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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
(31) 

 المعالم: اشتراط العدد والعدالة في التعديل
علتتى ااتتااع العتتدد والعدالتتة يف روايتتة التترواة ورعتتديلهم بتتت لنا  أ تتا اتتهادة، و تتن  احب املعتتا  استتالدالل  تتسببب  

اأ ا اعالبار العدد فيها، اما هتو اتاهرو وأم  ضال تى ااتااع العدالتة اعالبتار حصتول العلتم يتاو والبينقتة رضتوم  ضا ته اترعا ، 
 و(1 فالغين عنهو و ا سوى ذلك يالوقف اإلاالفاء به على الدليل(

 الجواب: التعديل داخل في قول أهل الخبرة ال الشهادة
م أأال ررى الالعديل داخل يف باب قول أهل اخلربة، واال هم ليس حباجة إىل رعدد وال عدالة،  مأب أواًل:وميكن اجلواب 
قتتول  بتتامث ناهيتتة يف وجتته ح يتتة هنالتتك  مأويكفتتي فيتته اوهتته أهتتل ختتربة صضتتة  وقتتد فصقتتلنا الكتتالم عتتن  قتتول الطبيتتب ح تتة

 و(2 األاهر  نها هو  ا ذارهاه ههنا  اوهه قول أهل اخلربة( إضافة إىل  بىن وصاقة الرواية مأو  ل أو املوصقد  عالرجايل امل
 ولعموم المفهوم والتعليل في آية النبأ

ِإْن فهوم يف آية واهالصر هلم بعض أفاضل املالأخرين، فاحالج بعموم امل ا هضله املعا  عن بعض األعالم بضوله    وثانياً:
، هظتترا  إىل أم روايتتة الواحتتد داخلتتة فيتته فمليتت  يكتتوم املواتتى عتتدال  ال  تتب الالمبتت  عنتتد ختتربهو والتتال م  تتن جبباكُْمْم فاِسبب   

بفسق  هبأألو  ههأوال اك  ، ا خص  وقد يكوم عن ا دصة  النبأ واخلرب قد يكوم عن حا مأوروضيمله   (3 به( االفاءاإل ذلك 
 اخال  يف  النبأ( عرفا  وحضيضة  وباحلمل الشائع الصناعيواخص أو عدالاله اام د

علتى قتول اخلبتل المضتة يف الالوايتة أو اجلتر ، لتيس  عالمتاداإل مأيف هو بعموم الالعليل إذ ال اك  سالداللاإل مإ ونضيف:
احملضتق احلتائر   تن  ، فهذا هو الضدر التذ  يستوإ إليته التدليل دوم  تا ربنتاه ن إ ابة الضوم جبهالة لدى العضالء ويف بنائهم

ح ية الظنوم ال عيفة يف الالعديل والالواية، هعم قتول أهتل اخلتربة وإم أفتاد انتا  ضتعيفا  ح تة بتل حتد لتو   يفتد الظتن ألم 
 و، اما ام انوم أهل اخلربة ح ة اما سبقاملدار يف ح ياله على النوع ال الشخص

 أدلة المحق  الهروي على حجية الظنون المطلقة في الكتاب والسنة
 مأعلتتى ح يتة  طلتتق الظنتتوم املالعلضتة بالكالتتاب والستتنة باألدلتة الالاليتتة، ولكتتن  تتب   احلتتائر استتالدل احملضتتق اهلترو   وقبد

                                                           

 و224 عا  الدين و الذ اجملالهدين،  ؤسسة النشر اإلسال ي ت قم املضدسة  ص (1 
 و212-191يراجع  ح ية  راسيل المضات املعالمدة( ص (2 
 و224سال ي ت قم املضدسة  ص عا  الدين و الذ اجملالهدين،  ؤسسة النشر اإل (3 
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 قال  رهاسالدالالعليه، ليظهر وجه اإلاكال على بعض  سالداللباإليا   منق عاه دملهنضل اا ل اال ه  بالدأ  بالملديده 
لستنة، ومجيتع الظنتوم املالعلقضتة يمتا أ   الكالتاب وا  املضام المامث  يف إصبتات ح يتة الظنتوم املخصو تة والطترإ الشترعية 

