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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
()95

سبق أن األصل يف ثالثة أنواع من الظن هو احلجية ،وهي ظنون اجملتهد الشخصية ،والظنون اليت بىن العقالء على التوسعة
فيهااا ،والظنااون الراة ااة بطبعهااا ،وقااد ار ا
مناقشة قلك.

بعا

األصاوليني حجيااة الظنااون املطلقااة إقا علقااب بالستاااب والساانة وقااد م ااب

الرازي :األصل الثانوي حجية كافة الظنون النقلية
ولسن احملقق الرازي يف (هداية املستشدين) و بعه احملقق اهلروي يف (رساالة يف نفاي حجياة مطلاق الظان) ،قهباا إ ساي
أصاال ثااانوي يف حجيااة الظنااون املطلقااة املتعلقااة بالستاااب والساانة ،وقلااك اسااتنا ا إ لياال ا نساادا ماات طااويرك ليسااون خاصااا
بالستاب والسنة ،وسي يت فرقه عن ا نسدا العام ،واستدل على قلك مبا ينقح يف ضمن مقدمات:
اإلنسداد الصغير :ال ريب في وجوب الرجوع للكتاب والسنة في الجملة

األولى( :أنّه ال ريب يف أ ّن الستاب والسنّة يف زماننا هذا ممّا جياب الرةاوع إليهماا ،وأخا حذ األحساام منهماا يف اكملاة ،ماا
ّأّنمااا يف َزَما نن النا  واألئمااة  ،و ااذا يف سااائر األزمنااة انااا ااذلك)( )1والاادليل عليااه مااا ق اارك بعااد قلااك بصااف ة قريبااا

أي ش اايء يص ا حجااةول وقااد ماارت األ ل ااة
من(و ياا؟ الول ولااو ا يسونااا حجتااني ،وم اارةعني ،فمااا الااذي يسااون مرةعاااول و أل
القاطعة على حجيتهما ،وحجية الظنون املتعلقة هبما ،مت أ ّن ما حنن بصد ك اآلن مماا ال تتااإ إ الهرهاانإ إق املقصاو هاهناا
هو احلجية يف اكملة ،ال حجية مجيت الظواهر ،والظنون املتعلقة هبما)(.)2

وقددد اسااتدل قباال قلااك علااى حجيااة مجياات الظنااون املتعلقااة بالستاااب متنااا و اللااة و عارضااا ب اا( ّأما الستاااب الساارا ،والفرقااان
العظيم ،أل
فيدل على حجيته وةوك:

منهااا :الس ا ة القطعي اة ،والطريقااة املسااتقيمةإ ف ا ّن اال واحااد ماان علماااء ا سااالم ماان عصاار الرسااول  واألئمااة  إ
زماننا هذا انوا يتمسسون يف إثبات مطالبهم بظواهر القرآن ،وا ي ن
لزل يف قلك و مل.
نسر عليهم أحد ،بل وا يظهر منهم ز ٌ
ح
ومنها :احتجاةات األئمة  مت األص اب باآليات ،وإرشا هم إ ا ستدالل هباا ،و اذا اساتدالل األصا اب بع اهم
املتفرقة.
متفرقة يف املوار ّ
مت بع  ،وهي ث ة ةدا ّ
ومنها :األخباار املتظاافرة املتسااثرة ،بال املتاوا رة الاوار ة يف َعار احلاديك علاى الستااب ،وأخاذ ماا وافقاه ،وطار ماا خالفاه،

( )1الشيخ حممد قي اهلروي احلائري ،رسالة يف نفي حجية مطلق الظن ،العتبة العباسية املقدسة ا قسم شاوون املعاارا ا ساالمية وا نساانية:
ص.141
( )2املصدر :ص.141
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دول ر د
قااوهلم  :مددا لددم ي َكددن حددديثَدنا َموافقددا لل َقددر ن فاِددربَوى الددى ال ددا  ،)1(وأنّددز َز ُرد َدر  ،)2(وإنّددا ال نقد َ
القر ن أبدا.)3(

