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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
(11) 

 التناقض بين مبنيي المشهور
ذهبوا إىل عدم حجية الظن بذاته وطبعه أي عدم اقتضائه احلجية، بانه وقد يناقش مبىن املشهور الذين 

فالحاام ماامال  مااا قالااه حبجيااة أنااوا  ماان الظنااوش رعااو الشااار  أو إمضااائه، باااللول متنااا م ماات اسااتدرا هم 
احمللا  العراقاي هبوهاذجل ا هاة نلاولّ باظش  الظان بنفسااه ال ي اي مان احلا  ااييفا ، باو  تاا  يف الت ريا  علااى 

 .(1هبه إىل جعو من قبو املوىل  ي به تصو النوبة إىل املرتبة األوىل من حكم العلو(وفل
أما قوله هببظش  الظن بنفسه ال ي ي من احل  اييفا ( وهو مضموش اآلية الشريفة فسايظ  بعاد قلياو  أقول:
 هبأقاولّ أو إال اش الشاهد هنا اش قوله،  املشهور، باش الظن حباجة إىل جعو من قباو املاوىل ،لهالكالم حو 

يناااقذ ذلاا  املبااىن إذ  (لااهإىل اإلمضاااو ولااو بعاادم الاار  ، إش ن نلااو باااش اإلمضاااو جعااو  مااا اخ ناااجل يف حم
ح يف الظاان نفسااه، إذ ال رج  نلااولّ اش هااذا ا عااو لاايق عبمااا  قطعااا ، بااالنظر حلكمتااه تعاااىل، بااو إ ااا هااو ملاا

  حجاة، فامااا اش يرفعاوا اليااد عان اللااول اش جيعااو الاوهم أو الشااأو صاح يتصاور ماارجح ،اوجل، وإال لوجاا  
باااش الظاان لاايق ملتضاايا  لل جيااة، أو يرفعااوا اليااد عاان جعااو الشااار  الظاان، ولااو باابعذ أنواعااه   اا  الملااة 

 والظواهر، حجة.
 حجية الظنون الخاصة دليل على اقتضاء الظن للحجية

ظنوش اخلاصة، حجة ،  ليو علاى بو لنا اش نعت  هذا  ليال  مستلال  فنلولّ اش جعو الشار  ما مس ي بال
 الاوهم، حجاة أ أو  علاه، لكااش لاه اش جيعاووإال لكااش ترجي اا  باال مارجح، و وجو  اقتضااو لل جياة فيهاا 

لكناه قبايح يف احلكمااة، بعباارة أخارهّ جعلااه للظناوش اخلاصاة،   اا  الملاة، حجاة لاايق للتعباد احملاذ، بااو 
 رج انه الذا  االقتضائي،  ما سب .دوجل فيه من ملا وجإمضاو لطريلة العلالو الذين اعت وجل حجة 

 النقض علينا بوهم الوسواس، والجواب
                                                           

 .11ص 2الشيخ ضياو الدين العراقي، ملاالت األصول، جممت الفكر اإلسالمي ا قم،   (1هب
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الشار  جعاو وهام الوساواج حجاة، مات اناه ال رج ااش ذاتياا  فياه، فمات اناه يظان بالعادم مامال  ال يقال: 
 (1هبا  و المااطباا  و ااه بااالوجو  هبلااو لاان عاادم الر ااو ، أو لاان عاادم الصااالة  انيااا   علااى إال اش الشااار  حكاام

 وهكذا...(
الاااذي جعاااو بعاااذ أنواعاااه  الاااوهم حجاااة، عكاااق الظااانبعاااذ أناااوا  ن جيعاااو الشاااار   إذ يقاااال: أوال :

الوجاو  أو يرتا  آ اار يباي علاى بااش  ه احكم يف صاورة و  انه مبنزلة األصو العملي إذ جعله، بو إ ا حجة
 للواقااتو ، أو بالصاا ة( ، نعاام احتملنااا فيمااا مضااى اش الشااار  الحاام أ،لبيااة مطابلااة و ااه هببااالوجالصاا ة

 .وأ،لبية خمالفة لنه له، لكنه جمر  احتمال ال  ليو عليه
لكاان الفاار  بااني الظاان والااوهم اش الشااار  جعااو الظاان حجااة  هااة قائمااة بااه بينمااا جعااو  ،ناساال م ثانيااا :

رة أخارهّ فظرا  الت فيف عنه، بعباا، مريضا ، م، وهو  ونه ،و معتدل املزا توه  الوهم حجة  هة قائمة بامل
، عكااق أو أمضااى حجيتااه حجااة هالفاار  وضااون  ااوش الظاان مورقيااا للواقاات و اااافا  عنااه ولااو ناقصااا  لااذا جعلاا

