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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
()221

الكفاية :ال إهمال في أحكام العقل

سببب قووول بوواح ال فايووة( :فانقوودذ بووملص عوودم بوودة اقريوور املقوود ا إال علووى ووو
احل و ة دون ال شو ،،وعليهوا فوال إ وال يف الن يصوة أبوالا ،سوببا و ووردا و رابوة ،لعودم اطور
ا ِإل ال وا ِإلمجال يف ح م العقل ،كما ال خيفى.
أ ا حبس األسباب فال افاو بنظره فيها)(.)1
تتمة المناقشات

وسبقت بعض املناقشا ونضيف:

 -2القاعدة خاصة بمدركات العقل النظري

أوالً :إن قاعوودة (عوودم اطوور اإل ووال واإلمجووال يف ح ووم العقوول) خاب وة مبوودركا العقوول
النظ وورال وال ربو و ووا مب وودركا العقو ول العمل ووي واملق ووام وون وودركا العق وول العمل ووي ،إ ل ووي
البدوون عوون نوول (النقيفووان ال يرافعووان وال معووان وال وول أعظووم وون ا) و  )...وسووائر ووا
ينبغي ان يعلم ،فإهنا اليت ال رال فيها اإل ال مبعانيه النالثة السابقة ،أ وا نول (العودل حسون
ورد الوديعووة حسوون والظوون حصووة ،أال الزم اإلابوواأ ،أو كانوو ،نوواقش أو ووا أنووبه) فإن وه وون
وودركا العقوول العملووي ألنووه ي علووغ مبووا ينبغووي أن يعم ول ،والبدوون والنقوواب يف بوواب االنسووداد
وعلووى اقريوورال احل و ووة وال شوو ،إ ووا هووو عوون وودركا العقوول العملووي ،وقاعوودة (ال إ ووال)
( )1اآلخوند اخلراساين ،كفاية األبول ،سسسة آل البيت  إلحيا الرتاث و قم :ج 1ص.233
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طرحوها يف الفلسفة يف دركا العقل النظرال ،واسري ها ملدركا العقول العملوي بوال وبوه بول
قد أوضدنا بوبوه عدم متا ي ها فيها.
 -1والرازي ملتزم بان المقام ليس صغرى هذه الكبرى
ثانياً :سلمنا بدة القاعدة يف دركا كال العقلني ،إال إن اسو دالله  هبومه القاعودة
ال ينفع يف رد هداية املسرتندين (لو أع رب ا مةا للرد عليه) ألن هداية املسرتنودين لوه ان يل و م
ب ربوية ال ورب (ال إ وال يف أح وام العقول) ويل و م وع لوص بوأن املقوام لوي بوغر ا لوه ،بوأن
يقووول  :إننووا هنموول احل ووم العقلوي علووى االنسووداد بنووا ا علووى احل و ووة (وعلووى ال شوو )،بوول
نقول حب م كلي إ ايب وح م آخور كلوي سولأ ،أ وا األول فهوو (كول شون نانوت ون ال واب
والسنة حصوة) وأ وا النواين فهوو (ال نوي ون الظنوون شوة النانو ة ون ال واب والسونة ،حبصوة)
وقد سبغ بيانه فرابع.
 -4واألسباب متفاوتة بنظر العقل

ثالثاً :يرد على قوله( :أ ا حبسو األسوباب فوال افواو بنظوره فيهوا) ان األسوباب ا فواو ،
بالبداهووة ،يف نظوور العقوول ،كمووا فصوولناه يف درن أسووبغ عنوود ا نلنووا بالشووهرة وأنواعهووا واإلمجوواأ
املنقووول وشووة لووص ،ولننقوول هنووا عبووارة السوويدين احل وويم والوالوود (قوودن سوور ا) يف نوورذ عبووارة
ال فايووة ليظهوور أكن وور وب وه إن و النا عليووه (قوود ك وور املصوون( - ،رمح ووه اهلل)  -هنووا أ ورين...
(النوواين) انووه علووى اقوودير عوودم اإل ووال فووال افوواو يف نظووره حبس و األسووباب ألن املنووا يف
ح مه بل وم العمل بالظن هو كونه أقرب ن الشص والوهم ،وهما املنا ال خي ل ،باخ الف
أسووباب الظوون)( )1و("أ ووا حبس و األسووباب ف ووال افوواو بنظووره" أال بنظوور العقوول (فيهووا) ف ووال
ي فاو األ ر بني كون سب الظن اخلرب أم الشهرة أم االمجاأ أم السةة ،و لص ألن املالك يف
نظر العقل هو األقربية اىل الواقع ،وال نص أن الظون احلابول ون األسوباب املومكورة أقورب اىل
( )1السيد حمسن احل يم ،حقائغ األبول ،النانر:

بة بصةيت :ج 3ص.111-181
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الواقوع ون الووهم و وون العمول علوى طبووغ أحود طوريف الشوص اع باطوا .ل ون ال خيفوى أن السووب
األقو كاخلرب املوثغ لو كان بقدر ال فاية ي ن وبه لل عدال عنه)(.)1
ووبه اإليراد :ان املنوا يف ح وم العقول بلو وم العمول بوالظن إ ا كوان كونوه أقورب إىل الواقوع
ن الظن والشص كان ن البديهي اخ الفوه يف هوما املوالك بواخ الف أسوبابه؛ لبداهوة ان الظون
النانووت وون بعووض األسووباب (كووالظن النانووت وون شوواهر ال وواب) أقووو وون بعفووها اآلخوور
(كووالظن النانووت وون سوويا ال وواب)  ،أو بعفووها (كوونش ال وواب) أقووو وون الوبعض اآلخوور
(كظ و وواهره) إ ال و ووالم عل و ووى االنس و ووداد ف و وونش ال و وواب أيف و و ا و ووِرث للظ و وون (لل شو و و يص يف
اخ ص وواص اخلط وواب باملش ووافه أو ش ووة ل ووص) ؛ بداه ووة ان الظ وواهر حين ووم ب ل ووى بإن و و الني:
إن ال عدم كونه نصا بل شاهرا حم مالا للخالف وإن ال اننا لسنا شافهني فيد مول خفوا
قرائن حالية  -كانت وبودة  -علينا ،أ ا النش فمب لى بالناين فق  ،فالظن ن النش أقوو
ن الظن ن الظاهر وه ما ،وقد سبقت نواهد أخر يف درن أسبغ فرابع.
دفاع عن الكفاية وجواب

نعببم مي وون الوودفاأ عوون ال فايووة بأن وه يقصوود عوودم ال فوواو حبس و األسووباب مبووا هووي هووي

وبعنووان اهنووا أسووباب وجملوورد كوهنووا أسووبابا ،وون دون إرباعهووا إىل افوواو
حين م يف القسيم النالن اآليت (االخ الف حبس املراا ).

رااو الظوون إ انوودرج

ولكببن هووما الوودفاأ وإن بوودا وبيه وا يف حوود ااووه ،ل نووه بوواملعىن االسووم صوودرال و و الا شووة
()2
بديح ؛ و لص ألن البدن ع أبداب ا داية( )3والفصول ورسوالة يف نفوي حصيوة الظون
وشةهم لي عن أ ر جتريدال (السب الصرف اجملرد) بول عون األسوباب اخلاربيوة الواقعوة وورد
( )1السيد حممد احلسيين الشةازال ،الوبول إىل كفاية األبول ،دار احل مة و قم :ج 4ص.161
( )3هداية املسرتندين.
( )2للمدقغ ا روال.
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البد وون واالبو و ال يف ب وواب االنس ووداد وون األب ووول (وه ووي شو وواهر ال و واب ،الس وونة ،الش ووهرة،
اإلمجواأ املنقوول ،السووةة وحوأل األحووالم ...اا) فصواح ا دايوة يوور األولوني فقو وا احلصووة
ويرا ووا أقووو يف إي وراث الظوون وون لواحقهم وا ،ملووا سووبغ وون أدل ووه ،وأضووفنا إليووه :إن ك ول هوومه
األسباب على دربا يف إفوادة رااو الظون األقوو واألضوع ،فوال اوبود أسوباب للظون ،يف
ورد البدن ،إال وهي يف اهتا فاضلة يف إفادة املراا أو هي فاضلة بني بعفها والبعض
اآلخر يف لص ،فال يصح قوله (فال افاو فيها بنظره) حبس ص البدن واألخم والرد.
والحاصب ببل :ان رااو و الظ وون واسو وطة يف ثب ووو ال ف وواو ل سو وباب ،وليس ووت واس ووطة يف
العروض ،فاألسباب فاواة حقا وباحلمل الشائع الصناعي بدقا.
سر القول بالكشف أو الحكومة

ثب ببم ان الس وويد اخل وووئي يف املص ووباذ هو و إىل أن الق ووول بال ش وو ،أو احل و ووة ل ووي ب ووال
سب  ،بل بسب  ،ونخصه يف أننوا يف قود ا االنسوداد إن قلنوا بوأن االح يوا شوة وابو
لعدم إ انه أو الس ل ا ه ا رج واملرج أو العسر احلرج ل م القول باحل و وة ،وإن قلنوا بأنوه شوة
واب و و ألن اإلمج وواأ ق ووام عل ووى ع وودم وبوب ووه أو ألن الش ووارأ ال يرض ووى ب ووه فيص و و ان نق ووول
بال ش.،
وسيأيت شدا نقل نش كال ه ع بعض ا قد يناقش به.
صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ا يسر الحظة نش الدرن على املوقع ال ايلm-alshirazi.com :

ب
قال اإل ام الصاد   :اال يُب ْفلِ ُح ام ْن اال ياب ْع ِق ُل ،اواال ياب ْع ِق ُل ام ْن اال ياب ْعلا ُم ،او اس ْو ا
ف ياب ْن ُج ُ
من يب ْفهم ،ويظْ افر من يحلُم ،وال ِْعلْم جنَّة ،و ِّ ِ
ْج ْه ُل ذُل ،اوالْ اف ْه ُم ام ْجد،
الص ْد ُق عز ،اوال ا
ا ْ ا ا ُ اا ُ ا ْ ا ْ ُ ا ُ ُ ا
ود نُ ْجح ،او ُح ْس ُن الْ ُخلُ ِ ام ْجلاباة لِل اْم اودَّةِ( ال ايف :ج 1ص)36
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4

