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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(044) 

 القطع هو احلجة ال العقل
ن بنبباا العقببالا وسبب هم عببا ىببم عقببالا ،ا بب  أللقطببيف يف أحمامببو أو مدر،ا ببو، و  ثٌ ورِ وانببو ُمببيف مسببالقال و  ن العقببح ح ببةٌ أسببب  

 ونعيد بيانو بعبارة أخرى ميف إضافات، وىو:  (1)عا سب على ذلك قطعي عن حمم العقح، ولمن قد يعرتض 
الظببن )يف العببرعيات( ملببا ،ببان ح ببة، فهببو  ن القطببيف ىببو احل ببة ذالً ال العقببح ولببجا  ببدور احل يببة مببدار إفاأ ببو القطببيف إذ لببو أفبباأ إ

وإن أفبباأت القطببيف فانببو يقببال ان القطببيف احلاةببح منهببا ح ببة وليسببحب ىببي  (2)ليسببحب ة ببةاهنببا ،بباألحالم والرمببح واالسببطرالب، إذ 
ولببي  فهببو معروضببها  أي انببو املالصبب  ابحل يببة حقيقببةً  ،ال الثبببوت ابلنسبببة إليهببا احل ببة، ويف احلقيقببة فببان القطببيف واسببطة يف العببروض

 .و بهما واسطة يف ثبوت احل ية للعقح أو للمنامات
 وال ثبوت   اجلواب: بل هو احلجة ذااًت، وليس القطع واسطة يف عروض  

، عمب  األحبالم ؟واجلواب: ان العقح ح ة بجا و ولي  القطيف واسطة يف ثبوت احل يبة لبو فميب  ابن يمبون واسبطة يف العبروض
 .(3)اسطة يف ثبوت احل ية هلا بح ىو املعروض هلالي  القطيف و ،ما ح ة  بنفسها إذ ليسحب 

 وان وةبب  احل يببة ىببو لببو حقيقببة (4)أليلنببا: العقببح وال ىببان والعببرا والواببدان فاهنببا مالطابقببة علببى ان العقببح ح ببة يف مسببالقال و
 ية ىي للقطبيف احلاةبح احلوان  ال ألمر آخر، فهو ،الوحي الجي ال ميمن ان يقال فيو ابنو إذا أفاأ القطيف فهو ح ة وابحلمح العائيف

 منو ال لو.
 تفصيل اجلواب حسب معاين احلجية

وببيبان أ،ثببر  فصبياًل: ان  قيبب  املعببم املبراأ مببن )احل يبة( يعطببي ال ىببان علبى مببا ذ،بر فببان احل يببة لرة  فسبر ابلما ببفية وأخببرى 
 (:ا إىل ععرة يف ،الاب احل ة معانيها ومصاأيقهابلزوم اإل باا واثلثة ابملعجرية واملن زية )وق  عليها سائر معانيها اليت اهنيناى

 العقل كاشف دون القطع ودون األحالم -1
، ،مبا ان خب  الثقببة  (5)فبنن أريبد ابحل يبة الما بفية فببان مبن الواضبق ان العقبح ،ا بب  عبن احلقيقبة مائبة ابملائبة يف أائببرة مسبالقال و

واما األحالم فغاية األمر اهنا ،ا فة بنسبة ععرة  ،(6)ني ابملائة مثالً ، واالسالصحاب ،ا   بنسبة سال،ا   مثاًل بنسبة مثانني ابملائة
ىبو املالصب  انبو مث  ،ابملأة مثاًل وخمطئة بنسبة  سعني ابملائبة، ولبجلك يالصب  العقبح ابحل يبة أون األحبالم فانبو الما ب  حقيقبة أوهنبا

                                                             

 (.191يف الدرس ) (1)
 إال  وسعاً و ساحماً. (2)
 أي للح ية. (3)
 ومطل  ما حمم بو على حسب ما حمم بو إن قطعاً فقطعاً أو ظناً فظناً، ،ما سيأيت. (4)
 وسيأيت. –على القول بثبوها  –ومثانني ابملائة مثالً يف ظنيا و  (5)
ح الب ااة مببع علبى العبك ةبان سوقو بعصا واحدة مبيف الب ااة طلبو أو  سبامق إذ أولجا ذ،ران يف بعض المالب ان أرج االسالصحاب يف األةول العملية مساحمة و  (6)

 واالسالصحاب مبع على ،ا   نوعي أضع  من االمارات، ولجا ع وا عنو ابنو أةح  نزيلي على اننا نراه امارة ضعيفة، فراايف ما ذ،ران. قيداً ال ظرفاً  واجلهح
 .ولمح منها أحمام عيفاً نوعياً مث ظناً قوايً نوعياً مث االطمئنان فالعلمواحلاةح: ان ىناك ومهاً، و ماً، مث ظناً ض
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فية مائبة ابملائبة؟ طايبة األمبر ،ا بفيالو، بنحبو الق بية ابحل ية أون القطيف إذ القطيف مقسبم العلبم واجلهبح املر،بب فميب  يالصب  ابلما ب
اهبح مر،بب والقطببيف  (2)، مخسبني ابملائبة عببن الواقبيف ببح النسبببة أقبح مبن ذلببك لوضبوح ان أ،ثبر قطببيف النباس يف أةبول الببدين(1)احلقيقيبة

