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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

)فانقووودذ بوووملص عووودم بووودة اقريووور املقووود  ا  إال  علوووى  وووو  :فايوووةقوووول بووواح  ال سبببب  
احل و ة دون ال شو،، وعليهوا فوال إ وال يف الن يصوة أبوالا، سوبباا و وورداا و رابوة، لعودم اطور  

 اإِل ال واإِلمجال يف ح م العقل، كما ال خيفى.
 .(1)أ ا حبس  األسباب فال افاو  بنظره فيها(

 تتمة المناقشات
 ونضيف:ا  وسبقت بعض املناقش

 القاعدة خاصة بمدركات العقل النظري -2
كا  العقووول مبووودر   ة  قاعووودة )عووودم اطووور  اإل وووال واإلمجوووال يف ح وووم العقووول( خابووو ن  إ أواًل:

كا  العقوووول العملوووي، إ  لووووي   ووودر  ل العملووووي واملقوووام  وووون قوووا  العكر  النظووورال وال ربوووو   وووا مبوووود
وسوووائر  وووا أعظوووم  ووون ا(ووو  ...(  ل ووول  واالبدووون عووون  نووول )النقيفوووان ال يرافعوووان وال   معوووان 

دل حسون العو)ال  رال فيها اإل ال مبعانيه النالثة السابقة، أ وا  نول  اليتا فإهنينبغي ان يعلم، 
ه  ووون ن وووإبووواأ، أو كانووو، نووواقش أو  وووا أنوووبه( فأال الزم اإلا ،صوووةورد  الوديعوووة حسووون والظووون ح

ووي  كا  العقوول العملووي ألنووه ي علووغ مبووا ينبغووي أن  وودر   والبدوون والنقوواب يف بوواب االنسووداد ل، عم 
وقاعووودة )ال إ وووال(  ،ا  العقووول العملووويكر  وعلوووى اقريووورال احل و وووة وال شووو، إ وووا هوووو عووون  ووود
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طرحوها يف الفلسفة يف  دركا  العقل النظرال، واسري ها ملدركا  العقول العملوي بوال وبوه بول 
 .فيهاقد أوضدنا بوبوه عدم متا ي ها 

 ام ليس صغرى هذه الكبرىبان المق م  تز مللرازي او  -1
هبومه القاعودة  اسو دالله  ن  إالعقلني، إال   در كا  كالسل منا بدة القاعدة يف  ثانياً:

( ألن هداية املسرتنودين لوه ان يل و م أ ع رب ا مةا للرد عليههداية املسرتندين )لو  رد  ال ينفع يف 
 نأبو ،لوه غر ا املقوام لوي  بو ن  أبو وع  لوص إ وال يف أح وام العقول( ويل و م ال ب ربوية ال ورب  )

علووى احل و ووة )وعلووى ال شوو،( بوول بنووا ا علووى االنسووداد  يلعقلوواحل ووم ا هنموولنووا   ن  إ : يقووول
آخور كلوي سولأ، أ وا األول فهوو )كول شون  نانوت  ون ال  واب  ح م  إ ايب و  لي  ك   م  نقول حب

ال  واب والسون ة، حبصوة( والسن ة حصوة( وأ وا النواين فهوو )ال نوي   ون الظنوون شوة النانو ة  ون 
 وقد سبغ بيانه فرابع.

 واألسباب متفاوتة بنظر العقل -4
، يرد على قوله: )أ ا حبسو  األسوباب فوال افواو  بنظوره فيهوا( ان األسوباب ا فواو  ثالثاً:
يف نظوور العقوول، كمووا فص وولناه يف درن أسووبغ عنوود ا  نلنووا بالشووهرة وأنواعهووا واإلمجوواأ  بالبداهووة،

يف نوورذ عبووارة  والوالوود )قوودن سوور ا(احل وويم  ينلووص، ولننقوول هنووا عبووارة السوويداملنقووول وشووة  
هنوووا أ ووورين...  -)رمحوووه اهلل(  -قووود  كووور املصووون، إنووو النا عليوووه ) ه  ال فايوووة ليظهووور أكنووور وبووو

)النووواين( انوووه علوووى اقووودير عووودم اإل وووال فوووال افووواو  يف نظوووره حبسووو  األسوووباب ألن املنوووا  يف 
كونه أقرب  ن الشص والوهم، وهما املنا  ال خي ل، باخ الف ح مه بل وم العمل بالظن هو  

)فيهوووا( فوووال   و)"أ وووا حبسووو  األسوووباب فوووال افووواو  بنظوووره" أال بنظووور العقووول (1)أسوووباب الظووون(
ي فاو  األ ر بني كون سب  الظن اخلرب أم الشهرة أم االمجاأ أم السةة، و لص ألن املالك يف 

نص أن الظون احلابول  ون األسوباب املومكورة أقورب اىل نظر العقل هو األقربية اىل الواقع، وال 
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الواقوع  ون الووهم و وون العمول علوى طبووغ أحود طوريف الشوص اع باطوواا. ل ون ال خيفوى أن السووب  
 .(1)األقو  كاخلرب املوثغ لو كان بقدر ال فاية   ي ن وبه لل عدال عنه(