، أي ترتيا  آ اار أمر يف الوسواج بالعمو على طبلهجند الشار  قد ومت ذل   ،قتالوا يرق يو الوهم الذي ال 
 ية حلال الواهم.فليق ألجو انه وهم بو رعا الص ة على ما تو ه من البطالش والنلص،
 .هذا متام الكالم يف اقتضاو الظن احلجية

 ِمَن اْلَحقِّ َشْيئا    ِإنَّ الظَّنَّ ال يُاْغنياالعتراض با
لاااهر يف اش  هفاناا (2هبِمااَن اْلَحااقِّ َشااْيئا    ِإنَّ الظَّاانَّ ال يُاْغناايولكاان قااد يااور  علااى ذلاا  بلولااه تعاااىلّ 
 اييفا ، فكيف تلولوش بانه حجة بطبعه؟الظن بطبعه ليق حبجة إذ ال ي ي من احل  

 وميكن ا واب عن ذل  بوجوجلّ
 األجوبة

 اآلية إشارة ألمر ارتكازي فخروج الظنون العقالئية تخصصي
احتجاااجهم علاى حجياة بعاذ الظنااوش اخلاصاة فاناه جيااري  عناداألولّ ماا أجاابوا باه عاان اآلياة الشاريفة 

قااال يف احملكاامّ هبوأمااا مااا  ل علااى عاادم   مااا خاار ،إال بااظ ت ت يااو فيمااا ندعيااه ماان حجيااة الظاان املطلاا 
                                                           

 لوقت أو مطللا .مت جرياش عا ته على الصالة أول ا (1هب
 .13سورة يونقّ اآلية  (2هب
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االعتمااا  علااى الظاان، فهااو وإش  اااش لاااهرا  يف عاادم حجيتااه يف ملااام العمااو، إال أنااه إ ااا ياادل علااى عاادم 
حجيااة الظاان ماان حياا  هااو لاان، وال ينااايف حجيااة بعااذ مااا يوجاا  الظاان نوعااا   صوصاايته،   اا  الملااة 

 و،وجل.
ارتكااا ي علالئااي، ال تظسيسااي للشااار  تعباادي، ولااذا ور  مااور  الااذم  ماات أنااه لاااهر يف اإلاااارة إىل أماار

علااى الكفااار، وال  ساان االحتجااا  علاايهم باللضااايا التعبديااة الصاارفة. وحينيفااذم فهااو والتبكياات واالحتجااا  
خمتص بالظنوش ،و املعتمدة عند العلالو، وال يشمو ما  سن االعتما  علياه عنادهم،   ا  الملاة، وقاول 

 .(1هبأهو اخل ة و،و ا(
  ،او الشاااذ، وأماا جوابااه الظاان املطلامات سايظ  الكااالم عان جوابااه األول وماده إمكااش تكييفااه أقاولّ 

ِإنَّ هذا ا واب يفيد اخلرو  الت صصي للظنوش اخلاصة عن قولاه تعااىلّ الماين فتوضي ه مت إضافةمّ اش 
، بلريناة  وااا الظناوش العلالئياة عان صي، أي اش اآلية منصرفةي صال الت ِمَن اْلَحقِّ َشْيئا    الظَّنَّ ال يُاْغني

وال اا  اش ملاام تلاريعهم  ،ظانفار ومور  ذمهم وتلريعهم علاى إتبااعهم الوار ة مور  االحتجا  على الك
مامال  الشاار  بااش يلاول ياة عبد  واالحتجا  عليهم يف أصول الدين بكوام يتبعوش الظن مما ال يصح علاى الت

لاااذا أذمكااام واحاااتب علااايكم بااابطالش إتبااااعكم  اااا إذ هاااذا االحتجاااا  ألناااي أتعباااد بعااادم حجياااة الظناااوش 
ال باد اش يكاوش إرااا يا  وإرجاعاا  إىل أمار ارتكاا ي علالئاي،  ل  فاناهمث انلش، لاذ رشَ الع تو ب   ،(2هبَ ْوري

ماات اش  لظاان  وهاو عاادم حجيااة الظان بطبعااه،  ااي يصااح االحتجاا  علاايهم بااانكم  يااف تتبعاوش يف العلائااد ا
ي فااش العلااالو ال يااروش علاولكم تشااهد بعاادم حجيتاه وعليااهّ فااآلذا  انات اآليااة إاااارة ألمار ارتكااا ي علالئاا

الااذي مصااداقا  لاااهبالظن يرواااا ال ي ااي( بااو الااذي الظاان احلاصااو ماان خاا  الملااة والظااواهر مصااداقا  لاااهبالظن 
 ي ي(.

