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 لحكـن العقـلي أقسـاهو وأثـره عنـذ الوتكلويـيا
                                               )*( 

 داود سممان د.بشار                                                                                                                 

 هلخص البحث 

ائؿ  الحكـ العقمي مف األمور المهمة مف أبواب العقيدة الف فهػـ ذػ ا يعد الخوض في مس
المصػػطمل لػػم أذميػػة بالمػػة فػػي مباحػػث السوحيػػد   ويققسػػـ الحكػػـ العقمػػي إلػػ     ػػة أ سػػاـ   وا ػػب 
ومسسحيؿ و ائز   وكؿ واحػد مػف ذػ أل األ سػاـ ال   ػة يققسػـ ويسىػرع إلػ  مػدة أ سػاـ لكػف المعػوؿ 

والمحاؿ ال اسي وال ائز ال اسي الف ذ أل األ ساـ ال   ة ذي المقصودة في  مميم ذو الوا ب ال اسي
 دراسة الحكـ العقمي دوف غيرذا .

ومف ال دير بال كر اف معرفة أ سػاـ الحكػـ العقمػي يسػسىاد مقهػا فػي إ بػات و ػوب الو ػود  
بالقسبة ال   اسم ( هلل سعال  و لؾ الف ال ائز أو الممكف ) وذو ما اسسوى طرفاأل ػ الو ود والعدـ ػ 

مو ود ومخموؽ ومشاذد مف حولقا وو ودأل معسمد اما مم  المسسحيؿ او الوا ب القم ال يمكف اف 
يو ػد الممكػػف قىسػػم فيمػػـز مػػف  لػػؾ اف يكػػوف مقػػدمًا ممػػ  قىسػػم بامسبػػارأل خالقػػا لهػػا او مسػػ خرًا ممػػ  

اؿ بالضػرورة لمػا فيػم مػف قىسم بامسبارأل مخمو ا لهػا   وسقػدـ الشػيل ممػ  قىسػم أو سػ خرأل مقهػا محػ
 السقا ض الواضل ولزوـ الدور الباطؿ مقً  .

وال يمكف اف يكوف المسسحيؿ ذو المو د الف المسسحيؿ غير مو ود ف  يؤ ر   ف بػت اف  
 مو د الممكقات ذو الوا ب وذو اهلل سعال   ؿ   لم .

 وذ ا ي بت أذمية معرفة أ ساـ الحكـ العقمي في مموـ العقيدة . 

 
ABSTRACT  

         A mental judgment term is one of the most important thing in the 

entries of doctrine because understanding this term is very important in 

the researches of integration . 

 
 

.ووصلهذرس في قسن الحضارة اإلسالهيت، كليت العلوم اإلسالهيت، جاهعت ال)*(  
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         The intellect judgment is divide in to three parts :         

The obligation , impossibility and probability . Every one of these three 

main types can be Subdivided in to many types , But we can depend on 

these three main types as these are the aim of our studying the divisions 

of the mental judgment without the others .                             
        For knowing the types of mental judgment is useful in the evidence 

of the existentialism of God because the probability or possibility which 

equalities their terminal the existential  and the nothing less of God  . He 

is found created and the witness round us . His existential depends on the 

impossibility or the obligation , because the possibility can't find it self . 

So he must be in advance in to himself , as he is only the create or to her . 

Or he is lately considered as a created to her . The advancing thing or to 

be lately is impossible because there is a clear contrast of immoral role of 

mental . 

         The impossibility can't be found because it isn't found basely and it 

is no affection . So we proof that it is found and it is the duty that is only 

Allah . All these proof the impotence of knowing the kinds of intellect 

judge in the science of doctrine . 
 
 

 :تمهيـد 
 يققسـ الحكـ إل     ة أ ساـ   شرمي   ومادي   ومقمي.   

 اؿ اإلماـ البمدادي   )) و م الحصر فػي ال   ػة أف سقػوؿ   ال يخمػو الحكػـ إمػا أف يسػسقد أوال   
هو ػصـو فػػػػد لمعػػػػـو   فػػػاف اسسقػػػػد إلػػػ  معصػػػـو أو لميػػػر معصػػػػوا  ا اسػػػسقد ال يخمػػػو إمػػػا أف يسسقػػػ

مير معصـو فهو العادي   وغير المسسقد بالكمية فهو العقمي   وال رابع لها (( الشرمي واف اسسقد ل
(1)  . 

امػػػا الحكػػػـ الشػػػرمي   فهػػػو خطػػػاب اهلل سعػػػال  المسعمػػػؽ ب فعػػػاؿ المكمىػػػيف ممػػػ  و ػػػم اال سضػػػال أو 
 . (2)السخيير أو الوضع 
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 سعال  ويؤخ   مف ذ ا السعريؼ اف الحكـ الشرمي يققسـ ال  حكـ سكميىي وذو خطاب اهلل
المقسضي طمب الىعؿ أو الكؼ مقم أو السخييػر بيقهمػا ) الىػرض   المقػدوب   الحػراـ   المكػروأل   
المبػػاح (   والػػ  حكػػـ وضػػعي وذػػو خطػػاب اهلل سعػػال  الػػ ي يقسضػػي  عػػؿ شػػيل  خػػر سػػببًا أو 

 .  (3)شرطًا أو ماقعًا 
س ربػة أو سكػرار   م ػؿ  وأما الحكـ العادي  فهو إ بات أمر ألمر أو قىيػم مقػم بقػال ممػ  

األمطػػار سك ػػر فػػي الشػػسال   ويققسػػـ إلػػ  أربعػػة أ سػػاـ   ربػػط و ػػود بو ػػود كػػربط الشػػبع باألكػػؿ   
وربػػط مػػدـ بعػػدـ كػػربط مػػدـ المطػػر بعػػدـ السػػحاب   وربػػط و ػػود بعػػدـ كػػربط البػػرد بعػػدـ المبػػاس 

 .  (4)والمطال   وربط مدـ بو ود كربط مدـ الصحة بو ود ميكروب المرض 
لػػػ ي يحسػػػاج إليػػػم مػػػف أ سػػػاـ الحكػػػـ فػػػي مباحػػػث السوحيػػػد وممػػػـو العقيػػػدة   ومميػػػم سػػػدور وا

مسػػائمم ذػػو الحكػػـ العقمػػي الف الحكػػـ الشػػرمي يبحػػث مقػػم فػػي ممػػـ الىقػػم وأصػػولم وفػػي األخػػ ؽ 
وآداب السموؾ   وأما الحكـ العادي فمػم اسصػاؿ و يػؽ بالكوقيػات وسػقف اهلل سعػال  فيهػا ومػا ي ريػم 

 .(5)مف الس ارب وما يسسىاد مقها بالسكرارالبشر مميها 
 

 مي ـكم العقـالح
 ه : ـأواًل : تعريف

يسػػ لؼ ذػػ ا المصػػطمل مػػف كممسػػيف ) الحكػػـ (   ) العقمػػي ( لػػ ا سػػقعرج ممػػ  سعريػػؼ كػػؿ 
 كممة مم  حدة  ـ سقسقاوؿ سعريؼ مصطمل الحكـ العقمي بالسىصيؿ .

حكػػـ أي  ضػػ    والحكػػـ أيضػػا الحكػػـ   لمػػة القضػػال   وذػػو مصػػدر  ولػػؾ حكػػـ بيػػقهـ ي
كلػـ بضػـ الكػاؼ أي  الحكمة مف العمػـ   والحكػيـ العػالـ وصػاحب الحكمػة والمػسقف ل مػور   و ػد ح 

 . (6)صار حكيمًا 
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   (7)أما في االصط ح العاـ فاف لىظة الحكـ سعقي   إسقاد أمر إل  آخر اي ابًا أو سمبًا 
 .وم الم  محمد رسوؿ اهلل   ومسيممة ليس برسوؿ 

او بسعبير آخر ذو إ بات أمر ألمر أو قىيم مقم . مم  ما ذو مىصػؿ فػي كسػب المقطػؽ 
 .  (8)والب غة 

العقؿ   لمة الح ر والقه  ضد الحمؽ   وال مع مقوؿ   وذو مف باب ضػرب يضػرب   
 . (9)م ق ؿ ي ْعِقؿ مقً  ومعقواًل وم قَّؿ فهو ما ؿ مف مق ل وملقَّاؿ 

