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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وال قوة اال باهللا العلي العظيم ولاحلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أمجعني وال ح
وهوانه هل يصح االستدالل واالستناد اىل النقل يف البحوث العقلية  اماها كان البحث حول املعرفة يف اصول العقائد وحول التقليد واالجتهاد فيها وبدأنا حبث

كما (اذ قد يقال انه لغو غري مفيد  يس بلغو ؟ مفيد او غري مفيد؟كمباحث اصول الدين ام ال؟ وهل يصح االستناد اىل النقل او ال يصح؟ هل هو لغو او ل
  )سبق بيانه

، اذ ال لغوية ؛ ما تقدم وهو ان النقل املتضمن لالستدالل العقلي ال يرد عليه هذا االشكال بوجه  :االول :وذكرنا ان هناك اجوبة عديدة قد تصل اىل ست
هذا ما ، ان يكون الطريق اىل هذا االستدالل هو النقل يف ال ضري ووية بعد تضمن النقل لالستدالل العقلي للغ فال وجه استدالالتضمن لفرض ان هذا النقل 

  مضى  
ال ليس ان  هذا االشكحيث سيظهر الغائية منهما  علةلالتوقف قليال عند موضوع الفلسفة وموضوع علم الكالم وايظهر بعد  :اجلواب الثاين

  .يف الفلسفة وعلم الكالم هو جمد للنقل  واالستناد دااالعتموان بوارد 
عها الوجودات املقيدة مثال علم الرياضيات موضوعه وبعكس سائر العلوم حيث ان موضان موضوع الفلسفة هو املوجود من حيث هو موجود بيان ذلك 

ليس املوجود املطلق بل هو املوجود املقيد بكونه كمالكالم فهو املبدأ  اما موضوع علم، يف علم احلساب ما كا منفصال ا متصال يف علم اهلندسة او كم
اال ان الفرق بني العلمني ان الفلسفة موضوعها الوجود  ، من هذين العلمني فهي الوصول اىل الواقع والوصول اىل احلقيقة واحلق العلة الغائيةواما ، واملعاد 

، خصائصه العامة  مبا هوهو ووجود واجب الوجود وليس الوجود  الذي هوالذات علم الكالم فموضوعه اخص من ذلك اي موضوعه املبدأ ب ااملطلق ام
كما يكون اذ للعقل او اىل النقل فيها بني ان نستند هي العلة الغائية فال فرق  هذه فالعلة الغائية للعلمني هي الوصول للحقيقة والواقع واحلق واذا كانت

العقل ، كذلك اما غريه فيحتمل الوجهني حتما ، موصل او مبعوثه او رسوله الصادر من احمليط باحلقائق النقل وكما ان العقل كاشفا موصال كذلك النقل 
 ةاذن العقل كالنقل من هذه اجله،  العقل ارد عن سبق شبهة وعن لوث اهلوى وما اشبه ذلك فهو مصيب دائما اما غريه فقد يصيب وقد ال يصيب ان ف

  ا دائما ان كان من احمليط بعن الشبهة وحنوها وميكن ان يكون النقل مصي ياكان خالان يكون مصيبا دائما ان  ميكن
 ينكره؟ وال تقام احلجة على اخلصم بنقلٍ )الوصول اىل الواقع(من وليس ما ذكر ) اقامة احلجة على اخلصم(سفة هي لان العلة الغائية من الف:ان قلت

العلوم كلها دف الوصول اىل الواقع كالفيزياء ان الوصول اىل احلقيقة والواقع ككل العلوم اال املنطق ف ية من الفلسفة ومن علم الكالم هيفالغا،كال:قلت
هو ، هي هي مبا  ةالعلم الوحيد الذي يتحدث عن احلجيوالكيمياء والفلك وكذلك الفلسفة دف ان تصل اىل االحكام العامة للموجود مبا هو موجود و

الصناعات اخلمس حمورها الربهان وتتحدث عن نفس الربهان وشروطه وخصائصه وموانع انتاجه وتتحدث عن ما و )واحلجة فاملعر(فموضوعه ، املنطق 
فالعلوم فان كموضوع ال كطريق،) احلجة(تحدث عن الذي ياذن ما عدا املنطق ،  املغالطة واجلدل واخلطابةلة الربهان حبق او باطل كالشعر وهو مبرت

