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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٓ٘) 
 إشكال: القطع هو احلجة ال العقل

 بدليلني:  ؛ل ابن احلجة هو القطع ال العقلوقد يعرتض على حجية العق
األول: االنفكاااك ناناااه لااو انفااا  العقااال عاان القطاااع ملاااا حبااان حجاااة أ  انااه لاااو  ااان  كاام نرضاااا  نلاااي  

  جة.
 الثاين: ان معروض احلجية أوال  وابلذات هو القطع ومعروضه اثنيا  وابلعرض هو العقل.

 الثمرة من حتقيق ان ايهما احلجة؟
 حجة أو القطع؟نائدة من هذا البحث إذ أ  نرق بني حبون العقل ال يقال: ال 

 .إذ يقال: الفوائد متعددة بل وأساسية
أماام مطلقاا  أو يف امملاة  (1)ومنها: ان القول ابن القطع حجة يفتح الطريق أمام املبطلني ويغلق الطرياق

ف أو الكااالرمااال واالساااطرالب مااان األحاااالم واأبمااار أو قطاااع  ماااثال   احملقاااني؛ إذ حبااال مااان قطاااع بتعااادد ا  اااة
، عكاا  مااا لااو قلنااا ان القطااع باال قااد يكااون حباااذاب  يف دعااوا  القطااع نانااه ساايحتق ابلقطااع والفنجااان مااثال  

ابن العقال ان حناتق علياه حينئاذ  لناا  ناناهمقسم امهل املرحبب نلي  حجة ابلذات بل احلجة العقال والنقال 
قاااد نّصااالنا البحاااث عااان ذلااا  يف نقاااه الااارؤ  عناااد التعااادد ويااارد حجيتاااه األحاااالم و ااابهها، و  يزيّاااف دعاااو 

مناقشة صاحب الفصول الذ  ارأت  ان األحالم حجة إذا أورثا  القطاع، إذ قلناا الاا ليسا   جاة حا  
الكا اااف وإن حباااان  مبعاااىإذا أورثتااه، ألن قطعاااه عااان ةقصااا  عاااادة، نااافن س يكااان عااان ةقصااا  نلاااي   جاااة 

 حنا ان املعذِّر هو امهل الذ  يف ضمنه ال القطع نفسه.أوض ، بل سبق انحجة مبعى املعذِّر حينئذ  
 أجوبة أربع:

 واما امواب عن اإل كال نبوجو  أربعة:
                                                             

 أ  طريق االحتجاج. (1)
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 النقض ابلوحي والنقل
ن القطاااع هاااو احلجاااة ولاااي  إذ ةااانقل ةلااا  الااادعو  اباألول: الااانقل ابلاااوحي والنصاااور والظاااواهر، 

أو  ااهر ، وهال يلتازم  علياه الساالمم املعصاوم الوحي وان القطع أو الظن املعتا  هاو احلجاة ولاي  نا  حباال
ابن حبااالم املعصااوم لااي   جااة وإ ااا القطااع أو الظاان النااوعي احلاصاال  ،إذا حبااان إخبااار   خاصااة  ،املستشااكل

ابن القارآن لاي   جاة حا  نصوصاه بال  ،إذا حبان أصاوليا  خاصة  ،يلتزم املستشكلهل أو منه هو احلجة؟ 
 ؟احلجةالقطع احلاصل منه هو 

زان العقل وِّزان الوحي والنقل نفن س يكان األول حجاة س يكان األخا ان حجاة وإن حباان واحلاصل: ان وِّ 
 األخ ان حجة حبان األول حبذل .