بس مػػػف مقمػػػت البعيػػػر إ ا مقعسػػػم   والعا ػػػؿ الػػػ ي يحػػػبس قىسػػػم والعقػػػؿ ذػػػو المقػػػع والحػػػ 
 . (10)ويردذا مف ذواذا   وسمي العقؿ مقً  ألقم يعقؿ صاحبم مف السورط في المهالؾ 

 
ــلاا والما يــ  أمــا تعريــع العقــل فقػػد اخسمػػؼ العممػػال فػػي سعريىػػم إلػػ  مػػدة  مــن حيــذ ال

لمػقىس بهػا سسػسعد لمعمػـو واالدراكػات وذػو  سعاريؼ مقها مػا  كػرأل السىسػازاقي حيػث  ػاؿ   )) ذػو  ػوة
المعقػػي بقػػولهـ غريػػزة يسبعهػػا العمػػـ بالضػػروريات مقػػد سػػ مة ا الت   و يػػؿ ذػػو  ػػوذر سػػدرؾ بػػم 

.و كػر ال ر ػاقي سعػاريؼ أخػرى ك يػرة مقهػا    (11)المائبات بالوسػائط والمحسوسػات بالمشػاذدة (( 
هػػا فػػي فعمػػم   وذػػي الػػقىس القاطقػػة السػػي )) العقػػؿ ذػػو  ػػوذر م ػػرد مػػف المػػادة فػػي  اسػػم مقػػارف ل

 . (12)يشير اليها كؿ احد بقولم ) أقا (   و يؿ   ذي قور في القمب يعرؼ الحؽ والباطؿ(( 
ومػػف ال ػػدير بالػػ كر اف لمعقػػؿ أسػػمال ك يػػرة مقهػػا   القهيػػة ألقػػم يقهػػ  مػػف القبػػيل   والمػػب 

ل   والكػػيس القعطافػػم ومػػدـ ألقػػم خ صػػة اإلقسػػاف   والح ػػر ألقػػم يح ػػر صػػاحبم مػػف فعػػؿ القبػػي
الحمؽ   والحصاة وم خو ة مف ال قؿ والرزاقة  واالرب وذو الػدذال . ولػم أسػمال أخػرى بامسبػارات 
مسمايرة فيسم  مق  بامسبارأل يػدرؾ المقػافع والمضػار والممػوـ والمسػار وغيػر  لػؾ   ويسػم  قىسػًا 

 (13)ي ويظهػػر مقػػػم ا ػػػر الحيػػػاة بامسبػػار سسػػػيير البػػػدف والسصػػرؼ   ويسػػػم  روحػػػًا بامسبػػار اقػػػم حػػػ
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و ذب االماـ مالؾ رحمم اهلل وممـو أذؿ السقة مف المسكمميف إل  أف العقؿ محمم القمػب   و ذػب 
 . (14) أبو حقيىة رحمم اهلل والمعسزلة إل  أف العقؿ محمم الرأس

 
 صطالحًا :مي إـم العقـالحك

 .  (15)وضع واضع  ذو إ بات أمر ألمر أو قىيم مقم مف غير سو ؼ مم  سكرار وال
 ) إ بات أمر ألمر (   م اؿ  لؾ   الواحد قصؼ اال قيف .

 ) أو قىيم مقم (   م اؿ  لؾ   ال   ة ليست قصىًا ل ربعة .
) إ بات أمر ألمر أو قىيم مقم (  قس في الحد   و ولم  ) مف غيػر سو ػؼ ممػ  سكػرار( 

 ع الرأس   فاف ذ ا الحكـ لػـ ي بػت لػم فصؿ اخرج بم الحكـ العادي   كقولقا   االسبريف يسكف و 
إال بواسػػطة السكػػرار والس ربػػة . فػػاف  مػػت لكققػػا ق بػػت ذػػ ا الحكػػـ ل سػػبريف سقميػػدًا ل طبػػال واف لػػـ 
يسكػػػرر مقػػػدقا وال  ربقػػػاأل ن  مػػػت   إقمػػػا ا بسقػػػا فيػػػم ذػػػ ا الحكػػػـ بواسػػػطة الس ربػػػة السػػػي صػػػد قا بهػػػا 

حكـ العادي اف يكوف مف كؿ واحد بؿ ذو المسػسقد األطبال وليس مف شرط السكرار والس ربة في ال
 ل بوت الحكـ العادي واف حصؿ مف البعض المو وؽ بس ربسم .

 
)وال وضع واضع ( فصؿ آخر أخرج بػم الحكػـ الشػرمي   فػاف  مػت كيػؼ يصػل اف يقػاؿ 
فػػػي الحكػػػـ الشػػػرمي اقػػػم حصػػػؿ بالوضػػػع وال عػػػؿ   وذػػػو خطػػػاب اهلل سعػػػال  وك مػػػم القػػػديـ لػػػيس 

ال م عوؿ    مت المراد بالحكـ الشرمي السعمؽ السق يػزي لكػ ـ اهلل سعػال  القػديـ بافعػاؿ بموضوع و 
المكمىيف بعد و ودذـ وسوفر شرائط السكميؼ فػيهـ   وذػ ا السعمػؽ لػيس بقػديـ والقػديـ اقمػا ذػو كػ ـ 

طػػ ؽ الحكػػـ الشػػرمي ممػػ  الس عمػػؽ اهلل سعػػال    وسعمقػػم العقمػػي الصػػموحي بػػالمكمىيف فػػي االزؿ   وا 
 . (16)السق يزي الحادث مشهور مقد الىقهال األصولييف 
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 ثانيًا : أقسام الحكم العقمي :
يققسـ الحكـ العقمي إل     ة أ ساـ   وا ػب   ومسػسحيؿ   و ػائز   أي اف كػؿ مػا حكػـ 

فػي البيسػيف  واحد مف ذػ أل ال   ػة . و ػد  معػتبم العقؿ مف إ بات أو قىي ال يخرج مف اسصافم ب
   سييفا

 
 ذي الو وب  ـ االسسحالة أ ساـ حكـ العقؿ ال محالة
 (17)فافهـ مقحت ل ة األفػهاـ  ـ ال واز  الث األ سػاـ

 
  وذو ما ال يسصور في العقؿ مدمػم او ذػو كػؿ أمػر مػف  ات أو صػىة  (18) ـ الواجب العقمي1

 او قسبة ال يقبؿ االقسىال في  اسم . ) ذ ا سعريؼ الوا ب العقمي ال اسي ( .
و ولقا  اسي ػ فػي السعريػؼ ػ احسػراز مػف الوا ػب العرضػي فػاف أصػمم ممكػف ل اسػم فعػرض 
لم خبر الهػي با باسػم فصػار وا بػًا مرضػيًا كػدخوؿ المػؤمقيف ال قػة ودخػوؿ الكػافريف القػار   ومػف 

 المعمـو اف الوا ب ال اسي  سماف  
لة صػقعم بػ  أ. ضروري   وذو البديهي وذو ما يدركم العقؿ ب  س مػؿ   كاسػسحا

صػػػاقع   وم الػػػم أيضػػػا السحيػػػز لم ػػػـر فاقػػػم مػػػاداـ ال ػػػـر مو ػػػودًا ي ػػػب اف ي خػػػ  
  سطًا مف الىراغ   فهو وا ب مقيد بدواـ ال ـر .

 . (19)ب. قظري   وذو ما يدركم العقؿ بعد الس مؿ كحدوث الكوف     
 يققسـ الوا ب العقمي إل  سسة أ ساـ ذي   تنبيه :

 ػ قظري . 6ػ ضروري 5ػ قىي 4 باسي ػ إ3ػ مرضي 2ػ  اسي 1
 اما الوا ب ال اسي فم الم   و ود موالقا اهلل سعال   ؿ   لم .

 واما الوا ب العرضي فم الم   دخوؿ الصحابة العشرة رضي اهلل مقهـ ال قة .
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 واما الوا ب اال باسي فم الم إ بات الوحداقية هلل سعال  وسائر الكماالت .
 . (20)الم   قىي الققائص مف اهلل  ؿ   لمواما الوا ب القىي فم 

 واما الوا ب الضروري والوا ب القظري فقد سبؽ السم يؿ لهما .
 
وذو ما ال يسصور في العقؿ و ػودأل أو ذػو كػؿ أمػر مػف  ات أو صػىة    ـ المستحيل العقمي2

 أو قسبة ال يقبؿ ال بوت في  اسم .
سػػي احسػػراز مػػف المحػػاؿ العرضػػي فػػاف وذػػ ا سعريػػؼ المسػػسحيؿ العقمػػي الػػ اسي   و ولقػػا  ا

أصمم ممكف  اسي فعػرض لػم خبػر إلهػي بقىيػم فصػار محػااًل مرضػيًا كػدخوؿ الكىػار ال قػة وخمػود 
 المؤمقيف في القار .

