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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()311

إشكال :لعل منشأ بناء العقالء الغرائز
وقد يستشك ع علككى ح يككة بنككاع العمبككالع ككا هككم بنككاع العمبككالع وسك غم حككن إك حااككة إن االحيككاع ،باهككه ال ين صككر واهككه يف
احدى الواوه الثالثة اليت همبلناها عن امل زا النائيين كي يثبت حن هفي اك حكاكم قكاهر لل كع واسكتبعا ككو حنشك السك ة حكن هك ،
كوهنا هاشئة حن العمبكع أو الفطكرةإ إحي متمكع يف بنكاع العمبكالع وسك غم كوهنكا هاشكئة حكن إرائكك أخكرى كالشكهوة حكثال أو المبكوة ال يكبية
فك العمبككالع ككا هككم عمبككالع ين ككربو يككو املكرأة ويرإبككو يف النظككر ل انبيككة ،وهككع يككدل حيلككا علككى ا املنشك العمبككع أو الفطككرة فيفيككد
اجلواز عمبال وفطكرة وكوهكه األ كع؟ مث يرتك علكى حيلكا ا للشكار ا يكر فك حيا ر وشكا يف حكدو ه وإ القكه وتمبييكده ككا املراك
العام الفوقاين وهو اجلواز املستفا حن الفطرة؟ وحن الواضح ا اجلواب بالعدم فاملنش يف اجنراهبم إن املكرأة هكو المبكوة الشكهوية فعمكع
العمبالع ا هم عمبالع أعم حن كوهه هاشئا حن العمبع أو الفطرة.
أجوبة ثالثة:

أقول :هرا االش ال واهٍ إحي ير عليه:

أوالً :اهه ال هسلم ا س ة العمبالع وبناعهم على النظر ل انبية بع ال ث حنهم يت ن حيلا أو يمبب ه ،حياع أو ل حيلا.
ثانياً :سلمنا ل نها لو فرضت فليست س ة أو بناع هلم ا هم عمبالع ،بع ا هم شهواهيو فا حيلا حمبتيى الشهوة ال العمبع،
وال أقع حن االحتمال فال يتم االستدالل.
احا بناع العمبالع علكى العمكع ك الثمبكة وسك غم عليكه فكال يتصكور فيهكا ا ت كو عكن شكهوة أو إيك أو شكبههما إحي خك الثمبكة
ح ة لديهم سواع أوافق حمبتييات الشهوة( )1أم عاهدها وضا ها أم مل ي ن يرتبط هبا بواه ،فدل حيلا على ا حنش الس ة والبناع
ليست سائر ال رائك أو الشهوة.
ثالث داً :س ك ة العمبككالع ،لككو سككلمت ،فهككي علككى االجنككراب إن امل كرأة وعلككى النظككر إليهككا ،ال علككى حليككة حيلككا وا كوازه ،والفككرب بككني
األحرين كب  ،أحا بناع العمبالع يف خ الثمبة فهو على ح يته.
وكككرلا حككال العمبككو كككالبي واالاكارة وامليككاربة وأييككا السككرقفلية فككا بنككاعهم عليهككا (الفعلككي أو التمبككديرى كمككا سككبق) هككو علككى
تها.
هفوحيها وحيائها و تها ،ال على جمر العمع هبا حن إ ا يرو
وكرلا حال احلمبوب والسكلطنة الناشكئة حكن احليكازة واالستصكنا فاهنكا علكى اهنكا حكق حشكرو ال علكى جمكر اهنكا كا يرإبكو فيكه أو
يستخلصوهه ألهفسهم و ِ
واه ٍ
حق.
إشكال :السلطنة درجات وليست كل درجة توجب صحة كل التقلبات
وق د يستش ك ع علككى المبيككاب السككابق الككرى حيككى وهككو( ( :احليككازة حوابككة للعلمبككة) و(العلمبككة حوابككة للسككلطة) ف كك(احليازة حوابككة
للسلطة) والص رى وال ى كلتامها ا م م به العمبع بع الفطرة أييا وقد سبق إيياح حيلا(.)2

