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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
(391) 

النوعيةةة حتاتةةا  إم  ةةتمشم الي ةة ، أي الناقصةةة ليا ةةفية اان احلجيةةة ينعةةك اليا ةةفية األعةةم  ةةن المسبب ا الرابببع  )سببب  
اتةةا  إم إ ءةةاش ال ةةارب ولةةو بعةةدم الةةر ب لتتمةةيم توعليةةهف حاجيةةة  ربةةل خةةحت الربإةةة متةةا  إم  ةةتمشم الي ةة  أل ةةا  ةةر   نيةةة ح

 الي  .
 .(1)بيانه بإذن اهلل ينعام(عدم احلاجة إم  تمم الي   يف احلجج العإالئية، كما سيأيت الحإاً  أواًل على هذا  والجواب

 م الكاشفية في الحجج العقالئيةال حاجة لمتم  
العإةةالش بالعمةةل بةةه  يلةة مان خةةحت الربإةةة علةةى حةةره كا ةةفيته الظنيةةة عةةن الواقةةل، فةةا عةةحت  عنةةه بالي ةة  النةةاق ، وتوضببيح   

وهةو الةوهم وال  ةن ان األرجة  هةو العمةل  بني اإللة ام بالعمةل بةه أو العمةل بإسةيمه (2)األ رلي فه الغاليب عن الواقل ولدوران 
وال وجه إللغاش الراج  واللجوش إم  ا ال  (3)بالراج   نهما  ون املرجوح و ون التوق  حان التوق  إلغاش للراج  وللمرجوح  عاً 

 يون إال يف صورة ال ن أو  طلق  ا مل يإم  ن نوعي عليه.فا ال ييلجأ إليه العإالش إال لدى احلرية 
 لحجج من باب سّن القانون، وهو غالبيحجية ا

خةةحت الربإةةة حجةةة  ةةن بةةاب سةةن  الإةةانون، وال ي ةة و يف سةةن  الإةةانون وجةةدان أحةةرا   كلهةةا للمةةال   أال ينةةرى  وبعبببا أ أىببر  
وجةةوب العةةدة للمةةدخول  ةةا وإن قطةةل كو ةةا حةةائاًل )بةةري حا ةةل(  ووجةةوب التوقةة  عنةةد اإل ةةارة احلمةةراش وإن قطةةل بعةةدم  ةةرور 

ا وإن  ةن  ةياً  يصةياً بةل وإن  ةن  نةاً مة األنناش  حيذلن قول ابخبري وخحت الربإةة حةان العإةالش يةرون وجةوب إينباعهسيارة يف
 ةاً بإينبةاب  ةا  لةي عليةه احلجةة ألجةل ذلةن حةربم انةه متمةل ابخةالف بةل يظنةه يةرا  العإةالش  ل    يصياً بابخالف، سن اً للإانون، 

يمةة يف بنةائهم هةذا وسةري م يمةة احل  وح  إةانون بةني كونةه يف )األحيةام( أو يف الطةر (. وال حر  لديهم يف سن  ال)سن الإانون( 
ان يف ذلةةن )حجيةةة كاحةةة أخبةةار الربإةةا ( إحةةراياً ملصةةلاة اإليصةةال للواقةةل يف أبلبهةةا ينرجياةةاً لةةه علةةى  فسةةدة خطأهةةا يف بعةة  

 األحايني.
بءةميمة الةدوران بةني الةراج  واملرجةوح   ،إةةاملطاب   ن الغةاليب  اية حمركية الظفم الي   بعد كانه ال حاجة إم  تمش  والحاصل 

 بل حىت  ن  ون هذ  الءميمة. حتدبر كما سبق.
 إشكال  ال مع ول بال ع ة تامة والكاشف الناقص ع ة ناقصة فال بد من تتميم الكشف

مإق العلة التا ة إذ ال ةيش  ةا مل  إال بعد يوجدالوجه يف احلاجة إليه هو وجه حلسفي وهو ان املعلول ال ميين أن  ال يقال 
  أبةةواب العةةدم  ةةن مجيةةل اوهةةا  حتيةةون كا لةةة د  جيةةمل مل يوجةةد، والعلةةة الناقصةةة يسةةتايل أن يوجةةد  عهةةا املعلةةول إال إذا س ةة

                                                           