 والمسسحيؿ ال اسي  سماف .
 أ.  ضروري   وم الم   خمو ال ـر مف الحركة والسكوف معًا .

 . (21)ب. قظري   وم الم الشريؾ لم سعال  
 
 المسسحيؿ العقمي يققسـ إل  سسة أ ساـ ذي  : بيه تن
 ػ وقظري . 6ػ ضروري 5ػ قىي 4ػ إ باسي 3ػ مرضي 2ػ  اسي 1 

رمًا سعال  اهلل مف  لؾ .  اما المسسحيؿ ال اسي   فم الم كوف ال ات العمية  ل
 واما المسسحيؿ العرضي   فم الم دخوؿ الصحابة العشرة القار .

   فم الم إ بات الزو ية لم   ة .واما المسسحيؿ اإل باسي 
 . (22)واما المسسحيؿ القىي   فم الم قىي الزو ية مف األربعة 

 والمسسحيؿ القظري فقد سبؽ السم يؿ لهما . واما المسسحيؿ الضروري
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وذو ما يسصور في العقؿ و ودأل ومدمم أو ذو كػؿ أمػر  ابػؿ فػي حػد  اسػم  ـ الجائز العقمي :3
يمكػػف و ػػودأل سػػارة ومدمػػم سػػارة أخػػرى   وال يسرسػػب ممػػ  سقػػدير و ػػػودأل وال  ل قسىػػال وال بػػوت . أي

سقدير مدمم محاؿ ل اسػم   فقولقػا ل اسػم أي بػالقظر إلػ   لػؾ ال ػائز أي حقيقسػم   و ػد يطمػؽ ويػراد 
بػػم ال ػػائز الػػ ي  ػػوزأل الشػػرع كسػػائر المباحػػات   ويطمػػؽ أيضػػا ممػػ  ال ػػائز الػػ ي ذػػو احػػد ا سػػاـ 

اف   والممكػػػف ػ  فػػػالممكف وال ػػػائز العقمػػػي فػػػي اصػػػط ح المسكممػػػيف مسرادفػػػ الحكػػػـ العقمػػػي الممكػػػف
الخاص مقد أذؿ المقطؽ ذو المرادؼ لم ائز العقمي   واما الممكف العاـ مقدذـ فهو ما ال يمسقع 

 و ومم  فيدخؿ فيم الوا ب وال ائز العقمياف   وال يخرج مقم إال المسسحيؿ العقمي وذو  سماف  
 الم حركة ال ـر أو سكوقم أ. ضروري   وم 

ولو معصوما ) لكف ال يقبمي السشدؽ بم في حػؽ  (23)ب. قظري   وم الم سع يب المطيع 
االقبيػال اال بقػػدر ضػػرورة السعمػػيـ (   وم الػػم أيضػػا   ا ابػػة العاصػػي ولػػو كػػاف كػػافرًا   الف 

 . (24)الك ـ في االمكاف العقمي ف  يقافي اف  لؾ ممسقع شرمًا 
 

  ائز العقمي يققسـ ال  خمسة ا ساـ وذي   ال تنبيه :
 ػ قظري .5ػ ضروري 4ػ قىي 3ػ إ باسي 2ػ  اسي 1

ولػػػيس فيػػػم  ػػػائز مرضػػػي إ  الوا ػػػب و المسػػػسحيؿ الػػػ اسياف ال يعػػػرض لهمػػػا اإلمكػػػاف إ  ال يكػػػوف 
 اإلمكاف إال  اسيًا .

يمػـز مميػم مػف اما ال ائز ال اسي فم الم   و ودقا . ) ولـ يو د لم ائز العرضي م ػاؿ لمػا 
 المحاؿ واف كاقت القسمة العادية سقسضي  لؾ ( . 

 واما ال ائز اال باسي فم الم   دخوؿ المؤمقيف ال قة .

 واما ال ائز القىي فم الم   قىي الع اب مف المطيع .
 . (25)واما ال ائز الضروري وال ائز القظري فقد سبؽ السم يؿ لهما 



 

 

 
 
 

 هـجلـت كليـت العلـوم اإلسالهيـت

 م0212-ىـ 1341الوجلذ الرابع                العـذد الثاهـي           
 

 67 

ائز الػ اسي الو ػوب الخبػار الشػرع بو ومػم فيسػم  ومف ال دير بال كر اقػم  ػد يعػرض لم ػ
ؿ العرضػي   ومػا سقػدـ ػالوا ب العرضي او االسسحالة الخبار الشرع بعدـ و ومم ويسم  المسسحيػ

في سىسير الوا ب والمسسحيؿ إقما ذو في ال اسييف ال العرضييف إ  ذمػا مػف القسػـ ال ػائز لػوال مػا 
 . (26)مرض لهما 

وال ائز لىظ مشسرؾ يطمؽ ويراد بػم ذػ ا الػ ي  كرقػا وذػو مػا ال   اؿ االماـ السقوسي   ))
 يسرسب مم  سقدير و ودأل وال مم  سقدير مدمم محاؿ ل اسم ويدخؿ فيم    ة أ ساـ  

االوؿ   ال ائز المقطوع بو ودأل كاسصاؼ ال ـر المطمؽ بخصوص البياض أو بخصوص الحركػة 
 وقحوذا وكالبعث وال واب والعقاب وقحو  لؾ .

 ل اقي   ال ائز المقطوع بعدمم كايماف أبي لهب وأبي  هؿ ودخوؿ الكىار ال قة وقحو  لؾ .ا
ال الػػث   ال ػػائز المحسمػػؿ لمو ػػود والعػػدـ كقبػػوؿ الطامػػة مقػػا وفوزقػػا بحسػػف الخاسمػػة وسػػ مسقا مػػف 
م اب االخرة وقحو  لؾ   ممػا لػـ قطمػع ممػ  مشػيئة اهلل سعػال  فيػم   واف كػاف ذػ ا القسػـ 

 . (27)ج مف القسميف االوليف في قىس األمر (( ال يخر 
 

 ومما ي ب اف يسقبم اليم ذو اف الحكـ العقمي يقحصر في    ة أ ساـ ذي  
ػػػ الوا ػػب الػػ اسي   كو ػػود اهلل سػػبحاقم وصػػىاسم   وال يسىػػرع مػػف ذػػ ا شػػيل   أي ال يكػػوف  ػػائزًا 1

 مرضيًا وال محاال مرضيًا لما يمـز مميم مف  مب الحقائؽ .
المحاؿ ال اسي   كاسسحالة و ود الشريؾ هلل سعال    وال يسىرع مف ذ ا شيل أي ال يكوف  ػائزًا  ػ2

 مرضيًا وال وا بًا مرضيًا   لما يمـز مميم مف  مب الحقائؽ .
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ػ ال ائز ال اسي   كو ود المكوقات وال يكوف ال ائز إال  اسيًا   أي ال يكوف  ائزًا مرضػيًا مسىرمػًا 3
 .(28)ل اسي   وال  ائزًا مرضيًا مسىرمًا مف المحاؿ ال اسي   كما سبؽ وبيقاأل مف الوا ب ا

ولقد حمؿ االماـ الشققيطي ووضل مس لة الحكـ العقمي باي از رائع فقاؿ              )) 
 وايضاح مس لة الحكـ العقمي اقم مقد  مهور القظار    ة أ ساـ   

يؿ مقً    وال الث   ال ائز مقً  . وبرذاف حصر الحكػـ االوؿ   الوا ب مقً    وال اقي   المسسح
العقمي في ال   ة الم كورة اقم الشيل مف حيث ذو الشيل ال يخمو مػف واحػد مػف  ػ ث حػاالت   
امػػا اف يكػػوف العقػػؿ يقبػػؿ و ػػودأل وال يقبػػؿ مدمػػم بحػػاؿ وامػػا اف يكػػوف يقبػػؿ مدمػػم وال يقبػػؿ و ػػودأل 

مم معًا   فاف كاف العقؿ يقبػؿ و ػودأل دوف العػدـ فهػو الوا ػب بحاؿ واما أف يكوف يقبؿ و ودأل ومد
مقً  و لؾ كو ود اهلل سعال  مسصىًا بصىات الكمػاؿ وال ػ ؿ   فػاف العقػؿ السػميـ لػو مػرض مميػم 
و ػػود خػػالؽ ذػػ أل المخمو ػػات لقبمػػم ولػػو مػػرض مميػػم مدمػػم واقهػػا خمقػػت بػػ  خػػالؽ لػػـ يقبمػػم   فهػػو 

