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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
المحتمالت الثالث في ُ ر ْشدا

()192

سبق( :إن احملتمالت يف مفردة ُ ر ْشدا يف اآلية الكرمية ثالثة :ان يراد هبا :الرشدد الكامد  ،أو
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...
وأمدا االحتمددال ال:دداد :فقدد يصددار إليدده ملكدان اق ددالد البددد يف ُ ر ْشددا وللصدددد مددق قددق
أدىن مراتبه فتدفق إليه ك األموال ٍ
حينئذ.
وأما االحتمال ال:الث :فهو ما ذهب إليه السيد الوالد  ،وذلك ملناسبات احلكم واملوضدوع
()1
ومشككية الرشد ومراتب الدفق وألنه مقتضى احلكمة وأما غريه فسفاهة)...

ونضددي  :ان الوجدده األول وهددو إرادة الرشددد الكامد  ،ميكددن ان يسددتدل عليدده بوجدده آخددر غددري مددا
ذك ددره احملق ددق العراق ددي ،وه ددو م ددا أشد درنا إلي دده يف ددث األص ددول( )2م ددن ان املاهي ددة إذا كاند د حقيق ددة
تشكيكية انصرف املطلق إىل أكم أفرادها وإن مل نقب الوجه الذي تبناه احملقق العراقي.
وعلدى أيدة حدال فددان هدذا املعدي يلهمدده ت ٍ
دال قدد ال يلتدهم بدده الفقيده وهدو اندده يلهمده أن ال يددفق الددو
للصددإ إذا بلددش ورشددد رشددداً غددري كامد أي قدددر مددن أموالدده ،مددق اندده خددالف احلكمددة وخمددالل ملرتكدده
العقالء (وعلى احت ٍ
مال :للسرية) فان الوصول إىل الرشد الكام ال حيدث إال بعد سنني وسدنني بد
قد م دن وص د إىل هددذه املرتبددة ،إال ان يقددال امل دراد الرشددد الكام د العددريف ال الدددقي ،أو يقددال :يكفددي
أدىن مراتب الرشد الكام وهو ليس بعهيه .فتأم .
( )1الدرس (.)094
( )2األصول الدرس (.)1111/22
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الملَ َكة
المحتمل الرابع :ان يراد بدُ ر ْشداَ 

كم ددا نض ددي  :ان هنالددك احتمدداالً رابع داً وهددو ان ي دراد ب د دُ ر ْش دددا امللك دة ،عك ددس احمل دتمالت

ال:الثة األول اليت يراد هبدا الفعليدة أي فعليدة الرشدد كدامالً أو ناقصداً أو متناسدباً ،وهدذا االحتمدال وإن
كان خمالفاً للظاهر ألن ظاهر وضق األلفاظ اهنا وضع لتشري إىل معانيها الفعلية ال امللكدة فالرشدد
يدراد بدده الرشددد نفسدده أي مددا هددو رشددد باحلمد الشددائق ،ال ملكددة الرشددد أو ملكددة هددي الرشددد ،إال ان
الذي يشفق له هو الفهم العريف يف أم:اله ،فانه إذا قي فالن جمتهد أريد به ذو امللكة وال يراد به انده
جمتهدد بالفعد وكددذا لدو قيد عددادل إذ يدراد بدده انده ذو امللكدة ال جمددرد انده عدادل بالفعد  ،والرشدد ملكددة
فقولدده :فَددْ ْن سنَ ْس ددتُ ْم ُد د ُْد ُد ْم ُر ْش دددا ي دراد ب دده ملك ددة الرش ددد ،ويؤك ددده ان الن دداس يب  :ددون يف كاف ددة
الصددفات الدديت قددد ريقهددا إىل األفعددال ،أي امللكددات ،عنهددا ال عددن قليا ددا ،ف د ذا قي د أنظددر أهددو
شجاع أو جبان ،كرمي أو خبي  ،مؤمن أو مندافق راشدد أم سدفيه ..ار أريدد أنظدر هد لده امللكدة أم ال
وليس ه انه شجاع بالفع أو ال؟
ولددو هددذا االسددتظهار فهددو وإال كددان األرج د ال:الددث وهددو الرشددد املتناسددب مددق كميددة األم دوال
املعطاة له ومق نوعية املعامالت اليت يريد ان يقوم هبا الصإ؛ ملا سبق.
وعلى أي فان املعي الرابدق (امللكدة) أوسدق دائدرة مدن املعدي األول ،فدان ذو امللكدة قدد ميتلدك احلدد
األعلدى وقددد ال ميتلددك ،كمددا اندده أضدديق دائددرة مددن املعددي ال:دداد فاندده يت قددق مددن دون امللكددة ،كمددا اندده
أسه مناالً من املعي ال:الث ،فتدبر.

