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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
(24) 

ّضةربة يف ةهربة عكس ما لو كانت احليثية تعليلية بان تكون حجية خرب  سبق: ) يتهربا للظربن ويكربون لض ع  الواحربد ح
 .(1)(مدار احلجية على الظن نفسه من غري مدخلية خلصوصيات علته وسببه

ةربة يف ةهربة ع لضيتهربربا ّض حجيربة خربرب  الواحربد، ونظربائرا مربن احلجربا كربربالظواهر مربثال ، ح ونةربي:: انربه إ ا تبربت ان
 ال  ةديدا  على حجية مطلق الظن.للظن بداللة ارتكاز العقالء، كما مةى تفصيله، صلح  لك دلي
 ظاهر الرواية الطريقية، لكنها ال تفيد حجية مطلق الظن

ان ظرباهر بعربا األدلربة، الطريقيربة ايفةربة يف خرب  الواحربد، وان املربدار علربى الظربن أو الوتاقربة  الثااي::كما سبق: )
ياا بالعلضة املصربرحة ييهربا أي لصدور اخل  عن شخص، أال ترى ان آية النبأ املستَدل من غري مدخلية للشخص 

ياننناااوا َأْم تناااايبنوا َُاْومااااع ُبَجهالَاااةأ ََاتنْااااُب نوا َ لااا  اااَق بَُنَبااا أ ََاَتباَ ٍُ ٌَبنْم َا َْْلااااتنْم   أَياَُّهاااا الناااميَن اَمنناااوا ُكْم فاااا ماااا ََا
ات حجيربة و)إضاية إىل  لك يان الطريقية ايفةة ظاهر عدد من الروايات اليت استند إليهربا ثتبرب (2))(3)ياُدمينَ 

َْنعا: يَاقناواَلُم  :خ  الثقة كقولربه  َِدعيَااُم َوَماا َُاااَل لَاَِّ ََا َْنعا: يان َََماا َأدنيَاا ُكلَْياَِّ َ نعا: ََا َْْماُرُُّّ َوابْاننا ن قَُقَتااُم  اْل
ََُ يانهنَمااا الثاعَقَتاااُم اْلَمْ منويَااامُ  ْْهنَمااا  ااَمْع َلهنَمااا َوَأُه ٍْ ملربربدار الوتاقربربة واألمانربربة وال يانربربه واضربربح الداللربربة علربربى ان ا (4)ََا

 .(6)((5)مدخلية خلصوص كونه شخصا  أو إنسانا  يف  لك
( و)التعليربربخم فخايربربة إصربربابة القربربوم اهالربربة( و)اسربربتل(ام  لربربك للنربربدم( ان خربرب  العربربادل تبربربنيض ونةربربي:: ان ظربرباهر )ال

العربر  مربن  ، وال شك يف ان  لك هربو مربا يفهمربهمدخلية  عادال   كونه    صية  حجة يفا ةهة طريقيته وليس خلصو 

                                                           

 الدرس السابق. (1)
 .6سورة احلجرات: اآلية  (2)
 الدرس السابق. (3)
 .323ص 1تقة اثسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اثسالمية رب طهران، ج (4)
 أي ال مدخلية لكون الوتاقة قائمة هبذا أو  اك. (5)
 الدرس السابق. (6)
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وامربربا احتمربربال مدخليربربة ةهربربةة موضربربوعية يف خربرب ي العربربادل والفاسربربق إضربرباية لهربربة التبربربني وإصربربابة القربربوم الكرميربربة اآليربربة 
 اهالة أو عدمها والندم على ضوء إتباع الفاسق وعدمه، يبعيد ةدا  عن ظاهر اآلية.

