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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٓٔ) 

 القطع مركب من جزم وجهل )أو إصابة(
دلطااقق للواقاع يف حقيق اه برما  بان جها  وجانم أل بان جها  ابلواقاع وجانم  ال اه، القطع غًن ا إنسبق: )

ونعين قكونه برمباً بن جها  وجانم اناه برما  بان ب علمتاق وب عل اق  (1)وبدار اإلعذار هو اجله  والقصور ال اجلنم(
 علمتق هاو اجلانم وادل عل اق  ان القطع غًن ادلطاقق للواقع عبارة عن )قطع  الف الواقاع( أو  قا  )قطاع ابخلطاا(  اادل

 :هو الالواقع أو خالف الواقع واخلطا، وال شيء بنهما حبجة مبعىن الكاشف
 وال شيء من اجلزم واجلهل حبجة، فليس القطع حجة

وابااا ب عل قااه  انااه الالواقااع قعينااه  ، لفاارا انااه  ااالف للواقااع  لاايو قكاشااف  بااو ً عنااهأل اجلاانم ابااا القطااع 
 واقع؟  كيف يكشف عن ال

 كياااف يوجااا   باااا اناااه لااايو مبنجااان  لفااارا اناااه  اااالف للواقاااعأ :ال شااايء بنهماااا مبعاااذر وال بنجاااناناااه ممااا 
 انااه أجنااه عنااه إ  لاايو  –علااى  اارا القااول قااه  –اساا اقاا العقاااب ابدلةالفااة؟ وابااا العقاااب علااى ال جاارل 

انااه لاايو مبعااذر  ااان اإلعااذار  وابااا علااى  الفااة الواقااع قاا  علااى ال جاارل وهااو  عاا  أو  اافة نفسااية،  يااه العقااب
أال  ؛واالع ااذار ياادوران باادار اجلهاا  عاان قصااور ال اجلاانم والقطااع  ااالف الواقااع  انااه ماااحلجر يف جناا  اإلنسااان

ابن ابن  ااار جهاااًل برمباااً تاارا انااه لااو مااان جاااهاًل ابلواقااع جهاااًل قساايطاً عاان قصااور مااان بعااذوراً  لااو  ا  عليااه 
 .رية  رجاتوليست للمعذمت  ،ذوراً  انه حتصي  حا  قطع ابخلالف  انه ال يكون قه بع

باادار  قصااوران القطااع  ااالف الواقااع جهاا  ابلواقااع بااع القطااع ابنااه الواقااع واألول بااع مونااه عاان واحلا اا : 
اإلعذار  ون الثاين، ولو مان القطاع قذاتاه بادار اإلعاذار للانم ان يكاون بادارا إ ا ماان عان تقصاًن أي ااً باع اناه 

 اتياة لاه وإال دلاا انفكات عناه، و:نيااً:  (2)أواًل: ان القطاع ليسات احلجياةقاذل   ظهار  ،ئٍذ قطعااً ليو بعذوراً حين
اهنا ليست عارضة عليه أ اًل ) كيف ابن تكون  اتية له( ق  هي عارضة على اجله  سواء أنفا  عناه ماجلها  

                                                             

 (.222الدرس ) (1)
 مبعىن الكاشفية أو ادلعذرية، ق  ومبعىن لنوم اإلتباع عند حلاظ الق ية قناو احلقيقية. (2)
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 ت من  يه ماجله  ادلرم . أمالبسيط 
ال قطعات الشااجرة باثاًل، ولاي القطااع قطعااً ألن الشاة  يباات والفصاا  يقا قعباارة أخارا: القطااع هاو الباتم 

( وال رقااط ذلااا مبااا هااي هااي  هنيااةيف األباار قااه ويقطااع شااكه ابجلاانم، وممااا تاارا  ااان هااذا حالااة نفسااية )أو ميفيااة 
 .)مادلعذمترية( وال قغًنها والكاشفية ابإل اقة

 ال قيمة للقطع يف مقامي االحتجاج والعذر واالعتذار
يف ضامن أحاد القطع مبا هو و أحد  ر يه،   انهإ ا مان علماً،  ال  يماليو القطع مبا هو قطع ) :أمجعقعبارة 

وبقاام  االح جااج ا قيمة أقداً يف بقابٌن: بقاام  غًن القطع ادلقسمي( ،علم أل مبا هو بطاقق للواقع ر يه وهو ال
أحاااد  حيااا  ال باااة غاااًن ب عدياااة ومياااف واباااا األول ألن القطاااع  ااافة  ،باااا الثااااين  لماااا سااابقأواالع اااذار:  اإلعاااذار

 يسا دل   هناهين قا  إ  يعقلاه الطارف اخخار وان الطر ٌن علاى اخخار ققطعاه هاو؟ اباا الفهاان  هاو القاقا  ألن 
 . يعلم قه قه على ادلدعى