 وا ب مقً  . 
بؿ مدمم دوف و ودأل فهػو مسػسحيؿ مقػً  كشػريؾ اهلل سػبحاقم وسعػال  مػف واما اف كاف يق  

 لؾ مموًا كبيرًا   فمو مرض مم  العقؿ السميـ مدـ شريؾ هلل سعال  في ممكم ومبادسم  لقبمم   ولو 
   (29)مرض مميم و ودأل لـ يقبمم بحاؿ   كما  اؿ سعال    )) لو كاف فيهما آلهػة إال اهلل لىسػدسا ((

  )) ا ًا ل ذب كؿ الم بمػا خمػؽ ولعػ  بعضػهـ ممػ  بعػض سػبحاف اهلل ممػا يصػىوف (( و اؿ سعال
 فهو مسسحيؿ مقً  . (30)
ما اف كاف العقؿ يقبؿ و ودأل ومدمم معػًا فهػو ال ػائز العقمػي ويقػاؿ لػم ال ػائز الػ اسي   وأ    

يػم مدمػػم و لػؾ كايمػاف أبػػي لهػب   فاقػم لػػو مػرض و ػػودأل ممػ  العقػؿ السػػميـ لقبمػم ولػو مػػرض مم
بدؿ و ودأل لقبمم أيضػا كمػا ال يخىػ    فهػو  ػائز مقػً   ػوازًا  اسيػًا   وال خػ ؼ فػي السكميػؼ بهػ ا 

 .  (31)القوع ال ي ذو ال ائز العقمي ال اسي (( 
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اف الحكػـ العقمػي  سػماف فقػط   وذمػا الوا ػب مقػً   (32)و الت  مامات مف أذؿ األذوال   
مقػػً  ال و ػػود لػػم أصػػ  وزممػػوا أف دليػػؿ الحصػػر فػػي الوا ػػب و والمسػػسحيؿ مقػػً     ػػالوا وال ػػائز 

المسسحيؿ أف األمر اما أف يكوف اهلل مالما في أزلم ب قم سيو د فهو وا ػب الو ػود السػسحالة مػدـ 
و ودأل مع سبؽ العمـ األزلي بو ودأل   كإيماف أبي بكر فهو وا ب مقدذـ مق  لعمـ اهلل ب قم سيقع 

 ه  سبحاقم وسعال  مػف  لػؾ ممػوا كبيػرا   و لػؾ محػاؿ   وامػا أف يكػوف  إ  لو لـ يقع لكاف مممم
كإيماف أبي لهب فهو مسسحيؿ مق  إ  لو و د الققمب العمػـ  هػ   داهلل مالما في أزلم ب قم ال يو 

أف إيمػاف أبػػي لهػػب   بط قػػم وال يخىػػ  سػبحاقم وسعػػال  مػف  لػػؾ ممػػوا كبيػرا   وذػػ ا القػػوؿ ال يخىػ
ا ي يز العقؿ و ودأل ومدمم فك ذما  ائز إال أف اهلل سعال  شال و ػود أحػد ذػ يف وأبي بكر ك ذم

ال ػػائزيف ف و ػػدأل وشػػال مػػدـ ا خػػر فمػػـ يو ػػدأل   والحاصػػؿ   اف المسػػسحيؿ لميػػر ممػػـ اهلل السػػابؽ 
السكميػػػؼ بػػػم إ مامػػػا    عيعػػػدـ و ػػػودأل ألقػػػم مسػػػسحيؿ اسػػػسحالة  اسيػػػة كػػػال مع بػػػيف الققيضػػػيف ال يقػػػ

 .  يؿ مادة كما ال يخىوك لؾ المسسح
أما ال ائز ال اسي فالسكميؼ بم  ائز ووا ع إ ماما كإيماف أبي لهػب فاقػم  ػائز مقػ  واف 
اسسحاؿ مف  هة ممـ اهلل بعدـ و ومم وذـ يسموف ذ ا ال ائز ال اسي مسػسحي  مرضػيا وقحػف ققػزأل 

 صىة ممـ اهلل سعال  مف أف ققوؿ إف االسسحالة بسببها مرضية .
سحيؿ مق  ل اسػم كػال مع بػيف الققيضػيف والمسػسحيؿ مػادة كمشػي المقعػد وطيػراف أما المس

االقسػػاف بميػػر آلػػة فػػ  خػػ ؼ بػػيف أذػػؿ العمػػـ فػػي مقػػع و ػػوع السكميػػؼ بكػػؿ مقهمػػا كمػػا  ػػاؿ سعػػال  
 .(34)  و ولم سعال  )) فاسقوا اهلل مااسسطعسـ (( (33)))اليكمؼ اهلل قىسا إال وسعها (( 
فقالت  مامػة مػف أذػؿ األصػوؿ ي ػوز السكميػؼ بالمسػسحيؿ الػ اسي  واما المسسحيؿ العقمي

مادة ومق    وبالمسسحيؿ مادة   و اؿ بعضػهـ ال ي ػوز مقػً    مػع إ مػامهـ ممػ  اقػم ال يصػل 
 . (35)و ومم بالىعؿ 
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مســـ ل  : معراـــ  الحكـــم العقمـــي وأقســـامه يســـتفاد منهـــا اـــي إثبـــاا وجـــوب    
  الوجود هلل تبارك وتعالى

شاذدقاأل في ماضيقا مف الكائقات وما قشاذدأل مقها في حاضػرقا ممكػف ) أي  ػائز إف ما 
الو ػػود والعػػدـ ( و لػػؾ القػػا قػػراأل يسحػػوؿ مػػف مػػدـ إلػػ  و ػػود ومػػف و ػػود إلػػ  مػػدـ   وذػػ ا السميػػر 
والسحوؿ دليؿ إمكاقم   ا  لو كاف وا بًا لما سبؽ و ودأل العدـ ولما لحقم فقال   ولػو كػاف مسػسحيً  

الو ػود الف المسػسحيؿ ل اسػم ال يو ػد   وحيػث إققػا  ػد شػاذدقاأل مو ػودًا بعػد مػدـ  بػت اقػم لمػا  بػؿ 
 ممكف .

وحيػث  بػت اف العػالـ ممكػف   والممكػف مػا اسػسوى طرفػاأل ػ الو ػود والعػدـ ػ بالقسػبة إلػ  
 اسػػم فو ػػودأل لػػيس مػػف  اسػػم   ومدمػػم بعػػد و ػػودأل لػػيس مػػف  اسػػم   إ ف البػػد لػػم مػػف سػػبب يػػر ل 

العػػدـ   ا  لػػو و ػػد بػػدوف سػػبب خػػارج مػػف  اسػػم وحقيقسػػم لمػػـز سػػر يل احػػد المسسػػاوييف  و ػػودأل ممػػ 
ممػ  ا خػػر بػ  مػػر ل وذػو باطػػؿ   ولػو أو ػػد الممكػف قىسػػم لمػـز مػػف  لػؾ أف يكػػوف مسقػدمًا ممػػ  
قىسػػم بامسبػػارأل خالقػػًا لهػػا أو مسػػ خرًا ممػػ  قىسػػم بامسبػػارأل مخمو ػػًا لهػػا   وسقػػدـ الشػػيل ممػػ  قىسػػم أو 

مقهػػا محػاؿ بالضػػرورة لمػػا فيػم مػػف السقػا ض الواضػػل   ف بػػت اف الممكػف البػػد لػم مػػف مو ػػد سػ خرأل 
غير  اسم وحقيقسم يو دأل ويدبر شؤوقم في كؿ أحوالم   وذ ا المماير اما المسػسحيؿ وامػا الوا ػب   
وال يمكػػف وكػػ ا ال يعقػػؿ أف يكػػوف مو ػػدأل ذػػو المسػػسحيؿ   الف المسػػسحيؿ غيػػر مو ػػود فػػ  يػػؤ ر   

 .       (36)فا د الشيل ال يعطيم   ف بت أف مو دأل ذو الوا ب   وذو اهلل سعال   والف
و ػػد أرشػػدقا اهلل سعػػال  إلػػ   لػػؾ فػػي ك يػػر مػػف آيػػات القػػرآف الكػػريـ    ػػاؿ سعػػال    )) أـ  

 ػد خمقػوا بػ  خػالؽ    فقػد أقكػر اهلل سػبحاقم أف يكوقػوا (37)خمقوا مف غير شيل أـ ذـ الخػالقوف (( 
 واف يكوقوا  د خمقوا اقىسهـ   فا ف البد لهـ مف خالؽ مو ود مماير لهـ وذو اهلل سعال  .

