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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة
  .ستة الشبهة بوجوه كان احلديث يف اجلواب عن شبهة اللغوية يف االستناد اىل النقل يف البحوث العقلية واجبنا عن 

الستدالالت العقلية اما من حيث املادة وهو االكثر او من حيث ااىل انه كثريا ما يتسرب اخلطأ :من وجوه احلكمه يف االستناد للنقل الوجه السابع      
 وداللةً، كالقران الكرمي والروايات املتواترة او احملفوفة بالقرائن القطعية  سندااما النقل واملراد به هنا النقل املقطوع ، االندر  لعله االقل بل الصورة وهو

ولو ترتلنا فهي  )قطعية السند والداللة(من االيات والروايات اليت جتمع الصفتني  ١ل فهناك املئاتوهذا ليس بقليكبعض االيات والروايات من القسمني 
مثل ) املدعى(بيان احلق واملقصود جمرد كان  البحوث الفلسفية والكالمية وذلك سواءا ما كان منها على شكل استدالل اواكثر بالعشرات لكنها تغطي 

  بذلك ااخباريتضمن  هلكن -اواالتنبيه على احتمال–علم لنظر وانه امر بالافانه وان مل يكن استدالال يف بادئ  ٢) ال اهللاه ال اله افاعلم ان( قوله تعاىل
لطرف املخاطب مع مالحظة ان ا اذن القطعيات سندا وداللة من االيات والروايات يف البحوث العقلية ليست بالقليلة وهي ال يتسرب اليها احتمال اخلطأ

مورد البحث ، وعلى صرحية يف  رغم وجود ايات و روايات عادة ؟فلم ال يستدلون يف كتبهم الفلسفية بالنقل  ٣عتقدون باالسالم وبالتشيعاملكالم لذا ا
 اقوال الفالسفة املدعى قطعية السند والداللة وال يتسرب اليها اخلطأ اما االستدالالت العقلية فيتسرب اليها اخلطأ والدليل على ذلك كثرة التناقضات يف

يف الصورة فالضوابط املنطقية دقيقة يف اكتشافها فاملنطق هو  اما اخلطأ، وارائهم حىت من املشرب الواحد وهذا يدل على وجود خلل يف املادة او الصورة 
 االشكال االربعة اويف العكس املستوي او الصغرى والكربى يفيف مادة سية هو يف العلة املادية اي يميزان يف حتديد اخلطأ يف الصورة لكن املشكلة الرئ

د من اخلطأ عن% ٩٩,٩٩ن اكثر من أوبالتتبع ف مع ان اكثر اخلطأ ينشأ من العلة املادية للقياسلضبط ذلك حيث مل يوضع عكس النقيض او غريها 
واملغالطات مثال قسام مخسة لكن ما هو املائز بني الرباهني ن اشاروا يف حبث الصناعات اخلمس اىل اصل وجود انعم املنطقيو  ٤الفالسفة هو من العلة املادية

لكن ما هو ضمان تطابق وانطباق الكربى وخطابة عندنا مغالطة وجدل وشعر وبرهان لوضوح ان اي املائز يف تطبيق الكربى على الصغرى فهنا املشكلة ؟ 
   ٥اخلطأ منهاكثر مع ان غري موجود الباحث عن ضمانات ذلك العلم ان هذا على الصغرى 

ر به البحث مث صدفينبغي ان ي، تصح دعوى اللغوية يف االستناد للنقل ألن النقل ال يتسرب اليه اخلطأ ال يف العلة الصورية وال املادية  الوبذلك ظهر انه 
توجد يف مسألة ، كما انه ندا وداللة على الوحدانية تامة س ٦ةادل) قل هو اهللا احد(او  ) ه ال اله اال اهللاعلم ان(يكمل باالستدالالت العقلية الفلسفية مثال

الكتب الفلسفية خالية من تلك االستدالالت واليت هي كثريا من لكن تعريفا و حتديدا وادلة القضاء والقدر ايات وروايات ركزت على هذا املوضوع املهم 
من دون اراء الفالسفة  ون اىل روايات بل يرجعلاىل االيات وا ميف كتبه ونجعال يركثريا من الفالسفة املرجع الرئيسي يف حل عقدة االمر بني امرين لكن 