ولوال حجية ظواهر القرآن ،وفهم املعاين منهاإ ملا صح ةعلها حجة ،وح َسما بني األخبار.
ومنه ااا :األخب ااار ال اوار ة يف وة ااوب التمس ااك ب ااالقرآن ،واألخ ااذ ب ااه ،وأنّااه حج ااة ،خ ااهر الثقل ااني( )4ال ااذي ا ع اوا اوا رك(،)1
و اااملنقول عاان علااي  يف حخطَا ن
اب ّنااب البال ااة :فددالُ َق ُر َن مددر زاجددر وصددامت ندداُق َحج دةَ اللددز الددى رلُقددز أر د ال ُيددز
ميثاقد َه ُم.)7())1(
أقد ددول :أم ااا الس ا ا ة ف اادليل لا ا ّ ف ااال يستش ااهد ب ااه عل ااى القائ اال با نس اادا إق املسا الّم منه ااا ص ااورة ا نفت ااا  ،و ااذا ح ااال
ا حتجاةااات ،النفتااا باااب العلاام يف زماان األئمااة  فت ماال .وأمااا األخبااار فااال شااك يف إطالقهااا وعاادم اختصاصااها باازمن
ا نفتااا أو بااالقول بااه لبداهااة أن حااديك الثقلااني مااثال ال فساان صاارفه إ صااورة ا نفتااا فقا  ،ياا؟ وإال للاازم نقا ال اار
ما أنه ال مسر له مت قوله  ل ُن تضلُّوا بد ُعدي أبدا و ذلك مثل قوله َ ( حجةَ اللز الى رلُقز).
الثانية :أن مرةعيتهما ،املسلّم منها هو (يف اكملة) ما قال ،إق الفر البناء على ا نسدا لينتب حجية الظن املطلق.
فيجب نيلهما إما بالعلم أو الظن بال كم أو بالطريق

الثالثة :أّنما ما اما مرةعني فيجب نيلهما إما بالعلم لو أمسن أو بالظن لو ا فسن ،إق لو ا جيب نيلهما بالظن فيما ا
خمال؟ لأل لة السابقة.
؟ ٌ
فسن العلم ،ملا انا مرةعني ،هذا حخل ٌ
الرابعة :أننا مسلفون بت صيل العلم بالواقت ،ألن األحسام واقعياة وهاي ابعاة ملصاام ومفاساد يف املتعلقاات ويصايل العلام
بالواقت يسون عهر الستااب والسانةإ ل ارورة مرةعيتهماا ،فا ن ا فسان يصايل العلام باالواقت عهرهاا وةاب يصايل العلام مباا هاو
طريق إ الواقات ،فاالظواهر ماثال ال فياد العلام باالواقت أي بااحلسم الاواقعي ،الحتماال انفساا ا را ة ا ساتعمالية عان اكدياة،
لساان العلاام بااالطريق فيهااا مت قااق للعلاام با ن الشااارع اعتااهر الظاواهر حجااة ،فهااي وإن انااب ظنيااة بااذاحلا لسنهااا قطعيااة احلجيااة
واملعذرية واملنجزية.
( )1انظاارك ماات اخااتالا يس ا يف اللفااا يف الرسااائل الفقهيااة للوحيااد البهبهاااين ،181 :مصااابيح الظّاالم يف شاار مفااا يح الش ارائت ،41 : 11
مفا يح األصول.111 :
( )2ينظر السايف  ،16 : 1ونص احلديكَ  :ك ُّل حد ٍ
يث ال يدَواف َق كتاب اللز فد َهو َز ُر َر .
ّ
ف كتاب اللز فدل ُم أقَدلُزَ.
( )3ينظر السايف ،16/1 :ونصه :وما جاء َك ُم يَخال َ
( )4ينظر :بصائر الدرةات ،434-432 :الساايف  ،264 : 1مساند أداد  ،14 : 3سانن الادرامي  ،432 : 2ف اائل الصا ابة للنساائي:
 ،11و ها من مصا ر الفريقني.
( )1أقول :ال شك يف وا رك يف تب الفريقني ،ما حققه احملققون وق رناك يف بع
(ّ )1نب البال ة.211 :

الستب.

