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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
(17) 
 االستدالل برواية القمي على إرادة اليقين من الظن

وعد أصحابه ليلة رفعه اهلل  : )قال: إن عيسى رواية القمي يف تفسريه عن اإلمام الباقر  ،ظنى إرادة اليقني من الويدل عل
إليه فاجتمعوا إليه عند املساء، وهم اثنا عشر رجاًل فأدخلهم بيتاً مث خرج عليهم من عني يف زاويةة البيةو وهةو يةنفس رأسةه مةن املةاء، 

نه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقةى عليةه حةبحي فيقتةص ويصةلو ويكةون معةي يف درجة ، فقال: إن اهلل أوحى إيّل أ
: أمةا أن مةنكم ملةن يكفةر ل قبةص أن يصةب  اثنة  عشةرة  فقال حاب منهم: أنا يةا رو  اهلل، قةال: فأنةو هةو فا، فقةال سةم عيسةى 

سةى: إن سةّ  بة ل  يف نفسة  فلةتكن هةو، مث قةال سةم عيسةى: أمةا أنكةم فقال عي ،(1)اهللكفرة، فقال له رجص منهم: أنا هو يا نيب 
 ستفرتقون بعدي على ثالث فرق، فرقتني مفرتيتني على اهلل يف النار وفرقة تّتبع مشعون صادقة على اهلل يف اجلنة، مث رفع اهلل عيسى 

من ليلتهم فأخ وا الرجص الة ي قةال لةه عيسةى  ى إليه من زاوية البيو وهم ينظرون إليه، مث قال: إّن اليهود جاءت يف طلو عيس
وكفر ال ي  ،فقتص و صلو إن منكم ملن يكفر ل قبص أن يصب  اثن  عشرة كفرة و أخ وا الشاب ال ي ألقي عليه حب  عيسى 

  (2)(كفر قبص أن تصب  اثن  عشرة كفرةي قال له عيسى 
ةةاحلةةواري كةةان قةةد ألقةةى اهلل عليةةه واالسةةتدالل كمةةا سةةبن مةةن ان الظةةاهر انةةم قطعةةوا ألن فلةة    ُصننَنعا اللِنن   وهةةو مةةن  ه عيسةةىب  ح 

 .(3)ء   اِلذي أاتَنقانا ُكِل شايَ 
 الجواب عن شبهة كذب عامة الناس

سبن كالم الشيخ الطوسي )فان قيص: كيف جيوز من اخللن العظيم ان خيربوا بالشيء على خالف ما هوبه، وقد علمنا كثرة  تتمة:
ومع كثرهتم اخربوا ان عيسى صلو وقتص، فكيف جيوزان يكونةوا مةع كثةرهتم كة ابنيئ ولةزن جةاز هة ا ش نثةن بشةيء  اليهود والنصارى،

 (4)(...من االخبار اصال ويؤدي فل  إىل قول السنمية! قلنا
انم بةمبةا حاصةله مةع إضةافة منةا: على الشبهة األوىل وهي: )فكيف جيوز ان يكونوا مع كثرهتم كة ابني(  وقد أجاب الشيخ 

صادقون حسو معتقدهم، فقد اخطأوا لكنهم حيث كانوا معتقدين فهم صادقون مبعىن مطابقة خربهم العتقادهم وإن كانوا كةافبني 
مبعىن عدم مطابقة خربهم للواقع، ومرج  اختيار املعىن األول للك ب والصةدق هةو ان هةاهر األفعةال القصةدية فليسةوا كةافبني حيةث  

يف كةةص فعةةص أسةةند إىل    فيةةه، حسةةو القاعةةدةخةةأ  فةةال يصةةدق علةةيهم انةةم كةة بوا ،ةة ا اللحةةا ، ألن الكةة ب كةةانوا يعتقةةدون مبةةا قةةالوا 
، القصد وااللتفات إليه وإال كان خطأ ال ك باً، فقد مشى الطوسي على املقياس األول للصدق والكة ب، وأمةا ثالةث املقةايي  فاعله

 اقع معاً.لو اد و عتق  فهو ان الصدق هو املطابقة للم
 والتواتر لجواب عن شبهة عدم حجية خبر الثقةا

 (.صالً أالثانية وهي: )ولزن جاز ه ا ش نثن بشيء من االخبار  ةهبلكن الشيخ ش جيو عن الش
 :وجهنياجلواب عنها من : ميكن أقول

غةري لةدليص  لةبعس أواًل: انه وإن جاز الك ب أو اخلطأ، يف بعس األخبار، كه ا اخلرب، لكن مةا مةن عةام إال وقةد خةر، وخةروج ا
                                                           

 وكان كاملستفهم. (1)
 .103ص 1علي بن إبراهيم بن هاحم القمي، تفسري القمي، مؤسسة دار الكتاب ة قم، ج (2)
 .88سورة النمص: اآلية  (3)
 .384ص 3الشيخ الطوسي، التبيان يف تفسري القرآن، احياء الرتاث العرل ة بريوت ج (4)
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وِّز فيهاو د هاهرها ر  ية  ، كما ان كثرياً من الظواهر، ومنها العمومات، ش عام كأصص    مضر حبجية اخلرب لكنهةا تبقةى علةى   خ صِّصو أو ُت 
 كونا األصص احملمول عليه اللفظ عند عدم القرينة.

