
 ه0112رجب /  / 31 الثالثاء.... ............................................................ (0321) (الظنصول: مباحث )األ

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
(01) 

 
ن س دديَ  نددهوأ ل ظاهرهددا أأ البلددوة حهددةقددد بددابن بدد أ للددل أالج علددى احلهيددة  ددن عددد ها، إ ولكببن) سببب 

حسددددن اعتبددددا ،  وأاتباعددده وإأ ص يصددددااع الواقددددب ررضددددا ، بعبددددارة أخددددرفن للوهيدددة  عنيدددداأن ال ا ددددفية، ولدددد وم 
وإأ كدداأ ص يهلدده )رلددي   وظدداهر الروايددة  بددو  املعددو الملدداب وإأ ص يملبدد  املعددو األول، أ  أأ رسددول اهلل 

 .(هبذا املعو  رائط احلهية (1)حهة هبذا املعو رال يشرتط ريهيسن اتباعه رهو  هب ا ف( ل ن
 الظنون حجة بمعنى حسن االتباع

ااب اآلأ نعيدد يديا ة هدذا ابدواب ييدح يصدلً وسهدا   سدًهال  ااال  علدى حهيدة الظندوأ املطلهدة يف أ ولنا
م بدد أ الظنددوأ أأ نسددل   إ ددالددو ال خي ندده أ نهددولن إللددل بددواملصددائو وحددت الًدداري  و  ،ر ددااواعاملددواع  و  ،والسددنن

ونظائرهدا   نا د   نههيدة  دن نا دةة   ص ت دنأ وإ لليداا املطلهة، كمراسيل الملها  و طلد  الظندوأ الشيصدية 
العلدم،  ةلوهدا  ن لدكشدفها ون ج  مدوا ل ن العهال  تم  ،أ كان  ناقصةوإهنا وأ، كوا ف عن الواقب، مما سلف لكره

 ؟  ال وأ
 ال ا فية. مبعوباحلهية لعاأ إهو إل   ر واضًاألول األعلى ر

أو تبددا  اع لدد ومهنددا مبعددو ب ندده قددد يهددال أ إالأ ص تددًم وإأ احلهيددة مبعددو ال ا ددفية إوأ ددا علددى الملدداب رنهددولن 
َن َ ببنب الن بببب   ن الحدد  قولدده ر )بلدد (روايددا   ددن  ظدداهرتا ددة اوأ كددالم، وللددل هددو  حسددنه  َمببنب بَبَغهَبب

َن الثب وَ  َش ب  َب ٌء مب باَن َرسنبولن الغ ب َنِ َوكبنب ََ ََ لَب َِلبب برن  باَن َججب َن ََ غَب ُنغببَ ابب فَبَعمب   أ ظداهر )ص يهلده(رد  (2)لَبمب  َب
َن ) ظداهرهو تسدليم عددم كا دفيًه، لدوال سوابندا السداب  عنده رراسدب، ل دن  كما قيل ََ لَب َِلبب برن  باَن َججب َن ََ غَب ( فَبَعمب

ال ل دداأ ينب ددي وإ لروايددة يف  طلوبيددة للددل وحمبوبيًدده لديدده وللددل لظهددور اعددو حسددن االتبددا ، مبهددو احلهيددة 
تبددا  بهرينددة الًشددهيب عليدده اع ندده بوضددون حسددن  يسددًفاال ددن ، و وهدد  عددن سددنده و دددف يددوًهيلأ يهددال رأ

و حهيًدده مبعددو حسددن أليدده، إ يددرناعددو كا ددفيًه وهددو  ددا  علددول حهيًدده مب  دداإللددل سددرا ، و أأ لدده بدد بالًصددريً 
                                                           

 ة.أ  يف البلو  - (1)
 .11ص 1، عنه وسائل الشيعةن ج22ص 1احملاسن، ج  - (2)
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 سر له.األ ل  ع  سَ  نَ س  ا حَ ال ملج وإاتباعه 
 يف تبدددا (، و اع)حسدددن يف املسدددًوبا  رًعدددين  وأ دددايف الواسبدددا   (تبدددا اعلددد وم )ين أ احلهيدددة تعدددأن تحُيُبببَو 

وكددددذا يف عًبددددار( اع)حسددددن ، ويف املوعظددددة تعددددين العددددا في الًفاعددددلنفعددددال( أو حسددددن اع)حسددددن تعددددين املصددديبة 
 الًاري .