 (.191الدرس ) (1)
 ، لييون حجة  ن باب الظن ابخاص ال املطلق. حتدبرهذ  حيمة بنائهم على العمل به بابخصوص (2)
 وإن  ابق أحدمها عماًل. (3)
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 حينئٍذ.
علةى والظن حيث انه كا   ناق  عن الواقل ال يعإل كونه حمركاً للميل  إال بتتمةيم الي ة  لتتةوحر العلةة التا ةة للجةري 

 وهو حمال. ةالي   ييون االنبعاث عن علة ناقص ينتميمحبدون  ، بإها
 اإل ادأ والع ة، معّدأالجواب  الظن الكاشف ع ة 

النبعةةاث كةةي يلةة م  ةةن عةدم كمةةال كا ةةفيته ينةةأنري العلةةة الناقصةةة يف املعلةةول لياتةةا  إم ل)الظةن ابخةةاص( لةةي  علةةة إذ يقببال  
 ينتميم الي   لتيون العلة ينا ة.

الظن علة  عدة والعلة املعدة علة ناقصة ال ي  و حيها اليمال بل ي  و حيها عدم اليمال وإال كاني علة ينا ة ال  ان بل
، أال ينةةرى كربةةرياً فةةن يعلةةم الوجةةوب ال  بةةل نإةةولف ان )العلةةم( لةةي  علةةة ينا ةةة لالنبعةةاث حييةة  بةةالظن علةةة  عةةدة، هةةذا خلةة .

 ،جمديةةة يف حةل  عءةةلة التاةةول إم علةةة ينا ةة إذ بايةةة األ ةةر أن ييةةون كةةالعلمينبعةث عنةةه وال يعمةةل بةةه  حمتمميةة الي ةة  بةةري 
 والعلم علة ناقصة!

وعللها املعدة هي التصور والتصديق بالفائدة مث الع م حاو م  اودية وأ ا العلة التا ة لالنبعاث ومرين العءال  حهي اإلرا ة
 اال تربال. حتارين العءال  الذي به يبدأ أو يتم  

صديق بالفائدة، الذي كان  ن سلسلة العلل املعدة، هو املعتمد على إحراي اليا فية النوعية وبالبيةة املطابإةة حةإذا وجةد والت
ة الراجاةةة بإينباعهةةا وابخسةةران األكةةحت بإمهاتةةا أو بإينبةةاب قسةةيمها وهةةو العإةةالش ينلةةن الطةةر  كةةذلن )بالبةةة املطابإةةة( أحةةريوا الفائةةد

 ا حتاركي عءال م وانبعربوا.الوهم، حع  وا حج  وا حأرا و 
( هةةو العلةةة التا ةةة لالنبعةةاث ليةةان الةةاليم ان ييةةون ينةةام انركيةةة إذ كيةة  ييةةون نةةاق   ةةربالً  نعةةم لةةو كةةان الطريةةق )خةةحت الربإةةة

 ، وللباث ينتمة حانتظر.(1)  حتأ لانركية حمركاً 
 تفسيران لتتميم الكشف 

 مث ان ينتميم الي   ميين ينفسري  بناوينف
% واحتمةةال ابخةةالف هةةو 99يعةةك ان احتمةةال املطابإةةة هةةو  ةةرباًل وهةةو ش احتمةةال ابخةةالف، إذ خةةحت الربإةةة  ةةك إلغةةااألول  

 احتمال ابخالف لييون ينام اليا فية اعتباراً، ولعل هذا هو  اهر املرييا النائيك.العإالش % حيلغى 19
يعتحتوا( ان خحت الربإة وإن كان كا فاً ناقصاً عن  ينن يل اليا   الناق   ن لة اليا   التام بان يإول العإالش )أيالثاني  

 االنبعاث عن العلة التا ة.)أو يإل(   ل كان علة ينا ة اعتبارية حيجمل له  ن لة اليا   التام )وهو العلم( حإذا نة  ن   نالواقل إال اننا 
 ل.حتأ  ،إال ان اليالم يف املصمل  وانه األول حيل  ه الرباين أو العي  ،والظاهر ينالي هما

 وص ى اهلل ع ى محمد وآل  الطاهرين
 

 "َتَجهَُّزوا ِلْ َعْرِض اأْلَْكَبرِ نُوَها قَبْبَل َأْن ُتوزَنُوا وَ زِ ُكْم قَبْبَل َأْن ُتَحاَسُبوا وَ َحاِسُبوا أَنْبُفسَ "ف )صلى اهلل عليه وآله(قال رسول اهلل  
 .99ص 11وسائل ال يعةف   

                                                           

 إذ متا ية انركية ال ينتوق  على متا ية اليا فية كما سبق. (1)


