
 ه3111/ رجب  7نثينن اإل. ................................................................. (3115) (الظنصول: مباحث )األ

1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحنم
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
(385) 

 الملخص
ثالثها: أن ال  ليككد لككو حص كك  إفككا ة ال  ليككد للعلككم  بككك إشككلال اي ككي علككى حصككول العلككم عككن ال  ليككد  أو  سببب 

ال سكبي  إ  األول بالركرورة وإ ا نكان نظري كا  ،ا  يكبكه إاكا أن يلكون ضكروريا  أو نظر  العلم فالعلم بأنه صا ق فيما أخرب
  1 فال بد له ان  لي  واملفروض أنه ال  لي  إ  لو علم صدقه بدلي  مل يبق ت ليد 

 العلم عن تقلند نظري -بوسبق اجلواب عنه بك 
خن ار الشق الثاين ون ول أن قولكه:  وإ ا نكان نظري كا فكال بكد لكه اكن  ليك  واملفكروض أنكه ال  ليك  إ  لكو علكم  نثانناً:

ى، والكي  ررهكه عكن ال  ليكد ملكد   صدقه بدلي  مل يبق ت ليكد  ريكت تكامذ إ  أنكه اكن انيلكل بكني  ليك  الصكدق و ليك  ا
لي  على املد ى  ون الكدلي  علكى الصكدق، ويوض كأه: أن  نك  ا لكد ملرهكأ عليكه أن  صك  ه الدصيل  إ  االه ها  حت

علككى الككدلي  علككى اه هككا ه وعدال ككه  واككن فروعهككا عككدم نيبككه  وحري ككه    إي للككن حصككوله علككى الككدلي  علككى  لكك  
نونكه ا لكدا  لكه يف اكا   ال ررهكه عكن واه هكا ه علكى وثاق كه وصكدق ه  كه وعدال كه ،ثال  ولكو بعشكرة أ لكة اك ،اللهواس د

   2 اس نبطه، فليا امل ام 
 إشكال: )العلم بصدقه فنما أخبر به( يتوقف على الدلنل على المخبر به

أشككل  بعككا أفاضكك  البأككه بككك لعله ي ككال بوهككو  أقسككام ثككالإ بلأككا  نونككه يرهككأ إ    هككده  بلأككا   ولكببن
 العلم النظر  :

 علمه بصدقه اطل ا  حيه ال ير  إشلال  -1
  حسب قوللمة يد   صدقة وهنا   اج إ  الدليلية واملن فمبعلمه  -2
تفليككك  عرفكككا  أو وهكككدانا  بينهمكككا  املركككا  يوهكككد إ  ال  ،بكككه  هكككده ا يكككدا  مبكككد ى اكككا ركككرب  علمكككه بصكككدق -3

   يهواملرا  إل
  ي اي  نالم ل   فيدعم  ،اينيف ال سم الث ةياملن فالدليلية إ  ح ياج االإ  األار فتهأ 
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 الجواب: القسم الرابع: العلم بصدقه وخبرويته، عن دلنل
ان ههنككا قسكما  رابعككا  ا فكوال  عنككه وهكو امل صككو  بالبأكه وهككو:  أن يعلكم بصككدقه وأن يعلكم  ربوي ككه  والجبواب: 

 ربوي ككه،  وبعلمككه اجلملككة، ملككا سككيأ  يف ولككو  ريالبككا ، أو  ائمككا ، بكك  يلفككي ايحككراك،  فبعلمككه بصككدقه  ككرك عككدم نيبككه
اطاب  كككه للواقكككأ  ريالبكككا ، أو  ائمكككا ، بككك  يلفكككي نونكككه  نونكككه اكككرآة للواقكككأ أو ف ككك   كككرك   بنأكككو العلكككم أو العلمكككي، ،رك ككك

   ئيةاملوهبة اجلز   1 نيل  أحيانا  فإن ن يا السالبة الللية املدعاة يف نالاه
 -2  ليككككدو عدال ككككه يف ارهككككأ ال  صككككدقه  ابككككرك بوثاقككككة ه  ككككه أ -1: أن امل لَّككككد يشككككمر فيككككه أاككككران توضببببن ه:

وخربوي ككه إ  ال يصككال ع الئيككا  ت ليككد اجلاهكك  بالطككب أو الف ككه أو ال ككانون أو ريككت  لكك ، فككإ ا علككم صككدقه وخربوي ككه 
 صال له ت ليده يف الفروع، وأاا يف األصول فانه إ ا علم هبمكا فلثكتا  اكا  ويلفكي أحيانكا  نمكا سكبق   صك  لكه العلكم

مبككد ى ف ككواه وارككمون نظككره، وللنككه ال ين لككب بككيل    هككدا  إ   اككرآة لككه، أ   صكك  لككه العلككم بككالواقأ إ  يككرى نظككره
اجمل هككد اككن أقككام الككدلي  علككى املككد ى ولككيم اجمل هككد اككن أقككام الككدلي  علككى صككدق ريككته وعلككى خربوي ككه، وإال للككزم أن 