 احلجية تدور مدار العقل لدى االنفكاك 
ان احلجيااة ةاادور ماادار العقاال لااد  االنفكاااك؛ أال ةاار  ان القطااع عاان ةقصاا  لااي   جااة أ   الثااا :

عتااى بشاكه بال احلجااة ر؛ وأال ةار  ان الشاكاك ال ي  باه إال اناه لااي  مبعاذّ  (1)للاي  مبعاذر؟ نارقم قطااع العاقا
العقاال والنقاال، ولااو حبااان املاادار علااى القطااع نانااه ال يصااح االحتجاااج عليااه  كاام  –حبغاا     –النوعيااة عليااه 

 رض انه  اك ابلفعل.فالعقل وبظواهر النقل ل
ظن الشخصي وال القطع الشخصاي )إذا حباان واحلاصل: ان احلجة اما العقل أو الظن النوعي، ولي  ال

 من ةقص ( حجة.
داللته على وال عك : نان العقل حجة وإن انف  عن القطع وذل  نيما إذا أناد الظن نوعا ، حبما يف 

 االستصحاب. نتأمل. حجية
 اآلايت والرواايت تدل على حجية العقل ال القطع

حجياااة هاااي دالاااة علاااى والنقااال دون القطاااع أو  والاااروا ت دالاااة علاااى حجياااة العقااالان ا  ت  الثالاااث:
 العقل والعلم دون القطع على أية حال.

نماا أنازل وهاو القارآن تاب إةباعاه، وهاذا هاو  (2)( اتَِّبُعوا ما أُنْاِزل  ِإل اْيُكْم ِماْن ر بُِّكام)ومنها: قوله ةعاىل: 
                                                             

 الحظ قولنا العاقل ولي  العقل. (1)
 .3سورة األعراف: آية  (2)
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 إليكم من ربكم(. وس يقل )اةبعوا القطع احلاصل مما أنزلأحد معاين احلجية )لزوم اإلةباع( 
ِ ن اااًة ة   مَّااا ال َّااااِهر ُة )) عليااه السااالمومنهااا: قولااه  ااًة اب  اااًة و اااِهر ًة و ُحجَّ ااَِّْ ُحجَّ تا  ِإنَّ ّلِِلَِّ ع ل اااى النَّاااِج ُحجَّ

ُة  نقد محل  الرواية احلجية على العقال  (1)((و أ مَّا اْلب اِ ن ُة ة اْلُعُقولُ  عليهم السالمة الرُُّسُل و اأْل نِْبي اُء و اأْل ِئمَّ
 القطع.ال 

اار  ))ومنهااا: قولااه ةعاااىل يف احلااديث القدسااي  ْعف  ُ اْلع ْقاال   عليااا السااالمع ااْن أ ِ  ج  ل ااق  اّلِلَّ ااا ق  : ل مَّ ق ااال 
ِل  : و ِعزَِّت و ج ال  ب ل ، ُثَّ ق ال  ل ُا: أ ْدِبْر ة   ْدبا ر  ُثَّ ق ال  ْنط ق ُا، ُثَّ ق ال  ل ُا: أ ْقِبْل ة   قاْ ْلقاًا ُهاو  اْستا  ل ْقاُخ ق   م اا ق 

ْن ُأِحاااإُّ  ْلتُاااا  ِإالَّ ِةااايم  اااإُّ ِإل َّ ِمْناااا  و ال  أ ْتم  ك   أ ح  ك  ُأع اِقااااُإ و ِإايَّ اااى و ِإايَّ ك  أ نْاه  ك  رُماااُر و ِإايَّ أ م اااا ِإّ ِ ِإايَّ
 نالعقل هو املأمور واملنهي ال القطع و بهه. (2)((أُثِيإُ 

 سبإ صحة اإلسناد إما السببية أو االحتاد
 ،صول القطعونعين ابلسببية سببية العقل حل ،ان سبب صحة االسناد هو اما السببية أو االحتاد الرابع:

 العقل ابلقطع لقيامه به. وةفصيله: دونعين ابالحتاد احتا
ان األقوال يف حقيقة العلم خمتلفة، نمنها انه اإلضانة اال راقية. ومنها: انه الصورة احلاصلة مان الشاي  

 لد  الذهن. ومنها: انه االنكشاف.
 اإلضاةة املقولية واالشراقية

هاي الا  واإلضاانة املقولياة: حه: ان اإلضانة اماا مقولياة واماا ا اراقية اما على اإلضانة اال راقية: نتوضي
 احد  املقوالت العشر: ةعدّ 

 ،مااااااااى ،لااااااااا ،أياااااااان   ،وضااااااااع   ،تاااااااام  وتياااااااا   
 

 امضااااااااااااااااااا  وانفعااااااااااااااااااال ثبتاااااااااااااااااا ،ةعاااااااااااااااااال 
 

