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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
()85
الحائري :الظنون كلها حجة إذا تعلقت بالكتاب والسنة

وق د أكددد اق ددا احلددائرا اعلمدداء العلمددا علددى كافّددة الظنددوا املطل ددة إعا تعل ددت بالالدداب والسددنة ب ولددهّ طوي ددولّ إ ّا ري ددة
األصددباب خلفددا عددن سد ى
دلل كدداا علددى الكلفددا هبد ا الظنددوا ،وكد ّا منشد اشددلباا امصددم مددن علد ح ف يدّده حيد رأ األصددباب
كل ظدن
يالفوا مبطلا الظنوا امللعل ة بالالاب والسنة ،ولو كايت يف غاية الضعل ،كالظنوا ِّ
توهم أ ّا َّ
الرجالية واللغوية وأمثاهلاّ ،
يلعلّد بدا بدداحلام الشددرعي ياددوا ح ددة ،ولدديف كمددا تددوهمح فد ّا احل ددة عندددهم هددو مطلددا الظددن امللعلددا بالالدداب والسددنة ،ال مطلددا
الظن امللعلدا بداحلام ،وإا ي يادن حاصدال منهمدا ،كالشدهرة ،وعددم ظهدور امدال ح فد ّا الظدن احلاصدل منهمدا ،وإا كداا ملعل دا
باحلام الشرعيّ ،إال أيّه ليف حاصال من الالاب والسنة ،فال ياوا ح ة)ط.)1
المناقشة صغرى وكبرى

ولكن ما عكرا  مناقش فيه صغر وكرب من جهات تظهر مما ي يتّ

الظنون اللغوية والرجالية ظنون خاصة
وعل د ألا الظنددوا اللغويددة ظنددوا خاصددة وليسددت ظنوي دا مطل ددة فايددل باوهنددا مددن الظنددوا الضددعيفة غايددة الضددعل؟ ،وعل د
حبسب املشهور قبل اق ا النائيين بل إيه  ي ل المجاع عليده ممدن ت دمده وإا ي ي بلده هدو ،وعلد هدو املنصدور وقدد سدبا أا
بنا الع ال على ح ية قول اللغوا وك ل قول الرجايل ،لاوهنما من أهل امربة ،وقول أهل امربة من الظنوا اماصة ،واللغدوا
أهل خربة يف الوضع كالسلعمال ءوا ش بل إهنم ي لصروا عاءة على عكر املعىن املوضوع له ويندر أا يد كروا املعدىن املسدلعمل
فيه جمازاح أال تر أهنم ال ي كروا من معاين األسد الرجدل الشد اع وال مدن معداين ال مدر الوجده املندو وال مدن معداين الثعلدب الرجدل
املاكر رغم كوهنا جمازات مشهورة؟
وبوجد ووحد  :إا اللغدوا هدو ك حدديا ،بدل ي يدد مب يدد امربويدة واللصصد  ،فد ا الطفدل عنددما يولدد ك يادرب يسلاشدل مددن
اسددلعماالت أبويدده وإخوتدده وأصدددقائه ،الوضددع ال جمددرء السددلعمال ،وعلد أليدده يسلاشددل الوضددع مددن السددلعمال مددن ءوا قرينددة،
والسددلعمال اجملددازا مددن الل يّدد ب د كر قرينددة معدده ،ف د عا كدداا الطفددل أهددل خددربة بالوضددع ،بددالفطرة وعددرب مددا عكددر ،فايددل ال ياددوا
اللغوا امللصص ؟
ولو لم تورث الظن نوعاً لما اعتم وها

والحاصل :إا اعلماء األصباب خلفا عن سلل على الظنوا احلاصلة من أقوال الرجاليني واللغويني ليف فيما إعا كايدت يف
غاية الضعل أصال ،بل لاوهنا مورثة للظن يوعا ف هنا من مصاءيا قول أهل امربة وقوهلم يورث الظن النوعي ،ويشهد له أا قول
الرجايل أو اللغوا لو كاا يف غاية الضعل ،ملا اعلمدوا عليه أصال ،وعل كمدا لدو كداا الرجدايل ملسداهال جددا غدو ملثبدت أصدال
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أو كدداا ممددن كثددرت تناقضدداته أو اشددلهر باثددرة النسددياا أو كثددرة املد وامددب  ،وكد ل حددال اللغددوا ،فد ا قوهلمددا إعا أورث الظددن
الضعيل طأو فايل بالضعيل غاية الضعل) ف ا األصباب ال يعلربويه ح ة ،ولو فرض هناك من يعلربا حينئ ى فناءر.