األحالم ، باانفق الااو اش، يف الظنااوش املطللااة، ،ااو الشاااذة  ااتم  وحينيفااذم إذ ذ ذلاا  يف الظنااوش اخلاصااة ياا
لرج انااه الااذا  ممااا ي ااي ماان احلاا  عكااق  (1هبالظاانالو يااروش و،ااو مااا ر   عنااه الشااار   اللياااج، إذ العلاا

                                                           

 .131ص 1السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم، الامو كم يف أصول الفله،  ار ا الل ا قم،   (1هب
 إذا وقت ملابله الوهم، بو مطللا   ما سب . (2هب
ماه حلاا  املتوقاف علاى بطاالش  ألنه يريد إ بات حلانيته هذا الكالم املتوقاف علاى حلانيتاه، أو يرياد إبطاال  المهام بكاوش  ال (1هب

  المهم يف ملام االحتجا .
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 ختصصي من اآلية الشريفة، فتدبر.أيضا  الوهم، وقد سب  تفصيله وبرهانه، ف رو  الظنوش املطللة 
 الثمرة في دعوى اقتضاء طبع الظن الحجية

عااني،  وتظهاار المماارة،  مااا سااب  وساايظ  بتفصاايو أ ماار، يف صااورة الشاا ، فانااه إذا علاام حجيااة لاان م
إذا علاام عاادم حجيتااه،  ،  مااا انااه   اا  الملااة والظااواهر يف األحكااام واإلقاارار والبي نااة يف املوضااوعات، فهااو

 اللياج واالست ساش، فهو، إ ا الكالم فيما ن يعلم حجيته أو عدم حجيتاه  صوصاه،  االظن احلاصاو 
 اناات ،ااو و ال يلتضااي اااييفا   أعاادم احلجيااة يلتضااي الظاان  اشماان الت اليااو امل ت يااة العصاارية، فااآلش قلنااا 

بعااد إمضاااو الشااار  لااه ولااو بعاادم  احلجيااة  اااش حجااةالظاان يلتضااي حجااة،  مااا هااو املشااهور، وإش قلنااا اش 
 ما ام ن ير  اي عن إتباعه من الشار   صوصه. الر   أي

نا هب ( وأفااا  بنساابة DNAوعلااى ساابيو املمااالّ لااو وجااد للاايد ال يعلاام والاادجل، فااآلذا أجرينااا ف ااص الااد 
% ممال  انه ابن  يد، فهو هو حجة؟ نعم لو أفاا  اللطات فاناه حجاة ذاتياة علاى ماا قاالوا لكان مااذا لاو 90

 أفا  الظن؟
 .(1هباْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َو ِلْلَعاِهِر اْلَحَجرُ  ال يقال:
، أو نفارض عادم  اوش الفاراش ألي منهماا  ماا هة  ا اابهآط ما لو و   امنفرض  وش الفراش   إذ يقال:

ماامال   منهاااالاازوا   ملاان تولاادت ماان مائااها هااا ونريااد معرفااة اش الطفلااة تولاادت ماان أيهمااا  ااي ال يصااح لااو  نياا
، يف تزوجيهاا  ليهمااعان   ويصح لآلخر، أو نفرض عدم معلومية  وش الفراش أليهما  ما لاو  و جهاا الو ياو
 بدوش علم اآلخر. ألحد ا ومات ون نعلم انه  و جها من أيهما وتوهم  و منهما ااا  وجته فوطظها

فمت عدم وجو  حا م  اهبالولد للفراش( فهو الظان احلاصاو مان الت الياو امل ت ياة حجاة، ههناا تظهار 
 وللب   صلة. ،وقيمة تظسيق األص

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
 

يَماِن َحتَّى َتكُ  ّ ا وا اإلمام  قال وَن ِفيِه ِخَصاٌل َثاَلٌث: التاََّفقُُّه ِفي اَل َيْسَتْكِمُل َعْبٌد َحِقيَقَة اْْلِ
ُر َعَلى الرَّزَايَا يِن َوُحْسُن التاَّْقِديِر ِفي اْلَمِعيَشِة َوالصَّباْ  .(443حتف العلولّ صهب   الدِّ

                                                           

 .491ص 5 لة اإلسالم الكليي، الكايف،  ار الكت  اإلسالمية ا طهراش،   (1هب
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