إشارة إلى ُدعيات الفالسفة التي اعتبروها أدلة
كمددا سددبق( :وتوضددي ه :ان دعددوا بسددا ة الددنفس وعدددم تركيبهددا ،رمددي بالديددب إذ مددن أيددن دعددوا
الفالسددفة اهنددا بسدديطة غددري مركبددة؟ ،فلعلهددا مركبددة كمددا ثبد ان النددور مركددب مددن الفوتونددات وكددان يتددوهم
سابقاً انه بسيط ،وأما األدلة اليت أقاموها( )1فهي ال تعدو كوهنا نوعداً مدن ااطابدة واملصدادرة ،واللطيدل
( )1كقيام العلم هبا ،وهو بسيط.
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ان العديد من دعاوا االشراقيني وبعض دعاوا املشائيني ليس إال مدعى اعتربوه دليالً)(.)1
ونضدديل :اهنددم رمددا أقدداموا أدلددة علددى مدددعيا م ولكنهددا ال تعدددو كوهنددا مدددعيات تددال إىل دلي د ،
لكنهدا اعتددربت مفروغداً عنهددا ،كمدا قددد تكدون أدلددتهم نوعداً مددن املدالطدة ولددو عدن غفلددة ،ويكفيدك برهانداً
علددى ذلددك اسددتدالال م العقليددة علددى اسددت الة ااددرد وااللتي دام( )2وعلددى أن األف دالك كأقشددار البص د
وخمتلددل مددا كددانوا يقيمددون األدلددة العقليددة علددى اسددت الته مددن مباحددث (الطبيعيددات) الدديت أثب د العلددم
الحقداً بطالهنددا؛ إذ أدل دليد علددى إمكددان الشدديء وقوعدده ،والدديت لددذلك عدددل عددن تقريرهددا واالسددتدالل
عليه ددا مت ددأخروا الفالس دفة ،فك ددذلك من ددط اس ددتدال م عل ددى الك :ددري م ددن الب ددوث ال دديت تتن دداول الديبي ددات
واجملددردات ،وإذا كددانوا يقيمددون األدلددة البا لددة (الد مددا ولددو مددن دون ان يلتفتدوا) علددى الطبيعيددات وهددي
( )1الدرس (.)091
( )2الحظ م:الً ما جاء يف شرح املقاصد يف علم الكالم ل 2ص( 219ال:الدث :أهنمدا (أي اجلندة والندار) لدو وجددتا
اآلن ف ما يف هذا العامل أو يف عامل آخر وكالمها با أما األول فألنه ال يتصور يف أفالكه المتناع احلدرد وااللتيدام
عليهددا وحصددول العنص دريات فيهددا وهبددو آدم منهددا وال يف عنص درياته ألهنددا ال تسددق جنددة عرضددها كعددر السددماء
واألر وألنه ال معي للتناسخ إال عود األرواح إىل األبدان مق بقائها يف عامل العناصدر وأمدا ال:داد فألنده ال بدد يف
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
حيهان بيعيان ويلهم سكون ك عنصر يف حيهه الذي يف ذلك العامل لكونه بيعيا له وحركتده عنده إىل حيدهه الدذي
يف هذا العامل لكونه خارجا عنه واجتماع احلركة والسكون حمال وإن مل يلهم احلركة والسكون فال أق من لهوم املي
إليه وعنه وألنه ال حمالة يكدون يف جهدة مدن حمددد هدذا العدامل واحملددد يف جهدة منده فيلدهم ددد اجلهدة قبلده ال بده مدق
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
ذلك من املقدمات علدى أن مدا ادعدوا ددده بداحمليط واملركده إمندا هدو مدن جهدة العلدو والسدف ال غدري ودلديلهم علدى
امتناع اارد إمنا قام يف احملدد ال غري وكون العاملني يف حميط منهمدا منهلدة تددويرين يف ثخدن فلدك ال يسدتلهم اادالء
وال ميتنددق كددون عناصددر العدداملني خمتلفددة الطبددايق وال كددون يهمهددا يف أحددد العدداملني غددري بيعددي ولدديس التناسددخ عددود
األرواح إىل أبداهنا ب تعلقها ببدن آخر يف هذا العامل)...
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السهلة إدراكاً ونواالً ،فكيل يصعب تصور خطأهم يف الديبيات واملاورائيات وهي األصعب مناالً؟
تجرد اإلدراك كدليل على تجرد الُفس
ّ

