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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
(311) 

 في اعتبار الظن في أصول الدين
س يف اعتبار الظن يف أصول الدين واألقوال املستفادة من تتبع كلمات العلماء يف هذه  : )األمر اخلامالشيخ قال 

  1)املسذذةلة، مذذن حيذذ  ولذذوب مطلذذأ املعرصذذة، أو احلاصذذلة عذذن خصذذوظ النظذذر، وكفايذذة الظذذن مطل ذذا ، أو يف ا ملذذة، سذذتة 
 :اتوهنا تمهيد

 المسألة قد تطرح أصولية وقد تطرح كالمية
البحذذ  عذذن ح يذذة  لذذر إذا ا مذذصيأن تطذذرأ أصذذولية كمذذا ن ذذن أن تطذذرأ كالميذذة، صاألصذذولية املسذذةلة ن ذذن  ان   األول:

إذا ا مذذصيوال الميذة  صيهذا أو عذن ح يذة أخبذذار افحذاد صيهذا،ح يذة قذول اهتهذد للعذذامي عذذن الظذن يف أصذول الذدين مذأال  أو 
، الكتفذاء بذالظن أو ب ذول اهتهذد صيهذالذوا  اعذن ال الم عن ولوب حتصيل العلم بةصول الدين عذن ظظذر والتهذاد أو  وقع

 .ظعم ن ن ان تعد  ص هية مع تعميم الف يه ألصعال ا واظح. وصيه ظظر
بعذد أن لعذل عنذوان املسذةلة أصذذولية،   الشذيخ واملفذرو  أن تطذرأ املسذةلة، يف األصذول، بصذيااتها األصذولية ل ذن  

 واالعتبذار اذاهر يف احل يذة، تبذار الظذن يف أصذول الذدين صب  حبأذه علذى املسذةلة ال الميذة حيذ  ان عنذوان حبأذه هذو )يف اع
ول نذذه عنذذدما دخذذل يف البحذذ  ظ ذذل ال ذذالم إق الولذذوب إذ قذذال: )واألقذذوال املسذذتفادة مذذن تتبذذع كلمذذات العلمذذاء يف هذذه  

 ؟صهل لهلك وله  ...صةاملسةلة، من حي  ولوب مطلأ املعر 
والولذذوب، إذ كلمذذا كذذان ح ذذة ولذذب إتباعذذه )علذذى حسذذب بذذني احل يذذة  يف الطذذر  الذذتال مهذذو ان السذذبب  قددد يلددال:

 وكلما مل ي ن ح ة حرم وبالع س، واألول كخرب الأ ة والأاين كال ياس. ، 2)وبالع سمؤدا   
 ن النسبة بني احل ية والولوب / احلرمة من وله. وسيةيت كما سيةيت توليه آخر ل الم الشيخ.ابقد جياب:  لكنو 

 النفتاح واإلنسدادالبحث منعلد على كال تلديري ا
ع د البح  على كال ت ذدير  االظفتذاأ واسظسذداد، بينمذا ع ذد  صذاحب ال فايذة علذى ت ذدير  الشيخ  ان   الثاني:

 اسظسداد خاصة.
ذلذذك اظذذه تذذارة يبحذذ  يف صذذورة اسظفتذذاأ بذذةن ي ذذال: هذذل الظذذن اخلذذاظ الأابذذ  ح يتذذه بذذدليل خذذاظ، ح ذذة يف أصذذول 

                                                           

 .555ظ 1الشيخ مرتضى األظصار ، صرائد األصول، جممع الف ر اسسالمي ذ قم: ج  1)
 كلما ولب إتباعه كان ح ة.  2)
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يبح  يف صورة اسظسداد بةن ي ال: هل الظن  :خر ، وأ؟الوع واألح ام الشخصية أو الدين أيضا  كما هو ح ة يف الفر 
ح ذذة يف األصذذول كمذذا هذذو ح ذذة يف  ،يتذذهالذذه  مل يذذدل دليذذل خذذاظ علذذى ح يتذذه بذذل دل  دليذذل اسظسذذداد العذذام علذذى ح 