( )7الشيخ حممد قي اهلروي احلائري ،رسالة يف نفي حجية مطلق الظن ،العتبة العباسية املقدسة ا قسم شوون املعارا ا سالمية وا نسانية :ص.123-122
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قااال ( :إقا عرفااب هااذا ،فنقااول :إ ّن الااالزم علينااا يف معرفااة األحسااام هااو الرةااوع إ الستاااب والساانة علااى وةااه يفيااد
يق قطعاي مق ّارٌر يف يفياة الرةاوع إليهماا ،ساواءٌ اان الرةاوع
العلم بالواقت ،أو على الوةه املقرر من الشارع قطعا إن ان له طر ٌ
املقرنر موةبا للعلم بالواقت ،أم ال)(.)1
إليهما على الوةه ّ
الخامسة :أن الظن ،حاله ال العلم ،فقد يسون ظنا بالواقت وقد يسون ظنا بالطريق إليه .قاال( :فا ن أمسان لناا الرةاوع
املقرر مان الشاارع ظناا إن اان هناا طرياق ظا
إليهما على أحد الوةهني ،فهو ّح
املتعني ،وإال وةب الرةوع إليهما على الوةه ّ
اب الرةاوع إليهماا علاى وةاه يظاان منهماا بااحلسم علاى أي وةاه ااان،
يف يفياة الرةاوع إليهماا ،وإن ا يوةاد قلاك أي اااَ ،و َة َ
وقلك لن َعني ما شبك به اخلصم حلجية مطلق الظن .فنقول حينئذ)(.)2
وباب العلم بهما منسد فالظن هو المرجع
السادسددة :أن باااب العلاام باألحسااام عااهر الستاااب والساانة منسااد ،علااى الفاار  ،فااال بااد ماان اللجااوء إ الظاان (فنقااول
حينئذ :إ ّن التسالي؟ باقية قطعا ،واستنباطها بطريق القطت من الستاب والسانة الاذين هاا املرةات يف ا ساتنبا متعا ّذٌر ،فيجاب
استنباطها ،وأخذها منهما بطريق الظن)(.)3
فكل الظنون القر نية حجة إذ ال ترجيح بينها

السابعة :أن الظنون القرآنية لها حجة ،ولي بع ها ون بعا  ،وقلاك ألناه( :ال ارةيح باني الظناون املتعلقاة باساتنبا
األحسام منهما ،فيسون لها حجة إال ما قام الدليل على املنت عنه ،ولسفاية هذك الظنون يف األحسام الشرعية ،وعدم احلاةة
ها سون احلجة هي هذك الظنون فق .
إ
و ّأمااا هااا فااال يسااون حجااة أصااالإ لعاادم الاادليل عليهااا ،وأصااالة حرمتهااا ،ومااا اسااتدلّوا بااه علااى احلجيااة ال اللااة فيااه ،مااا
ستعرا إن شاء اهلل عا )(.)4
ثم إنه ثبات عدم التةيح بني الظنون املتعلقة بالستاب والسنة ان ال بد من ا ةابة على ا شسال التاا (فدنن قلدت:
إ ّن ال الظناون املتعلّقاة بالستااب والسانة ليسااب متسااوية ،بال لبع اها ارةيح علاى بعا إ فا ّن نصاوص الستااب أرةاح( )1ماان
ظواهرها ،مت أ ّن من األص اب من نفى حجية الثاين ،واختار حجية النصوص فقا  ،و اذا الظان احلاصال مان اخلاهر الصا يح
الذي علم عدالة روا ه ،أو ثبب عدالتهم بشها ة العدلني أو من ك ،وأرةح ،بل من األصا اب مان نفاى حجياة ا ك مان
األخبار(.)1
( )1الشيخ حممد قي اهلروي احلائري ،رسالة يف نفي حجية مطلق الظن ،العتبة العباسية املقدسة ا قسم شوون املعارا ا سالمية وا نسانية :ص.141

( )2املصدر :ص.147-141
( )3املصدر :ص.147
( )4املصدر :ص.147
( )1قهب إليه السيد صدر الدين الرضوي القمي املتوىف 1111ها .ينظر فرائد األصول .112-111 : 1
( )1قهب إليه الشيخ حسن العاملي املتوىف  1111يف منتقى اكمان يف األحا يك الص ا واحلسان .23-11 : 1
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قلنااا :القاادر املااذ ور ال يسفااي يف انتظااام األحسااامإ لقلّتااه ةاادا ،فيلاازم ماان ا قتصااار عليااه اخلااروإ ماان ال ا ّدين ،فااال بااد ماان
التعاادي إ ا ك ماان الظنااون املتعلّقااة بالستاااب والساانة ،فيسااون لهااا حجااةإ لعاادم التةاايح ،ماات أ ّن طريقااة العلماااء ماان عصاار
الن ا  إ زمانن ااا ه ااذا ع اادم ا قتص ااار عل ااى م ااا ق اار ،ب اال ااان عملحه اام باألخب ااار ال ّ ااعاا أض ااعاا عمله اام باألخب ااار
الص ا  ،وخمالفة بع األص اب قا يف قلك.
وقد مر يف مقام إثبات حجية الستااب والسانة ماا يسفياك هاهناا ،فاارةت إلياه ،علاى أن املقصاو هاهناا لاي إثباات حجياة
مجيت لك الظنون ،بل نفي حجية سواها)(.)1
وست يت ب قن اهلل عا املناقشات يف بع املقدمات املذ ورة ،ما ست يت تمة المه مت بع املناقشات أي ا.
الفرق بين دليل اإلنسداد الكبير المعرو وه ا الدليل