( )1أو المبوة ال يبية أو سائر ال رائك.
( )2يف عدة روب وحنها حواكا يف الدرب (.)232 -181
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ٍ
للسلطة).
وكرلا همبول( :االستصنا حوا للعلمبة) و(العلمبة حوابة للسلطة) فك(االستصنا حوا
وحيث كاهت له السلطة عمبال وفطرة ،باحليازة أو االستصنا أو بتوابعها كمكا لكو ورمم كن حكاز أو اشكهى حنكه ،ككا لكه التمبلك
فيها ختلف أهوا التمبلبات ف ع هره احلمبوب ثابتة له ،وكا له همبلها ختلف أهوا النمبع كالبي واالاارة وأييا كالنمبع بالسرقفلية
وهو حور الب ث ،و ختلف أهوا الشروط وحنه الشرط الطكو املتسلسكع رإكم ا قكوام الشكرط املتعكارش باملتشكار ني)( .)1أقكول :قكد
يستش ع عليه:
بككا العلمبككة علككى راككات والسككلطنة علككى راككات كككرلا وكككع حرتبككة حككن العلمبككة تواك حرتبككة حككن السككلطنة ،فللسككلطنة اليككعيفة
بعض اآلثار وللمتوسطة املتوسط حنها وللمبوية كع اآلثارإ أال ترى با املتو للوقف حيو سلطة ل ن حيث كاهت سلطنته ضكعيفة مل
ي ن له بي الوقف وكاهت له إ ارته فمبكط أو إاارتكه أييكا إ فكول إليكه حيلكا وأحكا بيعكه فلكيا لكه أبكدا إال يف بعكض حكوار االسكتثناع
اليت ل عليها الدليع اخلاص كتشاح الورثة ا خيشى حنه االقتتال وشبهه.
وعليككه :فككا اريككد حككن (العلمبككة) يف الصك رى العلمبككة اليككعيفة كاهككت حوابككة للسككلطة اليككعيفة فككال يثبككت هبككا ك ة كافككة التمبلبككات
و ك ة إاكراع كافككة العمبككو حككن ككلح وإاككارة وبيك وإك حيلككا ف يككف يثبككت ثككع هككره العلمبككة اكواز وهفكوحي حثككع عمبككد اخللككو أو عمبككد
الت حني؟ ،وكرلا احلال يف احلمبوب ك ق الت ليف واالخها واالسم الت ارى والعالحة الت ارية وإ حيلا.
وإ أريد حن (العلمبة) العلمبة المبوية مل هسلم كلية الص رى إحي ال ليع عليها ٍ
حينئر أبدا.

جواب اإلشكال :ثبوت المرتبة القوية يستفاد من اإلطالق ،عقالً
ولكددن قككد بككاب عككن هككرا االشك ال بككا ثبككوت املرتبككة المبويككة يسككتفا حككن اال ككالب عمبككال وإ مل يسككتفد لفظككا ،إحي ال لف ك فككا
الفرل هو االستنا إن بناع العمبالع وح م العمبع املست شف حنكه ،توضكي ه :ا العمبكع يكرى (أى العمبكالع كا هكم عمبكالع ال اشكف
كما سبق عن ا العمبع هو الرى يكرى أو م كم) ا احليكازة حوابكة لثبكوت بيعكي العلمبكة ،و بيعكي العلمبكة حواك لطبيعكي السكلطة،
واحملمككول حطلمبكا – وحنككه احل ككم – إحيا اهص ك علككى الطبيعككي ككا هككو هككو ككع كافككة األف كرا واملرات ك لس كريا الطبيعككة يف كككع أفرا هككا
وحراتبها.
وبعبارة أخرى :حيث اهص احل م على الطبيعة ل على اهنكا اكام املوضكو لل كم ال حرتبكة خا كة حكن حراتبهكا و أخكرى أو
فر و آخر.
الرد :ال إطالق في األدلة اللبيّة
ولكنه قد يور عليه :با هكرا اال كالب إ م ف منكا يكتم يف األ لكة اللفظيكة ،و األ لكة العمبليكة إحي ال يعمبكع يف حوضكوعها االمهكال
فاملوضو احا حطلق أو حمبيد ف حيا كا كرلا ح اله يد السابق( )2ف بطع االستدالل.
وقد باب هرا الر ا سي يت إدا ب حي اهلل تعان.
وصلى اهلل على محم وآله الطاهرين
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