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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
()86
اإلستدالل بتقرير النبي  على حجية كافة الظنون النقلية
واستدل احملقق اهلروي على حجية كافة الظنون املتعلقة باألخبار ،سنداً ومتناً وداللةةً ورريياةاً لةدل التعةارض ،بتقريةر املعصةوم
الرسةةال والة قةوالة إ القبائةال واأليةراح؛ لتعلةةيم األحبةام مةةن دون اعتبةةار
 قةال ووبتقريةةر النةةئ واألئمةة ؛ حيةةك كةةايوا يرسةلون ا
عدد التوارر ،أو ايضمام القرائن)و.)1
جوابان عن اإلستدالل
ولكنن يةرد عليةه أوالً :أن هةاا الةدليال أخة مةن املةدعى ،إذ التقريةر دليةال ل اةئ ال إيةةال لةه ،والقةدر املسةلام مةن رقريةةر 
اعتبار قول الثقة وعةدم لةموم التةوارر وال القةرائن ،لبنةه ال يةدل أ -علةى اعتبةار كافةة الظنةون خاصةة الضةعيفة احلاصةلة مةن قةول رية
الثقةةة .ب -وال علةةى اعتبةةار الظنةةون الضةةعيفة يف امل ة  - .وال عل ةةى اعتبةةار الظنةةون الضةةعيفة يف الداللةةة ،كةةالظن احلاصةةال م ةةن
السيا أو من اإلستقراء الناق  .د -وال على الظنون الضعيفة يف مقام الرتييح بني املتعارضني.
إلبةةال رسةةالة يفيةةد القطة عةةادة مضةةمون كالمةةه ،
وثانيناً :أيةةه قةةد يقةةال إن إرسةةال النةةئ  واملعصةةوم  لشة
سلامنا ،لبنه يفيد اإليمئنان عادة ،وأين هو من حجية كافة الظنون ولو الضعيفة املتعلقة باألخبار؟
بعبةةارة أخةةرل فعلةةه  ال يهةةة لةةه فلعلةةه  اعتب ةر قةةول مةةن أرسةةله هلةةم حجةةً إلفادرةةه اإليمئنةةان ،كمةةا لعلةةه كةةان إلفادرةةه
األعةم منةه ومةن الظةن النةوعي ،ولعلةه إلفادرةه األعةم منهمةا ومةن الظةن املطلةق ،فةال ةرخ األخة مة احتمةال الثةاا بةال حة األول
احتماالً عقالئياً ،والقدر املتيقن هو األول ال ري والتقرير ال إيال له .كما سبق.
ال يقال بناء العقالء على حجية خرب الثقة؟
وضمه إليه ال ينتج حجيته باستقالل فتدبر .هاا
إذ يقال فهو الدليال ،ال التقرير والعمال اآليف الاكر ،ا
ويق يف مقابال هاا الرأي ال قةمفرط يف دعول حجية كافةة الظنةون املتعلقةة بالبتةاب ،والسةنة حة الضةعيفة منهةا ،دعةول السةيد
صدر الدين يف شرح الوافية الاي اررأل بةأن ظةواهر القةرآن متشةافة فةال ميبةن اإلحتجةا فةا ،خالفةاً للمشةهور الةاين اررةأوا كوهنةا
من احملبمات ومن الظنون اخلاصة اليت يقط حبجيتها.
الصدر :ظواهر القرآن من المتشابه
واحتج السيد  ما حاصله أ ان القرآن وإن كان عربياً ،لبناه يةمل باصطالح يديد؛ لبثرة إيال العةام فيةه مة إرادة
وقد
َّ
اخلاص ،واملطلق م إرادة املقيَّد ،واحلقيقة م إرادة اجملاخ من دون يصب قرينة يف شةيء مةن ذلة  ،فةذذا أيلةق كةالم مل يقعلةم يريقةه
يظن ذل أيضاً ،فيبون متشافاً ،وقد هنايا عن اربااع املتشافات.
