
 (269)ه4114/ جمادى اآلخرة  82الثالثاء . ...................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

1 

 

 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
(586) 

 النائيني لإلستدالل بتراكم الظنون على حجية اإلجماع رد  
حجيقة اتمجقاب بقق الم الظنقوو، بقولققها موأك قا كسققل  علققى علققى اتسقلدالل أشقل   احملقق  النققائي  لكنن و 

ترالم الظنووا فهو مم ا ال يندرج حتت ضابط للي، إذ خيللف ذلق  بقاخلالم كراتقل الظنقوو واملقوارش واألشق ا   
  1م يصققن أو  عقق  ذلقق  كققدرلاجإ حلجيققة اتمجققاب فقققد لصقق  كققن تققرالم الظنققوو القطقق  للقق ل وقققد ال لصقق ، فققال
إشققلاله لقققمو  لمققا تقققر  فققال يصقققن  و  أإال  ،ب وتققرالم الظنققوو وإو لقققاو أقققو  يف السقققاة كنققه يف اتمجقققاب لمققا سققق

 بال الم على حجية الساة لذل . سلداللات
 مناقشتنا:
 لي، غا وارش إذ يرش عليهامما ال يندرج حتت ضابط ل هن  أبإشلاله على ترالم الظنوو  إو  وللن الظاهر 

 نقضاً: بالخبر المتواتر
لقق الم الظنققوو إ  حققد يو ققل  هققيكققن آحققاش ،نيققة، إ ققا  هترلب ققالقطعيققة رغققم  حجيلققه وإفققبققا م امللققواتر  نقضنناً:

 الفلاو  اليت تنلهي إ  اتمجاب حدسية، واألخبار اليت تنلهقي إ  اللقواتر حسقية، غقا وأببامل م به، والفرق  القط 
حتققت ضققابط للققي إذ لمققا خيللققف ذلقق  بققاخلالم كراتققل  عققدم انققدراج تققرالم الظنققووفققارق كققن  هققة إشققلاله وهققو 

 واألش ا  يف األخبارا وكوارشها الظنوو الظنوو واملوارش واألش ا  يف الفلاو ، خيللف باخلالم كراتل
 اخآخقر يفقيف شر قة ضقعيفة مث ا قم  2مالل صقيالظنوو فألو خم الثقة قد يفيد شر ةجإ ضقعيفة كقن الظقن  أما
اللواتر املفيد للقطق ، وققد يفيقد شر قة قويقة مث ا قم لنا لي لص  أو ألثر  خم كائة إ   مما قد حنلاجوهلذا أخر  

بعق  األكقور امل قم  قا  وإفقاملقوارش  وأمناالقطق ، لنقا  لي لص مخسوو خماجإ   مما قد يلفينااخآخر شر ة قوية أخر  
هققو لققذا فقققد ال لصقق  اللققواتر كققثالجإ، طققاعوو أو اللورونققا الللققأ الوبققاف الفققال ،  خفيققة أو بققعبة اللصققدي  للققوو كن

يلفقققي  القققذ  ققققدار كائقققة شققق ل كقققثالجإ علقققظ أكقققور أخقققر  ،قققاهرة، لقققاح اق السقققوق خبقققإاملفيقققد للقطققق  فيهقققا إال ب
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ة سقاذ ة األشق ا  فقألو األنفقظ فللفقة بقني بسقيط وأمناش صقاجإ،  وو ر بار علخإحلصول اللواتر املفيد للقط  فيه 
بققديقه سققرق أكوالققه، عققن ر يققة  وأبققار ثالثققني ش صققاجإ خبققإوعميقققة أو كلققللة، فقققد لصقق  للقق ل القطقق  كققن 

بقار كائقة شق ل للقدة ثقلقه بصقديقه أو للقدة تلقليله خإالقط  حىت كن آخر كنهم له، وقد ال لص  لل ل 
الناس، أ  امللوسقط كقنهم، كراتقل  طألوس وإفب  وفوق ذل   يف أخبار الناس ملا رآه كن لثرة لذ م أو اشلباههم

 .وعرضاجإ عريفاجإ 
األنفقظ،   خقلالمت اخاوذل  متاكقاجإ لقاخلالم كراتقل الظنقوو احلابقلة يف الفلقاو  وكوارشهقا وأش ابقها فقاأل

الظنقوو  خقلالمت اولواأل ،اباملسقائ  املقدعى عليهقا اتمجق خقلالمت اسطواألو  ،ياتلما سب ، وللن يف احلدس
 هذا الفقيه وذاك، للوو أحدمها كلسرعاجإ كثالجإ واخآخر كلثبلاجإ.. إخل.احلابلة كن فلو  

 وبمطلق الحس يات والحدسيات األخرى
قق كمننا العدالققة  وأيات األخققر ، للونققه عققاشالجإ يف احلدسققيات بنققاف علققى يققنق  عليققه  طلقق  احلدسققيات أو احلس 