 من هللا الصالة والسالم.نعم سالنقلب املعاألة يف زمن ظهور اإلمام عليو  ،املطاب  للواقيف يف أةول الدين خاص أبقلية البعر
 (3)واحلاةبببح: ان العقبببح ىبببو الما ببب  واملبببدرك، والقطبببيف لبببي  بما ببب  إال يف اجلملبببة أي يف بعبببض أفبببراأه وىبببو العلبببم علبببى انبببو

االنمعبباو ولبببي  الما ببب  أي ان انمعببباو املعلبببوم لبببدى العبببا  ىبببو العلبببم ال أمبببر آخبببر ثبالبببحب لبببو ةبببفة الما بببفية ولبببو أطلببب  عليبببو 
بنباا علبى خماللب  األقبوال و قيقبو  ،وىبو طب  أقيب  وال ةبحيق. فالبدبرة احلاةبلة، إال على  فس  العلبم ابلصبور  جمازالما   فالوسيف و 

 .يف حملو ،ومن انو حصويل وح وريأو ط  ذلك، ية أو انفعال أو ،يفية نفسية قيف حقيقة العلم من انو إضافة ا را
 العقل يلزم إتباعه دون األحالم -0

وإن أريد ابحل ية لزوم اإل باا، فبان العقبح ىبو البجي يلبزم إ باعبو، ،بالوحي دامبًا، أون القطبيف ملبا سبب  مبن ان القطبيف مقسبم اجلهبح 
احلاةببح أو االطمئنببان ىببو الوااببب إ باعببو بببح القطببيف  ةببلى هللا عليببو والببو وسببلماملر،بب، وإال لببزم ان ال يمببون الببوحي مث ،ببالم الرسببول 

 منو.
 املنجز ال اجلزم (1)العقل منجز معذر دون القطع بل اجلهل

وإن أريببد ابحل يببة املعجريببة واملن زيببة فببان العقببح ىببو املن ببز واملعببجر )لببو فببرض خطببأه، وال نفببرتض فيببو ذلببك( ،مببا ان الببوحي ىببو 
،مببا ان خبب  الثقببة ،ببجلك أون األحببالم و بببهها، امببا القطببيف فلببي  مببدار الالن يببز واإلعببجار، ولببجلك لببو قطببيف علببى   ،املن ببز واملعببجر
 راً يف املقدمات ،ان ط  معجور وإن  ومهو.صو،ان مقخالو الواقيف 

بعبارة أخرى: ان مبدار الالن يبز واإلعبجار لبي  ىبو القطبيف أببداً ببح ىبو امبا احل بن املعهبوأة مبن عقبٍح وعلبم ووحبي وخب  ثقبة وقبول 
اهببح مببن واببزم أي خببب  و بببو ذلببك، وامببا اجلهببح عببن قصببور.  وضببيحو: ان القطببيف طبب  املطبباب  للواقببيف يف حقيقالببو مر،ببب مببن اهببح 

والببدليح انببو يببدور مببداره أونببو ولببجا لببو اهببح عببن قصببور ،ببان  ؛(5)ال اجلببزموالقصببور ابلواقببيف واببزم ،الفببو، ومببدار اإلعببجار ىببو اجلهببح 
،ونببو قطعبباً أو   وان املببدار لببي القصببور والالقصبب   ىببو، فظهببر ان الفببار  و الواقببيف عببن  قصبب  ،ببان طبب  معببجورمعببجوراً ولببو قطببيف ،ببال

 وأابنا عنو فراايف. (6)دبر وأتمح إذ انقعنا يف ذلك يف بعض المالباهاًل فال
 ال ميمن  مليفو ب ده؟ و ال يقال: القطيف من ز أو معجر لدى القاطيف، 

ان مببا ابالخاليببار ال ينببايف االخاليبببار وان  :ومنهببا ،إذ يقببال: أابنببا عببن ذلببك يف ،البباب )احل ببة معانيهببا ومصببباأيقها( بعببدة أاوبببة
جاً طب  معبجور فبال يعبفيف لبو قطعبو، وذلبك نظب  مبن دور فاذا ،ان قطعو خمالفاً للواقيف و،ان عبن  قصب  ،بان م اَخباملقدور ابلواسطة مق

ان ط  قاأر على إمساك نفسو فبال يصبق خطاببو حينئبٍج لمنبو يصبق عقاببو لالقصب ه يف ،رمى نفسو من  اى  فانو حني سقوطو وإن  
 املقدمات وان ما ابالخاليار ال ينايف االخاليار.

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين واما ان العقح لي  ة ة يف ظنيا و، فسيأيت اجلواب عنو إبذن هللا  عاىل.
                                                             

 أي ال لدى القاطيف نفسو فانو يالوىم انو مصيب مائة ابملائة. (1)
 بح ويف ،ث  من األمور األخرى. (2)
 أي العلم. (3)
 الجي يف ضمنو. (4)
 وإن ،ان عن  قص . (5)
 وط ه أي اً. يف ،الاب )احل ة معانيها ومصاأيقها( (6)
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نْ َيا َكَساِكِن الدَّاِر َلْيَسْت َلهُ )) :عليو السالم اإلمام الماظمقال  َتِظُر الرَِّحيلَ  ،وَُكْن يف الدُّ َا يَ ن ْ  (.391: ص   العقول) (( ِإَّنَّ