فال فرق ان يكون الطريق املوصل هو العقل او وعلى هذا نب موضوعي وليس فيها جااىل الواقع واحلجة امنا هي طريق ال غري  ايصالكدف االخرى 
  :امراننقول ان العلة الغائية من الفلسفة وعلم الكالم ،لكن سلمنا  .النقل

بذلك االشكال ، فانه عليه سيكون سلمنا لو لكن نقول ، دف مسلم يوجد فيلسوف يقول ليس هديف الوصول للواقع فهذا هاذ ال الوصول للواقع  :االول 
   )به فائدة والنقل حيقق اهلدف االول وكفى( ،لحقيقة والواقعلفيكون لعلم الفلسفة هدفان االول الوصول 

ي والدليل فال فرق يف ذلك بني الدليل النقل فان فسرت احلجة بالكاشفية عن الواقع؟ ما هو املراد باحلجة وهنا نسأل هو اقامة احلجة عليها  الثاين اهلدفو
ورسله املصدر النقي للدليل العقلي هو نفس العقل واملصدر النقي للنقل هو اهللا  (موصلواملالبسات  هما ان خال من الشبهةالعقلي كما سبق الن كلي

عن الواقع  ابني النقل والعقل فكالمها يصلح ان يكون كاشفك يف ذلاذا فسرت احلجة بالكاشف فال فرق واحلاصل انه  )واملعصوم عليه السالمواوصيائهم 
واما لو فسرت احلجة مبعىن املنجز واملعذر او فسرت بلزوم االتباع او ، وكالمها قد يكون مصيبا دائما ان اجتمعت الشرائط وقد ال يكون ان ختلفت 

اخلصم والنقل مما ال يلزم به على اخلصم املنكر حلجية النقل ، ح االحتجاج فسرت مبعىن ما يصح االحتجاج به فقد يشكل على هذا وان النقل مما ال يص
  .مل يكن مؤمنا بههو اليعتقد به فاخلصم ال يتنجز عليه مؤدى النقل بعد ان اذ باتباعه 

  



العلمني ببيان ان هذا النقل يورث بال شك يف  العلة الغائية الثانية هلذينبلحاظ نقول حىت على هذه التفسريات الثالث االخرية فانه ميكن االستناد اىل النقل 
بانه وان مل يكن  حبكم العقل الن العقل حيكم حينئذ رتبتذهن اخلصم انقداحا للشبهة وانقداحا لالحتمال ومع انقداح االحتمال فاملعاين الثالث االخرية ت

فيها العقل يلزم وعند العقل  اذ مل تثبت لديك حجيته اال انه حيتمل ان يكون صحيحا واالحتمال يف الشؤون اخلطرية منجز عليكقطعية هذا النقل حجة 
يك لو فرض ان هناك باالحتياط وال يكون ارى جمرى الرباءة يف لزوم االتباع وكذلك العقل يرى ان هذه احلجة االحتمالية مما ميكن ان حيتج ا املوىل عل

باالحتياط او الفحص وحكمه تدخل العقل  اوجب ىل اذن اعدنا النقل ذه الطريقة اىل العقل فاالحتجاج بالنقل ال ضري فيه النه اثار شبهة او احتماالمو
  .والتحقيق 

 ) البحوث العقلية لغوان االستناد للنقل يف (ذكر املستشكل الن بوجه اخر غري الوجه االول  املدعىان هذا االستدالل اخص من :اجلواب الثالث
 تجاجحالفلسفية والكالمية مل تؤلف لال هذا اخص من املدعى الن الكتبان اريد النفي مطلقا فباطل او مطلق النفي فال يستلزم اللغوية املطلقة وحنن نقول 

يدرسون كتبا معينة يف الذين ان فلك خارجا نشاهد ذكما ، غاية من الكتب الفسفية والكالمية هي االحتجاج على املعتقد ايضا البل فقط على اخلصم 
فرض وان على اطالقه اذن ليس االستدالل بالنقل لغوا ،  نفسه باملؤلفيعتقدون العقائد بل الكتب وبتلك بتلك  وناملعتقدهم الفلسفة وعلم الكالم عادة 

ا فائدتان االوىل هل، وذلك يعين ان فقط بل الفت للموافق واملخالف فت للخصم احد اا الّ لالكتب الفلسفية مل يق: ، وبعبارة اخرى حبق اخلصم  ولغانه 
عندما وعلى هذا فانه فاشكال اللغوية يف حق املوافق مندفع بال شك ، فائدا للموافق هي الغالبة فان للمخالف بل نقول يف كل االديان  للموافق واالخرى