 ن استطرادا :ال فاية: )خامتة: يهكر صيها أمراقال يف  الفروع أو ال؟
يتبع عند االظسداد ع ال  يف الفروع العملية، املطلذوب صيهذا أوال  العمذل بذا وارأ، يتبذع يف األصذول  األول: هل الظن كما

 . 1)االعت ادية املطلوب صيها عمل ا واظح من االعت اد به وع د ال لب عليه وحتمله واالظ ياد له، أو ال؟ الظاهر ال 
، يف خامتتذهتنبيهذات اسظسذداد أو  مع ذود ضذمنهذها البحذ   ومن الناحيذة الفنيذة صذان مذا اظته ذه ال فايذة هذو األوق ألن

خاصذذة وأن عمذذدة البحذذ  يذذدور علذذى  واألحذذأ،األدلذذة صذذان مذذا صذذنعه الشذذيخ هذذو األلذذدر وعمذذدة ول ذذن مذذن حيذذ  الفائذذدة 
 األدلة اخلاصة املطروحة بناء على االظفتاأ، ولها سن ر  على حسب ما مشى عليه الشيخ.

 الحجية أنواع مصب  
احل ية من حي  املتعلَّأ قد ي ون مصبها أصول الدين وقد ي ون مصبها صروعه وقد ي ون مصذبها األمذور  ن  ا الثالث:

أو  عنهم صلوات اهلل عليهم يف الطذب أو الفلذك  رو كالبح  عن ح ية أخبار افحاد صيما والتارخيية  الت وينية واخلارلية 
 أو اري ذلك. ومورد البح  هو األول خاصة. التاريخ

واألول: إمذذا أن  ، ذذهالف ذذه ومتعلَّ  علذذمواألخذذري هذذو جمذذر  ، احل ذذم إمذذا أن ي ذذون ا ذذواظح أو ا ذذوارأ مصذذب   آخددر: وبوجدد 
ت ذذون أصعذذال ا ذذواظح مذذن أصعذذال ال لذذب االختياريذذة ولذذو باختياريذذة امل ذذدمات، صهذذو جمذذر  علذذم األخذذال  وإمذذا أن ت ذذون مذذن 

 وإال صملحأ هبا.الع ائد أصول اسسالم صهو جمر  علم  برتكه عن  ه مبا خيرج امل لف  صإن كاظ  متعل   ،أصعال الع ل
 االحتماالت في وجوب المعرفة عن نظر

 االحتماالت يف )ولوب املعرصة عن استدالل  ثالثة: ان   الرابع:
أن ي ون ذلك بنحذو تعذدد املطلذوب بذةن ت ذون املعرصذة والبذة واالسذتدالل عليهذا والذب آخذر، أ  ان ت ذون املعرصذة  -أ

د  مؤمنذا  ال كذاصرا ، واالسذتدالل والذب آخذر اذري م ذوم وع ذلوالذب صلذو حصذل  ولذو عذن ت ليذد صذح إناظذه هي قذوام اسنذان ا
لإلنان، ولها لو تركه، وآمن عذن ت ليذد مذأال ، ص ذد صعذل حمرمذا  ال أكأذر، وأمذا كوظذه صاسذ ا  صمبذك علذى كوظذه كبذرية أو اسصذرار 

 االستدالل والبا  ظفسيا .النظر و ، وعلى هها ي ون ةغري عليه على ت دير كوظه ص
 د عدم عند عدم قيد . ي  عن ت ليد مل ي ن مؤمنا  بل كان كاصرا  إذ املأن ي ون االستدالل قيدا  للمعرصة، صلو آمن  -ب
أن ي ذذون طذذرهلا  وذذا، والشذذر  التذذاام يف التذذاام وال ينعذذدم املشذذرو  باظعدامذذه، صذذان البيذذع مذذأال  عنذذد  لذذف الشذذر  ال  -ج

ويف امل ذذام: لذذو تذذرا هذذها الشذذر  ع ذذاا  أو لهذذال  بذذه أو افلذذة أو ظسذذياظا ، كذذان  األمذذر لذذه خيذذار  لذذف الشذذر .يبطذذل بذذل اايذذة 
 مؤمنا  ع س السابأ.