 سندا ، و النا ، وداللة ، ورعارضا و
 * ]ح ية الكالاب الكرمي[

 أ قا الكالاب الكرمي، والفرقام العظيم، فيدلُّ على ح ياله وجوه 
إىل  واألئمتة   نها  السلة الضطعية، والطريضة املستالضيمة  فت م اتلا واحتد  تن علمتاء اإلستالم  تن عصتر الرستول 

اهنتتا هتتذا اتتاهوا يالمستتكوم يف إصبتتات  طتتالبهم بظتتواهر الضتترآم، و  ي،نكلتتر علتتيهم أحتتدز، بتتل و  يظهتتر  تتنهم رولتتولز يف ذلتتك،   
 ورأ لزو

يتتتا، واتتتذا استتتالدالل األ تتتملاب  ستتتالداللاإل تتتع األ تتتملاب باويتتتات، وإراتتتاد،ه،م إىل  و نهتتتا  احال اجتتتات، األئمتتتة 
، وهي املة جدا   الفرققة يف   املوارد املالفرققةوبع هم  ع بعض 

و نها  األخبار املالظافرة املالكاصرة، بل املالواررة الواردة يف عرض احلدي  على الكالاب، وأخذ  ا وافضه، وطر   ا خالفته،  
إنّبا ال نقبوْل خب ُ  و ( 2أنّب  خخبِر   ، و( 1ما لُبم ُيْكبن ُحبدينْبُنا ْمُواِفقبًا للْقبرآِن فاوبرِبْوا علبى الحبا  ِ   اضوهلم 
 و( 3أبداً  القرآنِ 

 (4 ولوال ح ية اواهر الضرآم، وفهم املعامث  نها  ملا َ حا جعلها ح ة، وحَكما  بني األخبار(
أ قا أخبار اوحاد، فالدليل على ح يالها  ا دلق على ح ية الكالاب  ن السلة الضطعية، والطريضة وقال عن األخبار   و 

 و(5 نا هذا(إىل   اه واألئمة  اجلارية املسالمرة  ن عصر الرسول 
 المناقشة: دليل  أخص من مدعاا؛ إذ يفيد حجية ظواهر الكتاب فق 

دليله أخص  ن  دعاه  إذ املدعى هو  ح ية مجيتع الظنتوم املالعلضتة يمتا ستندا  و النتا  وداللتة  مأبقد يورد عليه   أقول:
خبتتار اوحتتاد، ورفصتتيل الكتتالم ورعارضتا ( وقتتد أاتتده الحضتتا  بضولتته   أقتتول  هتتذا هتتو  لختتص الكتتالم يف ح يتتة الكالتتاب، وأ

                                                           

، 41 11،  صتتتابيح الظتتتالم يف اتتتر   فتتتاريح الشتتترائع 122  امثهتتتالبهباهظتتتره  تتتع اختتتالالل يستتتل يف اللفتتتق يف الرستتتائل الفضهيتتتة للوحيتتتد  (1 
 و111 فاريح األ ول  

 وْر   وُْملُّ ُحِديٍث اُل يْبُواِفْ  ِمُتاُب اللَِّ  فُبْهُو خْخْ ، وهصق احلدي   19  1ينظر الكايف  (2 
 وُوُما ُجاكُْمْم ْيُخاِلْف ِمُتاُب اللَِّ  فُبُلْم ُأقْبْل ْ ، وهصقه  1/19ينظر الكايف   (3 
الشيخ حممد رضي اهلرو  احلائر ، رسالة يف هفي ح ية  طلق الظن، العالبة العباسية املضدسة ت قسم اتؤوم املعتارل اإلستال ية واإلهستاهية   (4 

 و122ص
 و132املصدر  ص (5 
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أمق الظتنا احلا تل  تن    نتهأامر مما ذارها، خارجز عن وضع الرسالة،  ع أمق فيما ذارهتاه افايتة  لطالتب الصتواب، وقتد علتم 
ل حالته ، (2 ، أو اجنبتار روايالته(1 اواهر الكالاب، وأخبار اوحاد ح ةز قطعا ، سواءز اام حصوله، بسبب عدالة الراو ، أو ربنيُّ

