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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) 

 على حجية كافة الظنون النقلية بتقرير النبي  ستداللاإل
بتقريةر املعصةوم  ،رضاحملقق اهلروي على حجية كافة الظنون املتعلقة باألخبار، سنداً ومتناً وداللةًة ورريياةاً لةدل التعةا استدل  و 
  قةال  ووبتقريةةر النةةئ واألئمةة ؛ حيةةك كةةايوا يرسةلون الراسةةال والةةوقالة إ  القبائةال واأليةةراح؛ لتعلةةيم األحبةام مةةن دون اعتبةةار

 .(1و(ام القرائنعدد التوارر، أو ايضم
 ستداللاإلجوابان عن 

  التقريةر دليةال لةئا ال إيةةال  لةه، والقةدر املسةلام مةن رقريةةر إذ هةاا الةدليال أخةة  مةن املةدعى،  نأ أواًل:يةرد عليةه   ولكنن
قةول رية  الضةعيفة احلاصةلة مةن  خاصةةعلةى اعتبةار كافةة الظنةون  -اعتبار قول الثقة وعةدم لةموم التةوارر وال القةرائن، لبنةه ال يةدل أ

وال علةةةى اعتبةةةار الظنةةةون الضةةةعيفة يف الداللةةةة، كةةةالظن احلاصةةةال مةةةن  -وال علةةةى اعتبةةةار الظنةةةون الضةةةعيفة يف املةةة .   -الثقةةةة. ب
 وال على الظنون الضعيفة يف مقام الرتييح بني املتعارضني. -الناق . د ستقراءاإلالسيا  أو من 
،  رسةةالة يفيةةد القطةة  عةةادة مضةةمون كالمةةه إلبةةال  لشةة   واملعصةةوم  قةةد يقةةال  إن إرسةةال النةةئ  يةةهأ وثانيننًا:

 عادة، وأين هو من حجية كافة الظنون ولو الضعيفة املتعلقة باألخبار؟ يمئناناإلسلامنا، لبنه يفيد 
 ادرةةهإلفكةةان لعلةةه  كمةةا  إلفادرةةه اإليمئنةةان،مةةن أرسةةله هلةةم حجةةًة  قةةول   ر  اعتبة ةة فلعلةةه ال يهةةة لةةه  لةةه عف  بعبةةارة أخةةرل  

الظةن املطلةق، فةال  ةرخ األخة  مة  احتمةال الثةاا بةال حة  األول  ا ومةنمةمنهاألعةم  ولعلةه إلفادرةهالظةن النةوعي،  ومةناألعةم منةه 
 .كما سبقر ال إيال  له.  ير تقاحتمااًل عقالئياً، والقدر املتيقن هو األول ال ري  وال

 ال يقال  بناء العقالء على حجية خرب الثقة؟
 فتدبر. هاا ه إليه ال ينتج حجيته باستقاللوضما  ،ال التقرير والعمال اآليف الاكر ،الدليالفهو  إذ يقال 

ويق  يف مقابال هاا الرأي الةمقفر ط يف دعول حجية كافةة الظنةون املتعلقةة بالبتةاب، والسةنة حة  الضةعيفة منهةا، دعةول السةيد 
 كوهنةا  اررةأوا نالةايخالفةاً للمشةهور  ،افة حتجةا اإلال ميبةن ظةواهر القةرآن متشةافة فة نأبةصدر الدين يف شرح الوافية الاي اررأل 

 من احملبمات ومن الظنون اخلاصة اليت يقط  حبجيتها.
 الصدر: ظواهر القرآن من المتشابه

ما حاصله  أنا القرآن وإن كان عربياً، لبناه ية م ل  باصطالح يديد؛ لبثرة إيال  العةام فيةه مة  إرادة  واحتجَّ السيد وقد 
مل يقعلةم ي ريقةه  فةذذا أيلةق كةالم  ص، واملطلق م  إرادة املقيَّد، واحلقيقة م  إرادة اجملاخ من دون يصب قرينة يف شةيء مةن ذلة ، اخلا

ايامتشافاً، وقد  فيبونعلى قايون احملاورة، وإرادة ما هو الظاهرق منه، بال وال يظنُّ ذل  أيضاً،   عن اربااع املتشافات. هن 
                                                           

سةةية املقدسةةة ة قسةةم شةةرون املعةةارح اإلسةةالمية واإليسةةايية  الشةةيحم حممةةد رقةةي اهلةةروي احلةةائري، رسةةالة يف يفةةي حجيةةة مطلةةق الظةةن، العتبةةة العبا (1و
 .131ص
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ظةاهر   ، فةنان يطالةب بةدليال يةواخ العمةال بةه؛ ألنا األصةال الثابةص عنةد اخلاصةة هةو عةدم يةواخ  بةذرادة   ولو فقر ض  حصةول ظةن  
 .(2و((1والعمال بالظن  إالا ما أخريه الدليال، كالظن  احلاصال من األخبار