ومػػف  لػػؾ يسضػػل اسىػػاؽ الىطػػرة والعقػػؿ السػػميـ والسػػمع ممػػ  أف العػػالـ محسػػاج إلػػ  صػػاقع 
 . (38)ومسسقد إل  مو د أو دأل 
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يهمػػػا كػػػؿ مػػػف الممكػػػف والوا ػػػب ومػػػف المعمػػػـو أف لىػػػظ الو ػػػود ومعقػػػاأل المطمػػػؽ يشػػػسرؾ ف
والحػػادث والقػػديـ األزلػػي   فػػاهلل سعػػال  يوصػػؼ باقػػم مو ػػود والحػػادث يقػػاؿ لػػم اقػػم مو ػػود   ولكػػف 
لمممكػػف و ػػود يخصػػم فاقػػم حػػادث سػػبؽ و ػػودأل مػػدـ ويمحقػػم الىقػػال وذػػو فػػي حا ػػة دائمػػة ابسػػداًل 

يخصم فهو سبحاقم وا ػب  ودواما ال  مف يكسبم ويعطيم الو ود بؿ يحىظم مميم وهلل سعال  و ود
الو ود لـ يسبؽ و ػودأل مػدـ وال يمحقػم فقػال   وو ػودأل مػف  اسػم لػـ يكسػبم مػف غيػرأل   و لػؾ القػم ػ 

فمقػم  ولػم سعػال  ))  امـا السـم سعال  ػ المقي مف كػؿ مػا سػواأل وبػ لؾ  ػال السػمع وشػهد العقػؿ   
 .  (39)ذو األوؿ وا خر والظاذر والباطف (( 

اقم ػ سعال  ػ لو كاف مسسحيؿ الو ود لـ يصل أف يسسقد إليم الممكف في فبياقم  واما العقل
حدو ػػم بداذػػة الف المسػػسحيؿ مػػا ال يسصػػور فػػي العقػػؿ و ػػودأل وفا ػػد الشػػيل ال يعطيػػم   ولػػو كػػاف 
ممكقًا الفسقر في حدو م إل  مف ير ل و ودأل مم  مدمم لما سقػدـ   فػاف اسػسمرت الحا ػة فاسػسقد 

فػي المػؤ رات  (40)لػم مػف الممكقػات لػـز امػا الػدور القبمػي وامػا السسمسػؿ كؿ فػي و ػودأل إلػ  قظيػر 
إل  ما ال قهاية   وك ذما محاؿ   وا ا اقسى  مقم االمكاف واالسسحالة  بت لم الو وب ضػرورة   
الف أ سػاـ الحكػػـ العقمػػي    ػػة   و ػػد اقسىػػ  ا قػػاف فسعػػيف ال الػػث وذػػو الو ػػوب  فػػاهلل سعػػال  وا ػػب 

 . (41)الو ود 
ات فػي كسابػم العزيػز   مقهػا  ولػم سعػال  ػر مػف ا يػػا اهلل سعال  إل   لؾ في ك يػو د أرشدق 

)) إف في خمؽ السماوات واألرض واخػس ؼ الميػؿ والقهػار والىمػؾ السػي س ػري فػي البحػر بمػا يقىػع 
القػػاس ومػػا اقػػزؿ اهلل مػػػف السػػمال مػػف مػػػال ف حيػػا بػػم األرض بعػػػد موسهػػا وبػػثَّ فيهػػػا مػػف كػػؿ دابػػػة 

 . (42)وسصريؼ الرياح والسحاب المسخر بيف السمال واألرض  يات لقـو يعقموف (( 
ومقها  ولم سعال  )) أ فرأيسـ مػاسمقوف   أأقػسـ سخمقوقػم أـ قحػف الخػالقوف قحػف  ػدرقا بيػقكـ  
  وغيرذػػا   (43)إلػ   ولػػم سعػال    لػو قشػػال ل عمقػاأل حطامػا فظمػػسـ سىكهػوف ((  …………المػوت

السػػي سػػيقت بهػػ ا المعقػػ    فػػاف ذػػ أل ا يػػات المػػ كورة   واف  كػػرت لسقزيػػم اهلل  مػػف ا يػػات الك يػػرة
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سعال  وسقديسم مما ظقم بم مقكروا البعػث وسػيقت إل بػات  درسػم ممػ  المعػاد   كمػا يرشػد إليػم مػا 
 بمها مف ا يات   فهي دليؿ ػ أيضًا ػ مم  و وب و ودأل ػ سعال  ػ السسقاد ما  كر في االيات مف 

 ات اليم   وحدو ها بقدرسم   وال يعقؿ  لؾ إال إ ا كاف وا ب الو ود .المخمو 
 ًا ػػرًا  ا بػػـ قظػػف اهلل في العالػػا مف سقػػػفمف قظر إل  ما سرشد إليم ذ أل ا يات وقحوذ

وفكػػر فػػي م ائػػب خمقهػػا وحسػػف سقسػػيقها وشػػدة اسػػرذا سىكيػػرًا مميقػػًا   وبحػػث فػػي أحكامهػػا وبػػديع 
ًا مف الهوى والحمية وال اذمية واقصؼ مقاظرأل مف قىسم   فمـ يمقعم مف فهـ ما صقعها  بح ًا بريئ

دى   ػػػػػمػػػرض مميػػػم مػػػف الحػػػؽ واال مػػػاف لػػػم كبػػػر يرديػػػم وال مقػػػاد يطميػػػم   اسضػػػل لػػػم طريػػػؽ اله
واضطرأل  لؾ اف يسسيقف القسي ة ويؤمف مف امماؽ  مبم باف لمعػالـ ربػًا خالقػًا فػام  مخسػارًا حكيمػًا 

 سدبيرأل   أحاط بكؿ شيل مممًا وذو مم  كؿ شيل  دير .في سقديرأل و 
 

 م ؟ـل بالحكـل ان يستقـن لمعقـ  :  ل يمكـمس ل
سبؽ وأف  كرقا سعريؼ الحكـ و مقا   اقم خطاب اهلل سعال  المسعمؽ ب فعاؿ المكمىػيف ممػ   

لشػريعة و م اإل سضال أو السخيير أو الوضػع   وذػ ا السعريػؼ يشػير إلػ  أف مصػدر األحكػاـ فػي ا
ال  ػػػػاإلسػػ مية ذػػو اهلل سعػػال  وحػػدأل   وممػػ  ذػػ ا فالحػػاكـ أي الػػ ي يصػػدر مقػػم الحكػػـ ذػػو اهلل سع

ع ػػػػػرآف  وأ مػ ا دؿ القػػػػم   وممػػػ  ذػػػػػػػػرع إال مػػػا شرمػـ بػػػم    وال شػػػػـ إال مػػػا حكػػػػػػػػوحػػػدأل   فػػػ  حك
كـ ػم الحػػػػ)) أال ل  ال  ػػػسع مػ  و ولػ (44)ـ إال هلل (( ػ  )) إف الحكػػم سعالػػ ا مف  ولػػوف   أخػممػػالمس
 ))(45). 