 تن قترائن األحتوال،  (3  ظنوهتا  ل ذلك  ن األ ور املوجبة للوصوإ واإلطمئنامو وسواءز اام العدالتة أو الالبتنيق  علو تا ، أو أو غ
أو  تتن أقتتوال أربتتاب الرقجتتال، وستتواءز اتتام حصتتول الظتتن بتتاملعىن املتتراد  تتن الكتتالم و دلولتته العتتريف بواستتطة قتتول اللغتتو ، أو 

 لة عدم الويادة، والنضيصة، وعدم الضرينة املخرجة للكالم عن ااهره، إىل غل ذلكوالنملو ، أو الصريف، أو باه مام أ ا
وباجلملة، فتنملن هتدقعي حصتوَل الضطتعل  تن األدلتة الستابضة حب يتة الظنتوم احلا تلة  تن اتاهر الكالتاب والستنقة، والظنتوم 

 و(4 املالعلضة يما سندا ، و النا ، وداللة (
 المناقشة في السيرة

استتالدل بتتت السلة الضطعيتتةووو علتتى الالمستتك يف إصبتتات  هتتهأول وهتتو الستتلة دليتتل لتتقق ال إطتتالإ لتته، علتتى دليلتته األ ولكببنّ 
 تتن ح يتتة  مجيتتع الظنتتوم العتتام اتتواهره ح تتة، لكنتته ال يصتتلح دلتتيال  علتتى  تتدعاه  مأ طتتالبهم بظتتواهر الضتترآم( وال اتتك 

الظن يف الداللة  مأواواهر الكالاب  ن دائرة الداللة دوم المالصة األخر، على  املالعلقضة يما سندا ، و النا ، وداللة ، ورعارضا (
 وأعم  ن اهورها

 يف ح ية اواهر الكالاب وبعض األ وليني يف ح ياله لغل املشافهنيو خبارينياألإضافة إىل خمالفة بعض 
 حتتداملالعلضتتة بالكالتتاب لظنتتوم والالمستتك لطلتتق ا ستتالداللاإلعلتتى  لعلمتتاء اإلستتالمال ستتلة  هتتهأيف وعلتتى أ  فتتال اتتك 

 هتهأيف ال اتك  هتهأ تع  ال يعالربوهته ح تة الظهتور الستياقي الضترآمث الهتا، فمتمال  ال عيفة  نها  بل املعترول بيتنهم عتدم ح ي
ال يالمستتكوم بتالظن املطلتق يف  تتآ الضترآم الكتترمي،   تمأ يفال اتك  هتتهأامتا ،  (5 الظتن الضتو  عرفتتا ، فالأ تليتور  الظتن بتتل 

عنتد ا قتالوا  ام املشتهور، بتل املطلتق أبتدا   المتة أو إضتافالها  فرضتا ( علتى الظتنماء اإلسالم يف دعوى ستضوع  عل فال يعالمد
 هتهأيف و تن    تدها  التواررة فتال اتك  وخرب المضتة بالعدد الضراءات الالو وا بكو ا  الواررة فلم يكالفوا فيها حد بالظن اخلاص

و  لتتك( أو  اتتت يطه،رم( أو  يطقهتترم(  حنائهتتاأب  ب ضتتافة المتتة أم حبتتذفها أم لطلتتق الظتتن يف الضتتراءة ستتواء أااهتت كالتتفل   ي
 وبل اعالرب العدد والعدالة  الك( 

                                                           

 ن الضائل والراو وفالكالم ع (1 
 فالكالم عن الضول والروايةو (2 
 وهنا  وطن الشاهد يف اال هو (3 
الشيخ حممد رضي اهلرو  احلائر ، رسالة يف هفي ح ية  طلق الظن، العالبة العباسية املضدسة ت قسم اتؤوم املعتارل اإلستال ية واإلهستاهية   (4 

 و141ص
ٍك ُو ْهببُو ُمببُ م   ٍك ُو آِخْرُهببا ِفببي ُشببيْ  ِإنَّ اْْليُببُة ُيْكببوْن ُأوَّْلُهببا ِفببي ُشببيْ ه التتردع عنتته يف  متتل قولتت تتا يستتالفاد  نتته ورود  هتتوإذ قتتد يكتتوم الوجتته  (5 

