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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
(21) 

 القوانين: اآليات ظنية فاالستدالل بها محال
)وأجااب بعاا املعاصارين: بامفا مفاا   :صولالقوانني عن اإلشكال السابق بقوله، على ما نقله عنه الف وقد عّبر صاحب

هذه اآليات حرمة العمل بالظنر مطلقاً، فإف صحر لزم منه حرماة العمال  اا أي؛ااَّ ألفا مفا هاا ال عزياد علاى الظان، وماا يلازم 
 .(1)من وجو ه عدمه فهو حمال(

 سترشدينأجوبة الفصول وهداية الم
وأجاااب يف الفصااول عاان اإلشااكال بقولااه: )وفيااه نظاارَّ ألفا امل بااا ر ماان النهااي عاان العماال بااالظنر علااى عقاادير  ونااه  نيراااً 
النهااي عاان العماال  ااا عاادا هااذا الظاانر، ماا  أفا ععماايم حكمااه إم نفسااه يوجااب الل،ااو املم ناا  صاادوره عاان احلكاايم، علااى أفا 

لظاانر ال،ااك الك اااا، أو الظاانر احلاصاال ماان خااّب الواحاادَّ لقيااام اإلمجااا  علااى حليااة املقصااو  لاايع مناا  حليرااة  اال  اانر، باال ا
الظاانر املساا ند إم  اااهر الك اااب يف حااق ا  هااد، حياا ث ال يعارضااه مااا كبااه حثلري ااه عنااده،  مااا هااو ال راامف يف  االر حلااة 

 اهريرة(
(2). 

ل من  اهر الك ااب مان الظناوف الاّ  لر القاا   )ويدفعها: أفر الظنر احلاص :ا ما أجاب الرازي يف هداية املسرتشدين ب
على حلري ها، فال مان  من االعركال عليها(
 :  هالثال  بإي؛احه مث مناقاجلواب وهو كال  أجوبة الفصول فلنبدأ من  (3)

 الجواب األول: الظواهر حجة قطعاً، وهي الرادعة عن الظن
هاال الظاان بقااول مطلااق حلااة أو ال، فااال بااد،  ااي ال علاازم  أمااا عوضاايفه: فهااو اف حماال الناازا  هااو حليااة الظاان مطلقاااً أي
)أو علااى انااه حلااة( و ااواهر الك اااب )ومنهااا عاادم حلي ااه املصااا رة أو الاادور أو مااا أشاابه، ماان إقامااة الاادليل القطعااي علااى 

هاااا للظااان لكااان حلي  كاااةً ور  اآلياااات الناهياااة عااان إعباااا  الظااان(  ليااال قطعاااي  عاااا اف حلي هاااا مقطاااو   اااا فإ اااا وإف  اناااه م
 .(4)حلي هو ما اف  نية الطريق ال عنايف قطعية احلكم فا ا ال عنايف قطعية  ،وعةمقط

                                                           

 6ال يخ حممد حسني احلائري االصفهاين، الفصول ال،روية يف األصول الفقهياة، مر از املرع؛اى إلحياارت الارتاب والبفاوب اإلساالمية،   (1)
 .222ص

 .226-222املصدر: ص (2)
 .343-333ص 3شدين، مسسسة الن ر اإلسالمي ا قم،  حممد عقي الرازي، هداية املسرت  (3)
 إف مل يرج  ذاك إم هذا. (4)
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 األدلة على قطعية حجية ظواهر الكتاب
مة املساا قرة علااى العماال بااالظواهر باال اف ساالر وأمااا الاادليل القطعااي علااى حليااة  ااواهر الك اااب فهااو أواًل: سااكة العقااالرت امل

فهاذا مان جهاة ومان جهاة  (1)على العمل  ا ولوال العمال  اا الخ ال نظاام حيااهم  لاه لنفلو افة امللل وابنارت حياة العقالرت 
أخرى فاف ال ار  مل خير  عن هذه الطريقة قطعاً وإال لكاف عليه البياف بم لة وافية قطعية،  ما صن  يف القياس إذ ر   عناه 

ْما ْ :  له وم  قوله ععاام  يف الع رات من الروايات بعبارات صرحية، ومن ذلك َْ قَاوس  (2)َوماا َأرسَسالسنا ْمانس َرٍساولال ْ الل بْْلساا
ْعظَااةل لْلسٍمتلقااينَ و ًْ َوَموس ُْ َوٍهااد َل لْلنلااا نقطاا  بانااه اع ااّب  ااواهر  لماعااه حلااة، إضااافة إم الروايااات امل  لفااة  (3)هاا ا بَيااا

