزاد، معجــم 
إرشاف  والدرايــة،  الرجــال  مصطلحــات 
حممــد كاظــم رمحــان ســتايش، مطبعــة دار 
ــث،1424  ــارش دار احلدي ــم، الن ــث، ق احلدي

. هـ
الباقي/املعجــم  عبــد  فــؤاد  حممــد   -38
املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم، آونــد 

طهــران،   - دانــش 
ــة قاعــدة  39- املصطفــوي: حممــد كاظــم، مئ
فقهيــة، مؤسســة النــرش اإلســامي - قــم 

ــة، ط3 )1417هـــ(. املقدس
املعرفــة  نظريــة  النشــار،  مصطفــى   -40
عنــد أرســطو، دار املعرفــة – القاهــرة، ط3 

  .)1995 (
ــة  ــيخ رمح ــق: الش ــق، حتقي ــر، املنط 41- املظف
اهلل الرمحتــي، مؤسســة النــرش اإلســامي - 

قــم، ط3 )1424هـــ( 
القاســم  أبــو  الســيد   : املوســوي   -42
مطبعــة  القــرآن،  تفســر  يف  اخلوئي،البيــان 
ــداد، 1420 ه 1989 م.   ــة، بغ ــال املركزي الع
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