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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

(84) 
)دليله األول وهوو السورية دليوّب لو    بأن   املناقشة يف استدالل احملقق احلائري بالسرية القطعيةسبقت 

ال إطالق له، على أنه استدل بو)السرية القطعيوة... علوى التمسو  يف إتبواا بطوالبهم بظوواهر القورآن  
وال ش  أن ظواهره حجوة، لننوه ال يصولل دلويالى علوى بودعاه العوام بون حجيوة )مجيومل الظنوون املتعل قوة 

  وظووواهر النتوواب بوون دائوورة الداللووة دون ال التووة األخوور، علووى أن هبمووا سوونداى، وبتنوواى، وداللووةى، و عارضوواى 
 الظن يف الداللة أعم بن ظهورها.

إضووا ة إخم لالفووة بعووا األخبوواريني يف حجيووة ظووواهر النتوواب وبعووا األريوووليني يف حجيتووه ل ووري 
 . 1)املشا هني 

 حجية الكتاب غير قادحة بالسيرةفي مخالفة األخباريين 
اريني ذهبوووا إخم نفووي حجيووة النتوواب علينووا بطلقوواى بسووتدلني باألخبووار بعووا األخبوو نأ وتوضييي: :

واجلووواب   2)وباألخبووار الناهيووة عوون  فسووري القوورآن بووالرأي الووواردة يف اختصووام علووم القوورآن باألئمووة 
بوومل لووالفتهم ال  صوول دعووو  انعقوواد السووورية  نوووهأبوووطن الشوواهد  نأواضوول بقوورر يف حملووه، إال  امووهعن

 .العزيز بالنتاب حتجاجاإلريحة العابة القطعية على 
عملهوم علوى  نأوبو، قد جياب بشذوذهم مبا ال خيّب بالسرية الناشوفة عون رضوا املعصووم  ولكن

يعملووون بالنتوواب بعوود برا عوووة   وومأغايووة األبوور بالنتوواب وإن نووان لسووا م علووى إننوواره،  حتجوواجاإل
اب حجة لنن بعود الفحوع عون ظواهر النت نأالرواياا أيضاى،  حاريّب عملهم، بّب بآل قوهلم، إخم 

 نأوبعود البحوع عون  فسوريها يف الروايواا لالطمعنوان علوى  يف الروايواا ال قبلهواوبقيوداهتا لصصاهتا 
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  تنون بقالتهم نمقالة األريوليني.  تأبّب ظواهرها برادة باإلرادة اجلدية
 دعوى اكتفاء العلماء بالظنون المطلقة في األخبار

ووم انتفوووا يف سووبق قووول احملقووق اهلووروي  كمييا احلووائري3 )إن  املعوورو  بوون العووابلني بأخبووار ااحوواد أ  
عدالة الرواة بالو وه الظنية واألباراا الضعيفة، ونيف ال ينون نذل ؟! بمل أن وه يلوزم بنوه اجوروج عون 
وود  خووة  مجيوومل  سلسوولة سوونده نووان تابوو  العدالووة بأحوود األ ووا   الشووريعة ويريووف الفقووه  إذ ال ينوواد  يو مج

 ورة، وال سيما إذا قلنا بأن  العدالة هي امللمجنمجة .املذن
وبن اختار أحد هذين املذهبني،  قد اختّبَّ أبره يف الفقه، وال ميننه اجلري  على لتاره يف ن ري بون 

3 احلنووم بووال دليووّب بشوونّب ، ولالفووة األريووحاب أشوونّب ، أو بووالعن . وباجلملووة،  املسووائّب، ورمبووا يقووول 
 . 1)ونذا اإلنتفا  مبطلق الظن يف العدالة مم ا ال ينب ي التأبّب  يه  حجية األخبار املنجةة، 

 المناقشات
 يرد عليه3 أقول:
يف عدالووة الوورواة بووبعا أنوووا  الظنووون واألبوواراا، نالشووهرة وقووول  نتفووا اإل إن املعوورو  بوونهم  أواًل:

ال ، نوووالظن ال قوووة، ال بطلقووواى بوووّب ه نعهووود بووونهم اإلسوووتدالل بوووالظن الضوووعيف غوووري املعتمووود لووود  العقووو
أو احلاريووّب بوون قووول العووابي يف  وور  بعووا  الشخصووي احلاريووّب بوون قووول غووري اجبووري بووأحوال الر ووال
 .اجارية، أو احلاريّب بن قول جمهول احلال أو شبه ذل 

اإلسووتدالل بعملهووم ال يووورل إال الظوون، خاريووة بوومل التشووني  يف  هووة عملهووم إذ لعووّب  نإ ثانييياً:
  2)حلصوول اإلطمعنوان لوديهم بنهوا ،اا الو  عوة  عنهوا بالضوعيفة، أي بتلو  الظنوون واألبوار عملهم هبوا

ولعله نان لقرائن خفي  علينا، بّب التشني  يف عموبيته )ونون عملهم بنا وة أنووا  الظنوون   نيوف 
 .؟ظنيستدل على حجية الظن بال

                                                           

قوووي اهلووروي احلووائري، رسوووالة يف نفووي حجيووة بطلوووق الظوون، العتبووة العباسوووية املقدسووة و قسوووم شوو ون املعوووار  الشوويحم حمموود    1)
 .3186 ماإلسالبية واإلنسانية

 ننون الراوي شيخاى لل قة أو ذا أريّب.  2)



 ه3441/ عبان ش 1االثنين . ........................................................ (3214) (الظنصول: مباحث )األ

3 

 

واحود يريف الفقه إمنا يلزم لو قصرنا احلجية على الصحا  ال  شوهد عودالن بعدالوة نوّب  نإ ثالثاً:
عليوه ملوا سولم  الفقهوا  ر و ووده ييوع لوو اقتصور نود  أو ي يقوّب  ،  ذل  هو با سندهاواحد بن ر ال 

إخم  إضووا ةى األحنووام الفقهيووة بوون خلوهووا عوون الوودليّب، إال النووادر أو القليووّب بنهووا، لنوون بسوول  املشووهور 
هوو لعودل الواحود، ابقوول يف التعديّب  بمل انتفا  بعضهمعلى )الصحا   ال  رواها العدول،  عتماداإل
)املوتقوووواا  الوووو  رواهووووا ال قوووواا ولووووو نووووانوا بوووون الفطحيووووة أو الواقفيووووة أو العابووووة أيضوووواى علووووى  عتموووواداإل

هووذه امووابيمل  نأو)احلسووان  الوو  رواهووا بوون اإلبابيووة املموودو  بوون دون  صووريل بتعديلووه، وبوون الواضوول 
ال التووة بوون الروايوواا ن وورية  ووداى  فووي بالفقووه نلووه أو باألن ريووة النوواترة بنووه ممووا ال يلووزم بنووه يريووف الفقووه 

)أو بوومل إضووا ة سووائر  إمجوواب بو ووود أحنووام خووارج هووذه الوودوائر الوو الل علوومأريووالى بووّب ال يبقووى ظوواهراى 
ينون بوتوقواى بون حيوع الوراوي، وبطلوق بوا  بومل حيوع الروايوة وإن هبه األباراا املعتةة ناجة املوتوق 

 .دل  على اعتباره القرائن 
يظهر با يف استشهاد اهلروي بنالم البهبهوا  إذ قوال3 )وقوال أيضواى3  مجيومل  أليفواا مجيومل  وبذلك

الفقها  ببني ة  على ذل ، بوّب ضوعا هم أضوعا  الصوحا  إال النوادر بون املتوأخرين، بوّب النوادر أيضواى يف  
ضمل عموّب بواملنجمجة،،، بصور حاى بأن وه وإن نوان ضوعيفاى، إال أن وه عموّب بوه األريوحاب ن ري بن املوا

ونقوّب   1)
 . 8)  2)عن احملقق3  أن ه بالغ يف التَّشنيمل على بن اقتصر على الصحيل 

علووى الصووحيل ويوور  بنووا  مجيوومل نتووف  رقتصووااإلالوحيوود البهبهووا  إمنووا ينفووي ريووحة  نأ وور   نوو أإذ 
ال يقول ببنا  مجيمل  أليفاا مجيمل الفقها  علوى ولننه ملوتق واحلسن، األريحاب على األعم بنه وبن ا