 م  بعض التطوير يف يقاط  وحاصله
 يمل بلسان عريب مبني. يهأيف القرآن ال ش   نأ -أ
على قايون احملةاورة املعهةود بةال وضة  قايويةاً  ر  ي  اً يديداً يف استعماالره خالف فيه العرب مجيعاً، فلم اخرتع اصطالح يهأ -ب

 من دون قرينة. ستعماليةاإليف الصغريات والعام، املطلق، اجملاخ( فبا  اإلرادة اجلدية عن  يهأ، وبعبارة أخرل  آخر خمالفاً له
معنةا  اجملةاخي، دون قرينةة يف كثة  مةن املةوارد، لةاا فةان  دةار إو  واللفة  ،دة اخلةاصوإرا العةام اسةتعمالبة  علةى  يةهأوحيك  -ج

 من شبهة البث  يف البث . ، سلامنا لبنها يف أيراح العلم اإلمجايل املنجم أليهمتشافةبأمجعها ظواهر  
الش صي الاي ال حجية له،  يندر  يف دائرة الظن يهذفلو حصال ألحد ظن من ظاهر قرآا،  يهذفوم  إحراخ ذل  كله،  -د

 لتغي  الشارع قوايني احملاورة. يظراً  دون الظن النوعي الاي فرض عدم حتققه
 وللحكمة بِِلساِن قَنْوِمهِ الهروي: ذلك مخالف لن

ول عنةه احملقةةق اهلةروي بقولةةه  وواجلةواب عنةه ظةةاهر  نةا رقةةدام مةن األدلةة الدالةةة علةى حجيةةة الظةواهر. ومةا اداعةةا  مةن يةةم  وأجناب
 القرآن باصطالح يديد ننوع .

، وإيال  العام أو ري   (3ووكيف خيايب احلبيم قوماً خبالح اصطالحهم؟! م  أياه رعا  ما أرسال من رسول إال بلسان قومه
 ناا له ظاهر  وإرادةق خالفه من دون يصب قرينٍة على ذل  نا منن  وقوعه يف كالم احلبيم، فضاًل عن كثرره وريلبته.

 .(4ور أياه ال ويه للقول بعدم حصول الظن بذرادة الظواهر، م  أياه ناا يباابه الويدانق(ومنه يظه
 مناقشتنا في كال اإلشكالين

 ولبن كال دليليه ري  واٍح باجلواب. أقول:
 نأ  ليهأما قوله  ووكيف خيايب احلبيم قوماً خبالح اصطالحهم؟! م  أياه رعا  ما أرسال من رسول إال بلسان قومه( ف د ع

القرآن البرمي بة ،  نأ، وذل  لبداهة يف القرآن الاي أرى به الرسول  ةصصخم ابنهاآلية البرمية ول اإلستدالل إمنا هو بعموم
صةااا معهةا وإمنةا ذكةرت امل صصةات يف آيةات أخةرل أو ص  ، دون ذكةر خم(5وَأْوُفوا بِاْلُعُقودِ على اإلريان بالعمومات كة ،لياً عم

ولةةاا فةةذن بطةةالن بيةة  البةةايل بالبةةايل وعةةدم لةةموم البيةة  الغةةرري والغبةةأ ومةةا فيةةه خيةةار احليةةوان أو اجمللةة  أو  يةةاء فةةا الرسةةول 
                                                           

 .153-151  1، فرائد األصول 615 3، هداية املسرتشدين 111ينظر شرح الوافية وخمطوط(   (1و
واإليسةةايية  الشةةيحم حممةةد رقةةي اهلةةروي احلةةائري، رسةةالة يف يفةةي حجيةةة مطلةةق الظةةن، العتبةةة العباسةةية املقدسةةة ة قسةةم شةةرون املعةةارح اإلسةةالمية  (2و

 .121-121ص
ُهنَو اْلَعزينُز َوما َأْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن قَنْوِمِه لُِيبَنيَِّن َلُهْم فَنُيِضلُّ اللَّنُه َمنْن َيشناُء َويَنْهندي َمنْن َيشناُء وَ من سورة إبراهيم   4إشارة إ  اآلية  (3و