                                                           

 .523ظ 1افخوظد اخلراساين، كفاية األصول، مؤسسة آل البي  عليهم السالم سحياء الرتاث ذ قم، ج  1)
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أو معذه ارصذا ، ظظذري ولذوب آخذر بني هها واألول أن األول مبك على تصور الظرصية، كوالذب يف ضذمن والذب  والفرق
كذان والبذا  يف والذب مذن اذري اطذرتا  أو هبذا،  ن أثناء الصالة صاظه لو أم نه حفذظ ظفسذه أو مالذه دون اسخذالل حفظ املؤم

 ت ييد. صتةمل
 كافيت:  األقوال صهي، حبسب الشيخ  وأما

 األقوال الست في المسألة
يف الباب احلاد   -العالمة  ، وادعى عليه 1))األول: اعتبار العلم صيها من النظر واالستدالل، وهو املعروف عن األكأر

، ل ذذن املولذذود منذذه يف  5). ورمبذذا ى ذذى دعذذو  اسمجذذاع عذذن العضذذد  2)إمجذذاع العلمذذاء كاصذذة -عشذذر مذذن  تصذذر املصذذباأ 
 . 4)مسةلة عدم لوا  الت ليد يف الع ليات من أصول الدين: دعو  إمجاع األمة على ولوب معرصة اهلل

 . 6)واحمل ي عن آخرين  5)املصرأ به يف كالم بعضالأاين: اعتبار العلم ولو من الت ليد، وهو 
وح ذذي   7)الأالذذ : كفايذذة الظذذن مطل ذذا، وهذذو احمل ذذي عذذن مجاعذذة، مذذنهم احمل ذذأ الطوسذذي يف بعذذض الرسذذائل املنسذذوبة إليذذه

ومل ألذذذد  صيذذذه، وعذذن احمل ذذذأ األردبيلذذذي وتلميذذذه  صذذذاحب املذذدارا واذذذاهر طذذذيخنا البهذذذائي والعالمذذذة   8)ظسذذبته إليذذذه يف صصذذذوله
 . 10)قدس اهلل أسرارهم  3)واحملدث ال اطاين واريهم اهلسي

يف بعذذض تعلي اتذذه  الرابذذع: كفايذذة الظذذن املسذذتفاد مذذن النظذذر واالسذذتدالل دون الت ليذذد، ح ذذي عذذن طذذيخنا البهذذائي 
 . 11)على طرأ املختصر: أظه ظسبه إق بعض

                                                           

، والشذذهيد األول 448، والعالمذذة يف يايذذة الوصذذول ) طذذو  : 133، واحمل ذذأ يف املعذذارج: 751 - 750: 2العذذدة  كالشذذيخ الطوسذذي يف   1)
 .245، واملعامل: 416، والفصول: 234، واظظر مناهج األح ام: 21، والشهيد الأاين يف امل اصد العلية: 58يف األلفية: 

 .4 - 5الباب احلاد  عشر:   2)
 .174: 2، واحمل أ ال مي يف ال واظني 235راقي يف املناهج: ح ا  عنه الفاضل الن  5)
 .480طرأ  تصر األصول:   4)
 .480كالسيد الصدر يف طرأ الواصية ) طو  :    5)
، ومنذاهج األح ذام: 175: 2، ورالذع ال ذواظني 26ح ا  الشهيد الأاين عن مجاعة من احمل  ني منذا ومذن ا مهذور، اظظذر امل اصذد العليذة:   6)

