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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
(35) 

 ظنون المجتهد حجة مطلقًا؟هل 
كافثة الظنثون، وأخثرق ي ث  ح يثة  ي ، أمطل ثا   الظثنان البحث  اثارة ي ث  يف ح يثة  المقدمة الخامسة:

بثان كافثة الظنثون حثو ظنثون العثوام و ث  أهث  الف يثه لتثمم ، إذ قثد ال ي  مطل ثا  وعثدمها ظن اجملتهثديف ح ية 
فكيثثث   (1)واجتهثثثاماام ال طعيثثثة اخلثثثحة ح ثثثةه لبداهثثثة ان  ثثث  أهثثث  اخلثثثحة ال يثثثرق الع ثثثال  ح يثثثة آرائهثثثم

 ، ولكن قد ي ال بان ظنون اجملتهد ح ة مطل ا  أي سوا  انشأت من الظنون اخلاصة )والث  نسثميهابالظنية
الظنون املنه ية( كخثح الق ثة والظثواهر أم نشثأت مثن الظنثون الث  ح اقبث  ح يتهثا لثدق الف يثه، كالشثهرة 

قه وذلث  باألملثة سثواإلمجاع املن ول والظهور السياقي، أو حو ال  نشأت مما علم عثدم ح يتثه كخثح الفا
علثثم عثثدم ح يتثثه كخثثح الفاسثثق،  اآلايثثة، وال يتثثوهم التنثثاقق يف ال ثثول بثثان ظثثن اجملتهثثد ح ثثة ولثثو نشثثأ ممثثا

الظثثن الشخصثي احلاصثث  للم تهثثد مثثن هثث ا اخلثثح  ولكثثنوذلث  ألنثثه قثثد ي ثثال ان خثثح الفاسثق لثثي    ثثة 
خثح  عللةثة  كثانصثفة خثح الفاسثق وإن    اجملتهد وليس ظن   ال ي جا  به ه ا الفاسق ح ة، فاحل ية صفة  

 حصول الظن له، والفرق بينهما كب .
 أي الث  ال: بان احل ة هو خصوص الظن ال ي حيص  للم تهد من األملثة الظنيثةي  قدبعبارة أخرق: 

ملة على اعتبارها ملي  خاص مما يعين ان احل ية متفرعة على اجتماع األمرين معثا  )وجثوم الظثواهر مثقال  ال  
فلثي  ح ثة  ، كروايثة يف الكثايف الشثري ،مثا مليث لو استنبط  ث  اجملتهثد مثن  -أواستنباط اجملتهد منها( أما 

ال ول واملعاريق والتورية وأنواع الدالالت كداللة االقتضثا  واإلاثا  والتنبيثه  وحلنبف ه احلدي   إذ لي  حميطا  
علثثى انثثه لثثو أحثثاط فرضثثا  فانثثه لثثي  عارفثثا  باحلثثاكم  مثثقال ، لثثه معثثار  يوجثثدبسثثائر األملثثة ف ثثد  وال ،شثثارةواإل

واحملكوم والوارم واملوروم عليه ومرجحثات بثاب التعثار  أو التثماحم، و ث  ذلث ، ولثو عثره ذلث  كلثه لكثان 
                                                           

احل يثثثة علثثثى  ثثث  ، أمثثثا احل يثثثة لنفسثثثه فاملشثثثهور ان ال ثثثاق  قطعثثثه ذاص احل يثثثة وقثثثد ناقشثثثنا يف ذلثثث  مفصثثثال  يف كتثثثاب أي  (1)
 .)احل ة معانيها ومصامي ها(
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  ة.لو استنبط اجملتهد من    الظواهر وأخبار الق ات مقال  فلي   أو  -بجمتهدا  ال م لدا ، 
 ي ال   ية استنباط اجملتهد مطل ا  من أي قريق حص .قد و 

 ظن المجتهد المستند إلى الظنون الخاصة حجة النراقي:
ظثثن اجملتهثثد إذا نشثثأ  ن  أذهثثا املثثون النراقثثي يف عوائثثد األيثثام إن اشثثنياط كثثال الشثثرقني يف احل يثثة و  وقددد

من    الظنون اخلاصة فلي    ة قال: )وأما ما قد يوجد يف بعق عباراام مما يستشم منه رائحة ح ية 
 .(1)فيه يف كتبنا على وجه شاه كاه الظن بإقالقه، أو يستلممها، م  اصرحياام خبالفه، ف د بيةنا السرة 

، فمثث  أنة هثث ا اإلقثثالق إيفثثا هثثو يف (2)وأمثثا مثثا يوجثثد يف بعثثق كلمثثاام مثثن إقثثالق ح يثثة ظثثن اجملتهثثد
م اب  السلا الكلي، والغر  منه الرم عليه ال اإلثبات الكليه ال ماللة له علثى أصثالة ح يثة الظثنه ألنثه  

عثثن عليتثثه، فثثاملرام أن ظثثن اجملتهثثد مثثن حيثث  إنثثه     علثثى وصثث كمثثا أ ثثم يصثثرةحون بثثه، ينبثثء اعليثثق شثثي   
 جمتهد، أي ظنه املستند إن اجتهام  ح ة.