ومػػا وظيىػػة الرسػػؿ  إال سبميػػا أحكػػاـ اهلل   ومػػا وظيىػػة الم سهػػديف إال السعػػرؼ ممػػ  ذػػ أل 
األصػػوؿ   وفػػي ذػػ ا يسىػػؽ  الاألحكػػاـ والكشػػؼ مقهػػا بواسػػطة المقػػاذ  والقوامػػد السػػي وضػػعها مممػػ

 سعػػال  وطريػػؽ ادراكػػم  بػػؿ بع ػػم المعسزلػػة مػػع أذػػؿ السػػقة   ولكػػقهـ يخسمىػػوف فػػي معػػرؼ أحكػػاـ اهلل
الرسػػػؿ أي فػػػي  ابميػػػة العقػػػؿ إلدراؾ األحكػػػاـ الشػػػرمية مػػػف غيػػػر طريػػػؽ الققػػػؿ   فقالػػػت االشػػػعرية 
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المعػػرؼ ذػػـ الرسػػؿ خاصػػة وال سػػبيؿ لػػدرؾ حكػػـ اهلل بالعقػػؿ   وال يسعمػػؽ هلل سػػبحاقم حكػػـ ب فعػػاؿ 
العقؿ يمكقػم أف يػدرؾ حكػـ اهلل فػي المكمىيف   ف  يحـر كىر وال ي ب ايماف   و الت المعسزلة إف 

الىعؿ   ويسعمؽ لم سعال  حكـ بما أدرؾ العقؿ فيم صىة حسف أو  بل ل اسػم أو لو ػوأل و امسبػارات 
 . (46)  و الوا   إف الشرع كاشؼ لما أدركم العقؿ  بؿ ورودأل

 وذ ا الخ ؼ ير ع إل   ضية السحسيف والسقبيل العقمييف . 
سقؿ بادراكها العقؿ أو ال سبيؿ إلػ  معرفسهمػا إال مػف طريػؽ فهؿ حسف األفعاؿ و بحها يس

الشرع فما أمر بم الشرع فهو حسف وما قه  مقم فهو  بيل   وذؿ إ ا أدركت مقولقػا حسػف شػ ل 
أو  بحػػم قكػػوف مطػػالبيف بػػم فعػػً  أو سركػػًا  بػػػؿ ورود شػػريعسقا ي وا  ا كقػػا مطػػالبيف بػػم فهػػؿ ذقػػػاؾ 

 ؿ أو ال يمقاب مم  المخالىة  بؿ بع ة الرس
اخسمػػؼ العممػػال فػػي ذػػ أل المسػػائؿ وقحػػف ق مػػؿ أ ػػوالهـ فيمػػا يػػ سي    ػػـ قسبػػع  لػػؾ ببيػػاف 

 الرا ل مقها  
 نـق مـ  ، واريــ القول االول : و و مل ب المعتزل  والكرامي  والخوارج والبرا م

   .ـالجعفري 
قؿ بادراؾ حسف أو  بل وخ صسم   إف ل فعاؿ حسقًا  اسيًا   و بحًا  اسيًا   واف العقؿ يسس

معظـ االفعاؿ بالقظر إل  صىات الىعؿ وما يسرسب مميم مف قىع أو ضرر أي مصمحة أو مىسدة 
. 

واف ذػػ ا االدراؾ ال يسو ػػؼ ممػػ  وسػػاطة الرسػػؿ وسبمػػيمهـ   فحسػػف الىعػػؿ أو  بحػػم أمػػراف 
فػؽ مػا ادركسػم مقمياف   ال شرمياف   أي ال يسو ؼ إدراؾ  لؾ مم  الشرع   واف حكػـ اهلل يكػوف و 

أو سدركم مقولقا مف حسف األفعاؿ أو  بحها   فما رآأل العقؿ حسقًا فهو مقد اهلل حسػف   ومطمػوب 
مف اإلقسػاف فعمػم   ومػع الىعػؿ المػدح وال ػواب ومػع المخالىػة الػ ـ والعقػاب   ومػا رآأل العقػؿ  بيحػًا 
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اب   ومػػع الىعػػؿ الػػ ـ فهػػو  بػػيل مقػػد اهلل ومطمػػوب مػػف اإلقسػػاف سركػػم   ومػػع السػػرؾ المػػدح وال ػػو 
 والعقاب .

ف حكػػاـ الشػػرع فػػي قظػػر أصػػحاب ذػػ ا القػػوؿ   ال سػػ سي إال موافقػػة لمػػا أدركػػم العقػػؿ مػػف 
حسف األفعاؿ أو  بحها   فما أدرؾ العقؿ حسقم  ال الشرع بطمب فعمػم وال يمكػف اف يطمػب سركػم 

ومػػا لػػـ يػػدرؾ العقػػؿ    ومػػا ادرؾ العقػػؿ  بحػػم  ػػال الشػػرع بطمػػب سركػػم وال يمكػػف اف يطمػػب فعمػػم  
حسقم او  بحم كما في بعض العبادات وكيىيسها فاف أمر الشارع أو قهيم فيهػا يكشػىاف مػف حسػف 

 او  بل ذ ا القوع مف األفعاؿ .
وبقوا مم   لؾ   اف االقسػاف مكمػؼ  بػؿ بع ػة الرسػؿ أو  بػؿ بمػوغ الػدموة اليػم   إ  مميػم 

ؾ العقػػػؿ  بحػػػم   الف ذػػ ا ذػػػو حكػػػـ اهلل   ومػػػع اف يىعػػؿ مػػػا أدرؾ العقػػػؿ حسػػػقم واف يسػػرؾ مػػػا أدر 
 . (47)السكميؼ المسؤولية والحساب وما يسبع  لؾ مف  واب ومقاب 

 
ـ القول الثاني : قول االشعري  اتباع ابـي الحسـن يمـي بـن اسـماييل ا شـعرو ومـن وااقـه مـن 

 الفقهاء ، و و قول جمهور االصولين .
م   ػاهلل   بؿ ال بد مف وساطة الرسوؿ وسبميم وخ صسم   اف العقؿ ال يسسقؿ بادراؾ حكـ

فمػػيس فػػي األفعػػاؿ حسػػف  اسػػي يو ػػب ممػػ  اهلل اف يػػ مر بػػم   كمػػا لػػيس فػػي األفعػػاؿ  ػػبل  اسػػي 
يو ب مم  اهلل اف يقه  مقم   فارادة اهلل مطمقة ال يقيدذا شيل   فالحسف ما  ال الشػارع بطمػب 

س لمىعػؿ  بػؿ أمػر الشػارع وقهيػم حسػف وال  ػبل   فعمم   والقبيل ما  ال الشػارع بطمػب سركػم   فمػي
والىعػػؿ إقمػػا يصػػير حسػػقًا ألمػػر الشػػارع بػػم ال لػػ ات الىعػػؿ   ويصػػير  بيحػػًا لقهػػي الشػػارع مقػػم ال 
لػػ ات الىعػػؿ   فاألفعػػاؿ سسػػسمد حسػػقها و بحهػػا مػػف أمػػر الشػػارع وقهيػػم ال مػػف حسػػف أو  ػػبل فػػي 

  واسها .
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ؿ العبػػاد  بػػؿ بع ػػة الرسػػؿ   فمػػا لػػـ يػػ ت رسػػوؿ وبقػػوا ممػػ   لػػؾ   اف ال حكػػـ هلل فػػي أفعػػا
يبمػػػا أحكػػػاـ اهلل لمعبػػػاد ال ي بػػػت ألفعػػػالهـ حكػػػـ   فػػػ  ي ػػػب ممػػػيهـ شػػػيل وال يحػػػـر ممػػػيهـ فعػػػؿ   

 (48)وحيث ال حكـ ف  سكميؼ   وحيث ال سكميؼ ف  حسػاب وال مػدح وال  ػواب وال  ـ  وال مقػاب 

. 
ن محمد الماتريدو ، و و ما ل ب اليه محققوا ـ القول الثالذ : و و قول ابي منصور محمد ب 

 الحنفي  وبعض ا صوليين ، و و قول اريق من الجعفري  وغير م .
وخ صة   إف ل فعاؿ حسقًا و بحًا يسسطيع العقؿ ادراكهما فػي معظػـ األفعػاؿ بقػال ممػ  

الىعػؿ ما في الىعؿ مػف صػىات   ومػا يسرسػب مميػم مػف مصػالل ومىاسػد   ولكػف ال يمػـز مػف كػوف 
حسقا حسب إدراؾ العقؿ اف ي مر بم الشرع وال يمـز مف كوف الىعؿ  بيحًا اف يقهػ  مقػم الشػارع   

 الف العقوؿ مهما قض ت فهي  اصرة   ومهما اسسعت فهي قا صة . 
ومم  ذ ا فكؿ ما يمكف اف يقاؿ ذو اف ما في الىعؿ مف حسف يدركم العقؿ ي عؿ الىعؿ 

واف مػا فػي الىعػؿ مػف  ػبل يدركػم العقػؿ   ي عػؿ الىعػؿ صػالحًا الف صالحًا الف ي مر بػم الشػرع   
 يقه  مقم الشرع   وال يقاؿ   اف الحسف والقبل مو باف لحكـ اهلل باألمر والقهي .