على قايون احملاورة ،وإرادة ما هو
الظاهر منه ،بال وال ُّ
ق
و )1الشةةيحم حممةةد رقةةي اهلةةروي احلةةائري ،رسةةالة يف يفةةي حجيةةة مطلةةق الظةةن ،العتبةةة العباسةةية املقدسةةة ة قسةةم شةةرون املعةةارح اإلسةةالمية واإليسةةايية
ص.131
1
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ولو فقرض حصةول ظةن بةذرادة ظةاهر  ،فةنان يطالةب بةدليال يةواخ العمةال بةه؛ أل ان األصةال الثابةص عنةد اخلاصةة هةو عةدم يةواخ
العمال بالظن اإال ما أخريه الدليال ،كالظن احلاصال من األخبارو))1و.)2
وحاصله م بعض التطوير يف يقاط
أ -أن القرآن ال ش يف أيه يمل بلسان عريب مبني.
ب -أيه اخرتع اصطالحاً يديداً يف استعماالره خالف فيه العرب مجيعاً ،فلم ير على قايون احملةاورة املعهةود بةال وضة قايويةاً
آخر خمالفاً له ،وبعبارة أخرل أيه يف الصغريات والعام ،املطلق ،اجملاخ) ف اب اإلرادة اجلدية عن اإلستعمالية من دون قرينة.
ج -وحيك أيةه بة علةى اسةتعمال العةام وإرادة اخلةاص ،واللفة وإرادة معنةا اجملةاخي ،دون قرينةة يف كثة مةن املةوارد ،لةاا فةان
ظواهر بأمجعها متشافة ،سلامنا لبنها يف أيراح العلم اإلمجايل املنجم أليه من شبهة البث يف البث .
د -وم إحراخ ذل كله ،فذيه لو حصال ألحد ظن من ظاهر قرآا ،فذيه يندر يف دائرة الظن الش صي الاي ال حجية له،
دون الظن النوعي الاي فرض عدم حتققه يظراً لتغي الشارع قوايني احملاورة.
الهروي :ذلك مخالف لنبِلِ ِ
سان قَن ْوِم ِه وللحكمة
وأجناب عنةه احملقةةق اهلةروي بقولةةه وواجلةواب عنةه ظةةاهر نةا رقة ادم مةن األدلةة الدالةةة علةى حجيةةة الظةواهر .ومةا اادعةةا مةن يةةمول
القرآن باصطالح يديد ننوع.
وكيف خيايب احلبيم قوماً خبالح اصطالحهم؟! م أياه رعا ما أرسال من رسول إال بلسان قومهو ،)3وإيال العام أو ري
ناا له ظاهر وإرادةق خالفه من دون يصب قر ٍ
ينة على ذل نا منن وقوعه يف كالم احلبيم ،فضالً عن كثرره وريلبته.
ومنه يظهر أياه ال ويه للقول بعدم حصول الظن بذرادة الظواهر ،م أياه ناا يب اابه الويدا قن)و.)4
مناقشتنا في كال اإلشكالين
أقول :ولبن كال دليليه ري و ٍ
اح باجلواب.
أما قوله ووكيف خيايب احلبيم قوماً خبالح اصطالحهم؟! م أياه رعا ما أرسال من رسول إال بلسان قومه) ف د عليه أن
اإلستدالل إمنا هو بعموم اآلية البرمية ولبنها خمصصة يف القرآن الاي أرى به الرسول  ،وذل لبداهة أن القرآن البرمي بة ،
عملياً ،على اإلريان بالعمومات كةأَوفُوا بِالْع ُق ِ
ودو ،)5دون ذكةر خمصصةااا معهةا وإمنةا ذكةرت امل صصةات يف آيةات أخةرل أو
ُ
ْ
يةةاء فةةا الرسةةول  ولةةاا فةةذن بطةةالن بية البةةايل بالبةةايل وعةةدم لةةموم البية الغةةرري والغبةةأ ومةةا فيةةه خيةةار احليةوان أو اجمللة أو