الغريب  لب، دة وان مل يتضمن النقل دليال عقليا قتنع ذا الكالم وجيده على القاعاملوافق يان فال الكرمي مثيستدل يف الكتاب الفلسفي او الكالمي بالقران 
حيث جندهم احيانا قد متسكوا اىل التمسك حىت بالنقل الضعيف كاملرسل املقطوع العامي فام صاروا ان بعض العرفاء والفالسفة حيث فهموا هذه املعادلة 

قسم كبري ، ها ء كتبهم ودارسواريعرفون ان قيكشف عن ام ان عملهم هذا ، بل املقصود صحيح وليس املقصود ان استدالهلم ة به يف ادق البحوث العقلي
وااليات داللتها واضحة على للمشرك والكافر العذاب دائم حبث اخللود يف النار والبحوث ، فمثال ان من اهم بالنقل عليه منهم من املعتقدين وله ان يستدل 

متسكوا يف هذا البحث العقلي الدقيق  ١والعرفاءن العذاب سرمدي يف النار وهذا حبث من ادق البحوث العقلية لكن جند ان البعض من كبار الفالسفة ا
بل هي  ٢ث العقليةالبحوواحد من هم ا على امقطوعة عامية استدلوا هي رواية مرسلة  )يأيت على جهنم زمان ينبت يف قعرها اجلرجري(برواية مرسلة عامية 

اخلصم هو ان قارئ كتابه ليس ك لكن كالمنا ان هذا العارف ادردون ريب خطأ  انههذا االستدالل فنفس خمالفة لضرورة كافة االديان وكالمنا ليس يف 
  .زيد االطمئنانالصل االميان او مل اام ا ال الغوية له ،بل ينفعواملوافق يكون النقل بالنسبة له مفيد ،عادة املوافقهو بل فقط 

بعض ما امحق (لنا البقل واكثر من شراء اجلرجري مث يقول  اشترِ) موفق(يقول خلادمه كان ان االمام الكاظم عليه السالم وال بأس ان نشري ايل ما ورد من 
  ٣؟) نبت البقلتيقول وقودها الناس واحلجارة فكيف عزوجل اهللا انه ينبت يف وادى جهنم ويقولون الناس 

وهو ان الرباهني العقلية يف اصول العقائد الرئيسية ليست برباهني  الفالسفة والعرفاء-جل ان مل يكن كل–اب دقيق ويقبله وهو جو :الرابع اجلواب
، وكل سائر البديهياتوكيوجد برهان على االطالق يف البحوث العقلية االولية كالبحث عن وجود اهللا سبحانه ووحدانيته وانه ال امنا هي صورة برهان 

ان العقل اذ كما كذلك فال فرق اذن بني العقل والنقل ذلك صورة برهان وبتعبري ادق هي منبهات وليست ادلة فاذا كان استدالل وبرهان يوجد فيها هو 
اما الدليل  يل العقلي هو دليلا ان الدليصلح كمنبه ومثري ملا اودع يف العقل من دفائن كذلك النقل يصلح كمنبه وحمفز ومثري امنا الشبهة تكون قوية لو قلن

الدليل العقلي يف مثل معرفة اهللا سبحانه ويف املسائل العقلية االولية ليس بدليل باملرة باعتراف الفيلسوف واحلاصل ان النقلي يف البحوث العقلية ليس بدليل 
  .اجوبة اخرى ان شاء اهللا تعاىل  مع الكالموستأيت تتمة ، هو صورة دليل فال يزيد على النقل وال وجه لالقتصار عليه  بل

ان يستدل بالنقل اضافة للعقل  -بل هل عليه–وهذا البحث النه حبث منهجي ويرتبط مبنهجية املتكلم والفيلسوف يف كتبه من اوهلا اىل اخرها وانه هل له 
من طرحه حبسب االستقراء الناقص واالستفادة من النقل يف ام ال؟لذلك فان هذا البحث حيتاج اىل مزيد من البحث والتفكري والتامل ، وهذا البحث مل اجد 

  ...وصلى اهللا على حممد واله الطاهرينالعلوم العقلية ، لذا املرجوا من االفاضل اثراء هذا البحث اكثر فاكثر  

                                                             
  كما جتده يف كتب ابن عريب واالسفار وغريها - ١
  .حيث ادعى بعضهم استحالة العذاب الدائم  - ٢
  ٥٠٠قني ، السيد عبد اهللا الشرب صحق الي - ٣
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