وايربة، و لربك ألن ظاهرهربا، اسربتنبا  حجيربة مطلربق الظربن مربن الر  فجربردا  لربك وإن صربح إال انربه ال ميكربن كنض ول
وبعا من نظائرها، ان املدار يف احلجيربة علربى الوتاقربة واألمربن مربن الكربذب واخلطربأ، ومربا أخربص مطلقربا  مربن الظربن 

؛ أال ترى انك تقول وتقت بكالمه إ ا اطمأننت به، وال تقول  لك إ ا ظننت إ  ما يساوقان االطمئنان املطلق
 % أمربا الوتاقربة يالظرباهر ابربا بدرةربة66ظربن يشربمخم حربمل املراتربب الدانيربة كربربظنا  من غري اطمئنربان، وبعبربارة أخربرى ال

 % وحواليها.36عليا كرب
 وأما اية النب ، َفيها تفايل

 والهالربربربة، يقربربربد يقربربربال ان التبربربربني ال يصربربربد  علربربربى بربربربنيض مربربربربن بتّقيربربربق معربربرب  التييهربربربا أمربربربا اآليربربربة الشربربربريفة يربربرباألمر 
ة متّققربربة عريربربا  يف الربربدرةات الدانيربربة منربربه، ولكربربن الظربرباهر لربرب(وم الربربدرةات الدانيربربة مربربن الظربربن وان إصربربابة القربربوم اهالربرب

يابا نوع تبني عريربا   التفصيخم بني الظنون املنهجية أو النوعية كالشهرة وكظن اخلبري أو اجملتهد استنادا  إىل خ ويته
إ  ال  ،عقالئيربةلانهجيربة املناشرب  املمربن غربري الناشئة وبني الظنون الشخصية ايفةة  وليس من إصابة القول اهالة،

 .تعد عريا  بيضنا . وسيأيت حبثه
 ال ق المْلوم اْلَ قع قامناع: المراد من 

اْي اع   ُكمن الظننن ال يانْغن:ان املراد من احلق يف قوله تعاىل:  الجواب الثامن: ََ هربو )احلربق املعلربوم(  ُمَن اْلَ اقع 
 اآليربربربة الشربربربريفة خصربربربوص الظربربربن الربربربذي يةربربرباد احلربربربق أي لربربربدى الشربربربخص، ال )احلربربربق الربربربواقعي( ييكربربربون املربربربردوع عنربربربه يف

 املعلوم، أي ما عارضه العلم، و لك مسلضم، ويال يدل على مدعى املشهور من مذمومية مطلق الظن.
الثابربت املعلربوم، ياملقصربود أنض  :قض منها: ما اُورد على اآلية األوىل من أنض املراد برباحلقال يف هداية املسرتشدين: )

يربربرتك بربرباملظنون، إ  الظربربنض ال ي ربربين عنربربه حربربملض يربربرتك ألةلربربه، وهربربو حينئربربذة حضربربا ال كربربالم ييربربه وال يفيربربد املعلربربوم الثابربربت ال 
 .(1)عدم ةواز التمسضك بالظنض مطلقا (

األمربربر  :هربربووأةربرباب عنربربه بقولربربه: )وييربربه: أنضربربه خربربال  مربربا يسربربتفاد مربربن ظربرباهر اآليربربة يربربقنض الظربرباهر أنض املربربراد بربرباحلقض 
غناء الظنض عنه عدم كونه طريقا  موصال  إليه كاييا  يف احلكم به(واملراد بعدم إ ،قعالثابت يف الوا

(2). 
                                                           

 .341ص 3املسرتشدين، مؤسسة النشر اثسالمي رب قم، جحممد تقي الرازي، هداية  (1)
 املصدر السابق. (2)
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وتوضربربيّه: ان األءربرباء موضربربوعة ملسربربميابا الثبوتيربربة ال مربربع قيربربد املعلوميربربة، يالربربدار موضربربوع للجربربدار الثبربربويت أي 
لربربربربك و)احلربربربربق( يف اآليربربربربة الشربربربربريفة مربربربربن مفربربربربردات   (1)الربربربربواقعي أي اخلربربربربارةي، ال للجربربربربدار املعلربربربربوم كمربربربربا هربربربربو بربربربربديهي

