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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
(3) 

 للحجية(الظن قتضاء عدم إمناقشة )
انكشـا  الواقـك امـا يف القطـك، لواـود احامـال ا ـال   و  ـرد  (1)فيـه: )إذ لـي  بــ ولقالعلى أيضاً ويرد تتمة: 

قولــه )و ــرد الراحــاا املواــود فيــه( إذعــاا باحقــ  راحــاا يف الظــن  أا   (2)الراحــاا املواــود فيــه ال يقاضــي احل يــة(
ــي  فكيــ   لــي  راحانــه إال  هــة   إذ ااشــ  عــن الواقــكر اقاضــا ا احل يــةذ، إذ اــا دام رااحــاً فهــو بــنف  الدراــة  نك 

 هـة اشـفه النـاقو أو النسـال وإال فانـه ال واـه  اا راحانه إمنا هو بقدرا، أي وانكشا  الواقك به اشفه عن الواقك
 آخر لراحانه 

وبعبــارة أخــرن: انــه ينبيــي اا يقــول: )و ــرد الراحــاا املواــود فيــه، ال يســالتم احل يــة( ولــي  )ال يقاضــي احل يــة( 
، ااــا (3)عينهــاعــدم احامــال ا ــال ، امــا يف العلــم أو القطــك، اســالتم للح يــة أو علــة  ــا أو هــو الراحــاا اــك  فــاا

 الراحاا اك احامال ا ال  فهو اقاٍض  ا 
عنـد الكشـ  الاـام اائـة يف املائـة، لكنهـا ال حمالـة تباـدأ اـن يف أعلـى اراتبهـا : دراات الكش  تناهـي وبواه آخر

ــــا دراــــات الظــــن  ،(4)اقاضــــائياً راــــات االحامــــال، إذا اــــاا نقطــــة ســــابقة، إذ تباــــدأ اــــن أد  د وتاصــــاعد إ  اا تبل
 فاالطمئناا حىت تبلا ارتبة العلم 

 واه وايه وهو راحانه أو ااشفياه الناقصة  لهواحلاصل: اا اقاضاء الظن للح ية 
 وعليه: فلو مل يردع عنه الشارع لكفى، اما سيأيت 

 الكشف متم  تزامه بمهنا مع المناقضة مدعاه 
عليــه ههنــا انــاقض ملبنــاا يف اــامم الكشــ  إذ ارتــأن تبعــاً للمحقــ  النــائي  اا الشــارع قــام  بــىبــل نقــول: اا اــا 

باميم الكش  يف الظنوا فصارت ظنوناً اعاربة، اخرب الثقة والظـواهر ونظائراـا )وأيضـاً اعمجـاع املنقـول والشـهرة علـى 
بإليـاء احامـال  ناقصة يف هذا الظنوا فأحااات إ  تامـيم الشـارع( فهو اعرتا  بواود اهة اش  امحب ياهالقول 

وقـد  بانتيلها انتلة العلم، فكيـ  يقـال أنـه لـي  فيـه انكشـا  الواقـك، اا أريـد بـه عـدم االنكشـا  أصـاًلذ ا ال  أو

                                                           

 أي الظن  (1)
  88ص 1: ج ـ قم  السيد حممد سرور الواعظ احلسي  / تقرير حبث السيد أبو القاسم ا وئي، اصباح األصول، اكابة الداوري (2)
 ه والكاشفية عين   ،الرتديد حبسب اعاين احل ية، فلتوم اعتباع اثالً الزم للعلم (3)
 يضاحه يف )الشك االقاضائي( سيأيت إ (4)
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 احل يــة اقاضــاء ثبــوت فهــو وإا صــن لكنــه ي اــد ،كالقطــاــاملواود يف لــي  فيــه انكشــا  تــام  انــه إا أريــد بــه ســب  انــه 
  ، لاكوا ح ة بالفعلعندنا م ا عل، أو إ  عدم الردعاام  إ   ناي ة واود انكشا  نسال غالال، ولذا احااات