 قوله واعرة الدالة على وجوب ال مسك بالثقلني و  الروايات امل   الدالة على لزوم إعبا  الظواهر أو الّ عفيد ا ا من احملكمات
    عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن حممد قاال:  ما يف االح لا ْمْنيَن فَاَقاَل َلٍ  رٍَجلل ْ نِّي  ...َخَطَب َأْميٍر السٍمؤس

َْ َوال ْساايْر السٍقارس  اَياَء ْفاي رَافس اَداَد َأشس ََ َوأَبْااي َورل َوالسْمقس ٍُ ْمانس َسالسَما اْديَم َمااا  رَِّوايَاْة َعاْن النلبْاايِّ َساْمعس ٍُ ْمنساَ  َرصس َوَساْمعس
ََحاْدياْث َعان النلبْايِّ  َْ َواألس ْسايْر السٍقارس  اَياَء َيْثياَرًي ْفاي رَافس ُْ َأشس ٍُ ْفاي أَيساْدا النلاا ٍهمس َورَأَيس ٍُ ْمناس ااْلٍفونَاٍهمس   َسْمعس ََ اٍتمس ٍر َوأَناس

َل َوْلَ  بَاْطلل فَاتاَ  ََ َأ ََ ٍمتَاَعمِّْديَن َعلَاى النلبْايِّ َورَازسٍعٍمو ْ بٍو َُ َيكس بَاَل َعْلاي   َرْ النلا َْقاس ِْْهمس قَااَل َف ََ بْاارَا ََ السٍقارس  اٍرو َويٍاَفسِّ
 َقاً وََياْ باً َونَاْسا ُْ َحقاااً َوبَااْطاًل َوْصادس َل ْفاي أَيساْدا النلاا َهْم السَجاَواَب ْ  َُ فَاافاس نسٍساوخاً َوَخاصاااً اً َومَ َعَليسْ  فَاَقااَل لَاٍ  َساَْلس

َكماً َوٍمَتَشاْبهاً َوْحفسظاً َوَوَهماً َوَقدس ٍيْ َب َعلَاى َرٍساوْل الللاْ  َوٍهاَو َحاي  َحتلاى قَااَي َخْطيبا ٍُ قَادس  َوَعامااً َوٍمحس اً فَاَقااَل أَياهَهاا النلاا
اداً فَالسَيَتبَااول  ابَاٍة َفَمانس َيااَ َب َعلَايل ٍمتَاَعمِّ َعااَدٍ  ْماَن النلااْر َوْ نلَماا أَرَااَل بْالسَحااْديْث َأرسبَاَعاٍة رَْجاالال لَايسَ  َلٍهاامس َيثٍااَرتس َعلَايل السَك ل أس َمقس

فاً لْللْ  رَاَعاَلى َورَاعسْظيماً ْلَرٍساولْ  ...َخاْم ل  ْ بس َعَلى الللْ  َواَل َعَلى َرٍسوْلْ  ٍمبسْغضل لْلسَكْ ْب َخوس َولَامس  الللاْ   َو َخٍر َلمس َيكس
ٍقفس ْمنساٍ  َوَحْفاَظ  يَاٍهمل  ْهاْ  َفَجااَء بْاْ  َعلَاى َماا َساْمَعٍ  لَامس يَاْزدس ْفياْ  َولَامس يَااناس ََ فَاَعْماَل بْاْ  ْبْ  َبلس َحْفَظ َماا َساْمَع َعلَاى َوجس النلاْسا

اااَّل َوالسَعااايل فَاَوَ ااَع ٍياالل َشاايس  ََ ََ َوَجنلااَب َعنسااٍ  َوَعااَرََّ الس ْ ااَعٍ  وَ   َوَحْفااَظ السَمنسٍسااو ََ ءال َموس َكااَم َوقَاادس َيااا َعااَرََّ السٍمَتَشاااْبَ  َوالسٍمحس
ٍَ ْمنس َرٍسوْل الللْ   َمٍعٍ  َمنس اَل يَاعسْرٍَّ َما َعَنى الللٍ  رَاَعاَلى ْبْ  وَ  َيٍكو َْ َفَكاَليل َخاَّ  وََياَليل َعاي  فَاَيسس َها اَل السَكاَلٍي َلٍ  َوجس
ْمٍلٍ   َما َعَنى ْبْ  َرٍسوٍل الللْ   ْلْ  َولَيسَ   فَاَيحس ٍهٍ  َعَلى َغيسْر َمعسرَْفةال ْبَمعسَناٍ  َواَل َما ٍقْصَد ْبْ  َوَما َخَرَج ْمنس َأجس السلاْمٍع َويٍاَوجِّ