العدالققة، ولققذل  الصققالة خلققف اتكققام ققق  حتاللققارب أحققال قبققول البي نققة علققى  وإفققيات، س ققولونققه ثقققة يف احل ،للققةك
لبققااجإ يف تلق يل عدالقة اخآخققرين فققد لصقق  ألحقدهم القطقق  أو   خلالفقاجإ إاألشق ا  خيللفققوو  وأوغقا ذلق ، كقق  

بينما ال لص  لآلخقر حقىت الظقن املطلق  كنهقا،  وأقوال كنه مسعهارآها وأفعال الة أحدهم كن ،واهر عدب طمئناوات
النجاشقي   يوث قلبا بني األعالم يف تلق يل الثققة، كصقداقاجإ، كقن غقاه ولقذا ققد   خلالمتا وإفولذل  خم الثقة 

ال قققد كلققارب الر ققاليني يف اللوثيقق  وعدكققه ألو بعفققهم  خققلالمإلمققا  ققد   ،لظالطوسققي وبققالع قققهيوث  ش صققاجإ ال 
ئنققاو حققىت كققن مخسققة أو حققىت الظققن كققن علققرة كققن القققرائن امللققوفرة بينمققا لصقق  لآلخققر االطم طمئنققاواتلصقق  لققه 

أو لونه ممن ألثر اللليق  النقق  عنقه أو لونقه كقن أبقحاب األبقول  كنها، للوو الراو  كن كلايخ الصدوق كثالجإ 
يف خم كرس  أو خم رواه هقو أو لونقه ممقن  أو لونه جميزاجإ للرواية لعدش كن األعالم أو لونه ممن كدحه املعصوم 

 ن يرو  الررائل واللواذ.. إخل.ال يرو  إال املللهر أو العلظ لونه مم
 وحاًل: تراكم الظنون ضابط كلي، ألن المدار النوع

األش ا  واملوارش  خلالمإبه  فر  مترالم الظنوو إ  حد يو ل القط   بنفسه ضابط للي، وال ي وأب وحاًل:
ولقيظ امللقل  كقنهم أو  ، 1مغقالبهمقياس فيه كلوسط النقاس أو املو وشر ات الظنوو، ألو املراش لونه ضابطاجإ نوعياجإ 

يف ا قم والعدالقة يف اللقاهد فقإو املقيقاس الوثاققة  الوثاققةأشىن شقيف، ولقذل  حقال كن الساذج الذ  يظن ويطمئن 
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جإ بقاحلج   النوعية أ  الظن الذ  لص  مللوسط الناس أو غالبهم ولذا ال يلوو الظن الل صي علقى ا قالم فقال 
 وكقا لقاويف األحلقام كنها كقا لقاو سواف  ،سلصحابواتواتقرار وسوق املسلمني النوعية، ل م الثقة والبي نة واليد 

وكققا  ،الماملوضققوعات، ولققذا رت يلقق و امللققهور الظققن الل صققي بالوفققاق وال عققدم الظققن الل صققي علققى ا ققيف 
 فلذل  امللواتر واتمجاب، وقبله الساة. ، لألو املدار النوب ال الل الإذل  

 ة العاديةلإلستدالل بالمالزم رده 
علققى أكققر إو   سققنيو املر  علققى املالزكققة العاشيققة بقولققها موأك ققا كسققل  املالزكققة العاشيققةا فاتفققاق  أشققل   كمننا

ورضا الرئيظ جمال  وأك ا إذا اتفق   سنيو املر  لاو نلأ عن تواطئهم على ذل  لاو للوهم املالزكة العاشية بني إمجاب 
 . 1مرضا الرئيظ وال ميلن شعو  املالزكة  اشةجإ اتتفاق بال تواطئ كنهم على ذل ، فهو مم ا ال يالزم ع

نَرلم اللَن ُ واللواطؤ هو اللواف  أو اللماث ، قال تعا ا  ُُا ِعنَدةم منا حم واملقراش بقه  ،واأ  ليوافققوا أو ميقاثل  2ملُِيواِطن
احللققم إ  اتكققام فهققذا هققو الققذ   اسققبو يطققأ أحققدهم كوطققأ اخآخققر عققن قصققد وإللفققات وأو ين وألبققا  أ  هنققا هققو ال

حصق  اللوافق  كقنهم بقال ، علقظ مكقا إذا حلم فيه النائي  باملالزكقة العاشيقة بقني إتفقاق املر وسقني ورأ  اتكقام 
 الزكة  لما قال.املال يالزم عاشة رضا الرئيظ وال ميلن شعو   تواطئ كنهم على ذل  فهو

 المناقشة: ال مجال لجريان كالم  في السيرة
كقورش لالكقه  وهقوكا ذلره كن احملال العريف يف مالساة  وهقي كقورش لالكنقا وكقن املسقلبعد  قداجإ يف اتمجقاب  ولكن  
ا 
قققالف أو  لالكنققا عققن سققاة اللققيعة لافققة أو املسققلمني لافققة إذا لانققت فالفققة لسققاة الع  وأيف السققاة فلفققر   أمننا