وبوج د رخددر :هندداك فددر بددني الظددن احلاص دل للغددوا أو الرجددايل ،والظددن احلاصددل مددن قددول اللغددوا والرجددايل ،ف د ا األخددو هددو
احل ددة وهددو الد ا يددورث الظددن يوعددا كددالظن احلاصددل للنددوع مددن أقدوال كافددة أهددل امددربة ،وأمددا األول ،أا مددا لددو حصددل للغددوا أو
الرجددايل أو الطبيددب يفسدده الظددن ،ف يدده علددى قسددمنيّ فلدارة يعلمددد عليدده وعلد فيمددا إعا كدداا قويددا يف يظددرا وأخددر ال يعلمددد عليدده
وعل فيما إعا كاا ضعيفا أو يف غاية الضعلح أال تر أا الرجايل لو وقع بيددا كلداب رجدايل جمهدول مولّبفده أو مشدهور بالنسدياا
أو الا ب أو امل  ،فطالعده ف يده وإا حصدل لده الظدن الضدعيل مدن بعده جروحده أو تعديالتده إال أيده ال شد يف أيده ال يعلمدد
عليه وحدا فايل إعا كاا يف غاية الضعل ،يعم قد يعلمد عليه لو ايضمت إليه قرائن أخر أو حصل لديه ال مئناا.
وبذلك يلضحّ أا األصح هو ما عهبنا إليه من ح ية األيواع الثالثة من الظنوا طالظنوا الراجبة بطبعها كالشدهرة ،والظندوا

اليت بىن الع ال على اللوسعة يف الطر إليها ،وظندوا اجمللهدد الشصصدية الديت ت دو يف يظدرا وإا كايدت مدن مناشدي غدو منه يدة)
سوا أتعل ت بالالاب والسنة أم بغومها ،فهي ح ة مطل ا على احلام الشرعي ،ومدا عدداها ليسدت حب دة وإا تعل دت بالالداب
والسددنة ،فلفري دده  بددني الظددن امللعل دا بدداحلام الشددرعي والظددن امللعلددا بددالطريا إليدده طأا الالدداب والسددنة) مدددعيا كددوا ريددا
األصباب خلفا عن سلفا عليه ،غو تام أبدا ه ا.
رد االست الل بآية النبأ على حجية كافة الظنون
السددوة ،واسددلدل عليهددا أيضددا
وقددد اسددلدل  علددى مدددعاا بددطه ا هددو ملصد السددلدالل علددى ح يددة األخبددار بالمجدداع و ّ
بآييت النّب والنّف ِر)ط.)1

السدوة وأهنمدا إمندا ايع ددا علدى الحل دا بظدواهر األخبدار ف د ،
وقول :قد ظهر ل مما مضى احلال يف السلدالل بالمجداع و ّ

ءوا الظنددوا املطل ددة الضددعيفة فايددل بالضددعيفة غايددة الضددعل ،وأا مددا احل دوا بدده مددن قددول اللغددوا والرجددايل ف منددا هددو لاويدده ظنددا
خاصددا لددديهم أو لاويدده مورثددا لأ مئندداا أو العلضدداءا بددال رائن ،وال يعلمدددوا عليهددا إعا مددرءت مددن عل د وأورثددت ف د الظددن
الضعيل فايل بالضعيل غاية الضعل.
وومدا اسدلدالله بآيدة النبد فدوء عليدهّ أا اللعليدل يف اييدة الار ددة يد ّرءا لبداهدة أا الظدن املطلدا الضدعيل ،ك دول غدو أهدل امددربة
فيما يسلدعي امربوية كالرجال والطب وغومها ،جهالة ،وك ا رواية اجملهول احلال ف ا العمل ب وله ،فيه خمافة إصابة ال دوم جبهالدة،
إعا ظن منه ظنا ضعيفا فايل به إعا كاا يف غاية الضعل .وللبب تلمة وصلة ب عا اهلل تعاىل.
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