 ومصاديقه.
أقول: ولكن هذا اثشكال ال يرد على ما اخرتناا يف الواب عن االستدالل ببعا اآليات الكرمية، أما قوله 

اااْي اع   ُكمن الظنااانن ال يانْغناا:تعربرباىل:  ََ بدليربربة ياآليربربربة إكربربا تربربربتكلم عربربن الظربربربن  ُمااانَ ان  (2)يقربربد مةربربربى ُماااَن اْلَ ااقع 
إليربه، كمربا ان خرب  الواحربد ال  ا  يقرباملوضوعي ال الطريقي، أي أن الظن ال يكون بديال  عن احلق وهو غربري كونربه طر 

ُاارا ن ) :يانْغنا:االسربتدالل ببدليربة مربن وبظربرباهر  عنربه وإن كربان طريقربربا  إليربه وقربد مةربربى خربربَ  يكربون بربديال  عربن امل
 موضو :أخرى  ل  كرادة الظن ال

وعلربربى أي يانربربه يشربربهد علربربى ان املربربراد بربربالظن يف اآليتربربني السربربابقتني، وأكثربربر اآليربربات األخربربرى، الظربربن املوضربربوعي 
 قرائن أخرى، بني دليخم ومؤيد، من داخخم اآلية الكرمية:

( الداخلربة عليربه تنفيربه؛ أال اليان ظاهرها بدلية ما أغ  عما أُغين عنربه ال طريقيتربه و) يانْغن:كلمة   األول :
رى انك تقول: ما ي ين املال من العلم أي ال يكون بديال ، وما ي ين عرض احلياة الدنيا عربن اآلخربرة أي ال يقربع ت

 بدال  أو بديال ، وكذا: )ان يف اهلل غ   عن بذل البا لني(.
 از.الظاهر يف انه هو هو، ال ي ين، ال مؤداا، يانه جم ُكمن الظننن ةاء خ ا  لرب ال يانْغن: الثايية:
يْيا ُمااَن اآْلُخااَرُة تربربأيت ملعربرب  البدليربربة، كقولربربه تعربرباىل:  ُماانَ ويشربربهد للكربربخم ان الثالثااة:  َأ َرضاايتنْم بُاْلَ ياااُة الاادُّ

َُليلَ  َُ: اآْلُخَرُة ُكالن  يْيا  ايْ و (3)ََما َمتاعن اْلَ ياُة الدُّ ََ هنْم َأْموالنهنْم َوال َأْوالدنهنْم ُمَن اللناُ    (4) اع َلْن تانْغُنَ: َ ناْ
أي بربربدل اآلخربربرة أو بربربدال  عربربن اهلل تعربرباىل، وعالمتهربربا ان يصربربح وضربربع بربربدال  أو بربربديال ، مكابربربا، واألصربربخم يف مربربن وإن  
كان ابتداء ال اية إال ابا غري حكنة يف اآلية، يالبدلية هي الظاهرة من بني املعاين الباقية )وهربي أربعربة عشربر معرب  

ربربن( ربربن )ان بربربخم الظرباهر عربربدم صربربّة امل (5) كربرت لربربرب م  عربرباين األخربرى، ويصربربح وضربربع كلمربربة بربدل يف اآليربربة عوضربربا  عربربن م 

                                                           

 ان ال يكون ةدارا  إ ا مل يكن معلوما .ومن املنبضهات على  لك: انه يل(م  (1)
 .13و 11يف الدرس  (2)
 .31سورة التوبة: اآلية  (3)
 .11واجملادلة: اآلية  116و 16سورة آل عمران: اآلية  (4)
 م ين اللبيب حر  م ن ومعانيه مثال . راةع (5)
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والحظ تتمربة هربذا األةوبربة يف الربدرس  (1)الظن ال ي ين بدال  عن احلق / بديال  عن احلق أبدا  / شيئا ( واهلل العامل(
 التاسع عشر.

