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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(16) 
 خالصة ما سبق:

علببى ّيعببنيل ّي ليببد األعلببم هببو لاقوائيببة الظببن احلانبب  أنببهب وسبببا اا  ببا أ بب   بببه علببى هبب ا  الثالبب  سبببا اا الببدلي 
ى هبي حةبة أبن بباب ال عببد انبا واا البدلي  علب واالأبارا الدلي  والدلي  الثاين أعاً لأقربية إيصباله للواقب ب اا الطبر  

يفيبد بططالقبه ب2ل ببدَّيَـا ِلَليكـَ  َعي ـُ فَـَِّي ـُ يِـَّيد يَـا ...َفَما أَ للأو  ب1لأثاًل لالبينة حةةب ذلك إطال  أدلة حةي ها إذ ّي ول
كاا الظن النبوعي علبى افبالم أم ك ي بن وبن  بوعي   أمعلى الوفا   فيهماحةية البينة واالداء سواء كاا الظن النوعي 

ن بباب ال عببد انببا ال فينب   ذلبك كبوا حةيبة البينببة وخب  الث بة أب – ب3لوهب ا هبو الب رب ع  با عنبه ببباثطال  الثباين –
 على افالم. –الظن النوعي  –الظن النوعي وإال دار أداره وك ينفك عنه وجيع  حةة رغم كو ه 
 يفيه؟تالجواب: الحجج واردة مورد الظن اليوعُ فكيف 

إأضبباء حةيببة الظنببوا  أواا أدلببة احلةبب  واردة أببورد الظببن النببوعي ف يببا ّينفيببهجل أرب ا ببا ورد   عبب  والجــواب: 
 .جلك ولك اا إطال  لخ  الث ة حةةب يفيد كو ه حةة سواء كاا ث ة أم ال  إالوه  ذلك  جللنوعية ف يا ّينفيهاا

 التحقيق: أدلة الحجج على أنواع
 اا الدلي  على حةية الطر  واالأارا  مي ن اا ي وا باحد أحناء ثالثة: والتحقيق:

 لالظن النوعي حةةب. أث  أن الشارع اا يرد -1
ْك َفهلنَّــهِّ الثـ َقـةِّ الكَمــ كمِّو للالبينبة حةبةب لإقببرار ع بالء علبى ا فسببهم  بائ ب  :اا يبرد -2 ـ ْل ْك لَــهِّ َو َأ ـَم إىل  ببب4ل...َفاسك

 غريها أن أ واع الظن النوعي الع الئي.

                                                             

َُ َعَليكهل للب1ل  * املس فاد أنه حةي ها.ببالكبَـيـ َيةِّ َعَلى َمنل ادََّعى َو الكَيملينِّ َعَلى َمنل ادُّعل
 .414ص 7اثسالأية، ج –* ال ايف: ط 

 .333ص 1اثسالأيةب ج –ال ايف لط ب2ل
 اثطال  األول: سواء حص  ون  خصي بالوفا  أم ال وسواء و د ون  خصي على افالم أم ال.ب3ل

 اثطال  الثاين: سواء حص  ون  وعي... اخل
 ب.34/ 413اثطال  الثال : سواء و د أعارض أم ال. فرا   الدرس قب  السابا ل

 .333ص 1اثسالأيةب ج –ال ايف لط ب4ل
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هل لاا يرد أا هو أعم أنهما كب -3 مل  ب1لبَوَما َأركَسلكَيا ملنك َرسِّوٍل ِلالَّ بلللَسا ل قَـوك
 )الظن اليوعُ حجة(حكم ما لو ورد 

 ب2لأث  لالظن النوعي حةة وغريه ليس حبةةب ملا أأ ن ا ع اد اثطال  -فرضاً  –لو ورد ف د ي ال ا ه  أما األول:
 :له وال أل واعه