تنبيددز :لياال ا نساادا املعهااو ينطلااق ماان منطلااق أعاام فيثبااب بااه نااا ب أعاام وهااو حجيااة الظنااون املطلقااة ساواء أ انااب ماان
الستاااب والساانة أم ماان الشااهرة أم ا مجاااع املنقااول أم ماان قااول الل ااوي أم ا قلااك ،حاال القيااام علااى مااا قالااه أو احتملااه
بع هم ،لسن هذا الدليل خيتل؟ عنه يف أنه ينطلق من منطلق أخص وهو ما سال؟ يف املقدماة األو مان (أنّاه ال رياب يف أ ّن
الستاااب والساانّة يف زماننااا هااذا ممّاا جيااب الرةااوع إليهمااا) فا قا ااان هااذا هااو املنطلااق ااان النااا ب حجيااة الظنااون املطلقااة املتعلّقااة
هبما ،أما لو ان املنطلق ماا ق ارك الرساائل و ا ك( )2مان أناه ال رياب يف أن ههناا أحساماا ثا ة متعلقاة باذمتنا ال يصاح إهاهلاا،
وأن باااب العلاام والعلمااي هبااا منسااد( ،)3وأن ا حتيااا عساار وحارإ ،والاهراءة مسااتلزمة للخااروإ ماان الاادين ،و ااذا إةاراء األصااول
العملية ل يف مور ك ،وفتو العاا حجة على اكاهل ال على العاا ا نسدا ي ،والقرعاة ال ليال علاى عمومهاا ،فلازم الرةاوع
إ الظناون املطلقااة لقاابح اارةيح املرةااو  ،فاااملنطلق عااام والنااا ب عااام عسا لياال ا نساادا الصا املطاارو هنااا ،وسااي يت هلااذا
وصلى اهلل الى م مد و لز الطاهرين
تميم ب قن اهلل عا .
وص وم لةَ تد ُنغ ٍ
الدنُديا فنندها د َار َش َخ ٍ
قال أم املومنني  :أَوصي َك ُم اباد اللز بتد ُقوى اللز وأَح ِّ َرَك َم ُّ
يص ساكنَدها َاان
ف في لَجج الُب ار فم ُند َه َم الُغر َق الُوب َق وم ُند َه َم الناجي الى
وقاُنَدها با ن تمي َد بأ ُهلها ميدان السفينة تد ُقص َفها الُعواص َ
الرياح بأ ُذيالها وت ُ ملَزَ الى أ ُهوالها فما غرق م ُندها فدل ُيس بمست ُدر ٍك وما نجا م ُندها فنلى م ُهل ٍ
ك
َُ
بَطَون ُاأل ُمواج ت ُ ف َزىَ ِّ َ
ال اريض قد ُبل
ب فسيح والُمج َ
ُس َن َمطُلقة و ُاألبُدا َن ص ي ة و ُاأل ُاضاءَ ل ُدنة وال َُم ُندقل َ
اباد اللز ُاْلن فااملوا و ُاألل َ
إ ُرهاق الُف ُوت و َحلَول الُم ُوت ف ِّق َقوا ال ُي َك ُم نَد َزولزَ وال تد ُنتظ َروا قَ َدومزَّ( نب البال ة :اخلطبة .)161
تيسر مالحظة نص الدرم على املوقت التا m-alshirazi.com :
ّ

( )1الشيخ حممد قي اهلروي احلائري ،رسالة يف نفي حجية مطلق الظن ،العتبة العباسية املقدسة ا قسم شاوون املعاارا ا ساالمية وا نساانية:
ص.148-147
( )2ق رنا املقدمات بتطوير عما يف الرسائل فالحا.
( )3يف الرسائل يف (الدليل الرابت وهو ليل االنسدا ) َع َس  ر يب املقدمتني ،لسن األو ما صنعناك نظرا للتقدم الر
4

ما صنعناك.