و )1ينظر شرح الوافية وخمطوط)  ،111هداية املسرتشدين  ،3 615فرائد األصول .153-151 1
و )2الشةةيحم حممةةد رقةةي اهلةةروي احلةةائري ،رسةةالة يف يفةةي حجيةةة مطلةةق الظةةن ،العتبةةة العباسةةية املقدسةةة ة قسةةم شةةرون املعةةارح اإلسةةالمية واإليسةةايية
ص.121-121
ول إِالَّ بِلِ ِ
سان قَنوِم ِه لِيبنيِّن لَ ُهم فَني ِ
و )3إشارة إ اآلية  4من سورة إبراهيم وما أ َْر َسلْنا ِم ْن ر ُس ٍ
ض ُّل اللَّنهُ َم ْنن يَشناءُ َويَن ْهندي َم ْنن يَشناءُ َو ُه َنو ال َْعزي ُنز
ْ َُ َ ْ ُ
َ
َ
كيم.
ال َ
ْح ُ
و )4الشيحم حممد رقي اهلروي احلائري ،رسالة يف يفي حجية مطلق الظن ،العتبة العباسية املقدسة ة قسم شرون املعارح اإلسالمية واإليسايية ص.121
و )5سورة املائدة اآلية .1
2
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الشرط ،نا ال ش فيه م أيه ٍ
مناح لعموم أ َْوفُوا وم وضوح عدم ورود ها امل صصات متصلة.
كمةةا أيةةه ب ة علةةى اإل بةةات باجملةةاخات دون قرائنهةةا متصةةلةً فةةا كة ةيَن ُد اللَّن ِنه فَ ن ْنو ََ أَيْنندي ِه ْمو )1إذ فص ةال عنةةه لَن ْني َ َك ِملْلِن ِنه
َش ْيءو )2وإن أمبن اجلواب عن املثال بارصال القرينة العقلية القطعية احلافاة.
واحلاصال أن كون بناء القرآن البرمي على ذل وكويه واقعاً يديداً ،وإن مل يعرب عنه باملصطلح اجلديد ،ال ش فيه.
وأما قوله ووإيال العام أو ري ناا له ظاهر وإرادةق خالفه من دون يصب قر ٍ
ينة على ذلة نةا مننة وقوعةه يف كةالم احلبةيم،
فضةالً عةةن كثررةةه وريلبتةةه) يةةرد عليةةه الربهةةان الويةةداا السةةابق إذ ال شة لةةدل البةةال يف وقةةوع ذلة الةةاي ذكةةر امتنةةاع وقوعةه مةةن
احلبةةيم وجلهةةة سةةناكرها الحق ةاً) كمةةا فيمةةا سةةبق مةةن األمثلةةة وكمةةا هةةو نةةا ال ش ة فيةةه يف كثة مةةن عمومةةات البتةةاب ومطلقارةةه
ض ُكم بن ْعضاًو )3وُ كتِ
يامو )4وري ذل .
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الص ُ
ب بَن ْع ُ ْ َ
وجماخاره كةَ وال يَن ْغتَ ْ
َ
بوجه آخر :يبفي أيه أقام القرينة العامة على يريه على هاا اجلري اجلديةد امل ةالف ،حسةب املةدعى ،جلةري العةرب ،ويبفةي يف
معرفتها س ره  يف ذكر اآليات العامة ،مث ختصيصها بآية أخرل أو برواية فهو يظ للوض التعياأ ،يف اجلام وإن مل يبن منه.
وأما قوله ورياية األمر أن يظن ويود قرينة صارفة عةن إرادة الظةواهر قبةال الفاة  ،وال ريةب يف خوالةه ،وصة ورره و ةاً بعةد مةا
رفاص ةاً رام ةاً ،ومل يطال ة علةةى مةةا يصةةرح
رفا ة
ا
هةةو الةةالخم علةةى اجملتهةةد مةةن الباةةك عةةن الق ةرائن والفا ة عةةن املعةةارض ،فةةذذا ا
يظن عدمةه ،فياصةال العلةم أو الظ ُّةن ببةون الظةاهر مةراداً ،فيبةون داللةة البةالم علةى املةراد حينئ ٍةا
ة]يعلم أو ُّ
الظاهر عن ظاهر [ ،ف ق
ظاهراً واضااً ،وال يبون متشافاً.
وجمرد احتمال املاي ال خير البالم إ التشابه ،والدليال على يواخ العمال فاا الظاهر ما يقلنا من السة ة القطعيةة،
كيف؟! ا
وإمجاع األمة ،وري ذل نا رقدم)و.)5
ةرخ عةدمها ومةورد البةالم هنةا
فال يدي؛ ألن الظاهر أيه يقصد القرينة املتصلة الصارفة وأهنا لعلها خفيةص علينةا ،فبةالفا
وبني السيد صدر الةدين ورية ) يف القةرائن املنفصةلة ،ولةئن قصةد األعةم مةن القرينةة املتصةلة واملنفصةلة ،كةان ،يف إذعايةه باملنفصةلة،
خمصصه به ،على أيةه يلةمم منةه ،علةى أيةة حةال ،رةأخ البيةان عةن وقةص احلايةة،
يقضاً لبالمه كله ورسليماً جمليئه بعام دون وصال ا
خاصة يف امل صصات اليت ذكرها بعد فرتة العمال أو اليت ذكرها األئمة  الحقاًو.)6
و )1سورة الفتح اآلية .11
و )2سورة الشورل اآلية .11
و )3سورة احلجرات اآلية .12
و )4سورة البقرة اآلية .113
و )5الشةةيحم حممةةد رقةةي اهلةةروي احلةةائري ،رسةةالة يف يفةةي حجيةةة مطلةةق الظةةن ،العتبةةة العباسةةية املقدسةةة ة قسةةم شةةرون املعةةارح اإلسةةالمية واإليسةةايية
ص.131-121
و )6ذكريا سابقاً روييهاً آخر للم صصات اليت ذكرها األئمة  وهو ما ذكر احملقق النائيأ من أن املنفصالت ومن خمصصات ومطلقات) اليت ياء
فةةا الصةةادقان  وسةةائر األئمةةة  كايةةص مودعةةة عنةةدهم منةةه  وكةةان  قةةد ذكرهةةا يف وقتهةةا متصةةلةً لبنهةةا خفيةةص وايةةد رت فأحياهةةا
األئمة  .فتأمال.
3
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فهاا كله حسب املب املشهور.