َس َيْجاي ٍيله َأصسَحاْب َرٍسوْل الللْ   ََ َأ َس َياانٍوا لٍَيْحبهاو ْهٍمٍ  َحتلاى ْ  اتَافس َْلٍٍ  َوَيسس َعسَرابْايه َأْو الطلاارْ  َيسس اََْلٍ  َء األس  ا فَاَيسس
ََ اَل َيٍمره ْبي ْمنس َوْلَ  َشيس  َمٍعوا َياَلَمٍ  وََيا اْتاَلْفْهمس   َحتلى َيسس ٍُ ْفاي اخس ءل ْ الل َسَْلسٍتٍ  َعنسٍ  َوَحْفظسٍتٍ  فَاَهاْ ْ  ٍوٍجاوٍ  َماا َعَليساْ  النلاا

:  قولاه مان املاوار ، بال املابت، بظاواهر الك ااب   يف الع ارات إضاافة إم اح لاا  األئماة  (4)َوْعَلْلْهمس ْفاي ْرَوايَااْرْهمس 
                                                           

إذ األب ماثالً ياممر ابنااه بالاذهاب إم املدرساة أو السااو ، واألمار  ااهر يف الوجااوب، ولاو مل يكان حلااة لكااف لاه اف ي علاال باناه  اااهر  (1)
 والظاهر ليع حبلة فلعله مس فب أو أمر إرشا ي.. اخل.

 .4يم: اآلية سورة إبراه (2)
 .131سورة آل عمراف: اآلية  (3)
 .464-463ص 1أبو منصور أمحد بن علي الطّبسي، االح لا ، ن ر املرع؛ى ا م هد املقدسة،   (4)
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 ََععلَااى َمااوعَم آل  َسااام  قَااال ٍُ أْلَبْااي َعبسااْد الللااْ   :َعاانع َعبعااد  األع ااَبْعي َمااَرارَيً  قٍالساا ٍُ َعلَااى ْ صس  ،َعثَااارسٍت فَاااناسَقَطَع ظٍٍفااْرا َفَجَعلساا
َنٍع بْالسٍوٍ وءْ  اَبا ؟َفَكيسَف َأصس يْن ْمانس َحاَرجال ٍهٍ  ْمانس ْيتَااْب الللاْ  َعازل َوَجالل قَاَل يٍاعسَرٍَّ َهاَ ا َوَأشس  ماا َجَعاَل َعلَايسٍكمس ْفاي الادِّ

وعلاى حلياة بعاا  (2)َوٍأْحالل َلٍكامس ماا َوراَء وْلٍكامس على حلية بعا النسارت بقوله ععام:  واس دالله  (1)امسَسحس َعَليس ْ 
َعاانس فااا ملكاااف البااارت  قولااه و  (3)طاااْعمال َيطسَعٍماا ٍ   ْ لَاايل ٍمَحرلماااً َعلااى مااا ٍأوْحاايَ   قٍاالس ال َأْجااٍد فااياحليوانااات بقولااه ععااام: 

ٍُ أْلَبْااي َجعسَفاارال  ااَح بْاابَاعسْض  َحرْياازال َعاانس اٍرَارََي قَاااَل قٍالساا َل السَمسس  ْ َُ َُ َو قٍالساا اا ْبٍرنْااي ْماانس أَيسااَن َعْلمس َس ُْ َو بَاعسااْض َأ اَل ٍر الاارلأس
َل الللا َليسْن َفَضْحَ  ثٍمل قَاَل يَا اٍرَارٍَي قَاَل َرٍسوٍل الللْ  َّ َو نَااَزَل بْاْ  السْكتَااٍب ْماَن الللاْ  أْلَ َ  َعازل َو َجالل يَاٍقاوٍل فَاغسْساٍلوا الرِّجس