 وفالأ ل (322ص 2 احملاسن  ج ْمتَِّصل  ْمُتُصرِّ   ُعُلى ْوْجواِ 
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 والالفسل بالظن ال عيف الذ    يدل دليل على ح ياله رفسل بالرأ  مأهذا اله إضافة إىل 
 بها المناقشة في استدالل  باحتجاجهم 

هر، وأ ا االحال اج بالظنوم ال عيفة سندا ،  النا ، داللة، بالظوا احال اجهم  إذ الماب  المامثاحلال يف دليله  ومذلك
 هتهأعلى  ،لهال إطالإ  هه ففرضا  لدينا لو احالج بظن ضعيف  اإل ام  مأبيقنا  وال  بينا  وال  ربهنا ، على  سفليورعارضا ، 

علتم  مأيف اتك ال  هتهأو  ( 2اْلِعْلبمِ ُوالرَّاِسبْخوُن ِفبي  1) ُوُمْن ِعْنُدْا ِعْلْم اْلِكتبابِ قد أويت علم الكالتاب  لكوهه 
استالند  لتدينا علتى اتوم الظتن ال تعيف ح تة  طلضتا  إذ لعلته  ا  ضعيفبوجه يبدو  هداللالالنويل والالأويل لديه فال يدل اسال

لتتو استتالدل بعيتتة علتتى ختتالل   هتتهإبتتل  العمتتل ال جهتتة لتته، مإواحلا تتل   إىل  تتا أويت  تتن الضتترائن والالفستتل املتتودع لديتته،
 هسالدل خبالل الظاهر اأ ل عامو مألنا  مأعلى ذلك ام ح ة وال يدل ااهرها ا

 المناقشة في احتجاج  بأخبار العرض على الكتاب
األخبتتار املالظتتافرة املالكتتاصرة، بتتل املالتتواررة التتواردة يف عتترض احلتتدي  علتتى الكالتتاب، وأختتذ  تتا دليلتته المالتت   وهتتو    وأمببا

إنّبا و أنّب  خخبِر   ، وْكن ُحدينْبُنا ْمُواِفقباً للْقبرآِن فاوبرِبْوا علبى الحبا  ِ ما ُلم يُ   وافضه، وطر   ا خالفه، اضتوهلم 
 وال نقوْل خ ُ  القرآِن أبداً 

اعالتربه دلتيال  علتى  هتهأولوال ح ية اواهر الضرآم، وفهم املعامث  نها  ملا َ حا جعلها ح ة، وحَكما  بني األخبار( ففيه  
ا الكتتالم عتتن  تتدعاه العتتام  تتن ح يتتة اافتتة الظنتتوم املالعلضتتة إنتتو  ،لاتتك فيتته وال ختتالح يتتة اتتواهر الكالتتاب وذلتتك ممتتا ال 

 وبالكالاب
( أعم  تن اوهته  وافضتا  لظتاهره ْمُواِفقاً للْقرآنِ   مأبدعوى هسالدل له ب طالإ احلدي  الذ  هضله وأاباهه  مأميكن هعم 

 أو للظنوم ال عيفة فيهو
 نوم ال عيفةوباهصرافه عن الظ أواًل:ميكن اجلواب  ولكن
احلتدي   وافتق لته أو ال، وأ تا  مأاملوضوع هو  الضرآم( والشرع  وافضاله لته، في تب إحترا  اوهته قرآهتا  ليضتال  مأب وثانياً:

 بالظن ال عيف فاهه أول الكالم بل هو  صادرةو فالدبرو وللبمل   لة ب ذم اهلل رعاىلو هرا  إح
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

 
ُعْم ُما ُأقُاُمْت، فُِإُذا ُولَّْت ْعرُِفتْ    احلسناإل ام قال   ْتْجُهْل النبِّ

 و(291أعالم الدين  ص 
                                                           

 و43سورة الرعد  اوية  (1 
 و1سورة آل عمرام  اوية  (2 
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