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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
(22) 

 اهيةسابعاً: خروج اقتضاء الظن للحجية، تخّصصاً، عن اآليات الن
عينه ةوضنوعاع عنهنا، ند  اجلواب السابع: وقد جياب عن االستدالل باآليات الكرمية الناهية عن إتباع الظنن أو الااةنة لنه، جنرو  ةنا 

للحجينة، وةنن  اع ءنيةقت عى هنو حجيتنه اقتءناأع أو هوننهد  عيه ليس حجية الظن املطلق بالفعل لتكون اآليات نافية له، بل املند  إذ ةا 
ْلففم  لننه تعننا : الواضننا ان قو  ََ لَففَع بمفف م عم هننني عننن إتبنناع الظننن وانننه لننيس اجننة فعننالع )بننناأ علننى إفننا ة احلكننم  (1)َوال تَفْقفف م مففا لَففْي

ينند ان ةننا لننيس لنننا بننه علننم، فيننه اقتءنناأ احلجيننة أو الء فننان ةننا فيننه اقتءنناأ فيالتكليفنني بننالتحرح للحكننم الوضننعي بعنندم احلجيننة( وال 
جيعل وقد ير ع عنه، وةا ليس فيه اقتءاؤها هالك قد جيعل حجة وقد ال جيعل وقد ير ع عنه، وةا فيه احلجية قد جيعل حجة وقد ال 

، وةنننا لنننيس فينننه اقتءننناؤها  الوبعءنننها  ت حجيتنننه أو أةءنننيتاقتءننناأ احلجينننة هاملمجننناع املنقنننول والقنننهرة وخننن  ال قنننة فبعءنننها  علننن
 .يفعل الوقد اع وقد يتمم هقفه الزم املتب (أو العقالأ)حتمال الءعي  فقد يعت   القارع هاال

: ان نفي احلجية الفعلية هما هو ظاهر الرا ع، أعم ةن نفي االقتءاأ يف املر وع عنه فقد يكنون لعندم االقتءناأ فينه وبعبارة أخرى
 عنه أغىن.فبه اغتىن و وقد يكون لو و  ةانع بل قد يكون لو و  بديل وهاش  أقوى 

فَن اْلَحف ش َيفْي اً   ال يفمْغنيإمنَّ الظَّنَّ وهالك قوله تعا :  ظناهر يف نفني االغنناأ فعنالع ال يف نفني اقتءناأ االغنناأ   ال يفمْغنفيفنان  مم
 سل منا، لكنه حمتمل الو هني فال يتم االحتجا  باآلية على نفي االقتءاأ. ،نهفانه أعم ة ءيهف

 الفصول: خبر الواحد خارج موضوعاً عن اآليات الناهية
يف نظن  املقنام  وابناع علنى االعنلا  علنى ةنن قنال اجينة خن  الواحند، بنان اآليننات املوضنوعي لفصنول بناورو  وقند اسنتدل حناح  ا

نننه وتنننر ع عننننه، فن ننناب جرو نننه ةوضنننوعاع عنهنننا و ص صننناع، ةقابنننل اجلنننواب املقنننهور جرو نننه  صيصننناع عنهنننا، إذ  الناهيننة عنننن إتبننناع الظنننن تعم 
 ظناع بل لكونه خ  الواحد وهو غ  الظن.هونه أل ل  ارتنى ان خ  الواحد ليس حجة 

تلننك اآلينناتء ألنال ةننا  ل  ةنهننا علننى  ننواز العمننل جنن  الواحنند ن ينندل  علننى  ننواز  ةننن حينن      والتحقيننق: أنال ال ةعارضننة بنننيقننال: )
نا يندل علنى  عندم  نواز العمنل بنه ةنن حين    هونه ةفيداع للظن ، بل ةن حي   هوننه خن اع واحنداع، وةنا  ل  علنى عندم  نواز العمنل بنالظن  إلال