وبقوا مم   لؾ   اف حكـ اهلل ال يدرؾ بدوف واساطة رسوؿ وسبميمم   ومف  ـ  فػ   حكػـ 
ؿ بمػوغ الػدموة   وحيػث ال حكػـ فػ  سكميػؼ   وحيػث ال هلل في أفعاؿ العباد  بػؿ بع ػة الرسػؿ أو  بػ

 . (49)سكميؼ   ف   واب وال مقاب 
ــار:ػػػ  والقػػوؿ ال الػػث ذػػو الػػرا ل المؤيػػد بالكسػػاب وبالعقػػؿ   امػػا الكسػػاب فىيػػم  القــول المخت

آيات ك يرة سدؿ مم  اف اهلل اقما ي مر بما ذو حسف ويقه  مما ذو  بيل   والحسف والقبل  ابساف 
اؿ  بػػػؿ االمػػػر والقهػػػي   ومقهػػػا  ولػػػم سعػػػال    )) إف اهلل يػػػ مر بالعػػػدؿ واالحسػػػاف وايسػػػال  ي ل فعػػػ

  و ولم سعال    )) ي مرذـ  بالمعروؼ ويقهاذـ  (50)القرب  ويقه  مف الىحشال والمقكر والبمي (( 
  فمػػا أمػػر بػػم الشػػارع مػػف مػػدؿ  (51)مػػف المقكػػر ويحػػؿ لهػػـ الطيبػػات ويحػػـر ممػػيهـ الخبائػػث (( 
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ات   ومػا ػروؼ   وما قهػاذـ مقػم مػف فحشػال ومقكػر وبمػي   ومػا احػؿ لهػـ مػف طيبػػحساف ومعوا
حـر مميهـ مػف خبائػث   كػؿ ذػ أل االوصػاؼ الحسػقة او القبيحػة   كاقػت  ابسػة ل فعػاؿ  بػؿ ورود 
حكـ الشرع فيها مما يدؿ مم  اف ل فعاؿ حسقًا و بحًا  اسييف  والعقؿ يدرؾ حسػف بعػض األفعػاؿ 

لبعض ا خر بالضرورة   كحسف العدؿ والصدؽ   و بل الظمـ والك ب   ولكػف حكػـ اهلل ال و بل ا
يعػػرؼ إال مػػف طريػػؽ الرسػػوؿ   فمػػا لػػـ يػػ ت رسػػوؿ يبمػػا القػػاس حكػػـ اهلل   فػػ  ي بػػت فػػي أفعػػاؿ 

   (52)القاس حكـ باالي اب او السحريـ بدليؿ  ولم سعال  )) وما كقا مع بيف حسػ  قبعػث رسػواًل (( 
 اب  بؿ بع ة الرسوؿ أو بموغ الػدموة   وحيػث ال مػ اب فػ  سكميػؼ   وحيػث ال سكميػؼ فػ  ف  م

 . 53))حكـ هلل في افعاؿ العباد مم  و م طمب الىعؿ او السخيير بيقهما
ومػػا أحسػػف كممػػة االمػػاـ الشػػوكاقي   إ  يقػػوؿ )) واقكػػار م ػػرد إدراؾ العقػػؿ لكػػوف الىعػػؿ 

وأما ادراكػم لكػوف  لػؾ الىعػؿ الحسػف مسعمقػًا لم ػواب   وكػوف  لػؾ حسقًا أو  بيحًا مكابرة ومباذسم   
دح ػف يمػػؿ الحسػػوؿ   اف ذػ ا الىعػػم العقػػـ   وغاية مػا سدركػػر مسمػاب فميػقًا لمعقػل مسعمػػالىعؿ القبي

  ب ((قاػواب والعػػػًا لم ػم مسعمقػمػم   وال س ـز بيف ذ ا وبيف كوقػل ي ـ فامػؿ القبيػمػم   وذ ا الىعػفام

(54) . 
 

 :ذـش البحـما و 
                                                 

ـ( 1985بف صالل البمدادي   ارشاد االقاـ في مقائػد االسػ ـ ) دار البػرال    بمػداد   محمود ( 1)
 .25  ص 

سػػػعد الػػػديف بػػػف مسػػػعود بػػػف ممػػػر السىسػػػازاقي   شػػػرح السمػػػويل ممػػػ  السوضػػػيل   سحقيػػػؽ   زكريػػػا ( 2)
ن محػب الػديف مبػد الشػكور المعػروؼ بالبهػاري   مسػمـ  24/ 1ـ(   1996ممراف ) بيروت   

 . 54/  1  بهامش المسسصى  )بيروت   د/ت (   ال بوت 
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حمد مبيد الكبيسي   اصوؿ االحكػاـ وطػرؽ االسػسقباط فػي السشػريع االسػ مي ) دار الحكمػة   ( 3)

 . 169بمداد  د/ت(  ص 
 . 2ذػ(   ص 1420مبد الرزاؽ مىيىي   م كرة السوحيد ) المممكة العربية السعودية   ( 4)
 .5  صالمصدر السابؽ (5)  
محمػػػػػد بػػػػػف يعقػػػػػوب الىيػػػػػروز آبػػػػػادي   القػػػػػاموس المحػػػػػيط )مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة   بيػػػػػروت  د/ت( ( 6)

 . 148ـ(   1983ن محمد بف ابي بكر الرازي   مخسار الصحاح ) الكويت  1/1415 
ابو الحسف ممي بف محمد بف ممي ال ر اقي المعروؼ بالسيد الشريؼ   السعريىات ) العػراؽ   ( 7)

 . 55د/ت( ص
 . 169بيسي   اصوؿ االحكاـ   ص الك( 8)
 . 55ن الرازي   مخسار الصحاح   ص   1336/   1الىيروز آبادي   القاموس المحيط    ( 9)
/  11محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف مقظػػػور االفريقػػػي المصػػػري   لسػػػاف العػػػرب ) بيػػػروت   د/ ت (   ( 10)

458.  
 . 41السىسازاقي   شرح العقائد القسىية ) اسطقبوؿ   د/ت(   ص  ( 11)
 .  87ال ر اقي   السعريىات    ص ( 12)
 . 32ـ(   ص 1988مبد الممؾ مبد الرحمف السعدي   شرح القسىية ) العراؽ   (13)

ـ (   ص 1989الصادؽ مبد الرحمف المرياقي   الحكـ الشرمي بيف الققؿ والعقػؿ ) بيػروت   (14)
16. 

 . 25البمدادي   ارشاد االقاـ في مقائد االس ـ   ص ( 15)
 . 27المصدر قىسم   ص ( 16)
 .34ـ ص1925حاشية الصاوي مم  شرح الىريدة البهية  مطبعة البابي الحمبي  القاذرة  ( 17)
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ي ب اف يعمـ اف الو وب بهػ ا المعقػ  ذػو المػراد فػي ممػـ السوحيػد مسػ  اطمػؽ   وا ا ارادوا بػم ( 18)

ممػػ  سركػػم  يػػدوأل  المعقػػ  الشػػرمي المشػػهور وذػػو كػػوف الشػػيل بحيػػث ي ػػاب ممػػ  فعمػػم ويعا ػػب
بقحو  ولهـ ي ب شرمًا او ي ب مم  المكمؼ   فىرؽ بيف اف يقاؿ ي ػب هلل كػ ا وي ػب لمرسػؿ 

 ك ا   واف يقاؿ ي ب مم  المكمؼ ك ا .
 . 28  27البمدادي   ارشاد االقاـ   ص ( 19)
ب محمػػد بػػف الهاشػػمي السممسػػاقي   مىسػػاح ال قػػة فػػي شػػرح مقيػػدة اذػػؿ السػػقة ) دار احيػػال الكسػػ(20)

 . 69العربية   مطبعة ميس  البابي الحمبي وشركاأل   مصر   د/ ت ( ص 
 . 28البمدادي   ارشاد االقاـ   ص ( 21)
 . 69السممساقي   مىساح ال قة   ص ( 22)
اف العقػػؿ يحكػػـ بصػػحة ذػػ ا المعقػػ  لكػػف بعػػد الس مػػؿ والقظػػر   فيػػدرؾ اقػػم ال مػػاقع مقػػً  مػػف (23)

ة   وال مػػػاقع مقػػػ  مػػػف ا ابػػػة العاصػػػي ولػػػو فػػػي مقابمػػػة سعػػػ يب المطيػػػع ولػػػو فػػػي مقابمػػػة الطامػػػ
العصياف   فمو  عؿ اهلل سبحاقم وسعال  الكىر م مة ممػ  دخػوؿ ال قػة وااليمػاف ممػ  دخػوؿ 
القػػار مػػا كػػاف الحػػد مميػػم سػػبيؿ    ػػاؿ سعػػال  )) ال يسػػ ؿ ممػػا يىعػػؿ وذػػـ يسػػ لوف (( االقبيػػال   