 ال    إي  يلون ا لدوا ن  املراهأ   هدين  إ  ال بد هم ان إحراك نوهنم   هدين عدو 
 موجز الرد على اإليجي

وإ ا نككان نظري ككا فككال بككد لككه اككن  ليكك  واملفككروض أنككه ال  ليكك  إ  لككو علككم :  اي ككي هنككا رهككر انيلكك  يف قككول ومببن
 صدقه بدلي  مل يبق ت ليد  إ  ي ال:

   ه صدق ه ، بال  ربة أو ريتها، ب أن يعلم بصدقه أ  بلونه صا قا  ريت نا ب، عن  لي  بأن  رك -1
عككن  ليكك  يصككال لككه ت ليككده، وال يصككال ال ككول أنككه  امككيهو ككب أن يعلككم  ربوي ككه، عككن  ليكك ، واككأ علمككه بلل -2

  لو علم بكاملد ى نفسكه عكن  ليك   أ  ا   هدال يب ى ت ليد و ين لب   إمنا  إ   ليد    هدا  و مل يبق ت حينئي  ين لب 
ل ياس هليا  لو علكم مبطاب كة قولكه للألكم الكواقعي بكدلي  عليكه، أ  وعليه: إمنا يلزانا لو نان ا   هبا، املفىت املسألة

 للونه   هدا  خبتا    2 على احللم الواقعي مل يبق ت ليد  ال مب ر  الدلي  على نون نالاه ارآة له
   هد  ، لي   أن العامل باملد ى  املدعى، املرمون، املسألة  عن  -وال اصل: أ

 ل ، ب  إمنا يصكأال مب ر   هدا  خبتا ، عن  لي ، ال يلون   هدا  يف املد ى صا قا    كيد  والعامل بلون  -ب
علككى فككرض انككه حكىت   بسككر  األ لككة عليهككا وإقاا هكا وبياهنككا لككهيف اد يكات نالاككه اككن  ون أن يطالبكه  ه ليككدلككه ت لك  

 ، فليف مبا إ ا مل ميلنه  ل ؟ميلنه فهم أ ل ه لو ساقها إليه 
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 مات والعللدداهة بداهة المقإشكال: المقناس في الب
هليكة ليسك  اطل كة  مأنك  خفيكة ناأللن ميلن أن ي ال: أن هيه اللربى سواء بك  بعا األفاض  نما أشل 

 عند املناط ة ب   ب أن تلون بديهية أيرا  ب عليلها الثاب  ومب دااته 
 حت كاج إ  نظكر وتأاك  وفلكر وهكوالن وهبيا تفمق عن اللربى األخرى املالصك ة أو انيفيكة أو اجلليكة املعللكة والكي

 وحرنة فلرية  
 المقناس إما بداهتها أو ال دس بها وإن كانت نظرية لغنرهالجواب: 

تعليلهكا وبداهكة ا كدااةا، بك   ببداهكة ،ط يكنيسبق اجلواب عن  ل ، بأن البداهة والنظريكة ريكت ارةنكة، لكدى املن وقد
فيمكا إ ا وصك  إليهكا الشكاحل باحلكدس ال بكالفلر و لك  ال رية بديهية عندهم حكىت إ ا نانك  امل كداات والعلك  نظريكة 

   يب أاور اعلواه للوصول إ   هولقالوا:  النظر: ترتإ  الي  هو ترتيب ا داات اعلواه للوصول إ   هول، 
مل داات املطوية نظريكة يف حكد  اةكا، للنهكا إ ا حصكل  إكدس وإهكام فكإن ال ركية اهما نان  ا بعبارة أخرى:
، وعلكككى  لككك  بنكككوا أن ال ركككية قكككد تلكككون بديهيكككة عنكككد اتبكككديهياكككن اليف احلدسكككيات ف لكككون حينئكككي  تنكككدرج عنكككدهم 

   1 شاحل نظرية عند آخر فراهأ اا ن لناه ان تصر اةم يف الدرس السابق
 ؤدى خبر مقلَّدهوالمقلد قد ي دس دفعًة بم

ه احلاصكك  لككه مبككد ى تشككايحل علم كك درج  أحككرك صككدقه وخربوي ككه، نككيل ، أ  انكك للم  هككد الككي وامل لككد  أقببول:
ليلكون  الطبيب اثال  ملرضه، يف احلدسيات، و ل  إ ا أخربه مبرضه وعالهه ف طأ بكه  ولنفكرض نونكه اطاب كا  للواقكأ

عن ت ليكد، للنكه حيكه حصك  لكه احلكدس  فعكة  واحكدة، مل يلكن  عامل، فانه نيل  يف نثت ان احلاالت  فانه علما  
                                                           

 فارق ال دس عن الفكرسبق اثال :    1 
ا ضرورية للبعا، فيل  فيمن اا ل  قوة احلدس، وقد قي  أن احلدس أول  رهات ايهام، فانكه ين  ك  اكن تصكور تلك  ال ركية نوهن  وأما