ات حقائق يف مسألة القضاء والقدر او هل ان الوجودكالم الصادق املصدق يذكر  ال ماذالف! مثال يف املسألة  رأي االمام الصادق عليه السالمذكر كالم و 
 ةموجود قدولو فرضنا ان الفائدة منتفية يف غري املعتقد فهي يف املعت،  اخلطا اات وال حيتمل فيهالروايجواا واضح وصريح يف مع ان ؟ مشككة او متباينة

لكن كان هذا جوابا سابقا اما حاصل هذا اجلواب فهو ان صياغة املدعى والدليل حسب ما اغلب املخاطبون يف تلك الكتب ويزداد بذلك اعتقادا وهم 
  .دون ريب الا ال يتسرب اليها اخلطأ عكس االستدالالت العقلية ) اتقانا(الكثر جاء يف االيات والروايات هو ا

الفالسفة  ان االستدالل العقلي ليس اال علة معدة حلصول الصورة العلمية وليس علة تامة وهذا على حسب مبىن مشهور بني الكثري من:اجلواب الثامن      
جمرد علة  ملشهور فاذا كان االستداللفبناءا على هذا املبىن ا، يقة يف عامل التكوين اال اهللا سبحانه وتعاىل علة تامة حقوانه ال توجد  -اخلطابوهم طرف –

بني العلة  اخارجي هناك تدخالوان ة العلمية رفال فرق بني االستدالل بالعقل او االستدالل بالنقل ألن الفرض ان العقل ايضا علة معدة حلصول الصو ٧معدة
                                                             

  بل لعلها بااللوف  - ١
  ١٩ \سورة حممد صلى اهللا عليه واله وسلم  - ٢
  ومته والطباطبائي يف بداية احلكمة واية احلكمةامثال السبزواري يف منظ - ٣
دية ؟ومن خالل التدبر يف االيات هذا املوضوع شغل فكري فهل يعقل ان اهللا جعل ضوابط تقينا من اخلطأ يف العلة الصورية ومل جيعل ظوابط للوقاية من اخلطا يف العلة املا - ٤

الضوابط الكلية لضمان االصابة يف االحكام العقلية اي من حيث العلة "تصلح مقدمة هلذا العلم وامسيت الكتاب ) ضابطةمخسة عشر ( والروايات توصلت اىل جمموعة من الضوابط 
  املادية

  كالمنا هنا حول املدعى ألن االستدالل كان هو اجلواب االول عن شبهة اللغوية - ٥
السابق من كون حىت االستدالالت العقلية يف االوليات والفطريات هي صورة الدليل او ان شئت فقل  ثبوتا مع قطع النظر عن االشكال - اي ادلة–الكالم هو كوا كذلك  - ٦
  .مبعين الكاشف او باملعىن اللغوي ) حجج(
  .حلصول العلم او االقتناع واالميان  - ٧



حلصول  -غري ال-من يلتزم ذا املبىن فنقول له ان النقل ايضا علة معدة فلنا حينئذ ان نلزم كذلك ذلك واذا كان ، هم انه معلول ذلك املتواملعدة وبني 
   فليس علة تامة بل علة معدة ٨لزارعع بالنسبة لركالزفهو الصورة العلمية 

العلم احلصويل ومالكه هو حصول صورة الشيء يف الذهن  والعلم : قسمني على انا نرى ان التقسيم املنطقي والفلسفي املشهور للعلم من انه   ٩ونضيف
ر بل صول وال احلضوغري صحيح باملرة وان مالك العلم ال احلالتقسيم ذين املالكني نحن نرى ان هذا الكه حضور نفس الشيء لدى العامل فاحلضوري وم
   ١٠يف بعض كتبنااستشكلنا على ذلك بوجوه عديدة وقد هو امر اخر 

معدة ال غري اذن ال   تامة ملقتضياا بل هي عللان الرباهني العقلية ليست علالهو ان مبىن املشهور  :فنقول فهو ، واال فاذا اقتنع شخص ذا الرأي       
لغوا كما تدعون  فأن كان النقلشيئا منها هو العلة التامة املوصلة للمطلوب ، ليس فواقعا اما لمطلوب وفرق بني النقل والعقل يف كوما ظاهرا مما يؤدي ل