و ددد   ،الدددة السدددننأاملشدددهور املدددذعنني بهاعددددة الًسدددا ً يف  نررنيً بدددني الطدددالبيددداأ   دددن ايهدددا  الصدددلوهبدددذا 
 ب  ،رين هلااملشهور املن   

 
 .تبا  وكالم املن ر على ال ا فية. رً  لاعرج على حسن ه  أ يمل كالم امل

والسددنن،  اآلاابتبددا  يف اعاحلهيددة مبعددو حسددن  ىلإعددن احلهيددة مبعددو ال ا ددفية  لتندد ج  أ للددلأواحلايددلن 
يصددل  خددار  كددل    نهددالأ ي  يف أ  دد الإ  ج وأ وه ددذا،  اهددألندده املطلددوب  نيف املصدديبة والًفاعددل  نفعددالاعوحسددن 

، كروايددة العدددل املعهددواةص ي ددن سا عددا  لشددرائط احلهيددة  وإأندده ر   صددائو أهددل البيدد    ددن صدديبة عددن 
 رددر ن كا ددفا  علددى ص ي ددو   ىل املعصددوم وأهددل بيًددهإأ يصددل أىل إأو الملهددة  عنعنددا  عددن العدددل أو الملهددة 

سدر علدى األ،  والًفاعدل  عده ولدل اسدًما  للدل ا دا واملصداب دعندالب دا   لدليسدن  هل ندو ، بذلل الًسليم
يدددقه؟ رمددملال  ورا  ا  و ددا اام احًمددل عهالئيددوص تدددل قرينددة علددى ا ددالع للددل،  ددا اام ص يددرا كددذب الددراو  

َِرابا  نعمالاأليف رواية  عًاة يف  واب  قوله   نبه  فااتبع  ينبا  ولبو مثبح جنباا البرباب  ابر مبن 
ااع مثح زبه البحر من بكى وجبكى فينا مائبة فغبَ الجنبةِ ومبن   كما ورا قولده (1)اهلل لَ ِاوبَ ولوَ 

بكببى وجبكببى نمسببين فغببَ الجنببةِ ومببن بكببى وجبكببى ثالثببين فغببَ الجنببةِ ومببن بكببى وجبكببى   ببر ن فغببَ 
ى فغَ الجنةالجنةِ ومن بكى وجبكى   رة فغَ الجنةِ   (2)ومن بكى وجبكى واحها فغَ الجنةِ ومن تبَا

 (2)الجنة
أ ص ي دن باكيدا  وإظهدار الب دا ، والًظداهر بده، إعلدى  )الًباكي( املشهور محلوا أإأ يهالن أسًطراا اعو ن 
ضدداع أ  ل ددن السدديد الوالددد (3)كن لببم تكببن حغيمببا فبب حغمكددد  وسدانيددة، وهددوندده نددو   شددا رة ر حهيهددة، 

علددى والًبدداكي ول اهلل تعدداىل للب ددا  بددالروايددة علددى ق ه، واسًشددهد هبددذ ريددا   و الًبدداكي أل الب ددا  ندده يشددمن أليددهإ
ل يصددق علدى إسدلبه عنده، يدوة عدم لو  ،وللل لصدق الًباكي عليه حهيهة   ريا   ولو كاأ   ام احلسني اع

 ال ريا  ، تا ا   نه تباكى كما يصدق على  ن تظاهر بالب ا  خملصا  أ أو تباكى ريا     ن ب ى ريا   
                                                           