علنى الظننن  احلاحنل ةننن خنن  الواحند وبننني  نواز التعويننل علننى  (2) هوننه ظننناع، ال ةنن حينن   هوننه خنن اع واحننداع، فنال ةنافنناة بنني حرةننة التعويننل
، وعليهننا ةننن وحنننو ذلننكء فننتنال التعويننل علننى الظننن  احلاحننل ةنهننا تقننريع حمننرم (3)نفسننه، همننا يف القننها ة، وإخبننار ذو الينند، واالستصننحاب

 .(4)حي   أنفسها وا   ةعت (
غن   إذ النسنبة ةنن و نه وقند ينفكنان: فقند ال يفيند  هدن  الواحند الفاسنق أو خن  هنو واحلاحنل: ان خن  الواحند لنيس عنني الظنن بنل 

لننه وسننب  والعل ننة ، وبو ننه آخننر: خنن  الواحنند ةننوّر للظننن وعل ننة ةعنند ة وقنند ينقننن ظننن ةننن غنن  خنن  الواحنند، هننالظواهر ،ابطال قننة غنن  الءنن
 .والسب  غ  املعلول واملسب 

 االعتراض على صاحب الفصول
 ميكن ان يور  عليه بو هني: ولكن

 الحيثية في خبر الواحد تعليلية ال تقييدية
                                                           

 .33سورة املسراأ: اآلية  (1)
 عمل"، وهت  يف حاشيتهما: "التعويل"، نسدة بدل.يف نسدة )ح(، )و(: "ال (2)
 لفظ "واالستصحاب" ساقط ةن نسدة )ر(. (3)
 .222ص 3القيخ حممد حسني احلائرو االحفهاين، الفصول الغروية يف األحول الفقهية، ةرهز املرتءى ملحياأ اللاّ والبحّو املسالةية،   (4)
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 ان احملتمل يف حجية خ  الواحد، ونظائر ، أةران:األول: 
 احلاحننل ةنننه الظنننكننون يخنن  ال قننة آلينناع و ان يكننون بنن ،ظننيان يكننون خنن  الواحنند حجننة ألنننه ظننن، أو ألنننه حاةننل للظننن أو ألنننه  -أ

 .(1)للحجيةمتام العل ة 
وبعبننارة أخننرى: ان يكننون الظننن حجننة ألنننه خنن  واحنند أو  ةعننني، ان يكنون الظننن  ننزأ العلننة و زؤهننا اآلخننر حنندور  عننن شنند    -ب

 خاص أو الظن احملد  اد خ  ال قة. ألنه حدر ةن شد   
  الواحد حجة بنفسه ال ألنه ةوّر للظن.بعبارة ثال ة: ان يكون خ 

 وال اين هو النافع لصاح  الفصول، ولكن ال  ليل له عليه بل هالمها حمتمل فال يتم استدالله، بل سينيت الدليل على األول.
 وال مصلحة سلوكية

فيننه ةصننلحة سننلوهية ةنءننمة إ  لريقيننة الظننن فيننه، همننا حيتمننل فيننه ان تكننون حجيتننه  حيتمننل يف خنن  الواحنند ان تكننون :وببيننان آخننر
 ممحءة يف الطريقية ةن غ  و و  ةصلحة سلوهية، لكن املصلحة السلوهية خالف األحل فعلى ةدعيها عهدة املثبات.

ن احلي يننة تقييديننة بننان يكننون الظننن ةقيننداع والنننافع للفصننول ان تكننو  ،ديننة: حي يننة هننون هنناا خنن  الواحنند إةننا تعليليننة أو تقييوبو ننه آخننر
للظننن ويكننون  اعل يتهنن هننة يف  ةءننممح  خنن  الواحنند حجيننة ون كننتبنقننوئه عننن خنن  الواحنند حجننة، عكننس ةننا لننو هانننت احلي يننة تعليليننة بننان 
 ةدار احلجية على الظن نفسه ةن غ  ةدخلية وصوحيات علته وسببه.