 قتضائيإقتضائي والالاإلالشك 
يف ابحــث اعباحــة  ماضــائي، وذلــك اــا خطـر بالبــال عنــد الاــدبر يف قــو قإاضــائي وال قإالشــك علـى نــوعني تتمةةة: 

 ضائية:اهنا اقاضائية وال اقا
ــو   فيمــا إذا فاإلباحةةة اتقتضةةائية: لــذا اعاــربا الشــارع اباحــاً، ولــو  وااناــا ااكــافئاني وافســدة   اصــلحة   يف أاــرٍ دت ا 

لــو انفــردت انــه امــا   ،فةأو حب ــذ إا اانــت ضــعي الضــد أو اعاــال، انفــردت املصــلحة ألواــب اا اانــت شــديدة  نــك
  أباح، فهي حكم واودي  عول ن، فإذا ااامعاا ان غري تراااملفسدة حلر م أو ارا

عـــدات املقاضـــي للحكـــم  همااـــا مل يكـــن فيهـــا اصـــلحة وال افســـدة فحيـــث عـــداا واإلباحةةةة  يةةةر اتقتضةةةائية:
كـن ا عـل فيهـا علـى رأي آخـر ألنـه حتصـيل حاصـل، ، أو مل مياالقاضائي، ومل حتاج هذا اعباحة إ  اعٍل، على رأي

  ن الرأيني عدم احلكم ال احلكم باعباحةفهي، على هذي
واود خربين ااعارضني اثاًل، فاا هـذا الطـر ، ااحلراـة اـثاًل، دل  الشك اسب باً عناا ااا  والشك اتقتضائي:

ولـتوم إتباعـه وان تياـه واعذرياـه وهـو ااشـ  اقاضـائي   مـه الشـارع  عليه دليل اعارب يف حد نفسه ممـا يقاضـي ح ياـه
مما يقاضي ح ياه أيضاً يف اثل  دليل اعارب آخر ، اما دل على الطر  اآلخر، االواوب اثالً  الثقةبأدلة ح ية خرب

، فكـل اـن على رأيني ثالثهما الواوب الاخيـريي اـك الظهـر صالة ا معة الدائرة أارها بني الواوب زان الييبة واحلراة
 لكــن حيــث تعــار ، ارتبــة الفعليــة، و هعارضــوقــد بلــا، يف حــد نفســه اــك قطــك النظــر عــن ا اقــاٍض للح يــة ا ــربين
فـــالالزم القـــول بالاســـاقت، امـــا ارتـــأا اثـــريوا، أو الاخيـــري امـــا اســـاظهرناا، وعلـــى أي فالشـــك يف اثـــل ذلـــك  ا ـــرباا

 عك  القسم اآليت وهو: ،ر انك وهو واود املعاولكنه ابالي مباقاضائي مبعى اا ال طر  انه فيه اقاٍض للح ية 
يف أي اـن الطـرفني  ال يواـدلفقـد الـدليل اطلقـاً فانـه  يف الواوب واحلراة اـثالً  اما لو شك  :ضائيقتإالشك الال
 اقاٍض للح ية 

 قاضائي والالإقاضائي  فاأالوبذلك ظهر اا الوهم أيضاً ميكن تقسيمه إ  اع
 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين

 
 اْلق اِئُم ِمْن بة ْعِدي و ُهو  الَِّذي ي ْجِري ِفيِه ُسن ُن اأْل ْنِبي اِء  ِإنَّ اْبِني ُهو    : احلسن العسكرياعاام  قال

تَّى تة ْقُسو  قُةُلوٌب ِلُطوِل اأْل م ِد و ت  ية ْثُبت  ع ل ى اْلق ْوِل ِبِه ِإتَّ م ْن ك ت ب   اللَُّه ع زَّ و ج لَّ ِفي قة ْلِبِه  بِالتةَّْعِميِر و اْلغ ْيب ِة ح 
يم ان  و أ يَّ  ُه ِبُروٍح ِمْنهُ اإْلِ  .(424ص 2امال الدين: ج) د 
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