 .اْلَحكيمُ 
 .121في حجية مطلق الظن، العتبة العباسية املقدسة ة قسم شرون املعارح اإلسالمية واإليسايية  صالشيحم حممد رقي اهلروي احلائري، رسالة يف ي (4و
 .1سورة املائدة  اآلية  (5و
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 ها  امل صصات متصلة. وم  وضوح عدم ورود َأْوُفوامناٍح لعموم  يهأنا ال ش  فيه م   ،شرطال
ََ َأيْننديِهمْ يَننُد الفةةا كةةة صةةلةً بةة  علةةى اإل بةةات باجملةةاخات دون قرائنهةةا مت يةةهأكمةةا  لَننْيَ  َكِمْلِلننِه ال عنةةه إذ فصةة (1و لَّننِه فَنننْو
 .وإن أمبن اجلواب عن املثال بارصال القرينة العقلية القطعية احلافاة (2وء   َشيْ 

 رب عنه باملصطلح اجلديد، ال ش  فيه.عيعلى ذل  وكويه واقعاً يديداً، وإن مل  ء القرآن البرميكون بنا نأواحلاصال  
ال  العام أو ري   ناا له ظاهر  وإرادةق خالفه من دون يصب قرينٍة على ذلة  نةا مننة  وقوعةه يف كةالم احلبةيم، قوله  ووإي وأما

ه مةةن يف وقةةوع ذلةة  الةةاي ذكةةر امتنةةاع وقوعةةفضةةاًل عةةن كثررةةه وريلبتةةه( يةةرد عليةةه الربهةةان الويةةداا السةةابق إذ ال شةة  لةةدل البةةال 
مةةن األمثلةةة وكمةةا هةةو نةةا ال شةة  فيةةه يف كثةة  مةةن عمومةةات البتةةاب ومطلقارةةه سةةبق فيمةةا احلبةةيم وجلهةةة سةةناكرها الحقةةاً( كمةةا 

 وري  ذل . (4وُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّيامُ و (3وَوال يَنْغَتْب بَنْعُضُكْم بَنْعضاً كة  وجماخاره
جلةري العةرب، ويبفةي يف  ، حسةب املةدعى،القرينة العامة على يريه على هاا اجلري اجلديةد امل ةالف قامأيه أيبفي  بوجه آخر:
 .فهو يظ  للوض  التعياأ، يف اجلام  وإن مل يبن منهبرواية  بآية أخرل أو يف ذكر اآليات العامة، مث ختصيصها معرفتها س ره 
 قوله  ورياية األمر أن يظن ويود قرينة صارفة عةن إرادة الظةواهر قبةال الفاة ، وال ريةب يف خوالةه، وصة ورره و ةاً بعةد مةا وأما

هةةو الةةالخم علةةى اجملتهةةد مةةن الباةةك عةةن القةةرائن والفاةة  عةةن املعةةارض، فةةذذا رفااةة  رفااصةةاً رامةةاً، ومل يطالةة  علةةى مةةا يصةةرح 
الظاهر عن ظاهر ، ]فة[يعلمق أو يظنُّ عدمةه، فياصةال العلةم أو الظةنُّ ببةون الظةاهر مةراداً، فيبةون داللةة البةالم علةى املةراد حينئةٍا 

 تشافاً.ظاهراً واضااً، وال يبون م
والدليال على يواخ العمال فاا الظاهر ما يقلنا  من السة ة القطعيةة،  ،التشابه إ  البالم خير  الاملاي  كيف؟! وجمراد احتمال 

 .(5ووإمجاع األمة، وري  ذل  نا رقدم(
ومةورد البةالم هنةا  العلها خفيةص علينةا، فبةالفا   ةرخ عةدمه هناأو القرينة املتصلة الصارفة  يقصد يهأألن الظاهر  ؛فال يدي

، ولةئن قصةد األعةم مةن القرينةة املتصةلة واملنفصةلة، كةان، يف إذعايةه باملنفصةلة، وبني السيد صدر الةدين ورية  ( يف القةرائن املنفصةلة
يلةمم منةه، علةى أيةة حةال، رةأخ  البيةان عةن وقةص احلايةة،  يةهأخمصاصه به، على  وصاليقضاً لبالمه كله ورسليماً جمليئه بعام دون 

 .(6والحقاً  اصة يف امل صصات اليت ذكرها بعد فرتة العمال أو اليت ذكرها األئمة خ
                                                           

 .11سورة الفتح  اآلية  (1و
 .11سورة الشورل  اآلية  (2و
 .12سورة احلجرات  اآلية  (3و
 .113سورة البقرة  اآلية  (4و
 يفةةي حجيةةة مطلةةق الظةةن، العتبةةة العباسةةية املقدسةةة ة قسةةم شةةرون املعةةارح اإلسةةالمية واإليسةةايية  الشةةيحم حممةةد رقةةي اهلةةروي احلةةائري، رسةةالة يف (5و

 .131-121ص
اليت ياء  (اتاملنفصالت ومن خمصصات ومطلق نأوهو ما ذكر  احملقق النائيأ من  ذكريا سابقاً روييهاً آخر للم صصات اليت ذكرها األئمة  (6و