ثا  ويعرةفون االجتهام بانه استفراغ الوس  يف حتصثي  الظثن مثن األملثة الشثرعية، والثدلي  الشثرعي عبثارة عمة
يتثه شثرعا ، وذلث  ثب  شرعا  كونه مليال ، فمعىن ح ية ظن اجملتهد: ح ية ظن  حاص   من ملي  ثبتث  ح 

 .(3)(فمرامهم هو ح ية الظنون املخصوصة   ح ية مطلق الظن، أو أصالة ح يته، 
مثث  قطثث  النظثثر عثثن مثثدق صثثحة اسثثتظهار  بإسثثنام مثثا اسثثتظهر  إن كافثثة اجملتهثثدين، ومثث  قطثث   أقددول:

بعد إرجاع ك  حيقية اعليليثة حيقية اعليلية لكن ذل  ال يكفي إال  كان النظر عن ان حيقية االجتهام وإن  
، فانثثه قثثد فتأمثث  إن احليقيثثة الت ييديثثة، كمثثا ذهثثا إليثثه احمل ثثق االصثثفهاي يف  ايثثة الدرايثثة، وحت ي ثثه يف حملثثه

 لوجو  التالية:إن اوذل  استناما   ،بان الدلي  ملة على ح ية ظن اجملتهد مطل ا  من أي منشأ نشأ :ي ال
 األدلة على حجية ظن المجتهد مطلقاً 

 مصداق التفقهانه 
َفقَُّهددددوا ِاددددي الددددد  نِ قولثثثثه اعثثثثان:  ألول:الوجدددده ا فثثثثان التف ثثثثه صثثثثامق عرفثثثثا  وباحلمثثثث  الشثثثثائ   (4)لَِيتدَ

                                                           

 منهاج: يف ح ية الظن يف األحكام. 252مناهج األحكام:  (1)
 .452و 491اايح األصول: كما يف مف  (2)
 .353-353احمل ق أمحد النراقي، عوائد األيام، مركم األ اث والدراسات اإلسالمية، ص (3)
 .122سورة التوبة: اآلية  (4)
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املطل ثةه  مأي سثوا  أكثان مسثتندا  إن الظنثون اخلاصثة أ الصناعي، على كال النوعني الساب ني من االجتهام
تند يف اجتهثثام  إن أال اثرق ان صثاحا ال ثوانني جمتهثد يصثدق عليثه انثه متف ثه يف الثدين قطعثا  ر ثم انثه يسث

 .الظنون املطل ة بعد انسدام باب العلم حسبما يرا ؟ فتأم 
 وال انصراف ،مصداق التفر عانه 

َنددا ِإْلَقدداُء اأْلُُصددوِل َوَعَلددْيُ ُم التدَّْفرِ ددعُ  :قولثثه  الوجدده الندداني:  أكثثانفثثان التفريثث  صثثامق سثثوا   (1)َعَليدْ
 املطل ة. أمن الظنون اخلاصة االستنام فيه إ
 التف ه والتفري  منصرفان عما كان عن ظن شخصي وح يكن عن الظنون املنه ية أو اخلاصة؟ ال  قال:

إذ ي ال: االنصثراه بثدوي وعهداثه علثى مدعيثه، بث  يثدل علثى اإلقثالق اراكثاب الع ثال  وبنثا هم علثى 
ح ية ظن اخلب  وإن ح حيص  من ظن خاصه أال ارق األقبا  كق ا  ما حيدسثون املثر  أو العثالج ال مثن 

ومثث  ذلثث  يثثرق وإن ح اصثث  إن مرابثثة االقم نثثان ؤيدات ف ثثط، مل ثلثث جملثثرم اثثراكم الظنثثون أو قاعثثدة عامثثة بثث 
 قالق الوجه اآلص:الع ال  لموم إاباعهم، كما يدل على اإل

 اإلرجاع تفيد األعموا ات ر 
يف استظهارهم للحكثم الشثرعي أو  األقهار   الروايات ال  استند فيها األئمة اتبة  نة إ الوجه النالث:

اآليثثات الكراثثة قثثد يفيثثدنا ان التفريثث  الثث ي امثثروا بثثه أعثثم ممثثا كثثان عثثن ظثثن نثثوعي أو  إن اسثثتدال م عليثثه
َُ َعَلددى ِإْصددَبِعي َمددَرارًَ ، َعنَدددْرُت اَددانْدقَ عنثثدما سثثأله السثثائ    انثثهشخصثثيه أال اثثرق  َطَع ظُُفددِرف َاَجَعْلدد