َنبعَ  َلهنْم َوُكمن وأما قوله تعاىل:  َلفنوا َيُ  َلف:َوما َُاتاَلنوهن َوما َصَلبنوهن َولُكْن  ٍََِّّ ُمْن ن ما َلهنْم ُبُ    النميَن اْختاَ
لنااوهن يَقيناااع  فااواب خااامل: الظاان المقابَاال ) :(3)يقربربد سربرببق الربربواب عنربربه (2)ُمااْن ُ ْلاامأ ُكالن اتعباااَع الظناانع َومااا َُاتاَ

 بالْلم، باهل، ال مطلق
ااد يْب اار هربربو: ان الظربربن، حربربمل لربربو كربربان حجربربة، عربربن  لربربك ببيربربان آخربربر، وقربربد يصربربلح ان نعربربدا ةوابربربا  خامسربربا ، و  ُو

يانربربه لربربو قوبربربخم بربربالعلم املةربرباد لربربه سربربقد عربربن احلجيربربة، وعربربدم حجيتربربه لربربدى معارضربربته بربربالعلم أعربربم مربربن عربربدم حجيتربربه 
أصربربال  أو يف خصربربربوص صربربربورة ابتالئربربربه فعربربربارض أقربربربوى كربربربالعلم، واآليربربربة الشربربربريفة ال ت(يربربربد بظاهرهربربربا علربربربى )اثخبربربربار / 

لربربذي قابلربربه العلربربم القطعربربي، و لربربك أعربربم مربربن عربربدم حجيربربة الظربربن كمربربا التقريربربع، علربربى الربربوةهني( بربرببطالن هربربذا الظربربن ا
َْ أَيْااديُهمْ سربرببق؛ أال تربربرى ان املربربوىل، أو أي عاقربربخم، لربربو قربربال لـخربربر املسربربتدل بربربرب علربربى انربربه تعربرباىل  (4)يَاادن اللنااُ  ََاااْو

عربدم لكنه قطعا  غري مراد ولربيس حبجربة، كربان  لربك أعربم مربن قولربك ب (5)ةسم، لو قال له: ما َلك إال هذا الظاهر
حجية الظواهر إ  قد تكون قد ريعت اليد عن هذا الظاهر البتالئه بالعلم باخلال  ال لعدم كونه حجة يف حربد 
 اتربربه وفربربا هربربو هربربو، يكربربذا نريربربع اليربربد عربربن دعربربواهم وشربربهادبم وظربربنهم بقتربربخم املسربربيح؛ نظربربرا  لقطعنربربا بربرباخلال  بأخبربربار 

حمربربيد وعربربامل بكربربذب دعربربواهم يمربربن الواضربربح ان ال  القربربرآن الربربذي قطعنربربا بانربربه مربربن الربربران، وأمربربا البربرباري تعربرباىل يانربربه
 (.َوما َُاتاَلنوهن يَقيناع تكون لظنهم حجية واحلال هذا. لذا جندا تعاىل يقول بوضوح 

 وصل  اهلل  ل  م مد وال  الطيبين الطاهرين
 

قن ن النناَس ُكَل  َ ْيُب يَاْفسُ  :قال اثمام الصاد   باْ ٍَ ٌُ ُلْلَمْرٌُ  َيا َْ      ُ أَيْاَفعن اأْلَ
 (.366حت: العقول: ص)

                                                           

 (.11الدرس ) (1)
 .151سورة النساء: اآلية  (2)
 (.26يف الدرس ) (3)
 .16سورة الفتح: اآلية  (4)
 .ما َلهنْم بُُ  ُمْن ُ ْلمأ ُكالن اتعباَع الظننع على و زان  (5)

 m-alshirazi.com: تتيسضر مالحظة نص الدرس على املوقع التايل