 2٠1ص  - 1١ج  -احلر العا لي  -وسائل الشيعة )آل البي (   - (1)
 211ص  - ١١ج  -العال ة اجمللسي  -ار يار األنو  - ((2
 ١٠2ص  - ٨1ج  - املصدر -( 3)
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نفعددال اع، كدداعر يف حسددن ب ددا واع نددف الددذكر عددن الب ددا اآل الملددوابأ بلددوة  ملددل هددذا ردد وعلددى أيددة حددال 
ا، للمالا دددة العهليدددة بلدددوة للملدددواب املدددذكور عليهددد بلو هدددا لإبدددل وكدددذا بلدددوة املصددديبة نفسدددها، والًبددداكي، والب دددا  
 ن (1)كااألخ األقال السيد  والعررية
 ن يف الًسا ً يف األااب والفضائل الارع الثالث)

 هل   ن الهول بالًسا ً يف أالة األااب والفضائل واملواع  وا باهها؟ والخيفى امهية هذا البوح.
 توسد يف املهام يورتاأن

اأ ال ي دددوأ العمدددل املًعلددد  باملوضدددو  امليدددا بددده  دددن  هولدددة الهدددول، كددد أ خيدددا بددد أ هدددذا امل ددداأ  األولبببى:
 أو هذه البهعة  ن واا  السالم  درن ياحل وهوا، ري وأ  شموال  لصالة حتية املسهد.   سهد،

والظدداهر لددول أالددة الًسددا ً هلددذه الصددورة ن الندده واأ كدداأ اخبددارا  عددن املوضددو  املوضددو  ا ددارسي بالداللددة 
 اململدال املدذكور كداأ الملدواب املطابهية، إال انه إخبار برتتدو الملدواب علدى العمدل بالداللدة اعلً ا يدة، رلدو يدلجى يف

 .وت  ل. رًدبر (ضمونا    املوعوا
 االس هالل  غى حجية الظنون المطغُة ببرهان الهرض

واملصدائو والًداري ، بوسده  والعداوالسنن واملواع   اآلاابعلى حهية الظنوأ املطلهة يف  نسًدلأ و  ن أ
ورا  توسددعة  ال دا نل در ، والدذ  نعًداه السدبو الدة السدنن، وهددو برهداأ اأالدة الًسدا ً يف أآخدر، إضدارة اىل 

 بيانه.  ضىوالذ   ،ىل احلهائ إيف الطرق  متضييههالعهال  أو 
         يددددددول الدددددددين هددددددوأأ ال ددددددر  لددددددديهم يف أالعهددددددال  ي شددددددف لنددددددا عددددددن حددددددال أ  الحظددددددة إبيدددددداأ للددددددلن  
لددددددددددديهم يف املددددددددددواع   العمددددددددددل، وال دددددددددر          أو الهددددددددددانوأ هدددددددددو الفهدددددددددده يفلدددددددددديهم  وال ددددددددددر ، عًهددددددددداااع
م تو يدددددددددد  العالقددددددددددة هبدددددددددد          هددددددددددو املصددددددددددائو ال ددددددددددر  لددددددددددديهم يف وعًبددددددددددار اع          هددددددددددو هصدددددددددد وال

  نسددددددداأ اعرتبددددددداط الف دددددددر  ال ي فدددددددي بدددددددل اعأ رددددددد  والروحدددددددين العدددددددا فيالهلددددددد  و  رتبددددددداطاع وتهويدددددددة
قدددددال  .ة ابيا دددددة ونظائرهدددددااحملبدددددة والعا فدددددتهويدددددة أوايدددددر عدددددا  والروحدددددي والنفسدددددي رتبددددداط الهلددددد اعياسدددددة اىل 

َب تعدددداىلن  عًهدددداا بدددداهلل، بددددل البددددد  ددددن حبجدددده أيضددددا  ،  اعوال ي فددددي  ددددرا  (3)َوال ببببرب َن َُمننببببوا َجَشببببهه حنب ببببا ل غ بببب
بببببببان جف بببببببغ ما جشبببببببههما حببببببببا سدددددددناا اعكمددددددا ورا يف روايدددددددة يدددددددويوة  مبببببببا ال ُبببببببى منمنبببببببان هببببببب  كالَ 