  وهذا جواب مبنائي وتفصيله يف حمله، اهللا سبحانه الصورة العلمية  النقل ايضا مفيد يف االعداد ليفيضعداد فا يف اإلوان كان العقل مفيد فالعقل ايضا لغو
ان املؤثر يف حصول املعرفة ليس هو االستدالل فقط  :توضيح ذلك؟ ان املؤثر يف املعرفة ما هو عن غفلة الان القول باللغوية ينبع من  :سعاجلواب التا      

الطهار اي نفس عبارات القران الكرمي واملعصومني ان للنقل وذلك الااللفاظ بنفسها اي  –اى نصوص االيات والروايات –النقل جمموع ذلك و بل املؤثر 
من االيات والروايات والعلم احلديث ادلة  لي ذلك ولنا ع، ل وذلك بنحو االثر الوضعي حىت مع قطع النظر عن االستدالتأثريا تكوينيا يف حصول املعرفة 

  )من االستداللاالثر التكويين للنقل يف حصول املعرفة مع قطع النظر عما يتضمنه (املبىن وهو تدبر عميق يف وهذا اجلواب حيتاج كثرية 
البد له من بحوث العقلية لان الفيلسوف او احلكيم او املتكلم يف ا: عدم متامية الوجوه املتقدمة فنقول فلو فرضنا،وهو جواب ترتيل  :اجلواب العاشر      

ان يصوغ يف  –بل هو االفضل دون ريب – فنقول له ما الضري هكالمه ويصوغه بعبارات عادة ر بهصدوهذا املدعى ي، مدعى يذكره مث يستدل عليه عقال 
مث يستدل عليه باالدلة العقلية وهذا ودقة ومجال وروعة بل فيه قوة  -وحاش هللا من ذلك–هذا املدعى بعبارات من االيات والروايات وال منقصة يف ذلك 

فهذا االنس  وان مل يكن معتقدا ئ او السامع او الدارسحدوث االنس يف ذهن القار وهومنها بعض ما سبق ومنها ، بوجوه عديدة ال يضر بوجه بل ينفع 
بل اىل اي امر اخر وهلذا من املعرفة ) االلفة(و) االنس(كثري من الناس يقرم ان مصداق من مصاديق اللطف ومقرب للطاعة فهو وللقناعة حبد ذاته مقرب 

وسيأيت الكالم ان شاء اهللا تعاىل يف االدلة على وجوب االجتهاد يف اصول  ١١هذا ما ميكن ذكره يف اجلواب عن شبهة اللغوية،  تفصيل يترك حملله ايضا
  ام ال ؟ان النظر واالستدالل واجب عيين هل  الدين و

  ...وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
  
 

                                                             
  أانتم تزرعونه ام حنن الزارعون - ٨
على حسب ما نراه وهو حبث اجتهادي وهوعلى خالف رأي املشهور فمع قبول الطرف هذا املبىن فاستداللنا عليه ما قبل االضافة هو رأي املشهور و ما بعد االضافة هو  - ٩

  يكون اقوى واذا مل يقبله فان مبىن املشهور فيه الكفاية
  )املبادئ التصورية والتصديقية(و ) احلجة معانيها ومصاديقها(يف كتاب  - ١٠
واجاب السيد دام ظله يف ضمن كالمه ان الفائدة من حشد االدلة وتكثريها اوال ان االذواق والطباع خمتلفة كما ان درجات واالستيعاب  ما الفائدة من تكثري االجوبة؟: س - ١١

ة هذا مع العلم انه يكفي يف دفع الشبهة املختلف يف املتلقي خمتلفة فقد يتقبل جوابا دون اخر فالبد من التنويع والتكثري الحراز الوصول على اي تقدير وثانيا لوحظ يف االجوبة املباين
  جواب واحد ومع ذلك فان املخاطب قد يقتنع بكل االجوبة او ببعضها او ال اقل بواحد منها 
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