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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
(192) 

 ُرْشدا  المحتمالت الثالث في 
يف اآلية الكرمية ثالثة: ان يراد هبا: الرشدد الكامد ، أو  ُرْشدا  احملتمالت يف مفردة  ن  إ) سبق:

 رشداً ما، أو الرشد املناسب لك  نوع من أنواع املعامالت ولك  كمية من كميات األموال.
 ...أما االحتمال األول: فقد يصار إليه استناداً إىل ما صار إليه احملقق العراقي من

وللصدددد مددق  قددق  ُرْشددا  إليدده ملكدان اق ددالد البددد  يف  وأمدا االحتمددال ال:دداد: فقدد يصددار
 أدىن مراتبه فتدفق إليه ك  األموال حينئٍذ.

، وذلك ملناسبات احلكم واملوضدوع وأما االحتمال ال:الث: فهو ما ذهب إليه السيد الوالد 
 (1)(...ومشككية الرشد ومراتب الدفق وألنه مقتضى احلكمة وأما غريه فسفاهة

ن الوجدده األول وهددو إرادة الرشددد الكامدد ، ميكددن ان يسددتدل عليدده بوجدده آخددر غددري مددا ا ونضددي :
مددددن ان املاهيددددة إذا كاندددد  حقيقددددة  (2)األصددددولذكددددره احملقددددق العراقددددي، وهددددو مددددا أشددددرنا إليدددده يف  ددددث 

 .تشكيكية انصرف املطلق إىل أكم  أفرادها وإن مل نقب  الوجه الذي تبناه احملقق العراقي
الددو  فق دي دوهدو اندده يلهمده أن ال  هالفقيدقدد ال يلتدهم بدده  تدالٍ  هدذا املعدي يلهمددهوعلدى أيدة حدال فددان 

رتكدده وخمددالل ملقدددر مددن أموالدده، مددق اندده خددالف احلكمددة  أي  للصددإ إذا بلددش ورشددد رشددداً غددري كامدد  
رية( فان الوصول إىل الرشد الكام  ال حيدث إال بعد سنني وسدنني بد  لسل: مالٍ العقالء )وعلى احت

أو يقددال: يكفددي  ،قين وصدد  إىل هددذه املرتبددة، إال ان يقددال املددراد الرشددد الكامدد  العددريف ال الدددقدد   مدد
 أدىن مراتب الرشد الكام  وهو ليس بعهيه. فتأم .

                                                           

 (.094الدرس ) (1)
 .(22/1111)الدرس األصول  (2)
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 الَمَلَكة ُرْشدا  المحتمل الرابع: ان يراد بد
  ُرْشددددا  ان هنالدددك احتمدددااًل رابعددداً وهدددو ان يدددراد بدددد كمدددا نضدددي :

 
دددل  امل تمالت ة، عكدددس احملدددك 

فعليدة الرشدد كداماًل أو ناقصداً أو متناسدباً، وهدذا االحتمدال وإن   أي ال:الثة األول اليت يراد هبدا الفعليدة
وضق األلفاظ اهنا وضع  لتشري إىل معانيها الفعلية ال امللكدة فالرشدد ألن ظاهر  كان خمالفاً للظاهر

شددد أو ملكددة هددي الرشددد، إال ان الرشددد نفسدده أي مددا هددو رشددد باحلمدد  الشددائق، ال ملكددة الر  يددراد بدده
انده  د بهاوال ير لكة املالفهم العريف يف أم:اله، فانه إذا قي  فالن جمتهد أريد به ذو هو الذي يشفق له 

انده عدادل بالفعدد ، والرشدد ملكددة  جمددردبالفعد  وكددذا لدو قيد  عددادل إذ يدراد بدده انده ذو امللكدة ال  جمتهدد
ُدْم ُرْشدددد: فقولددده دددُدْ ، ويؤكدددده ان النددداس يب :دددون يف كافدددة ملكدددة الرشدددديدددراد بددده  ا  فَدددْ ْن سَنْسدددُتْم ُ 

الصدددفات الددديت قدددد  ريقهدددا إىل األفعدددال، أي امللكدددات، عنهدددا ال عدددن قليا دددا، فددد ذا قيددد  أنظدددر أهدددو 
 شجاع أو جبان، كرمي أو خبي ، مؤمن أو مندافق راشدد أم سدفيه.. ار أريدد أنظدر هد  لده امللكدة أم ال

 ؟أو الوليس ه  انه شجاع بالفع  
ولددو    هددذا االسددتظهار فهددو وإال كددان األرجدد  ال:الددث وهددو الرشددد املتناسددب مددق كميددة األمددوال 

 .الصإ؛ ملا سبق املعطاة له ومق نوعية املعامالت اليت يريد ان يقوم هبا
وعلى أي فان املعي الرابدق )امللكدة( أوسدق دائدرة مدن املعدي األول، فدان ذو امللكدة قدد ميتلدك احلدد 

كمددا اندده أضدديق دائددرة مددن املعددي ال:دداد فاندده يت قددق مددن دون امللكددة، كمددا اندده   ،تلددكى وقددد ال مياألعلدد
 أسه  منااًل من املعي ال:الث، فتدبر.