يلونقوا بقأمجعهم، حقىت كقن شوو كواطقأة، ققد اتفققوا  وألانت فيما ال ساة فيقه للعققالف لالعباشيقات، فليقف يعقق  
 ؟تلقوه كن املعصوم  او يلونوا قدكن غا و بدفةجإ قاطبة على هذا األكر، لاتفطار عند املررب ال الرروب، 

 وفي اإلجماع مستبعد، على تفصيل
مجيعقققاجإ يف اتمجقققاب احملصققق   إذا و قققدناهمفيهقققا  قققداجإ لافقققة احملقققلمالت األخقققر   عدسقققلبت  يف اتمجقققاب فألنقققه  وأمنننا
أو  يلقققوو بقققاشراجإ كقققن اتكقققام  وأ، ققققد تبنقققوا رايقققاجإ، إال  خابقققة للققققدكاف واملعابقققرين للمعصقققوكني  3ماحلقيققققي

م أو يلقوو بقدور القرأ  ا مق  عليقه، عقن هقو  كقن لق  واحقد واحقد كقنه وأكا، إذ احملقلمالتا كسلنداجإ إ  حجٍة 
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لق  ذلق  ونظقائره، لقو و قد، حمقال عقاشةجإ   و  إفق ،كقةعن قوة غفبية أو عن قياس أو عن اسلحساو أو عقن تقليقد للعا
كنهم واألبويل، احمللاو وامللساه ، املأنوس بالروايات واملأنوس بالعقليقات،  خبار األينطب  على لافة العلمافا  وأ

لقوهنم أخقذوه عقن املعصقوم أو عقن شليق    حلمقالإفال يبقى إال  ..اوهلذ عنهم.. القريل كن العاكة وذوقهم والبعيد
 .برر  كسل  املالزكة العاشية نهأ، ك  هذا األخا على وقد اعلمد  ،يناكعلم رت يص  إل
املر وسقني علقى  طبقاقإلرأ  الرئيظ كقن  تفاقهم لاشف عن رأ  املعصوم باملباشرة، لحدسٍ إا إو  وبعبارة أخر 

للمق  أو خقم  طة ل قم كعلقم ققد خفقي علينقا. نعقم ذلق  للقه لقو رت يلقن يف املققام أبق  أو قاعقدة ، أو بالواسقأكر
لمققا   ،ال لصق  حينئقٍذ القطقق  كقن إمجقاعهم برأيقه  نقهإف عقالئيقاجإ لونقه الو قه يف فلقاويهم وإمجققاعهم ورت  قده شاالجإ 

  فلأك  . أشار إليه 
ين اللققالم وشفعققاجإ لققبع  كققا أورشنققاه عليققه فالحقق  وتأكقق  قققالا الفائققدة نققذلر متققام عبارتققه فققاو فيهققا تنققق ولتمننال

مفاتنصاما أو  الذ  ميلقن أو يقد عى، هقو أو يلقوو اتفقاق العلمقاف لاشقفاجإ عقن و قوش شليق  كعلقم عنقد ا معقني  
ه كقق  و ققوش ذلقق  وللققن هققذا إذا رت يلققن يف كققورش اتمجققاب أبقق  أو قاعققدة أو شليقق  علققى وفقق  كققا اتفقققوا عليققه، فإن قق

 تفاق أحد هذه األكور، فال يللف اتفاقهم عن و وش شلي  آخر وراف ذل .لم  أو يلوو كسلند اتل
إ  زكقاو  حممقد بقن كسقلمو زرارةلقق كن زكاو الصقحابة املعابقرين لألئمقة  تفاق كسلمراجإ نعما لو لاو ات

ل  وال يللفققت إ  القاعققدة أو عققن رضقاف املعصققوم بقذ قطعيقاجإ  أربقاب الفلققو  إ  زكقن امللققأخرين، فهقو يللققف للققفاجإ 
تفقاق كقن زكقاو تفاق ممقا ال سقبي  إليقه، بق  الققدر اململقن هقو حتصقي  اتحتصي  كث  هذا ات  أو  إال    األب  املواف 

ه يللقف عققن و قوش شليقق  كعلقم عنققد بق  أقصققاه أن ق تفقاق ال يللققف عقن نفقظ رضققاه أربقاب الفلقو ، وهققذا ات
 . 1م بال كدرك تفاق يف الفلو  اق احاجإ ه ال ميلن اتقاعدة، فإن   الل  إذا رت يلن يف املورش أب  أو

 .رفلدب   وعلى أية حال فانه إو ورش يف اتمجاب كا احلمله فانه ال يرش يف الساة العاكة اللاكة أبداجإ.
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

 
أملمِة ومأمحمَب ذمِلكم ِإَن الَل م عمَز ومجمَل كمرِهم ِإل  قالا  عن أيب عبد اهلل  حماحم الَناِس بنمع ِضِهم  عملمى بنمع ٍض ِفي ال ممس 

أملم وميُط لمبم مما ِعن دمهُ  ِسِ ، ِإَن الَل م عمَز ومجمَل ُيِحبُّ أمن  ُيس   لِننمف 
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