وامنا  ناتنالُنوُ  والقةرآن بةالقطع و ةا أخةربا بةة ا بالرسول ثانياً: حنن إمنا رفضنا إخبارهم بصلو املسي  لعلمنا خبطأهم،، إف افعن
وإمنا ش يكن هنا  ،عن ح ، حجة )اخللن العظيم( حسو تعبريه، مع كونهولوال فل  لكان إخبار  (1)واما صالاُبوُ  والك َن ُشبِّ ا لاُهمَ 

 إال مةةع العلةةم خبالفةةه لعظةةيم عةةن حةة  حجةةةوكةة ا اخبةةار اخللةةن ا ، واحلاصةةص: ان خةةرب الثقةةة حجةةةالقطعةةي باملعةةار  حجةةة ألنةةه ابتلةةي
لُننوُ  وامننا صاننلاُبوُ  والك ننَن ُشننبِّ ا لاُهننمَ بةةدليص قطعةةي السةةند والداللةةة كاآليةةة الشةةريفة  العلةةم مبنشةةأ اخلطةةأ أو مةةع التهمةةة مةةع أو  وامننا  ناتنا

 النوعية العقالئية.
 وربما أريد من الظن، االطمئنان -ج

وقد جياب عن االستدالل باآلية، بوجه آخر قسيم مع الوجه الثاين املاضي فانه معه على سبيص البدل، وهو ان املراد من الظن يف 
 هو االطمزنان والة ي هةو قسةيم للعلةم وللظةن بةاملعىن العةريف، إف هةو مةثاًل الظةن ما لاُهَم ب    م َن ع َلم  إ الِ اتِّباعا الِظنِّ اآلية الشريفة 

% مثاًل، إف يبقى يف االطمزنان احتمال اخلالف عك  العلم، لكنةه ضةعيف جةداً، عكة  الظةن إف احتمةال اخلةالف فيةه 88بدرجة 
: اليقةني عةن ل ةبأ  أو عةن كمةا يف لسةان العةرب، ونضةيفوه ا قسيم للوجه السابن )وهو ان يةراد بةالظن اليقةني عةن تةدبر   ،(2)ضعيف

 نةةةً اليهةةود الةة ي اعتقةةدوا بصةةلو عيسةةى عةةرب إخبةةار ريسةةائهم سةةم مث رييةةتهم ملصةةلوب مةةا مقرت  عةةوامخةةرب ( والةة ي يؤيةةد هةة ا الوجةةه ان 
بدعوى ريسائهم انه املسي ، قد يقال انم ش يكونوا قاطعني، بةص مطمزنةني مةع ريةو  مةا أو احتمةال خةالف مةا  والوجةه فيةه االعتبةار 

، م ريسائها الظاملني حيزاً إال انه كثرياً ما يكون مشوباً بالريو، وأما اآليةةن الناس وإن اعتقدت من كالألفاما االعتبار  :ميةواآلية الكر 
َن ُ   لافيفلقوله تعاىل:  وهي العمدة، فةان الشة  ال جيتمةع مةع اليقةني ولةو كةان خربيةاً أو عةن  إ الِ اتِّبناعا الظِننِّ مع قولةه  شاكٍّ م 

بن تفسري اللغويني للش  بانةه خةالف اليقةني، فةالظن يف اآليةة ال يةراد بةه ، بص جيتمع مع الريو وقد سألن الش  خالف اليقني ب ل  
 .منه ومن الظن باملعىن العريف )األخر( اليقني )وهو أحد معاين الظن( بص االطمزنان أو األعم

و كان املراد عهدة اجلواب، عك  ما لتقع يرد اإلحكال على املشهور أيضاً، إف يقولون حبجية االطمزنان فعليهم  :(3)األولفعلى 
 من الظن يف اآلية الظن العريف املغاير لالطمزنان فان علينا تقع عهدة اجلواب  إف رأيناه حجة.

فعلةةى املشةةهور تقةةع عهةةدة اجلةةواب عةةن خصةةوص مشولةةه  (نةةانلألربعةةة )الةةوهم والشةة  والظةةن واالطمز ةعامةةفاآليةةة  :(4)الثةةاينوعلةةى 
كما علينا ان جنيو يف خصةوص الظةن،   ، وقد فعلوا،بنحو املنفصص على رأي آخريستثنوه بنحو املتصص على رأي و لالطمزنان إال ان 

دة ان املراد من الظن يف اآلية جممص: هص هةو الظةن بةاملعىن األخةرئ أو االطمزنةانئ أو اليقةني غةري العيةاينئ أو مالعلكن  (5)وقد فعلنا
ي ال نعلم املشار إليه فيه ألننا ال نعلم ان هنهم من أي مشرية إىل حدث خارج األن ش  باملعىن األخر،الجمموعهائ أو الثالثة مع 

اخلةةام  إف علةةى الثةةاين والثالةةث ال يعةةم الرابةةع و علةةى عةةدم حجيةةة الظةةن إال مةةع إحةةراز األول أو  (6)،ةةا  االسةةتدالل فةةال يصةة نةةوك كةةان
 وصلى اهلل على محمد وال  الطيبين الطاهرين الظن املبحوث عنه هنا وهو املعىن األخر. فتأمص.

عاة  ماوااط نا أاَهوااُلُهِن عاظ يماٌة: ع َندا اَلوافااة  واف ي اَلقاَبر  واع  : رسول اهلل  قال َندا النُُّشور  ُحبِّي واُحبُّ أاَهل  بناَيت ي نااف ٌع ف ي سابنَ
سااب  واع َندا اَلم يزاان  واع َندا الصِّرااط    (.360ص 2ج: اخلصال)   واع َندا اَلك تااب  واع َندا اَلح 

                                                           

 .151سورة النساء: اآلية  (1)
 أي من دون قيد جداً. (2)
 ن يراد باليقني االطمزنان.ا (3)
 ان يراد باليقني األعم من األربعة. (4)
 إف أجبنا مبا مضى وستأيت أجوبة أخرى. (5)
 أي لو ش تفدنا القرائن السابقة )كإلقاء الشَّب ه وانه متقن.. اخل( العلم بأحد األطراف. (6)
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