الظنووون املطلقووة يف األخبووار بوون أي طريووق حصوول  ولووو بوون خووة العووابي غووري املوتووق إذا ظننووا بووه ظنوواى 
عمووّب عابووة األريووحاب  نأادعووى ذلوو   هووو ممووا ال شوو  يف  نووهأبوو الى، ولووو  وور   ولووو ضووعيفاى  شخصووياى 
 خباريني بنوا على ذل .نعم بعا األ ،ليهلي  ع

                                                           

 .443الفوائد احلائرية3 م  1)
 املصدر.  2)
عتبووة العباسوووية املقدسووة و قسوووم شوو ون املعوووار  الشوويحم حمموود  قوووي اهلووروي احلووائري، رسوووالة يف نفووي حجيووة بطلوووق الظوون، ال  8)

 .186-185اإلسالبية واإلنسانية3 م
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 إفراط وتفريط واعتدال :المسالك الثالث
 3اااملسووال  يف حجيووة األخبووار  ووااو  بووني اإل ووراا والتفووريف واحلوود األوسووف،  وواإل ر  نأواحلاريووّب3 

اى، نانوو  حجووة، ضوور الظنووون مبختلووف أنواعهووا إذا  علقوو  باألخبووار، سوونداى وداللووةى وبتنوواى و عا نأبووالقووول 
عليه با  3هوالصحا  خارية هي احلجة، واحلد األوسف  نأبالقول  3ريفروي، والتفاهلاحملقق وهو قول 

، ال الصوحا   قووف، بوتووق الروايووة بومل ضووم   الصوحا  واملوتقوواا واحلسوان حجووة نأبوون عموّب املشوهور 
 وال بطلق األخبار مبطلق الظنون.

 الظواهر بيان وهدى دون الظنون المطلقة
بِِلسييييانر ِعِربِييييي  أيضوووواى بووووو)ااياا الووووواردة يف وريووووف القوووورآن بوووون أن ووووه  وقوووود اسووووتدل احملقووووق اهلووووروي

 . 8)، وغري ذل   (2هذا بِياٌن ِللنَّاِس ِوُهدًى ِوِمْوِعظٌِة ِلْلُمتَّقينِ (1  ،ُمبينر 
  وواإ ، دون الظنووون املطلقووة وهوود الظووواهر بوون اللسووان العوورو املبووني دون نووالم وهووي بيووان  أقييول:

غري الل وي وغري أهّب اللسان لو  سر آية وحصّب لنا الظن  نأ  ا أ  ببيناى لساناى  ليس  بياناى عر اى وال
أو  ر   ني؟بب   نهأو بيان   اأيصدق على هذه ااية هبذا التفسري  نهأو حجة؟  نهأالشخصي بن نالبه، 

 حجة؟ وللبحع ريلة بإذن اهلل  عاخم. نهأوحصّب لنا بنها الظن  با غري ال قة لو ادعى قرا ةى  نأ
 وصلى اهلل على م:مد وآل  الطاهرين

 
فِاْسِتْشِعِر اْلُ:ْزِن  ،ِعْبداً ِأِعانُِ  اللَُّ  ِعِلى نِيْفِس ِ  :ِإنَّ ِمْن ِأِحبِّ ِعِباِد اللَِّ  ِإلِْي ِ  3 أبري امل بننيقال 

فِيِقرَِّب ِعِلى نِيْفِسِ   ،ْوِمِ  النَّاِزِل بِ ِ ِوِأِعدَّ اْلِقِرى لِييِ  ،ِوِتِجْلِبِب اْلِخْوِف فِيِزِهِر ِمْصِباُح اْلُهِدى ِفي قِيْلِب ِ 
 . 33 ج البالغة3 اجطبة ) اْلِبِعيِد ِوِهوَِّن الشَِّديِد ِنِظِر فِأِْبِصِر ِوذِِكِر فِاْسِتْكثِيرِ 
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