فأحياهةةا  وايةةد رتلبنهةةا خفيةةص  صةةلةً قةةد ذكرهةةا يف وقتهةةا مت وكةةان  كايةةص مودعةةة عنةةدهم منةةه  وسةةائر األئمةةة  فةةا الصةةادقان 
 . فتأمال.األئمة 
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 .املشهور املب فهاا كله حسب 
 تحقيق جديد: تفكيك اإلرادتين منهج العقالء كافة

 قد ياء يهأو مل خيالف اصطالح العرب  يهأو القرآن مل ينمل باصطالح يديد وخالفاً للسيد صدر الدين(  نأ ولكن التحقيق:
، فيما يتصور، نا يهأن ذكر  رريم م  بظواهر كث ة من دون إقامة قرينة عليها وخالفاً للهروي واملشهور( وذل  ببيان لطيف مل أيد 

واجمليء مطلقات وعمومات من دون ذكر خمصصااا معها بةال فصةلها  ستعماليةاإلرفبي  اإلرادة اجلدية عن  نأبرهايه معه، وهو 
وذل  ملةا فصاةلنا  يف كتةاب واملعةاريض  ،ش بافة امللال والناال دون ل الس ة احملرخةهو ايه  بالعرب كافة عنها هو ما يرل عليه ال

يقارب  والتورية( من التفرقة بني مقام التعليم املبأ على ردريية بيان احلبم بقيود  ومقام الفتيا املبأ على إلقاء النتيجة النهائية وما
 ر هناك.فراي  ما ذك ،دريمص سماإلاملع  

 ولبن، وببيان أوضح وأكثر بساية م  كويه مربهناً يف الوقص يفسه يقول 
 سواء مقام الوعظ

سةةواء يف مقةةام  والعةةام واخلةةاص واملطلةةق واملقيةةد سةةتعماليةواإلبةةني اإلرادرةةني اجلديةةة  سةة ة العقةةالء كافةةة يةةرت علةةى التفبيةة  نإ
 الوع  أم يف مقام إلقاء القوايني للناس 

رمةةة حومنةةه وعةة  وإرشةةاد، حماضةةرة كاملةةة عةةن وحرمةةة البةةاب( و ثةة   كالبةةرمي  لةةوع  فقةةد يلقةةي الةةواع ، والقةةرآن يف مقةةام ا أمننا
مسةةةتثنيات الغيبةةةة، كمقةةةام يصةةةح أو عةةةن ولبنةةةه ال يةةةتبلم حبةةةرح عةةةن مسةةةتثنيات البةةةاب، كالبةةةاب يف مقةةةام اإلصةةةالح،  (بةةةةالغي

مةة  بداهةةة ويةةود  (1وَوال يَنْغتَننْب بَنْعُضننُكْم بَنْعضنناً ول مةةثاًل املستشةة ، وكةةال  يةةرل القةةرآن البةةرمي يف مواعظةةه وأحبامةةه إذ يقةة
 ياكرها متصلة. مل يهأمستثنيات له إال 

 ومقام إبالغ القوانين
  منةةواحلبومةةة قةةد رصةةدر إعاليةةاً بةةةومن  اسةةت اد السةةيارات مةةثاًل( أو  نأاملعلةةوم لةةدل البةةال  نذفةةيف مقةةام بيةةان األحبةةام  وأمننا

قايوهنةةا يتضةةمن اسةةتثناءات متعةةددة لشةةركات أو أشةة اص أو حةةاالت، ولبةةن  نأيةةد علةةى ذلةة ، رريةةم مةةثاًل، وال رم  (رخرصةةدير األ
املعنيةةة لةةوخارات ورعطةةى لمنشةةورات خاصةةة كتيبةةات أو ذلةة  ال يةةاكر يف اإلعةةالن العةةام عةةرب اإلذاعةةة أو الصةةاافة وإمنةةا يبتةةب يف  

ودون العامةة  دوينةا ،يونكشف خمار  كثة ة مةن القةاله  حملامي ميبن ا نأولاا جند مثاًل يطل  عليها احملامون واجلهات القايويية واليت 
وللباةك صةلة  ،داً . فتةدبر ييةإليهم احلبم والقايون على إيالقه وعمومه من دون ذكةر خمصصةاره ومقيدارةه ىمن الناس الاين يلق

 بذذن اهلل رعا .
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 النَّاَس َلُكْم تَنَبع  َوِإنَّ رَِجااًل يَْأتُوَنُكْم ِمْن َأْقطَاِر اأْلَْرِض يَنتَنَفقَُّهوَن ِفي الدِّيِن فَِإَذا َأتَنوُْكمْ  ِإنَّ  ألصاابه  قال رسول اهلل 
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