 إشارة إلى ُدعيات الفالسفة التي اعتبروها أدلة
وتوضددي ه: ان دعددوا بسددا ة الددنفس وعدددم تركيبهددا، رمددي بالديددب إذ مددن أيددن دعددوا كمددا سددبق: )

اهنددا بسدديطة غددري مركبددة؟، فلعلهددا مركبددة كمددا ثبدد  ان النددور مركددب مددن الفوتونددات وكددان ي تددو هم الفالسددفة 
فهي ال تعدو كوهنا نوعداً مدن ااطابدة واملصدادرة، واللطيدل  (1)سابقاً انه بسيط، وأما األدلة اليت أقاموها

                                                           

 كقيام العلم هبا، وهو بسيط.  (1)
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 .(1)لياًل(ان العديد من دعاوا االشراقيني وبعض دعاوا املشائيني ليس  إال مد عى اعتربوه د
مددددعيات  تدددال إىل دليددد ،  ال تعددددو كوهنددداونضددديل: اهندددم رمدددا أقددداموا أدلدددة علدددى مددددعيا م ولكنهدددا 

ولددو عدن غفلددة، ويكفيدك برهاندداً  أدلددتهم نوعداً مددن املدالطدة كمدا قددد تكدونلكنهدا اعتددربت مفروغداً عنهددا،  
الك كأقشدددار البصددد  وعلدددى أن األفددد (2)اميدددوااللتاسدددتدالال م العقليدددة علدددى اسدددت الة اادددرد  علدددى ذلدددك

)الطبيعيدددات( الددديت أثبددد  العلدددم مباحدددث مدددن  علدددى اسدددت التهوخمتلدددل مدددا كدددانوا يقيمدددون األدلدددة العقليدددة 
دليدد  علددى إمكددان الشدديء وقوعدده، والدديت لددذلك عدددل عددن تقريرهددا واالسددتدالل  ل  دأالحقدداً بطالهنددا؛ إذ 

لك مندددط اسدددتدال م علدددى الك:دددري مدددن الب دددوث الددديت تتنددداول الديبيدددات فكدددذ ،فةعليهدددا متدددأخروا الفالسددد
( علددى الطبيعيددات وهددي يلتفتددوادون ان ولددو مددن واجملددردات، وإذا كددانوا يقيمددون األدلددة البا لددة )الدد  مددا 

                                                           

 (.091الدرس ) (1)
لدو وجددتا  أي اجلندة والندار() )ال:الدث: أهنمدا 219ص 2الحظ م:اًل ما جاء يف شرح املقاصد يف علم الكالم ل (2)

أو يف عامل آخر وكالمها با   أما األول فألنه ال يتصور يف أفالكه المتناع احلدرد وااللتيدام اآلن ف ما يف هذا العامل 
عليهدددا وحصدددول العنصدددريات فيهدددا وهبدددو  آدم منهدددا وال يف عنصدددرياته ألهندددا ال تسدددق جندددة عرضدددها كعدددر  السدددماء 

لعناصدر وأمدا ال:داد فألنده ال بدد يف واألر  وألنه ال معي للتناسخ إال عود األرواح إىل األبدان مق بقائها يف عامل ا
ذلك العامل أيضا من جهات خمتلفة إمنا تت د باحمليط واملركه فيكون كريا فال يالقي هذا العامل إال بنقطة فيلدهم بدني 
العدداملني خددالء وقددد تبددني اسددت الته وألندده يشددتم  ال حمالددة علددى عناصددر  ددا فيدده أحيددا   بيعيددة فيكددون لعنصددر واحددد 

ن ويلهم سكون ك  عنصر يف حيهه الذي يف ذلك العامل لكونه  بيعيا له وحركتده عنده إىل حيدهه الدذي حيهان  بيعيا
يف هذا العامل لكونه خارجا عنه واجتماع احلركة والسكون حمال وإن مل يلهم احلركة والسكون فال أق  من لهوم املي  

