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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
()1

منطلقات خمسة في مبحث حجية الظن
وبتفصيل أكثر :فان من املمكن ان نبحث عن حجية الظن على مستويات مخسة ،أو من منطلقات مخسة(:)1
المنطلق األول :أقوائية االحتمال يف الظن.

المنطلق الثاني :أكثرية إصابته للواقع.
وعلى كال الوجهني فإن الظن بنفسه يقتضي احملركية ،وهوو املعوا الرابوع للحجيوة ،كموا انوه كا ون نسوع ونواقق عون الواقوع،
كما ان الواقع منكشن به.
أقوائية االحتمال في الظن
أمااا أقوائيااة االحتمووال يف الظوون ،فهووو بووديهي ألن الفوور انووه ظوون ،وقسوويمه وهووو الوووهم هووو األضووعن احتموواال ،واالحتمووال
حمرك فكيون موع كونوه أقووا واعتوِ للوم مون حالوم إلا كنوم يف امتحوان( )2وسوِألم سوااال و ععلوم ااوواب الصوحين لكنوم
احتملم انه كذا بنسبة  %08وهو املسمى بالظن ،أال عرا انه كاف يف حمركيتم لإلجابة به ما دمم غري عا بااواب وما
يقم ظن أقوا( )3على جواب آخر وليس مرجع هذا إىل دليل االنسداد ،كما سيأيت.
وكووذلم إلا ضووعم يف الصووحرات وظننووم ان هووذا هووو الطريوول ،بوول سووبل انووم لووو احتملووم ان هووذا هووو الطريوول أو هووذا هووو
ااواب بنسبة  %38مثال فانه حمرك اقتضائي بنفس النسبة ،وهو كا ن ناقق كذلم.
غالبية اإلصابة في الظن:

وأما غالبية اإلصابة وأكثرية املطابقة يف الظنون ،فال م فيها يف الظنون املتعارفة ،كالظن احلاصل من خ الثقة والظواهر،
دون مثل ظن الوسواس والشكاك وظون السوالج جودا البسوي غايتوه مون النواس ودون مثول مون يتبوع الطور الشوالة غوري العقالئيوة
كاألحالم والكن والفنجان؛ فان ظن أمثال هاالت ليس غالب املطابقة ،والذي يودل علوى غالبيوة مطابقوة الظنوون املتعارفوة لودا
النواس للواقوع وأكثريوة إصووابتها هوو ال هوان انك إل نكتشوون مون ارعكوان العقوالت وبنووائهم عليهوا كواوا غالبووة املطابقوة وإال ملوا بنووا
عليها؛ أال عرا مثال ان خ الثقة غالب املطابقة ولووال للوم ملوا بنووا علوى حجيتوه وأموا استكشوافهم غالبيوة املطابقوة فقود يكوون
باالستقرات املعلل وقد يكون ارعكانا فطريا كما ال يبعد فان اننسان مفطور على حجية الظوواهر وخو الثقوة الضواب وغوري للوم
ولذلم لو خلي وطبعه ملشى على ضوئها.
وبعبارة أخرا :الفطرة دليل على غالبية مطابقة خ الثقوة الضواب للواقوع ،فاننوا نودرك للوم بفطرعنوا حو مون دون مالحظوة
بنات العقالت وعدمه.
( )1ألن بعضها متداخل فاملنطلل أوىل.
( )2من غري فر بني امتحان املدرسة وااامعة أو احلونة أو امتحان االلتحا بشركة أو غري للم.
( )3أي نوعي ،إل ال يعقل ععار ظنيني خصيني يف أمر واحد ،بالفعل.
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غالبية مطابقة الظنون ،حتى في أحكام الشارع

ال يقال :ال يعلم حال أحكام الشارع ،والكالم فيه ،فلعله يورا عودم غالبيوة إصوابة الطور العقالئيوة ،ألحكاموه ،خاصوة وان