 ،أجناساااااااااااااااا الق اااااااااااااااوى لااااااااااااااادى املعلااااااااااااااام
 

 (3)ابألرباااااااااااااااااااااااع  ااااااااااااااااااااااايأو وابلاااااااااااااااااااااااثالث  
 

 : هي اإلضانةومقولة 
 تكااااااااااااااااااااااااااارر نسااااااااااااااااااااااااااابة املضاااااااااااااااااااااااااااا  إن

 

 يشااااااااااااااااااااتهر ومااااااااااااااااااااا قيقااااااااااااااااااااياحل منااااااااااااااااااااا 
 

                                                             

 .15ر 1طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (1)
 .11ر 1طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (2)
 .467ر 2مال هاد  سبزوار ، ج هاد  السبزوار ، منظومهاملال  (3)
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مااثال   – ناااألبوةواملشااهور  هااو معروضاها،  ،اإلضاانة : واحلقيقاي هااو نفاا واملضااف مشااهور  وحقيقااي
 مضاف مشهور . لألبوةمضاف حقيقي، واألب أ  ذات زيد املعروض  –

واملضااااااف جاااااار  يف خمتلاااااف املقاااااوالت حبالفوقياااااة والتحتياااااة، واالبردياااااة واالحرياااااة، واالقومياااااة واالعوجياااااة، 
 االبيضية واالسودية وهكذا.و 

 واملتضايفان متكانئان قوة ونعال  وال يعقل مثال  ان ةكون الفوقية ابلفعل وةكون التحتية ابلقوة.
 أو وزمنا  أيضا ( رةبة  واإلضانة متوقفة على حتقق املتضايفني من قبل )

ا الاااا إضاااانة هللا ةعااااىل اماااا اإلضاااانة اال اااراقية نقسااامان: الوجودياااة، والعلمياااة: اماااا الوجودياااة نقاااد قاااالو 
طرنااااا اإلضاااانة )هللا واملخلوقااااات قبااال إضااااانته  ا ليساااا  مقولياااة وإال لاااازم ان يكاااونابلنسااابة ملخلوقاةااااه، نالااا

نيلااازم ان يكاااون خلقهاااا حتصااايل حاصااال بااال هاااي إضاااانة إ اااراقية إذ  اااا  ا( متحققاااني قبلهاااااال اااراقية هلقهااا
 يوجد طرف اإلضانة وهو املخلوق.

يف علااام  حقاااقةعااااىل وصااافاةه ةوقيفياااة، حبماااا إ اااكال منهجاااي وهاااو ان أ اااا  هللا  ويااارد علاااى ماااا ذحبااارو 
 هللا ةعاىل عن نعله ابلخلق يف ا  ت الكث ة وس يعاّ  ابإلضاانة اال اراقية، وحياث ان ذاةاه الكالم، وقد عّ  

 دوننا. ، جمهولة لنا نان األ ا  املع ة عنه بدقة حبذل ، نله ان خيتار من اال ا  والصفات ما يشا
 إن قل : اإلضانة اال راقية هي نف  الخلق؟

م العدول عن لفظ قرآين واضح وعريف ومعهود إىل لفظ آخر مستحدث وجمهاول   ةفسا   مباا لِّ قل : ن  
يااة حبمااا ساابق قيفللتو  إ ااكالإليااه لكااان  اال  د  ع اايعااود إليااه؟ ان هااو إال حباألحباال ماان القفااا  علااى انااه لااو س يا  

  ل ذحبرها.ومهات أخر  لي  هذا 
 اما اإلضانة اال راقية العلمية نهي  ل الكالم وسيأيت البحث عنها قدا  إبذن هللا ةعاىل.

 وصلى هللا على دمحم ورلا الطاهرين
 

ْن )) :عليه السالم اإلمام الباقرقال  ْن ةا ْوق ُا و ال  ُُم قِّرًا ِلم  اِسدًا ِلم  ال  ي ُكوُن اْلع ْبُد ع اِلمًا ح ىَّ ال  ي ُكون  ح 
 (.294حتف العقول: ر) ((اُ ُدون  