 ر اجلهل عن قصورواملعذِّ  ،وجود القطع كالعدم
ليمانيااة لن لااه شااريكاً أو ابن هااذا ادلاادعي وقااذل  رهاار ان القائاا  بااثاًل )ان قااا ع ابن هللا غااًن بوجااو  أو اب

وجاو ا مالعادم وان القطاع مباا هاو قطاع ال قيماة لاه إمناا ابن قطع  هذا  :بثاًل حق، والقطع حجي ه  اتية( جياب
وادلعااذمر هااو اجلهاا  عاان  ،القيمااة هااو االساا دالل والفهااان ان  ا( قاا  ابل عبااًن الاادارج ،أقااداً )قاا  ال يسااوا  لساااً 

ع مبا هو قطع )األعم بن اجله  ادلرما (  اال هاو ماشاف وال هاو بعاذمر وال هاو، قنااو الق اية وابا القط ،قصور
 احلقيقية، ال م اإلتباع.

دلااا ساابق باان ترمبااه باان جاانم  قعباارة أخاارا: القطااع ابااا علاام وابااا جها  برماا ، ابااا الثاااين  ااال حجيااة لااه قوجاهٍ 
 عاوا  هاي  عاوا القاا ع ابن قطعاه علام واباا  وجه  )أو خطا( أبا األول  هاو احلجاة قنااو الق اية احلقيقياة،

إ  القطع أعم بن اإل اقة، نعم هاو يارا  لا  لكان رؤي اه أعام بان ادلطاققاة غاياة األبار اناه بعاذور لاو   ؛قال  لي 
 سبق ان ادلعذر  قًة هو جهله عن قصور ال قطعه(.)و مان عن قصور 

 صحة ردع القاطع عن قطعه، وبعض مثراته
باا اع افا الابع   نه يصح للمو  ان ير ع القا ع عن إتباع قطعاه، وال نناع بان  لا ا :ومما ي فرع على  ل 

إ  نقاول:  لاًنا العبااد  لا ؟ إ  أل حماذور  يااه؟  اان ادلاو  لااو  ؟ان العباد سااًنا ادلاو  بناق ااً لنفسااه حماذوراً وهاو
ر عااه، إ  بصاالاة ر عااه  ننعااه تاوهم العبااد بناق اا ه لنفسااه بانوال رأا عبادا قا عاااً ابخلااالف وجا  عليااه ر عااه 
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إشااكال  وقااذل  ينااد ع (1)بااع اح مااال جدوائيااة ر عااه قنحنحااة قطعااه أهاام باان بفساادة تو ااه مااون بااوالا ب ناق اااً 
ً راً،  ان   :إضاا ة إ   لا  ،واجلواب عناهأي اً اللغوية  يكفاي يف مااف يف نفاي اللغوياة إ  ماون الار ع يف اجلملاة با

ويشهد لاه  ادور األوابار والناواهي  احلكمة إنشاء األبر والنهي بع حتقق االنبعاث أو االننجار عنهما يف اجلملة
 .، وحيث مانت أحكام الشارع قناو الق ااي احلقيقية  ح  ل  بطلقاً رغم العلم قكثرة العصاة

 اناه يكاون ر عاه  قطعاه أقاداً حاه عان ان ر عاه ال ينحن  ادلاو  نعم خصوص هاذا القاا ع يف هاذا األبار لاو علام
احلجاة علاى الغاًن أو علياه الحقااً  للفائادة ممتااامجهاة أخارا برجااة بفيادة ههناا أي ااً تكون  حينئٍذ ق  قدلغواً 

أو شااابه  لااا  مماااا  صااالناا يف م ااااب )األوابااار ادلولوياااة واإلرشاااا ية( و) قاااه ال عااااون علاااى الاااف وال قاااوا( و)احلجاااة 
 جع.بعانيها وبصا يقها(  را

ان مثااًناً باانهم مااا ب يف  إ ) رضاااً قعبااارة أخاارا: لااو ا عااى القااا ع ابنااه عااا ، أجبناااا: ابااا قطعاا   معلااوم 
( وابااا اإل اااقة )وهاي قااوام ماون قطعااه علمااً ال جهاااًل برمبااً(  مااا هااو ب اوهم انااه قاا عهاو رااان أو  عاواا القطااع 

القايااااا  لالسااااا دالل علياااااه، إ  سااااااحة  ننقلاااااه بااااان سااااااحة القطاااااع القااااائم ابلااااانفو غاااااًن وقاااااذل  ليلاااا  عليهاااااا؟ 
 االس دالل.

