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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .اعدائهم أمجعني وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم احلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على

وذكرنا انه لو اعتمدنا يف وجوب النظر على االيات والروايات فقد يف اصول املعارف كان البحث حول وجوب النظر واالستدالل اي االجتهاد 
استفدنا وجوب النظر من االيات والروايات اي كوننا ذلك  هوألن الفرض  )لان وجوب النظر يتوقف على النق(يستشكل على ذلك بلزوم الدور ببيان 

كون بالنظر اذ باالستدالل فان ثبوت االيات والروايات ي) وبالعكس اي النقل يتوقف على وجوب النظر (بالنقل فوجوب النظر موقوف على النقل 
   ١وايل حجية ظواهر الكتاببحث والنظر نصل اىل ثبوت وحجية الرواية لوا واالجتهاد

فيها ، اذ ناقش م) موقوف على وجوب النظر  ٢النقل(ان الكربى ليست بصحيحة فان  ولقفن الوجه الثالثوذكرنا ان الدور مندفع بوجوه وصلنا اىل 
مر ثبويت على نفس النظر ألنه ال يعقل ان نقول ان النقل موقوف على وجوب النظر ألن النقل اعلى وجوب النظر بل النقل موقوف  ليس النقل موقوفا

من عامل االعتبار ووجود الرواية من  )الوجوب(فان  )الوجوب(مها امران ثبوتيان ال يعقل ان يتفرعا على اذ سواء فسرناه بوجود الرواية ام حجية الرواية 
احلجية امر اعتباري لكن ؟ نعم  اءما هو من مقولة االعتبار ومن عامل االنشالفعل على  من مقولة فكيف يتفرع ما هو)مقولة الفعلاي من (عامل احلقيقة 

ان وقد ال تكون فاالستدالل اذ سواء وجب االجتهاد واالستدالل والنظر ام مل جيب فالرواية قد تكون حجة النظر وعلى وجوب ع حجية الرواية ال تتفر
اذن حجية ،كفاين التقليد ام مل جيب احدمها  الرواية تكون حجة ان استجمعت شرائط احلجية بان رواها الثقة مثال فهي حجة سواء وجب االجتهاد ام

الكربى يف القياس الصحيح ان تكون ف، اذن الكربى خمدوشة  ،شرعي بوجوب االجتهاد ووجوب النظر كما هو واضحالكم احلعلى  ةالرواية غري متوقف
النظر موقوف على النظر فلو نظرت وتأملت وجوب النظر موقوف على النقل والنقل موقوف النظر فتكون النتيجة ان وجوب :الذي شكلناه هكذا

من الواجبات  و ، ةكما انك لواجتهدت ووصلت اىل واجبات كثرية وحمرمات كثريوذلك دت لوصلت اىل وجوب النظر وهذا ال اشكال فيه هواجت
  وجوب النظر 

 )وجوب النظر موقوف على النظر(: كون هكذاتيف حتصيل احلاصل ألن النتيجة حمذور اخر هو قد يشكل بان هذا التفصي من الدور يوقعنا  لكن
؟ وهل اال طلب مر بهكان املأمور به متحققا فكيف يؤ اذاانه لو نظرت واجتهدت لوجب علي النظر واالجتهاد وهو طلب احلاصل وهذا ال يعقل فاي 

  ) كذلك تفصيالً او امجاالالنظر متوقف على او تفصيال وجوب النظر امجاال (اشكال حتصيل احلاصل هذا هو احلاصل؟
ما هو املقصود بوجوب النظر اذ نقول ) وجوب النظر موقوف على النقل(االصغر من الصغرى  نقول انه قد حصل خلط يف هذا القياس يف:واجلواب
   ثبوتا ؟ )وجوب النظر(صود ام املق )العلم بوجوب النظر( ؟ هل املقصود

او املقصود ان ؟ ان نفس الوجوب موقوف على النقل منه قصد ، هذا الوجوب هل يقد ال اعلمه قد اعلمه و،  من الشارع  وهو املنشأوجوب النظر ان ف
العلم بوجوب النظر موقوف على  :العلم به موقوف على النقل؟فان كان اجلواب ان املقصود هو العلم به فال حتصيل للحاصل ألن القياس هكذا يكون 

لكن الصحيح وجوب النظر  تصور ان النظر يتفرع عليهاملستشكل ان ف، اخللط منشأ هذا هو ، و  )يكلوجب عل(ال  )لعلمت بوجوبه(النظر فلو نظرت 
  .  النظر يتفرع عليه العلم بوجوب النظر وليس وجوبهان 

جوب النظر لعلم يف االيات والروايات فلو استظهر وفانه لو اجتهد يف البجث ال يعلم بوجوب النظر وعدمه يف شؤون العقائد من ان  :وببيان مبسط
باالجتهاد اىل استحباب  فانه باالجتهاد وصل اىل وجوب النظر كما وصل حتصيل احلاصلمنه  لزممشكلة فيه وال ي من هذا النظر وجوب النظر وهذا ال

  . صالة الليل فال حمذور
حتصيل من غري لزوم موقوف على النظر  وهو) ظرالعلم بوجوب الن(هو ) وجوب النظر(ان املراد باالصغر يف الصغرى: نقول  الشق االولحول  اًاذ

  يولد لك العلم باملؤدى والنظر من شأنه ان للحاصل ألن االجتهاد 
وجوب النظر نفسه موقوف : فيكون القياس هكذانفس الوجوب وليس العلم بالوجوب هو ) وجوب النظر(املراد لو قلنا ان ف:  واما الشق الثاين

ان :الصحيح يف الصغرى هوان فيل احلاصل وقلنا هنا خلط زم حتصوالنقل موقوف على النظر فوجوب النظر اي نفسه موقوفا على النظر فيل على النقل