َس يٍاغسَسَل ثٍ  َ  ٍيللٍ  يَانسَبْغي َأ َل السَوجس َنا َأ مل قَاَل َو أَيسْدَيٍكمس ْ َلى السَمراْفْم ثٍمل َفصلَل بَايسَن السَكاَلْي فَاَقاَل َو امسَساٍحوا ٍوٍجوَهٍكمس فَاَعَرفاس
لَ  َْ السَباْء ثٍمل َوَصَل الرِّجس ُْ ْلَمَكا َح بْبَاعسْض الرلأس َل السَمسس َنا ْحيَن قَاَل ْبٍرٍؤْسٍكمس َأ ُْ َيَماا َوَصاَل الس ْبٍرٍؤْسٍكمس فَاَعَرفاس يَاَديسْن يسْن بْالرلأس
اَح َعلَاى بَاعسْضاهَ  َل السَمسس ُْ َأ َنا ْحيَن َوَصاَلَها بْاالرلأس ْ  فَاَقاَل َو َأرسٍجَلٍكمس ْ َلى السَكعسبَايسْن فَاَعَرفاس ا ثٍامل َفسلاَر َولْاَ  َرٍساوٍل الللاْ  بْالسَوجس

ُْ َفَضاايالٍعوٍ  ثٍاامل قَاااَل فَالَاامس َرْجااٍدوا ماااًء فَاتَاَيملٍمااوا َصااْعيداً  ااا َوَ ااَع َّ لْلنلااا طَيِّباااً فَامسَسااٍحوا ْبٍوٍجااوْهٍكمس َو أَيسااْديٍكمس ْمنسااٍ  فَاَلمل
ْل َمسسحاً أْلَنلٍ  قَاَل ْبٍوٍجوْهٍكمس ثٍمل َوَصَل ْبَها َو  َُ بَاعسَض السَغسس َب َس َلمس َرْجٍدوا السَماَء أَثاس أَيسْدَيٍكمس ثٍمل قَاَل ْمنسٍ  َأاس ْمنس السٍوٍ وَء ْ 

ااَيمه  ااْ  أْلَنلااٍ  يٍاَعللااٍم ْماانس َولْااَ  َولْااَ  التال ااْر َعلَااى السَوجس َمااَع لَاامس َيجس َل َولْااَ  َأجس اَل يَاعسلَااٍم الصلااْعيْد بْاابَاعسْض السَكاافِّ وَ ْم أْلَنلااٍ  َعْلااَم َأ
َعَل َعَليسكٍ  يْن ْمنس َحَرجال وَ بْبَاعسْضَها ثٍمل قَاَل ما يٍرْيٍد الللٍ  لَْيجس  .(4)السَحَرٍج الضِّيمٍ مس ْفي الدِّ
 وغك ذلك مما ال يس  املقام عفصيله.

 اإلجماع لي  دليالً قطعياً على حجية الظواهر
 فيماا م؛اى مان عبارعاه إمنا اس دللنا بالسكة القطعياة وشابهها، ومل نسا دل باإلمجاا   ماا اسا دل صااحب الفصاول رنبي :

لك اب ليسه حلة إال بعد الرجو  للرواياات املفسارة االخباريني إذ ارعموا باف  واهر اَّ نظراً مل الفة ،رىً ألنه مناقش فيه ص
بانااه حم ماال االساا نا  باال مقطوعااة وهااو لاايع حبلااة عنااد  ىً هني، و ااّب  ااافَ ومل الفااة ماان قااال باااف احلليااة خاصااة بامل ،(2)هلااا

 الكثكين، وعلى أي فليع مقطو  احللية غاية األمر أنه بظنو ا.
حلية الظنوف املطلقة )أي الّ مل يادل علاى حلي هاا  ليال خااص  إذاً:  واهر الك اب حلة قطعاً وقد  له على عدم

 .الذي ال يوجد  ليل قطعي على حلي ه عدم حلية مطلق الظن أل ا قطعية ف فيدقطعي( فال ع مل نفسها قطعاً 

                                                           

 .33ص 3كقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الك ب اإلسالمية ا  هراف،   (1)
 .24سورة النسارت: اآلية  (2)
 .142سورة األنعام: اآلية  (3)
 .33ص 3م الكليين، الكايف،  ار الك ب اإلسالمية ا  هراف،  كقة اإلسال (4)
 ف ممل. (2)



 ه1113ربيع اآلخر /  11الثالثاء ... ........................................................ (1113) (الظنصول: مباحث )األ