234. 
  ظعأر عليه.مل  7)
 الفصول النصريية، صارسي يف أصول الدين.  8)
 مل ترد " واريهم " يف )ر  و )ظ .  3)
: 2، واظظذر جممذع الفائذدة للمح ذأ األردبيلذي 235، والفاضل النراقي يف املنذاهج: 180: 2ح ا  عن أكأرهم احمل أ ال مي يف ال واظني   10)

 .124، والابدة للشيخ البهائي: 185
 البهائي على طرأ  تصر ابن احلالب ) طو  ، ال يولد لدينا.حاطية الشيخ   11)
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دس سر   يف النهاية عن األخباريني: اخلامس: كفاية الظن املستفاد من أخبار افحاد، وهو الظاهر مما ح ا  العالمة )ق
، وح ذذذا  الشذذذيخ يف عدتذذذه يف مسذذذةلة ح يذذذة أخبذذذار  1)مذذذن أيذذذم مل يعولذذذوا يف أصذذذول الذذذدين وصروعذذذه إال علذذذى أخبذذذار افحذذذاد

 . 2)افحاد عن بعض افلة أصحاب احلدي 
الع ليذة املعارضذة لتلذك والظاهر: أن مراد  محلة األحادي ، ا امدون على اواهرها، املعرضون عمذا عذداها مذن الرباهذني 

 الظواهر.
السادس: كفاية ا ام بل الظن من الت ليد، مع كذون النظذر والبذا مسذت ال ل نذه معفذو عنذه، كمذا يظهذر مذن عذدة الشذيخ 

 4)  5)يف مسةلة ح ية أخبار افحاد ويف أواخر العدة . 
 واهلل املستعان. ،ال لماتعلى بعض  وستةيت بإذن اهلل تعاق تعلي ات  

 ص:الملخ  
 ن ن أن تطرأ أصولية ون ن أن تطرأ كالمية.  ةعرصامل)مسةلة  -
 كما ن ن أن تطرأ على كال صرضي اسظفتاأ واسظسداد.  -
 احملتمالت يف وله الربط بني )املعرصة  و)االلتهاد صيها  ثالثة. -
 األقوال يف ولوب العلم أو الظن بةصول الدين، ستة. -
 
 
 
 
 
 
 

 الطاهرينوصلى اهلل على محمد وال  
نْدَيا َشاِهدًا يُدْعَرفُ  : الصاد قال اسمام  نْدَيا َأْمَر ُدنْدَياُهْم، فَِإنََّما ُجِعَلِت الدُّ ِبَها  َأْحِكْم َأْمَر ِديِنَك َكَما َأْحَكَم َأْهُل الدُّ

نْدَيا َها ِمَن اْْلِخَرِة فَاْعِرِف اْْلِخَرَة ِبَها َواَل تَدْنظُْر ِإَلى الدُّ   245ظ 8ال ايف: ج)    ِإالَّ بِااِلْعِتَبارِ  َما َغاَب َعندْ
                                                           

 .236ياية الوصول ) طو  :   1)
 .151: 1العدة   2)
 .751: 2، و 152: 1العدة   5)
 .555-555ظ 1الشيخ مرتضى األظصار ، صرائد األصول، جممع الف ر اسسالمي ذ قم: ج  4)

 m-alshirazi.com: تتيس ر مالحظة ظص الدرس على املوقع التايل

 األقوال يف اعتبار الظن يف أصول الدين
 

 عن الظن كاف  مطل ا                  الظن كاف ولو            هو املعترب  تهاد  وال الل  العلم عن استد         
 لنظرا ت ليد، ل ن ترا            

 اظه معفو عنهحمرم إال الظن عن التهاد هو ال ايف           عن التهاد أم ت ليدأكان سواء  العلم معترب          
 دون الظن عن ت ليد              

 الظن املستفاد من األخبار هو ال ايف ص ط                
 
 