                                                             
  .بل واصل وجوده اذ هو موقوف على النظر  - ١
 )النقل(ح وجود النقل وحجية النقل نعرب عن كليهما مبصطل - ٢
  



النظر فوجوب النظر موقوف على ان الشارع لو انشأ وجوب النظر لوجب :توضيحه  ،وليس موقوفا على النقل  )اجلعل(وجوب النظر موقوف على 
 حاكية وغري منشئة فوجوب النظر توقف يف مرحلة الثبوت علىالناقلة ه الوجوب ومل يتوقف على النقل وامنا النقل حاكي فالرواية ي انشائارع اجعل الش

  .بالوجوب توقف على النقل  جعل الشارع له مث علمنا
 قوف على جعل الشارع هلذا الوجوب مث علميفوجوب النظر ثبوتا مو:خلط بني اربعة مطالب يف عاملي الثبوت واالثباتحدث  :وبعبارة اخرى 

،  جعل ونقل: اي من الشارع امران ) فعلمت  -دفوجب  -جفنقل  -ب جعل  -أ(   اي ان الشارع بوجوب النظر موقوف على نقل الشارع  )اثباتا(
ان هذا اجلواب الثالث ليس نفس جواب وذا البيان ظهر ،  )الدور(فتوهم وعلم بذلك الوجوب فهذه االربعة اختلطت  ٣ومن قبلي امران وجوب

  . والنتيجة انه ال دور باملرة،  الفصول
فكيف استدل بالقران على من ال يعتقد به فهو لغو وغري مفيد وانه كيف يستدل بالنقل على من ال يعتقد به ): اشكال اللغويه( االشكال الثاين

  :ان يقبلهعليه تام وجيب ايضا حبسب مبىن الفيلسوف ا ، وعدد منه واجلواب من اربع وجوه وذلك ال يصدر من احلكيم؟
   :ان هذا االستدالل اخص من املدعى بكثري فهو عليل ألنا نقول:الوجه االول

الكثري من االيات والروايات متضمنة لالستدالل العقلي فنحن نستدل على اخلصم بالنقل ظاهرا ان بل كونه صرف نقل ليس كل نقل متمحض يف  :اوالً
كالم فليكن ريد االحتكام اىل العقل،يفيلسوف قطعا اذ الوهذا غري مضر  ا لالستدالل العقلي امنا النقل لوحظ طريق احلقيقة هو استدالل بالعقل ولكن يف

نقل يما وك -على اقل فروض–العلمي يطرح للنقاش للالستدالل العقلي و امتضمن، وكونه اىل جوار رأي افالطون منقوال املعصوم عليه السالم 
  لتضمنه االستدالل العقلي  اية قرانية او قول املعصوم عليه السالم ة فليكن احد االقوالاراء الفالسفة يف املسالالفيلسوف 

فكيف صح نقل رأي هذا وذاك ومغمورين اينقل ست اقوال لفالسفة مشهورين  الذهينمبحث الوجود يف  صاحب املنظومةان  ومما يوضح ذلك
ان الكثري من االدلة النقلية متضمنة هو الول ااذن اجلواب عضها بل بداهة بطالنه وال ينقل كالم املعصوم او القران الكرمي ؟ على تناقضها و ضعف ب

  :مثالنيللتربك كشاهد على ذلك و ونذكر نقلها يف الكتب الفلسفية االستداللية  -عقال–فيجب لالستدالل العقلي 
  ؟على الوحدانية يف العديد من الكتب كدليل فلماذا ال يذكر ) ال اهللا لفسدتالو كان فيهما اهلة ا(قوله تعاىل :االول
ال شريك  اًذإرسله ف وحيث مل تأت)ألتتك رسله(ة عقلية مث يذكر ثالث ادل)كان لربك شريك ه لوبين ان واعلم يا(عليه السالم قول امري املؤمنني  :الثاين

سلطانه اين عالئم فنحن نرى اثار ملك ربنا و) وسلطانه ولرأيت اثار ملكه(احلكمة يف املرحلة السابقة  افتراض قبول احلكمةوهذا برهان عقلي مبين على 
وهذا النظم يكشف حيكم الكون كله  ٤فنحن نرى نظما واحدا ) النظم(اىل برهان فيما يشري كان وسلطانه وهذا استالل عقلي يشري  فاين اثار شريكه لو

فهذا الشريك مثال ونعرف صفاته واا عني ذاته مثال له وانه خلق اجلنه والنار افربنا واهلنا نعرف افع)رفت افعاله وصفاتهولع( عن اله خالق واحد عظيم 
اذن هذه االيات والروايات وامثاهلا مثال  ،وما صفاته وهل هي عني ذاته ام ال؟ اىل اخر ما يتفرع على هذا البحث من االستدالل  ؟ما هي افعالهاملدعى 

  ؟ فلم مل ، العلمي املعمق املتضمن لالستدالل ) النقل (ـل
يف أ..(يشري له قوله تعاىل االدلة الفطرية وهذا مفتاح جلواب الحق بل وادلة االدلة العقلية  ان النقل يتضمن الكثري منهو اجلواب االول  واحلاصل ان

فهذا ..) ايف اهللا شك(..وابواجل)ا اليه مريبنا لفي شك مما تدعونوان( يشككونمقابل الذين فهذا دليل فطري ) اهللا شك فاطر السموت  واالرض 
   .... شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين نوتايت التتمة ا استدالل فطري ال عقلي

  
 

                                                             
  )من قبلي(اي وجوب متعلق يب لذا عربنا ب  - ٣
  )ومن كل شيء خلق زوجني اثنني(ب و موجب او شبه ذلك قال تعاىل لبناء الكون كله على قاعدة الزوجية من ذكر و انثى او قطب سا(ومن معامله  - ٤
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