إىل الواقوع أقورب  ونوهكوان كاملنوا  يف ح وم العقول بلو وم العمول بوالظن إ ا   ووبه اإليراد: ان
الظون  لبداهوة ان ؛بابهبواخ الف أسو يف هوما املوالك  ن الظن والشص كان  ن البديهي اخ الفوه

اآلخووور بعوووض األسوووباب )كوووالظن النانوووت  ووون شووواهر ال  ووواب( أقوووو   ووون بعفوووها  النانوووت  ووون
اآلخوور  بعضالووبعفووها )كوونش ال  وواب( أقووو   وون أو  ، )كووالظن النانووت  وون سوويا  ال  وواب(

ث للظووووون )لل شووووو يص يف ورِ   وووووأيفووووواا  ال  ووووواب علوووووى االنسوووووداد فووووونش ال وووووالم)كظووووواهره( إ  
بداهووووة ان الظوووواهر حين ووووم   ب لووووى بإنوووو الني:  ؛ ( لووووصأو شووووة  هباملشوووواف  اخ صوووواص اخلطوووواب 

فيد مول خفوا  هني شاف  إن ال عدم كونه نصاا بل شاهراا حم مالا للخالف وإن ال اننا لسنا  
فالظن  ن النش أقوو   ،فق النش فمب لى بالناين علينا، أ ا  - دةكانت  وبو   - قرائن حالية

 وقد سبقت نواهد أخر  يف درن أسبغ فرابع. ، ما ن الظن  ن الظاهر وه
 دفاع عن الكفاية وجواب

ه يقصووود عووودم ال فووواو  حبسووو  األسوووباب مبوووا هوووي هوووي ن وووأمي ووون الووودفاأ عووون ال فايوووة بنعبببم 
رج نوودا،  وون دون إرباعهووا إىل افوواو   رااوو  الظوون إ  أسووباباا وجملوورد كوهنووا  وبعنووان اهنووا أسووباب

 يف القسيم النالن اآليت )االخ الف حبس  املراا (. حين م  
عىن االسووم  صوودرال و وو الا شووة  ااووه، ل نووه بووامل يف حوود   اا وبيهوو اهووما الوودفاأ وإن بوود ولكببن  
 (2)ة الظونيف نفوي حصيووالفصول ورسوالة  (3)و لص ألن البدن  ع أبداب ا داية ؛ بديح

الواقعوة  وورد  وشةهم لي  عن أ ر جتريدال )السب  الصرف اجملرد( بول عون األسوباب اخلاربيوة
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 ،رةالشووووه ،ةالسوووون   ،اب)وهووووي شووووواهر ال  وووو البدوووون واالبوووو ال  يف بوووواب االنسووووداد  وووون األبووووول
السووةة وحوأل األحووالم... اا( فصواح  ا دايوة يوور  األولوني فقوو   وا احلصووة  ،ولاإلمجواأ املنقو

هوومه  لكوو ن  إ: ، ملووا سووبغ  وون أدل ووه، وأضووفنا إليووهامووها ووا أقووو  يف إيووراث الظوون  وون لواحقوير 
على دربا  يف إفوادة  رااو  الظون األقوو  واألضوع، فوال اوبود أسوباب للظون، يف  األسباب

 والبعض هاراا  أو هي   فاضلة بني بعفامل إفادة ضلة يف ورد البدن، إال وهي يف  اهتا   فا
 البدن واألخم والرد.    فال يصح قوله )فال افاو  فيها بنظره( حبس   ص ، لصاآلخر يف 

وليسووووت واسووووطة يف  ،بابيف ثبووووو  ال فوووواو  ل سوووو ةطسووووان  رااوووو  الظوووون وا والحاصببببل:
 .وباحلمل الشائع الصناعي بدقاا  العروض، فاألسباب   فاواة حقاا 

 كشف أو الحكومةسر  القول بال
القووووول بال شوووو، أو احل و ووووة لووووي  بووووال  ن  ألسوووويد اخلوووووئي يف املصووووباذ  هوووو  إىل ان ا ثببببم

 االح يوا  شوة وابو   ن  أنوا يف  قود ا  االنسوداد إن قلنوا بون  أصه يف ونخ   ،ب سب ، بل بس
ه شوة ن وأبوإن قلنوا  ،و وةل م القول باحل   لعدم إ  انه أو الس ل ا ه ا رج واملرج أو العسر احلرج

ال يرضووووى بووووه فيصوووو  ان نقووووول  وابوووو  ألن اإلمجوووواأ قووووام علووووى عوووودم وبوبووووه أو ألن الشووووارأ
 .بال ش،

 وسيأيت شداا نقل نش كال ه  ع بعض  ا قد يناقش به.
 صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
لاُم، واساْوفا يباْنُجُب الا يُبْفِلُح ماْن الا يباْعِقُل، واالا يباْعِقُل ماْن الا يباعْ  : اإل ام الصاد قال 

 ،وااْلفاْهُم ماْجد   ،وااْلجاْهُل ُذل   ،واالصِّْدُق ِعز   ،ماْن يباْفهاُم، واياْظفاُر ماْن ياْحُلُم، وااْلِعْلُم ُجنَّة  
 (36ص 1ال ايف: ج)   واُحْسُن اْلُخُلِ  ماْجلاباة  ِلْلماوادَّةِ  ،وااْلُجوُد ُنْجح  

 m-alshirazi.com: ا يس ر  الحظة نش الدرن على املوقع ال ايل