ال يع   اا ي ال بططالقبه لي بوا أعنباه لالظبن النبوعي حةبة وإا ك يفبد الظبن اأا اس حالة ا ع اد اثطال  له فأل ه 
دليبب  حةي بهجل وكيببا  ك إال  فبي حةيببة الظبن النببوعي ببنفسإا كباا الظببن النبوعي علببى خالفبهبجل وهبب  ذلبالنبوعيجل أو و 

 جل ب3ليدل أا يفيد حةية الشيء على عدم حةي ه
ال يصح اا ي ال با ع اد اثطبال  الثباين يف األ بواع وذلبك حل وأبة هب ا العبام عليهبا بعبد فبرض كو با ورد   واأا ا ه

ه، فلبو قيب  بباا إطبال  لالبينبة حةبةب يفيبد ا با حةبة وإا ك ّيفبد الظبن النبوعي أو وإا كباا ّيشخيصًا أل واعبه وأصبادي 
 الظن النوعي على افالم   ا ذلك املبىن أن ورودها ّيشخيصاً ملصدا  ال اعدة ال لية لالظن النوعي حةةب.

ينع د أناًل إطبال  ابا علبى على أأثال البينة حةة وحاكمة فال   اورة –لو فرضت  –بعبارة أخرى ال اعدة ال لية 
 .ب4لخالفها

؛ إذ ك يرد يف لساا الشارع أث  ه ه ال  ى ال لية وال أثب  لاألقبرب للواقب  أو ال ريبو للواقب   وا واب عن ه ا بنيل
 .ب4لدوا غريهب ب  وك يرد يف لسا ه حىت ع د اثجياب وحده فيهما حةة

اا أدلة االأارا  واردة ل شخيص أ واع ونبرريا  ال اعبدة ال ليبة إضافة إىل اا الناورية خانة مبا لو دل دلي  على 
، وإال ل بباا أ  ضبى ال اعببدة هبو ال عبارض بببني االطالقبني إا اق صببر العبام أنهمببا علبى ع ببد بالظبن النببوعي حةبةلوهبي 

 ب6لاثجياب ف ط ب  قد ي ال ب  دم إطال  أدلة االأارا  على إطال  ال اعدة العاأة. ف أأ  وّيدبر  يداً 
 حكم ورود دليل على حجية كل ْريق ْريق

ــانُ: فا ببه ّيببام نببررى، إذ اا الطببر  واالأببارا  بأمجعهببا قببد ورد  عليهببا حةبب ، في ببوا هنببا  ببال ل ببوهم  وامــا الث
 ال مسك بططالقها.
 ا ه ال خيلو اأا اا   ول باحل ي ة الشرعية يف احلة  أو الجل والجواب:

                                                             

 .4إبراهيم:  ب1ل
 أرب ذلك اثطال  النايف، واملن   حلةية ال عبد أطل اً. ب2ل
 وذلك ّيام حىت على فرض اا الوارد اق صر على ع د اثجياب ف ط لالظن النوعي حةةب. ب3ل
 أرب على خالم ال اعدة ال لية اليت هي لالظن النوعي حةة وليس غريه حةةب.ب4ل
 ل ريو حةة.وهو: الظن النوعي حةة، األقرب أو ا ب4ل
 وسيأيت أا يفيد أ يد حت يا ا ا بطذا اهلل ّيعاىل. ب6ل
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 بياًء على الحقيقة الشرعية فُ الحجج -أ
مبعببىن ا ببا حةبب  ا عببة اببا أاهيببا  اع باريببة أرببايرة للحةبب  العرفيببة  –فبباا قلنببا باحل ي ببة الشببرعية يف احلةبب   -1

فا ه ي وا حينئ  ل وهم ال عبدية  ال واسب ،  –ّي ييداً وّيضيي اً أو ّيوسعة   فياً أو بدلي  كثرة ّيصرفا  الشارع يف احلة 
 ول ن يرد عليه:

ل عليبه السبالم  رعية يف احلة ، كمبا عليبه املشبهور، وكمبا ّيفيبده أدل هبا بنفسبها ك ولبه  ا ه ال ح ي ة ،نررىً  أواًل:
...بلل وكب لك عبدم  ولطري ي به إليبهالظباهر يف اا قولبه و  لبه حةبة أل به يبهدرب عنه ببَفَما َأدَّيَا ِلَليكَ  َعي ـُ فَـَِّي ـُ يِـَّيد يَـا ل

 وك لك أفاد آية النببأ ب كبة ال عليب  فيهبا. ،للطري ية وارّي ازية ذلكاحلةية اا قبول الشارع  هادة امل هم فا ه دلي  على 
 ب1لف أأ 

سلمنا احل ي ة الشرعية، ل نها يف حدود احلةب  ال يف أنبلها كمبا سببا بيا به ف  بوا احلةب  يف أنبلها حةبة ثانيًا: 
ل بن ذلبك ال  ب2لها ّيعبديبةونبلي ها للواقب ، ل نهبا ّي بوا يف حبدودملأن باب الطري ية والظبن النبوعي و –لدى الشارع  –

النبوعي بالوفبا  أو حبىت لبو كباا الظبن النبوعي ببافالم يف غبري يس ل م كبوا هب ه احلةب  حةةباً حبىت لبو ك ّيفبد الظبن 
 ّيلك احلدود.

يب ببى علببى  –وأنببه امل ببام  –ّيعبديببة احلببدود ي  صببر فيهببا علببى كبب  حببد دل الببدلي  عليببه، فمببا عببداه  بِّبــارة أو:ــ :
 أن  الطري ية.

فبباا  –وكالأنببا ا ا يف احل ي ببة الشببرعية يف احلةبب   –وي ضببح ذلببك مبالحظببة حببال احل ي ببة الشببرعية يف األح ببام 
الصالة وإا كا ت ح ي ة  رعية وأاهيبة ا عبة إال اا الشبارع حيب  ّيصبدى ل حديبد أ  اءهبا و برائطها ف بد أنببحت 

فبباا الشبارع حيبب  حببدد أببواطن  األنب ، وكبب لك امل ببامي بف ببأنهبا ولبب ا لببو  ببك يف  برط أو  بب ء     ح ي بة أعلوأبباً املببراد  
، باالف بببه للع بببالء يف حبببدود احلةببب  لكمبببا يف ا ببب اطه ضبببم احللبببا إىل الشببباهدين يف دعبببوى البببدين علبببى امليبببت أبببثالً 

  حةيبة هب ا احلةب  لبو واف هبا الظبن النبوعي دوا أبا لبو خالفهبا: في وا أبا عبدا ذلبك علبى األنب  الع الئبي وأنبه امل بام
أو كوا الف يه  رب ياً أ سرعاً غري ضابط كما أ ار إىل ذلك وغريه نباحو ال بوا ني  ،وارد كوا الشاهد أ هماً كما يف أ
 وغريه.

 بياًء على ا  الحجج الشارعية مشيرات للِّقالئية -ب
م وإا قلنا با ه ال ح ي ة  رعية يف احلة  ب  هي أشبريا  إىل احلةب  الع الئيبة العرفيبة فباألأر أوضبح إذ العبر  -2

                                                             

 وهو أا سبا وسيأيت يف لثا ياًب. –إذ ال ي في أا ذكر  واباً عن دعوى احل ي ة الشرعية ولو يف احلدود  ب1ل
دوديبة فبال إطبال  ابا بب  ال ببد أبن أالحظبة أرب  ا ّيهخ  أن الشارع نرفاً، واأا ال عبدية مبعىن  فبي حلباا الشبارع  هبة الطري يبة يف قيبوده احل ب2ل