مالكاعه جمهولة لنا فلعل له طرقا خاصة إليها

إذ يقال :يستكشن للم من إمضائه ،ويكفي يف إمضائه سكوعه وعدم الردع فان األصل يف الشارع ان ميضي على الطور
العقالئيووة فووإلا يكوون أحوودها حجووة وكا ووفا غالبيووا عوون الواقووع ،سووب علمووه احملووي  ،كالقيوواس مووثال ،ردع عنووه فووإن يووردع دل
على انمضات ،كما فصلناه يف ث سابل.
وب ا ل نستكشوون ال وراب بووني املنطلوول األول واملنطلوول الثوواك وهووو ان األول جسوور إىل الثوواك وكا وون عنووه أي ان اقوائيووة
االحتمال احلاصلة يف الظن طريل الكتشاف اقوائية املطابقة للواقع ،فيه.
حجية الظن بنحو القضية الحقيقية
المنطلق الثالث :القضية احلقيقية ،وقد ظهر مبا مضى يف املنطلل السابل ان الظن حجة ،أي حمرك وكا ن ،بنحو القضوية
احلقيقية وهي ما ثبم فيها احلكم ملوضوعه يف حد لاعه أي ما ثبم فيه احلكم على العنوان فيكون ،باملآل ،عاما لألنمنوة الثالثوة
واألفراد احملققة واملقدرة ،وأوىل منه ما لو عرفناها بااا ما ثبم احلكم ملوضوعه ،أي ألفراد موضوعه ،يف األنمنة الثالثة عكس موا
ثبم يف أحد األنمنة الثالثة فانه قضية خارجية ،بل على التعرين األول فان اخلارجية موا ثبوم فيهوا احلكوم علوى األفوراد وإن عوم
األنمنووة الثالثووة واألفوراد احملققووة واملقوودرة إل مووالك احلقيقيووة علووى األول ثبووت احلكووم للطبيعووة وإن كانووم كموورآة لألفوراد ال لألفوراد
املوجودة أو املفرتضة الوجود يف أحد أو مجيع األنمنة .فتأمل
وال فرق بين كلي الظن ومصداقه
ال يقال :ما لكر يف املنطلقني الثاك والثالث إمنا يصون فيموا لوو لووحا الظون بذاعوه ككلوي طبيعوي فانوه غالوب املطابقوة بنحوو
القضية احلقيقية دون ما إلا لوحظم أفراد الظن ومصواديقه كظون هوذا يف هوذا األمور اخلوان ،فانوه ال يعقول ان عكوون فيوه أكثريوة
انصابة ألاا إمنا عكون يف متكثر األفراد (أي الطبيعي لو األفراد الكثرية فيقال انه أغلع انصابة) دون املصدا والفرد الواحد
بعبارة أخرا :هذا الظن ،أي الظن املصداقي ،اما مطابل أو غوري مطوابل ،فوأمره مون حيوث املطابقوة دائور بوني الوجوود والعودم
فال يعقل ان يقال انه غالع املطابقة
إذ يقااال :كووال ،إل احلووال يف الفوورد الواحوود كووذلم فانووه وإن يصوود عليووه انووه غووالع املطابقووة لكنووه يصوون فيووه ان يقووال ان
احتمال مطابقته للواقع أقوا من قسيمه؛ لفر انه  %08مثال وقسيمه ،وهو نقيضه أو ضده وهو الوهم .%28
واحلاصل :إلا كان املوضوع املبحوث عنه هو طبيعي الظون قلنوا انوه أكثوري انصوابة ،وغوالع املطابقوة ،وإن كوان املوضووع هوو
الظوون الشخصووي للمكلوون بوواألمر اا ئووي قلنووا ان احتمووال مطابقتووه للواقووع غالووب علووى احتمووال االفتووه لووه ،وال نقووول انووه غووالع
انصابة ،وكال األمرين (غالبية املطابقة وغلبة احتمال املطابقة) مالك بنظر العقوالت للو وم انعبواع وحمورك لودا العقول ،فوذلم هوو
مقتضى لات الظن ،كليا الحظناه أو ج ئيا ،وبنات العقالت عليه .وللبحث عتمة بإلن اهلل ععاىل.
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