ظننن فقننط، ارتكنناز العقننالأ فنناهنم ال تننه لللوهية( والطريقيننة احملءننة ونن  الواحنند وحموريننة ةرآتيوينندلنا علننى )التعليليننة( و)عنندم املصننلحة السنن
نرف لرينق وهاشن ،  مبنا هنو هلمنا هاننت للقند    ويؤهند  اننهيرون وصوحية )الواحد( ةدخلية يف لزوم املتبناع أو الكاشنفية، بنل يروننه حط

ملفن  حين  اشنلي فينه القنارع املمينان والعدالنة، ةنع عندم ةندخليتهما يف القارع وذلك هاجملتهند اةن ةدخلية احتا ت إ  تدخل شد  
ماع بنل أعلنم، ملنا  ناز تقليند ، لكنن ذلنك ب هنة الندليل سنل  الكاشفية والطريقية، ولاا لنو فنر  عناةي، هنالرازو، أو هنافر أو فاسنق،  تهنداع ة

  خ  ، لدى القها ة ة الع.حل يف قول أهل او ة أو األحل يفاألعن اليد اواص الاو رفعنا بسببه 
 ظاهر بعض األدلة، الطريقية

أو الظننن أو الوثاقننة ةننن غنن  ةدخليننة للقنند  ةنننه علننى ان ظنناهر بعنند األ لننة، الطريقيننة احملءننة يف خنن  الواحنند، وان املنندار  الثففا:ي:
ذيَن آَمنموا إمْن جاءَكمْم فاسم   بمَنَبٍإ فَفَتبَفيفَّنمفوا َأْن يا أَيفَُّها الَّ ل بالعل ة املصرحة فيها ستد  لصدور او  عن شد ، أال ترى ان آية النبن امل

ق للموضنوع أو باللقن  ق نباننه حم املناقش)بدل االستدالل مبفهوم القري  (2)ما فَفَعْلتمْم :ادممينَ   تمصيبموا قَفْوماً بمَجهاَلٍة فَفتمْصبمحموا َعلى
اسننبات احلكننم واملوضننوع النناو نمبأو  ،منندعتمنند علننى املوحننوف وغنن  املعتال ةفهننوم لننه خالفنناع للمنصننور يف امل املننناقش بانننه)الفاسننق( 
واضحة يف ان املدار على إحابة القوم جبهالة وعدةه، ففي خ  الفاسق إحابة جبهالة عكس العا ل، فاملدار هنو ذلنك  (خأضافه القي

 .، يف لزوم التبني وعدةهةن غ  ةدخلية لكونه عا الع أو فاسقاع هصفة قائمة به
اْلَعْمففرم ُّ  :ظنناهر عنند  ةننن الروايننات النن  اسننتند إليهننا ملثبننات حجيننة خنن  ال قننة هقولننه الطريقيننة احملءننة  ضننافة إ  ذلننك فننانإ

فانه  (3)ا فَإم:فَّهمَما الثفشَقَتانم اْلَمْأممو:َانم َما َوَأطمْعهممَ َوابْفنم م ثمَقَتانم َفَما َأدَّيَا إملَْيَع َعنشي فَفَعنشي يفمَؤدشيَانم َوَما قَااَل َلَع فَفَعنشي يَفقمواَلنم فَاْسَمْع َلهم 
وهالك الروايات ال  ور  فيها  ،(4)ذلكواضا الداللة على ان املدار الوثاقة واألةانة وال ةدخلية وصوص هونه شدصاع أو إنساناع يف 
 تعا .)الصا ق يف او ( و)غ  املتهم بالكاب( ونظائرها. فتدبر وتنةل. وللبح  حلة بتذن اهلل 
 وصلى اهلل على محمد وال  الطيبين الطاهرين

ََلحم اأْلَ:ْبمَياءم؟ قَاَل الدَُّعاءم أناله هان يقول ألححابه:  عن املةام الرضا  ََلحم اأْلَ:ْبمَياءم، َفقميَل: َوَما سم  (.436ص 2الكايف:  )   َعَلْيكمْم بمسم
                                                           

 أو حلجية خ  الواحد. (1)
 .3سورة احلجرات: اآلية  (2)
 .323ص 1ثقة املسالم الكليي، الكايف،  ار الكت  املسالةية ن لهران،   (3)
 أو ال ةدخلية لكون الوثاقة قائمة هباا أو ذاك. (4)
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