َِ اللَّددِه َعدد َّ َوَجددلَّ  ََِتددا ُِددوِء؟ قَدداَل:  ُدْعددَرُف َهددَاا َوَأْنددَباُهُه ِمددْن  مددا َجَعددَل َعَلددْيُ ْم ِاددي َاَ ْيددَ  َأْصددَنُع بِاْلُو
  علثثى امل ثثامككثثحق كليثثة وانطباقهثثا   انثثه اسثثتند إن ظثثاهر نفثثي احلثثرج (2)اْمَسددْ  َعَلْيددهِ  الددد  ِن ِمددْن َحددَر   

ثوإن ح يسثتند إن االسثتدالل أو ي   ، ومن الواضح ان قول اإلمام ح ثة كصغرق جمئية   وجثه كالمثه رجل
َِ اللَّدِه َعد َّ َوَجدلَّ إن اآلية الكراة، إال ان الكالم هو انه أرج  األمثر إلينثا  ََِتدا   ُدْعدَرُف َهدَاا َوَأْندَباُهُه ِمدْن 

أي ان )التفري ( مسثتند إن الظثن  فري  هنا ب  جمرم الظن املطلقم  اننا عند التدبر ال جند ظنا  خاصا  يف الت
 .الشخصي ال الظن املنه ي املنضبط

                                                           

 .245ص 2، وعنه:  ار األنوار ج535حممد بن إمري  احللي، مستطرفات السرائر، مؤسسة النشر اإلسالمي ث قم، ص (1)
 .33ص 3لكايف، مار الكتا اإلسالمي ث قهران، جث ة اإلسالم الكليين، ا (2)
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واوضيحه: ان ال ي وض  مرارة على يد ، يدور أمر  من حي  احلكم الشرعي يف وضوئه بني حمتمالت 
لكنثثه  ومنهثا: سث وط الوضثو  عنثه رأسثا   مدا َجَعددَل َعَلدْيُ ْم ِادي الدد  ِن ِمدْن َحددَر   عديثدة كلهثا مشثمولة لثث

التثثيمم بثثدل الوضثثو  ومنهثثا: صثثالة  ثثال( ومنهثثا: سثث وط الوضثثو  وانت ثثال وظيفتثثه إن مثثرموم إذ )ال اثثني  ال
إن املسثح علثى  اكليفثه مث  حتثوةل ه  من البدن )موض  الظفر( رأسا ، ومنهثا: سث وقس وط  س  ذل  اجلم 

مثن مصثاميق قاعثدة امليسثور ومثن  (1)والرابث  القالث ومن الواضح ان كال اخليثارين  ما قاله اإلمام كاملرارة  
م خاصثة ممثا ال يوجثد عليثه ظثن خثاص )لثوال كثالم اإلمثا الرابعثةاحلثرج، فتطبيثق اآليثة علثى الصثورة نتائج رف  

أقثرب  يأل ثا أيسثر فهث القالقثةبث  هثو أخفثي مثن الصثورة السثتنباقنا( وأمقالثه أرجعثه  هنا، واملفرو  انثه 
ل اعدة امليسور وأل ا أق  حرجا  فهي أقرب لآلية، واكن اجلواب عن كو ا أيسر وأقرب لآليثة، لكثن ذلث   

 .(2)فتأم  منه ي،كله كما ارق يدخ  يف مائرة استنباط اجملتهد من    ضابط 
 باالنصرافلتمسك ا

ان الف ها  كق ا  ما يتمسكون باالنصراه، م  انه    منضبط أصال  ول ا خيتلفون يف انه  الوجه الرابع:
جمثرم مؤيثد  ابدوي أو مست ر، وكق ا  ما يرجعونثه إن مناسثبات احلكثم واملوضثوع وهثي  ث  منضثبطة علثى ا ث

 مليال  يرقى إن مستوق الظهور.  ظين وليس
الظثثاهر وعدمثثه.. وفيثثه مثثا  حت ثثقى يف الظهثثور وإرجثثاعهم كثث  ذلثث  إن وقثثد بثثاب بانثثدراج كثث  مثثا مضثث

 اتمات فأنتظر واهلل املستعان.سيأص كما للكالم 
 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهر ن

 
َفقَُّه ِمْن َأْصَحابَِنا  َا بَ : عن بش  الد هان قال: قال أبو عبد اهلل  َر ِايَمْن اَل  َدتدَ ِشيُر! ِإنَّ الرَُّجَل اَل َخيدْ

َََِللَِتِهمْ   َِ ْغِن ِبِفْقِهِه اْحَتاَ  ِإلَْيِهْم، َاِإَذا اْحَتاَ  ِإلَْيِهْم َأْدَخُلوُه ِاي بَا ُهْم ِإَذا َلْم َ ْستدَ      َوُهَو اَل  َدْعَلمُ ِمندْ
 .(33ص 1الكايف: ج)

                                                           

 والقاي ك ل  أيضا .ب   (1)
 سيأص وجهه. (2)
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