تحقيق جديد :تفكيك اإلرادتين منهج العقالء كافة

ولكن التحقيق :أن القرآن مل ينمل باصطالح يديد وخالفاً للسيد صدر الدين) وأيه مل خيالف اصطالح العرب وأيه قد ياء
بظواهر كث ة من دون إقامة قرينة عليها وخالفاً للهروي واملشهور) وذل ببيان لطيف مل أيد من ذكر رريم أيه ،فيما يتصور ،نا
برهايه معه ،وهو أن رفبي اإلرادة اجلدية عن اإلستعمالية واجمليء مطلقات وعمومات من دون ذكر خمصصااا معها بةال فصةلها
فصةلنا يف كتةاب واملعةاريض
عنها هو ما يرل عليه العرب كافة بال ايه هو الس ة احملرخة لبافة امللال والناال دون ش  ،وذل ملةا ا
والتورية) من التفرقة بني مقام التعليم املبأ على ردريية بيان احلبم بقيود ومقام الفتيا املبأ على إلقاء النتيجة النهائية وما يقارب
املع اإلسم مصدري ،فراي ما ذكر هناك.
ولبن ،وببيان أوضح وأكثر بساية م كويه مربهناً يف الوقص يفسه يقول

سواء مقام الوعظ
إن سة ة العقةةالء كافةةة يةةرت علةةى التفبية بةةني اإلرادرةةني اجلديةةة واإلسةةتعمالية والعةةام واخلةةاص واملطلةةق واملقيةةد سةواء يف مقةةام
الوع أم يف مقام إلقاء القوايني للناس
أمننا يف مقةةام الةةوع فقةةد يلقةةي الةواع  ،والقةةرآن البةةرمي كثة منةةه وعة وإرشةةاد ،حماضةةرة كاملةةة عةةن وحرمةةة البةةاب) ووحرمةةة
الغيبةةة) ولبنةةه ال يةةتبلم حبةةرح عةةن مسةةتثنيات البةةاب ،كالبةةاب يف مقةةام اإلصةةالح ،أو عةةن مسةةتثنيات الغيبةةة ،كمقةةام يصةةح
ض ن ُك ْم بَن ْعض ناًو )1م ة بداهةةة ويةةود
نب بَن ْع ُ
املستش ة  ،وكةةال يةةرل القةةرآن البةةرمي يف مواعظةةه وأحبامةةه إذ يق ةول مةةثالً َ وال يَنغْتَن ْ
مستثنيات له إال أيه مل ياكرها متصلة.
ومقام إبالغ القوانين

وأمننا يف مقةةام بيةةان األحبةةام ف ةذن املعلةةوم لةةدل البةةال أن احلبومةةة قةةد رصةةدر إعالي ةاً ب ةةومن اسةةت اد السةةيارات مةةثالً) أو ومن ة
رصةةدير األرخ) مةةثالً ،وال رميةةد علةةى ذل ة  ،رريةةم أن قايوهنةةا يتضةةمن اسةةتثناءات متعةةددة لشةةركات أو أش ة اص أو حةةاالت ،ولبةةن
ذل ة ال يةةاكر يف اإلعةةالن العةةام عةةرب اإلذاعةةة أو الصةةاافة وإمنةةا يبتةةب يف كتيبةةات أو منشةةورات خاصةةة ورعطةةى للةةوخارات املعنيةةة
واجلهات القايويية واليت يطل عليها احملامون مثالً ولاا جند أن احملامي ميبن له كشف خمار كثة ة مةن القةايون ،دوينةا ودون العامةة
من الناس الاين يلقى إليهم احلبم والقايون على إيالقه وعمومه من دون ذكةر خمصصةاره ومقيدارةه .فتةدبر ييةداً ،وللباةك صةلة
بذذن اهلل رعا .
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

رتي اسر مالحظة ي

الدرس على املوق التايل m-alshirazi.com
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ض يَنتَن َف َّق ُهو َن فِي الدِّي ِن فَِإ َذا أَتَن ْوُك ْم
قال رسول اهلل  ألصاابه إ َّن الن َ
صوا بِ ِه ْم َخ ْيراً وعوايل الآللئ  1ص.)353
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