 العقل يف مواجهة عناوين املوضوعات
 ادلوضوعات، على قسمٌن: عناوينمث ان العق  يف أحكابه عندبا يواجه 

يااارا عناااوان ادلوضاااوع علماااة  باااة لثباااوت احلسااان أو القااابح لاااه، مالعااادل ابلنسااابة للاسااان أو الظلااام  : اناااه  رة
 حيكم عليه جنباً ابنه حسن أو قبيح. ابلنسبة للقبح، وحينئذٍ 

ياراا بق  اياً لاه، مالصادا ابلنسابة للاسان أو الكاذب للقابح ومار  الو يعاة واإلحساان للاسان،  ها   :و رة
 حيكم حينئٍذ رناً حبسنه أو قباه؟ أو ال حيكم أ اًل؟

أو  ام العلاة للاسانماون ادلوضاوع اا، وإمنا يقطع يف احادا  اورتٌن:  ادلشهور ان العق  ال حيكم إال إ ا قطع
أو إلحا  ااه قكاا  اجلهااات الدخيلااة يف احلساان والقاابح وإن   يكاان ادلوضااوع اااام العلاااة،  –ممااا ساابق   –القاابح 

بق  ياً و  حيار  اجلهاات ملهاا   حيكام وإن ران  رضااً، وسا ام بنماا بناقشاة  لا ،  رأا ادلوضوعإ ا وعليه:  انه 
 .(2)إ ا قطعلشرع )مما يعد بن غًن ادلس قالت العقلية( ال حيكم إال وقيت القصيد اخن يف ان العق  يف  ائرة ا

                                                             

 ق  وبع غًن  ل  أي ًا. (1)
   سيام وان احلكم على نوعٌن واحلجية مذل .على تفصي (2)
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 خطوات العقل الثالث يف احلكم حبجية الطرق العقالئية
ان العقاا  عناادبا يالحاام مجلااة باان الطاارا العقالئيااة مةااف الثقااة والظااواهر وشاابهها،  انااه ال حيكاام  :والظاااهر

رع مماا هاي  ارا إ  بارا ات عاباة العقاالء( إال إ ا أحار  حبجي ها يف  ائرة الشارع )أل مطارا إ  بارا ات الشاا
   :و ل  يعين ان العق  حينئٍذ، اجلهات ملها  يكون قا عاً ابحلجية

 .ان خف الثقة بثاًل  ريق نوعي عقالئي غال  اإليصال للواقع :يالحم أوالً 
كت عان هاذا الساًنة العقالئياة يف  ائرة الشرع( ان الشاارع سا حبجية أبر)با ام يريد احلكم  :مث يالحم :نياً 

به العقالء علاى اناه لايو  ريقااً لاه لكان بغرايً ابجله  إ    ينم وإب اؤا والبناء العقالئي وانه لوال اع بارا له  ريقاً 
 مله:  وإن مان  ريقاً لديهم، مث قعد  ل 

اإلتباااااع وادلنجنيااااة  وادلاااارا  ابحلجيااااة لاااانوم ،حجااااة علااااى باااارا ات الشااااارع قطعاااااً  هااااذا الطريااااق ابن :حيكاااام :لثاااااً 
وادلعذريااة..  هااذا اخلطااوات الااثالث هااي الااق يساالكها العقاا ،  ااال حي اااج واحلااال هااذا إ  إب اااء ألنااه بساابوا 

  ال حاجة ألن يلاقه. إبحرا ا
 و ل  عكو با رمبا قد ي وهم بن ان اخلطوات أرقع وهي:

 .يالحم ان خف الثقة  ريق نوعيان العق   -1
 .ة لدا الشارع ياكم رناً ابنه حج -2
 مث يالحم ان الشارع سكت عن الر ع عنه. -3
  ياكم حينئٍذ قطعاً ابنه حجة لديه.  -4

   دقر. ،رهر ان ادلقدبة الثانية غًن  اياةومبا سبق 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

 
َر َقاَل َلُه: َما ِمْن َعْبٍد ِإالا َويف رَْأِسِه ِحْكَمٌة )) :عليه السالم الصا ااإلبام قال  َوَمَلٌك ُُيِْسُكَها َفِإَذا َتَكب ا

َواَضَع رَفَ َعُه اَّللاُ اتاِضْع َوَضَعَك اَّللاُ، َفاَل يَ َزاُل َأْعَظَم النااِس يف نَ ْفِسِه َوَأْصَغَر النااِس يف َأْعنُيِ النااِس، َوِإَذا ت َ 
 (( ، َفاَل يَ َزاُل َأْصَغَر النااِس يف نَ ْفِسِه َوَأْرَفَع النااِس يف َأْعنُيِ النااسِ َعزا َوَجلا، ُثُا َقاَل َلُه: انْ َتِعْش نَ َعَشَك اَّللاُ 
 (.312ص 2الكايف: ج)