4 

 

 المناقشة: اآليات الناهية، ليسُ ظاهري في الردع
لص،رى، أي اننا نسلم حلية الظاواهر باالقط ، ولكان ميكن مناق ة ذلك: باف اإلشكال ليع يف الكّبى بل يف ا ولكن

الّ سلفه ومنهاا اف الظان يف  ه اخلمسةنناقش يف ص،رى  وف اآليات الناهية عن إعبا  الظن  اهرة يف ذلكَّ وذلك للوجو 
َل الظلاانل ال يٍاغسنااي يف أصااول الاادين، أو شاابه  نواملاارا  بااه الظااال ياارا  بااه اجلاانع أو االساا ،را  باال العهااد  ْمااَن السَحاامِّ َشاايس اً   ْ 

غاية األمر ال اك فاال إحاراز إلرا ة اجلانع أو االسا ،را  سلرمنا لكن على عكع املدعى، إمنا هو ذلك مما م؛ى، فالظهور 
فال  هور، وبوجه آخر املطلق  ا)الظن( يف اآلية الكرمية ال ينعقد له  هور يف اإل ال  وال مول إال بّب ة مقدمات احلكمة 

 وشة  ما سبق آخر الدرس السابق.الثالب وهي بممجعها خمد
 مناقشة جواب الفصول الثاني والثالث

إشااكال الاادور و ونااه ممااا يلاازم ماان وجااو ه عدمااه،  افعااو  افر وإف صاا ماااا  :ولعلااى اجلااواب األول والثاااين للفصاا يمااا ياارد
لظناوف ومنصارفاً عناه غاك موجهااً إم ساائر ا اذعنراا بكوناهالف  اي ال اار  الظاين عان العمال باالظن وإف  يندغك مفيا ماهلكن

اح لااا  علااى عاادم حليااة أماارف  العماال  طلااق الظنااوف فهااو للاار   عاانجياادي ال حياا   اااف  نياااً فانااه شااامل لنفسااه، لكنااه 
مصا رة  ما سبق ألننا يف  ور البف  عن حلية الظن وعدمه فكيف حن ج على عدمه بدليل  ب يرت مل عثبه حلي ه فهو
وقد عرفه  (عاً ب األول )وهو قطعية حلية هذا الظن ألنه من الظواهر والظواهر حلة قطجلواإم ا ين، فال بد من الللورت 

 ما فيه.
 الفرق بين التبادر واالنصراَّ

 ععبك الفصول با)امل با ر( فيه من ال سامح ما ال خيفى واألصح اف يعّب با)املنصرف(. رنبي :
ف عناه صارَ  اال الصانفني )املن  ه يعاين افل،اكه، اماا االنصاراف فانا والفر : اف ال باا ر عالماة احلقيقاة للم بااَ ر مناه، وا ااز

( اماهحقيقة لكن مناسبات احلكم واملوضو  أو غكها هي الّ أوجبه انصراف اللفظ )الذي هاو حقيقاة في (يهواملنصَرف إل
ن ال ي،ين( ونظائره لو ال ريب اف الظن احلاصل من الظواهر من أصناف مطلق الظن فدليل )اف الظ :قام، ويف املامهإم احد

وللبفا   مل ي مله فلالنصراف عناه )رغام لولاه موضاوعاً لاه( ال لل باا ر وإال ملاا  ااف حقيقاة فياه ما  بداهاة اناه حقيقاة فياه.
 ع مة بإذف اهلل ععام.

 وصلى اهلل على محمد وال  الطيبين الطاهرين
 

َل الللَ  ْ َوا َأرَاَد ْبَعبسدال  : اإلمام الصا   قال ْتغسَفاَر َوْ َوا َأرَاَد ْبَعبسدال َشرااً  ْ  ٍرٍ  ااْلسس بَاَعٍ  بَْنْقَمةال َويٍ َيِّ َْوسَنَب َونسباً أَراس َخيسراً َف
ٍل الللْ  َعزل َوَجلل  ْتغسَفاَر َويَاَتَماَدْ ْبَها َوٍهَو قَاوس بَاَعٍ  بْْنعسَمةال لْيٍانسْسَيٍ  ااْلسس َْوسَنَب َونسباً أَراس رٍْجٍهمس َف َتدس ََ َسَنسس ْمنس َحيسٍث ال يَاعسَلٍمو
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