                                                           

 .12ص  – 7(  وسوعة الفهيه الش اا  ، تبني األيول ج1)
 .12٨البهرة ن اآلية  سورة - (2)
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، ويف روايدددددة يدددددويوة (2)؟ مبببببان كال الحبببببب والببببببه وهبببببح االسدددددناا اع، ويف روايدددددة  عًددددداة  (0)ألنيبببببَ
علدددددي اع دددددام ، وورا  يف حدددددو  (3)كِا جحبببببببع رجبببببال فببببب نبر  ببببببرلَ فمابببببَ جثببببببع لغمبببببو ة بينكمبببببان 
  و نهددددددا هددددددا  واحلسدددددداأواملو مجدددددداال بددددددل و ضددددددمونا  وريهددددددا الصددددددوان إروايددددددا   ًددددددواترة ،  مببببببا مببببببن  بببببببه

 .(١) كال ج نغَ اهلل الجنة   غ  بوال جمة  موت وف  هغبَ مثُال حبة من نر ل من ح
والاهدددا، ال الوظيفدددة، ألًفددداب يف خد دددة م حندددو ااألاألكدددا الدددذ  يددددرب  أ )احلدددو( هدددو الدددداربأولدددذلل  دددد 

كمدددددا ال تهدددددارأ المل لدددددى باملسدددددً سرة، ،بالوالددددددة يف اور احلضدددددانة  اارة الطفدددددل علدددددى إولدددددذا ال تهدددددارأ املوظفدددددة 
أ أو ددن هنددا يظهددر  ،بددني الندداظ وعظمددائهم وقدداا مالروحيددة النفسددية هلبيددة ًو يدد  العالقددة البواملصددائو تً فددل 

 حمبدددًهم الف دددر والعهيددددة والملهاردددة الصدددويوة، ت دددري   رسدددي ت ب لًدددا املهمًدددنينأ يضدددطلب أندددا عليددده ملا
 .عا الشد العا في السليم خالص هلم واع

اخًلددددف بنددددا  العهددددال  يف  عالقددددةر  يدددد   و تو أ ىل اعًبددددارر إ ىل عمددددلر إ  ددددرا ،  ددددن اعًهدددداار األوحيددددح اخًلفدددد  
ال بددالعلم واكًفددوا يف إعًهددااا  اعرلددم ي ًفددوا يف  أمهيًهدداربعددة يسددو األوا يف الطددرق والًضدديي  رًشددداالًوسددعة 

هنددددا حتهدددد  ال رضددددني أل إ يدددد  العالقددددة بددددالظنوأ املطلهددددة و عًبددددار وتاعيف  بينمددددا اكًفددددوا ،العلميبددددعمددددال ابددددوارن أ
 سهلهاوأب وسب الطرق خ ين األ

 درا  األتندو   أوأربعدة، األندوا  األسًدالل بال ر ، هو  بو  بنا  العهدال  علدى يف اع أ املبوأوال خيفى 
  ا در األلدي  بًعبدد ، نعدم   دن الع د  بد أ حنددظ  دن تندو   ألندههم نيا بدلكر كوسه  ح مةر يف اخدًالع 

 للبوح يلة بالأ اهلل تعاىلو   ن  ري  آخر رً  ل. هابنفس احنراهص تعدا البنا  ريما الا 
لَ الطاهر ن  وصغى اهلل  غى محمه ُو

 
َب َ َغيبكنمب َفاَل َتَمغهوا قالن  عن اع ام احلسني  ا بَغمنوا َجن  َحَوائبَج الن اسب كبلَيبكنمب مبنب ابَعمب الغ 

َعَم فَبَ َ َحو لن كبَلى َ يبربَنمب   .291أعالم الدينن  النب 

                                                           

 .127ص  - 2ج  -الشي  ال ليين  -ال ايف  - (1)
 .122ص  - 2ج  -املصدر  - (2)
 .٨١١ص  - 2ج  -املصدر  - (3)
 .33٠ص  -الشي  الطوسي  -األ ايل  - (١)
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