دد يف جهدة منده فيلدهم  ددد اجلهدة قبلده ال بده مدق إليه وعنه وألنه ال حمالة يكدون يف جهدة مدن حمددد هدذا العدامل واحملد
لهوم الرتج  بال مرج  الستواء اجلهات واجلواب أن مبين ذلدك علدى أصدول فلسدفية غدري مسدلمة عنددنا كاسدت الة 
ااالء وامتناع اارد وااللتيام ونفي القادر املختار الذي بقدرته وإرادته  ديد اجلهات وترجي  املتساويات إىل غري 

من املقدمات علدى أن مدا ادعدوا  ددده بداحمليط واملركده إمندا هدو مدن جهدة العلدو والسدف  ال غدري ودلديلهم علدى  ذلك
امتناع اارد إمنا قام يف احملدد ال غري وكون العاملني يف حميط منهمدا منهلدة تددويرين يف ثخدن فلدك ال يسدتلهم اادالء 

كددون  يهمهددا يف أحددد العدداملني غددري  بيعددي ولدديس التناسددخ عددود وال ميتنددق كددون عناصددر العدداملني خمتلفددة الطبددايق وال  
 ...(األرواح إىل أبداهنا ب  تعلقها ببدن آخر يف هذا العامل
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 ر خطأهم يف الديبيات واملاورائيات وهي األصعب منااًل؟و  تصفكيل يصعب  إدراكاً ونوااًل،السهلة 
 كدليل على تجرد الُفس  تجّرد اإلدراك

ويكفددي ان نستشددهد يف املقددام باسددتدال م علددى قددرد الددنفس بتجددرد اقدراك، كمددا سددبق  اقشددارة، 
ويكفدددي يف هدددذه الذهنيدددة وب:با دددا وشدددبه ذلدددك  قدددرد اقدراك بعددددم انقسدددام الصدددور فددداهنم اسدددتدلوا علدددى

ضدد  الدددلي  علددى ذلددك بكدد   )ولكددي يت :الشددهيد الصدددر علددى ذلددك بدداآليالعجالددة ان ننقدد  اسددتدالل 
جالء، جيب أن نعلم أن ا بني ثالثة عرو : إحداها: أن  إدراكنا  ذه احلديقة، أو لدذلك الدنجم، صدورة 
ماد يددة قائمددة نها نددا العصددإ، وهددذا مددا نبددذناه ودل لنددا علددى رفضدده. وثانيهددا: أن  إدراكاتنددا ليسدد  صددوراً 

وهدددذا افدددرتا  غدددري  -بصدددورة مسدددتقل ة عدددن وجودندددا  ماد يدددة، بددد  هدددي صدددور جمدددر دة عدددن املددداد ة، وموجدددودة
دددا إذا كانددد  موجدددودة بصدددورة مسدددتقل ة عن دددا، فمدددا هدددي صدددلتنا هبدددا؟  وكيدددل أصدددب    معقدددول أيضددداً، ألهن 
إدراكددات لنددا؟  وإذا نفضددنا يدددينا مددن هددذا وذاك، ومل يبددق  لدددينا إال  التفسددري ال:الددث للموقددل، وهددو: أن  

ددا ليسدد  حالددة أو تلددك اقدراكددات والصددور العقليددة، ل يسدد  مسددتقل ة يف وجودهددا عددن اقنسددان كمددا أهن 
ددا هددي ظددواهر جمددر دة عددن املدداد ة، تقددوم باجلانددب الالمدداد ي مددن اقنسددان.  منعكسددة يف عضددو مدداد ي، وإمن 
فهذه اقنسانية الالماد يدة )الروحيدة( هدي الديت تددرك وتفك در، ال العضدو املداد ي، وإن كدان العضدو املداد ي 

وللكدالم  .(1)و  اقدراك، للصلة الوثيقة بني اجلانب الروحي واجلانب املاد ي من اقنسدان(يهي ئ  ا شر 
 ب ذن اهلل تعاىل. ومناقشات صلة وتتمة

 وصلى اهلل على ُحمد وسله الطاهرين
 

َُْقُروٌن ب اْلَعَمل  َفَمْن َعل َم َعم َل، َواْلع ْلُم يَدْدت ُ  ب اْلعَ  : أمري املؤمننيقال  ْن َأَجابَُه اْلع ْلُم  َمل  فَْ 
 .(622هنج البالغة: ااطبة ) َوإ َّلا ارَْتَحَل َعُْهُ 

                                                           

 .660-666ص 2حممد باقر الصدر، فلسفتنا، دار التعارف للمطبوعات د بريوت،   (1)
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