ابعبة حال ك  دلي  دلي  فدلي  حةية قول الف يه أبثالً  باطا ب عبديبة قيبود ك و به حبراً عبداًل.. اخل وكب ا دليب  عبدم حةيبة الشبهادة الثالثبة فالر 
 وعدم حةية ك ابة ال اضي، اأا أث  قيد عدم كوا الشهود أ همني فليس ب عبدرب.
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يرى حةةه كلها حةة أن بباب الطري يبة النوعيبة والظبن النبوعي ف يبا يع ب  اا ّيفيبد لالبينبة حةبةب ا با حةبة وإا ك 
 ّيفد الظن النوعيجل

 بأيببدربا ببه ّيأسببيس أم ا ببه  ببرد أشببري إىل أببا يف وحت يببا ذلببك: اا قببول الشببارع لالبينببة حةببةب أببثاًل وقبب  فيببه خببالم 
ب العرم ، في و بوا هبم املر ب  هبو أولبورب أو هبو إر بادرب إىل أبا هبو املرّي ب  لبدى النباسأرب هب   ابا،  أن احلة  وأ ر  

 .واألول هو احل ي ة الشرعية يف احلة  والثاين هو احل ي ة العرفية
 ت سيسية -الحجج: توكيدية 

أو اا  ببئت ف بب : هببي  ه الشببارع اببا،يف كبب  أببا حببد    ببرعية يف حببدودها –واملنصببور ا ببا ح ببائا عرفيببة يف أنببواا 
 يف احلدود.ّيأسيسية؛ ّيوكيدية يف األن  ّيأسيسية  –حة  ّيوكيدية 

ك يب كره الشبارع وأنبه كب  حبد  ل ن كو ا ّيأسيسية أو أولوية أو ّيعبدية يف األن  ال ينفي نحة الر وع لألن  يف  
 بال ال ع باد اثطبال  الب رب ال يب بى أعبه  العبام لإلطبال  امل باأي ب1لوذلك اس ناداً  احلد امل وهم اا اثطال  الثاين ينفيه

كما سيأيت بيا ه وقد أرل بعضه يف أطاورب ال الم  لدلي  ك  طريا واأارة اللفظي
. ف أأ  وقد فصلنا  وا بو أبن ذلبك ب2ل

 يف ك اب لاألواأر املولوية واثر اديةب وس أيت ّي مة هاأة ل لك يف البح  ال ادم بطذا اهلل ّيعاىل.
 -الب رب هبو أبورد البحب    يس ل م ا ع اد اثطال  الثال   الثاين فا ه الوعلى أرب فا ه حىت لو فرض ا ع اد اثطال
هب ا ّيعببداجل و في بوا حبىت لبدى ال عبارض حةبًة فه  يشمله إطال  الدلي   –إذ البح  يف ّيعارض رأرب األعلم أ  غريه 
 وللحدي  نلة .وسبا ّيفصي  فيه يف أا سب ه هو أا سبا حبثه و فيه يف الدرس السابا

 على محمد وآله الطاهرينوصلى اهلل 
 

 )الحكمة(:
ن نَي  ل عليهم السالم بَعْن إ ْْسَاع يَ  ْبن  َأِب  ز يَاٍد َعْن َ ْعَفر  ْبن  حم َم ٍد َعْن أَب يه   ِلنَّا ل عليه السالم بللَقاَل: َقاَل َأأ ري  اْلم ْهأ 
ِّْ الر َساَلةل َومِّ  َل الكبَـيكتل َشَجَرةِّ اليُّبـِّوَّةل َوَموك:ل َمةل َوَمِّكدل ِّ الكِّللكمل َأهك تَـَلفِّ الكَماَلئلَكةل َوبـَيكتِّ الرَّحك  –لال ايف: ط  ببخك

 ب.221ص 1اثسالأية، ج

                                                             

 لال ينفيب.ه ا دلي  لب ب1ل
أببن ا ببه كلمببا ذكببر الشببارع احلببدود فهببو املر بب  فيهببا وأببا ك يبب كره فبباملر   العببرم واألنبب  العببدم كمببا يف احل ي ببة الشببرعية حيبب  األنبب  عببدم ب2ل

 اع بار أرب   ء أو  رط  ك يف   ئي ه أو  رطي ه.