خسػػار مػػا كػػاف لهػػـ الخيػػرة(( سػػورة القصػػص     و ػػاؿ سعػػال    )) وربػػؾ يخمػػؽ مػػا يشػػال وي 23
. وو م كوف ما  كر قظريًا اقم يسو ؼ مم  القظر في برذاف الوحداقيػة ومعرفػة اف   68االية  

االفعاؿ كمها مخمو ة لموالقا سبارؾ وسعال  ال أ ر لميرأل في شيل   فيمـز اسػسوال الكىػر وااليمػاف 
خػػر امػػارة مميػػم   واف  لػػؾ لػػيس ظممػػًا ا  فػػي اف كػػ  يصػػمل اف ي عػػؿ امػػارة ممػػ  مػػا  عػػؿ اال

الظمـ السعرؼ مم  خ ؼ االمر والقهي   وموالقا سعال  ذو االمر والقاذي فػ  يسو ػم اليػم مػف 
سػػواأل امػػر وال قهػػي   او السصػػرؼ فػػي ممػػؾ الميػػر بميػػر ا ف مالكػػم وال ممػػؾ لميػػرأل معػػم سػػبحاقم 

ف ا  المسبػادر لمعقػؿ ابسػػدال و ػوب ا ابػػة وسعػال    ولػوال ذػػ ا القظػر مػا ادرؾ العقػػؿ  ػواز االمػػري
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المطيع وسع يب الكافر   ول ا  ذب الػ   لػؾ المعسزلػة   وامػا فػي الشػرع العزيػز فػ  يصػل  لػؾ 
القم اقما اخبر بسقعيمػم ممػ  سػبيؿ السىضػؿ فسعػ يب المطيػع مسػسحيؿ شػرمًا لمػا يمػـز مميػم مػف 

م العاصػػي اف كػػاف ماصػػيًا بػػالكىر لمػػا ك ػػِ ب اهلل سعػػال  فػػي خبػػرأل   واف  ػػاز مقػػ    وكػػ ا ا ابػػ
يمـز مميم مف ك ِ ب اهلل سعال  في خبرأل   واما اف كػاف مصػياقم بميػر الكىػر كاقػت ا ابسػم  ػائزة 

 شرمًا كما ذي  ائزة مقً  .
 . 70السممساقي   مىساح ال قة   ص ( 24)
 . 29البمدادي   ارشاد االقاـ   ص (25)
 . 29البمدادي   ارشاد االقاـ   ص ( 26)
محمػػد بػػف يوسػػؼ السقوسػػي الحسػػقي    شػػرح السقوسػػية ) مطبعػػة دار احيػػال الكسػػب العربيػػة    (27)

 .    49القاذرة   د/ت(    ص 
 . 30البمدادي   ارشاد االقاـ   ص( 28)
 . 22سورة االقبيال   االية   ( 29)
 . 91سور المؤمقوف   االية   ( 30)
  اضوال البياف في ايضاح القرآف بالقرآف    محمد االميف بف محمد بف المخسار الشققيطي(31)

 .  523/ 5ـ (   1995سحقيؽ   مكسب البحوث والدراسات ) بيروت   
ص ػػي سمخيػف الطوسػػر الديػظر   قصيػػعة   يقػػة وبعض الشيػػومف ذؤالل  مامة مف الباطقي(32)

فخر الديف الرازي المحصؿ   مطبوع بهامش كساب محصؿ افكار المسقدميف والمس خريف لمع مة 
 . 42ذػ  ص 1323  المطبعة الحسيقية المصرية   

 .286سورة البقرة   االية   ( 33)
 .16سورة السمابف   االية   ( 34)
 . 523/ 5ن الشققيطي   اضوال البياف    42يقظر   الطوسي   سمخيص المحصؿ   ص (35)
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 . 12يقظر   مبد الرزاؽ مىيىي   م كرة السوحيد   ص (  36)
 . 35سورة الطور   االية    (37)
) دار الكسػب العمميػة   بيػروت  2يقظر فخر الديف محمد بف ممر الرازي   السىسير الكبير ط(  38)
 . 28/224ذػ(    1435  

 . 3سورة الحديد   االية   ( 39)
الػػدور السػػبقي   ويقػػاؿ لػػم القبمػػي   ذػػو سو ػػؼ الشػػيل ممػػ  مػػا سو ػػؼ مميػػم   وذػػو  سػػماف    ( 40)

ضمر   فالمصرح ما كاقت الواسػطة فيػم واحػدة   م الػم كػ ف يقػاؿ مػ ً    خالػد او ػد مصرح وم
بكػػرًأ  وبكػػرًا او ػػد خالػػدًا   فبكػػر مسو ػػؼ فػػي و ػػودأل ممػػ  خالػػد  ػػـ خالػػد سو ػػؼ فػػي و ػػودأل ممػػ  
بكػػر والواسػػػطة واحػػػدة وذػػػي بكػػر   ويقػػػاؿ لػػػم   ذػػػ ا دور بمرسبػػة   فػػػاف سعػػػددت المراسػػػب كاقػػػت 

 ر باطؿ لما يمزمم مف السقا ض   ا  يمزمم اف يكوف الشيل سابقًا . بحسبها   وذ ا الدو 
اما السسمسؿ   ذو سرسب أمور بعضها مم  بعض بحيث يكوف كؿ مس خر مقها يسو ػؼ فػي و ػودأل 
إلػػ  غيػػػر قهايػػة . ويسػػػم  ذػػػ ا القػػوع السسمسػػػؿ فػػػي العمػػؿ وفػػػي المػػػؤ رات   وذػػو باطػػػؿ باسىػػػاؽ 

مػف الحػوادث   وذػ ا باطػػؿ بالمشػاذدة . يقظػر    مبػػد  العقػ ل لمػا يمزمػم مػػف مػدـ و ػود شػػيل
ن سػػػعد الػػػديف السىسػػػازاقي   شػػػرح المقاصػػػد فػػػي ممػػػـ  12الػػػرزاؽ مىيىػػػي   مػػػ كرة السوحيػػػد   ص

 1/164ـ   1981الك ـ   دار المعارؼ القعماقية   باكسساف   
 . 12مىيىي   م كرة السوحيد   ص ( 41)
 . 164سورة البقرة   االية   ( 42)
 . 65ال   58ورة الوا عة   االيات   مف س( 43)
 . 57سورة األقعاـ   االية    (44)
 . 62سورة األقعاـ   االية    (45)
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/  1ـ (  2005)دار الىكػر   دمشػؽ    3يقظر   وذبة الزحيمي   اصوؿ الىقم االس مي   ط(46)

ـ (   2004 ن مبػػد الكػػريـ زيػػداف   الػػو يز فػػي اصػػوؿ الىقػػم ) مؤسسػػة الرسػػالة   بيػػروت   126
 . 72ص 

ن بػػػػػدر الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف  327/  1يقظػػػػػر   السىسػػػػػازاقي   شػػػػػرح السمػػػػػويل ممػػػػػ  السوضػػػػػيل   ( 47)
بهادرالزركشػػػي   البحػػػر المحػػػيط فػػػي اصػػػوؿ الىقػػػم  سحقيػػػؽ   محمػػػد محمػػػد سػػػامر ) دار الكسػػػب 

ن م ل الػديف أبػو الحسػف ممػي بػف سػميماف المػرداوي   113/ 1ـ(   2000العممية   بيروت  
سحبيػػر شػػرح السحريػػر   سحقيػػؽ   مبػػد الػػرحمف ال بػػريف وآخػػروف ) مكسبػػة الرشػػد   السػػعودية   ال

 . 715/ 2ـ (   2000
 المصادر السابقة .( 48)
 المصادر السابقة .(49)

 . 90سورة القحؿ   االية   ( 50)
 . 157سورة االمراؼ   االية    (51)
 . 15سورة االسرال   االية   ( 52)
ممي بف محمد الشوكاقي   ارشاد الىحوؿ ال  سحقيؽ ممـ االصوؿ   سحقيؽ  محمد بف يقظر   (53)

ن ويقظػػر   وذبػػة الزحيمػػي    28ـ ( ص1992  محمػػد سػػعيد البػػدري ) دار الىكػػر   بيػػروت   
ن مبػػػػد الكػػػػريـ  128/  1ـ (  2005)دار الىكػػػػر   دمشػػػػؽ    3اصػػػػوؿ الىقػػػػم االسػػػػ مي   ط

 . 73-72ـ (   ص 2004الرسالة   بيروت   زيداف   الو يز في اصوؿ الىقم ) مؤسسة 
 . 28رشاد الىحوؿ   صالشوكاقي   إ(  54)