  واحدة فعة  هبا إ  اي عان هبا وال صديق 
حصكك  االن  ككال وبكيل  رهككر أن امل ككداات النظريككة املطويككة الككي توهككب العلككم بككاملطلوب النظككر ، إن أ رنهككا اينسككان إككدس قككو ، إيككه 

إرنككة واحككدة  فعككة ، نككان اككن الرككروريات، وإال فمككن النظريككات، ولككيا قككال يف املنطككق:  نعككم اككن لككه قككوة احلككدس يسكك    عككن احلككرن ني 
األوليني، وإمنا ين    رأسا  إرنة واحدة ان املعلواات إ  اجملهول  وهيا اعىن  احلكدس ، فلكيل  يلكون صكاحب احلكدس ال كو  أسكرع 

معار  والعلوم، ب  هو ان نكوع ايهكام وأول  رهاتكه  ولكيل  أيركا  هعلكوا ال ركايا  احلدسكيات  اكن أقسكام البكديهيات، ألهنكا تل يا  لل
حتصكك  إرنككة واحككدة افاهئككة اككن املعلككوم إ  اجملهككول عنككد اواههككة املشككل ، اككن  ون نسككب وسككعي فلككر ، فلككم  كك   إ  اعرفككة نككوع 

 فراهأ املشل  * نما سب ه وحل ه اا يوضأه 
  21* الشيخ حممد رضا املظفر، املنطق، ادسسة النشر ايسالاي ك قم، ص
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 ب  ان احلدسيات علمه ان النظريات 
 كلها ضروريةبل: علمه بمقدمات  

ن كول: ان علمكه بامل كداات نلهكا أيركا  اكن الركروريات ال النظريكات، فكإن علمكه بصكدقه، الكي  توقكف علكى  ببل
يأ أو أشكهر أو سكنني اكثال ، ضكرور  ال نظكر  إ  هكو اكن احلسكيات صدقه ونيبكه طكوال أسكابوادى اراقب ه لللماته 

فانكككه إ ا أخكككربه مب كككيء كيكككد اكككثال  فكككرآه، علكككم بصكككدقه عكككن حكككم وضكككرورة ال نظكككر  ،مأو احلدسكككيات ال ريبكككة اكككن احلككك
األقككدام ا أككركا  عككن اللككيب وال يبككة  ا  نمككا لككو رآه عنككد اككزال  ونسككب، ونككيا لككو أخككربه بعدالككة كيككد ف ربككه فعلككم هبكك

فانككه اككن احلككدس ال ريككب اككن احلككم، ونككيل  حككال علمككه  ربوي ككه فانككه إ ا راهككأ الطبيككب اككرارا   نظككر لنهنبيككة    وال
سككل منا للنككه إككدس  وهدانككه للشككفاء عيانككا   خربوي ككه،وهككو فوصككف لككه عالهككا  فوهككد فيككه الشككفاء، فإنككه أ ر  إككم  

مبكد ى أخربه مبرضه وعالهه ان     فعكة  إ  ال صكديق فإ ا راهعه يف املرة انيااسة والعشرين اثال  ف قريب ان احلم،
 العلم به ان  ون ترتيب ا داات وحص  له نالاه وايميان به 

نظريكة اللكربى إ  فتهكأ البأكه طكرا   ،نهكاا ليكد  ولع  صك رى البأكه إصكول العلكم عكن ت :  قول املعمض وأاا
اككا اترككال اككن: أن حصككول العلككم عككن ت ليككد ال  نببه:ففوالعلككم هبككا النطباقهككا علككى حمكك  البأككه االصكك رى املككدعاةا  

ي وقف على نظرية اللربى ب  على ا داات ان املشاهدات والوهدانيات، وهي نلها ضرورية، علكى أهنكا لكو نانك  
نككان اككن   عككة  فككإ ا حصكك   ف ،هظككر  ، ملككا أضككر ألن املهككم حصككول احلككدس  فعككة عنككداا يسككمأ اككن ا لَّككده نيككةنظر  ا  فرضكك

 عن ت ليد الرروريات رريم نونه 
الصككأيال: أن  داات ريككت بديهيكة يف حكد  اةكا للكنم أن  النظكر  يعك  وهكو  ا كوه  إيركاح: وهكه انيلكل تكك مزيبد

وريكككته، فللمكككا حصككك  سكككعي ونسكككب فلكككر    املنطكككق النظكككر يعككك  اللسكككب والسكككعي  الفلكككر   علكككى اكككا عكككرب  عنكككه 
 فهو ضرور  ام  ل  له  فعة  وباهب  حص   سأ   بمتيب امل داات  فهو نظر  وإن مل ي

*  *  * 
 عن نلمات أخرى للمنط يني تديد اا ا عيناه أو تعارضه، وناقشها  اب ث 

 وصلى اهلل على م مد واله الطاهرين
 

َر ُمتَبْعَتع   :عن أيب عبد اهلل  عليه السالم  قال َسْت ُأمٌَّة َلْم يُبْؤَخْذ ِلَضِعنِفَها ِمْن َقِويبَِّها ِبَ قِِّه َغنبْ    1  َما ُقدِّ
   51ص 5اللايف: ج 
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