ويكفددي ان نستشددهد يف املقددام باسددتدال م علددى قددرد الددنفس بتجددرد اقدراك ،كمددا سددبق اقشددارة،
فدداهنم اسددتدلوا علددى قددرد اقدراك بعدددم انقسددام الصددور الذهنيددة وب:با ددا وشددبه ذلددك ويكفددي يف ه ددذه
العجالددة ان ننقد اسددتدالل الشددهيد الصدددر علددى ذلددك بدداآلي( :ولكددي يتضد الدددلي علددى ذلددك بكد
جالء ،جيب أن نعلم أنا بني ثالثة عرو  :إحداها :أن إدراكنا ذه احلديقة ،أو لدذلك الدنجم ،صدورة
ماديددة قائمددة نها نددا العصددإ ،وهددذا مددا نبددذناه ودللنددا علددى رفضدده .وثانيهددا :أن إدراكاتنددا ليس د صددوراً
ماديددة ،ب د هددي صددور جمددردة عددن املددادة ،وموجددودة بصددورة مسددتقلة عددن وجودنددا  -وهددذا اف درتا غددري
معقددول أيض داً ،ألهنددا إذا كان د موجددودة بصددورة مسددتقلة عنددا ،فمددا هددي صددلتنا هبددا؟ وكيددل أصددب
إدراكددات لنددا؟ وإذا نفضددنا يدددينا مددن هددذا وذاك ،ومل يبددق لدددينا إال التفسددري ال:الددث للموقددل ،وهددو :أن
تلددك اقدراكددات والصددور العقليددة ،ليس د مسددتقلة يف وجودهددا عددن اقنسددان كمددا أهنددا ليس د حالددة أو
منعكسددة يف عضددو مددادي ،وإمنددا هددي ظ دواهر جمددردة عددن املددادة ،تقددوم باجلانددب الالمددادي مددن اقنسددان.
فهذه اقنسانية الالماديدة (الروحيدة) هدي الديت تددرك وتفكدر ،ال العضدو املدادي ،وإن كدان العضدو املدادي
يهيئ ا شرو اقدراك ،للصلة الوثيقة بني اجلانب الروحي واجلانب املادي من اقنسدان)( .)1وللكدالم
صلة وتتمة ومناقشات ب ذن اهلل تعاىل.
وصلى اهلل على ُحمد وسله الطاهرين

تتيسر مالحظة نص الدرس على املوقق التا m-alshirazi.com :

َجابَهُ
ْم يَد ْدت ُ بال َْع َمل فَْ ْن أ َ
ْم َُ ْق ُرو ٌن بال َْع َمل فَ َم ْن َعل َم َعم َلَ ،والْعل ُ
قال أمري املؤمنني  :الْعل ُ
َوإ اَّل ْارتَ َح َل َع ُْهُ( هنج البالغة :ااطبة .)622

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