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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
(5) 

 دعوى اختالف حكم الظان عن حكم الظن
 (الظان) المنطلق الرابع:

 ك  من حيث احلجية، فان الظن وإن صح ماا سابم مان اكاه  كلاي  بيعاي حمار  (نلظا)غري حكم  (نلظاا)ان حكم  :الفانه قد يق
بنفس كسبة درجة الظن عن الواقا،، يف الظناون العئالئياة املتعارفاة، بادليت االساتئراء والفطارة وغاري بلا  الاا سابم، إال  شف  اقتضاًء و ا

غلبيااة إصااابة لنااه للواقاا، هااو أل صااداا ائيئااي وباك وبياااك، نتلااف عاان حكاام الظاان وبلاا  ألن املاادركان حكاام )الظااان( يف هاا ا امل
حكوماة غاري  إدراك أو لايسما، ضاميمة اكاه هاو )العئات ادارد(  يف املصااديم وائيئياا  علام ان احلاا مال ي  وليس احلاا م   أو )عئله( 

 العئت ادرد حجة.
 وبالعقل المجرد والعقل المضاف أو المش

 .(فلعئت املضاا)وأخرى يطلم على  (ردلعئت ادا)ان )العئت( املدرك أو احلا م تارة يطلم على  توضيحه:
األهااواء  أسااراخللفيااا  النفسااية و وضاا   املساابئا  الفكريااة لَااب س واملئصاود باااألولل العئاات النااورع أو العئاات جمااا هااو هااو  اارداً عان 

 والشهوا  وكظائرها.
وال ع حيتمات عناد إدرا اه أو حكومتاه، أع عناد إدراك عئات   (ئليع)و (عئله)املضاف أع املشوب وهو ئت واملئصود بالثاينل الع

وحمكاوم  ت شخص أمراً ما، ان يكون املدرك هو بل  العئت ادرد  ما حيتمت ان يكون املدرك هو عئلاه جماا هاو مشاوب باملسابئا  
 .األهواءب

، الرواياا  واخاتالف العئاول يف األحكاام فاااا العئاول املضاافة دون اداردة لوجادانوالا يشهد على  ال الناوعني إضاافة للبداهاة وا
نْقَيايف اج البالغاةل  الكثرية ومنها قوله  فاذبا خار   (1)َشِهَد َعَلى َذِلَك اْلَعْقُل ِإَذا َخَرَج ِمْن َأْسِر اْلَهَوى َو َسِلَم ِمْن َعاَلئِقِق القد 

 ناار  وم يساالم  ااان هااو العئاات املشااوب، و ااا قساامان ولاا ا شااهد األول دون الثاااين، واملئصااود وساالم  ااان هااو العئاات اداارد وإبا م
أو الطبياا   والفاساامئاهاات والعااادل وابالئساامني لاايس املختلفااني يف جنسااهما أو كوعهمااا باات  اااختالف الصاانف ماا، كوعااه،  العااام 

 .جما هو عادل أو فاسم أو حا م أو حمكوم هحكامفان احكام اإلكسان جما هو إكسان ختتلف عن ا واملهندس م، اإلكسان
 منشأية العقل المشوب للخطأ دون المجرد

واخلطأ  ت اخلطأ ينشأ من العئت املضاف دون العئت ادرد فاكه ال ع أودعه اهلل يف اإلكساان وجعلاه حجاة با ناة علاى األكاام  ماا 
ِإنَّ َأوََّل َخْلٍق َخَلَقُه اللَُّه َعزَّ َوَجقلَّ اْلَعْققُل فَقَققاَل لَقُه  احلديث جعت الرست حجة لاهرة عليهم وهو )أول ما خلم اهلل( وال ع ورد يف

ثِيقُب َوِعزَِّتي َوَجاَلِلي َما َخَلْقُت َخْلقاً ُهَو َأَحب  ِإَليَّ ِمْنَك ِبَك آُخُذ َوِبَك ُأْعِطقي َوبِقَك أُ  :لَ َأْقِبْل فََأقْقَبَل ثُمَّ قَاَل َلُه َأْدِبْر فََأْدبَقَر فَقَقا
، وحتئيام احلاال ولا ا يثاابون باه ويعااقبون لكن لاهر ه ه الرواية اكه وديعة يف مجيا، البشار كعم قيت اكه الرسول  (2)َوِبَك ُأَعاِقبُ 

، أع ، واكهبه هو العئت، أو هو العئت الفّعال  ما قيت إن م يكن املراد  كوره هو وان يف بل  ويف الصادر األول واكه كوره 
حئيئة واحدة هلا تعلام بكات النفاوس  تعلام أشاعة الشامس بكات ماا تشارا علياه أو حئاائم متبايناة متعاددة بتعادد  اإلكسان، العئت يف
 ظاكه.البشرية، مرتوك مل النفوس

 يتاه وحجيتاه  ماا سابم بل  لهر الفرا بني )الظن( و)الظان( إب الظن  كلي  بيعي حيكم العئت ادارد بكاشافيته وحمر  إذا ظهر
املضاف، وإن احتمت ان يكون هو العئت ادرد، فحيث  عئلهلن ه ا الشخص فان احلكم بكاشفيته وحمر يته هو واما ، ييدوسيأيت م

 ت م يكن حجة.مجأ  لم و عي  م 
                                                           

 .3كتاب اج البالغةل ال (1)
 .363ص 4الشيخ الصدوا، من ال حيضره الفئيه، مؤسسة النشر اإلسالمي ا قم،   (2)
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 الجواب: النقض بالقطع
 .، وسننئض بالئط، جما يتضمن ائواب احللي فيه ويف الظن معاً عن بل  كئضاً وحاّلً  ولكن يمكن الجواب

عئت الئا ، هو احلا م بليوم إتباعه قطعه و اشفيته، م، اكه قد يكون جهاًل مر باً، والعئت ادارد إااا حيكام بلايوم   ما انفنئولل  
لا ا ال يارى العئات ادارد   (1)وأما الئط، فاكه أعم منهما إتباع العلم و اشفيته  ما حيكم بليوم جتن  إتباع ائهت املر  ،  كربى  لية،

وأماا قطا، ها ا وباك فلايس مان شاأن   اشفيته جما هو قطا، وإن رأى ان الئاا ، معا ور، لاو م يئصار يف املئادما ، يف إتباعاه قطعاه،
 ،(2)إلياهالعئت ادرد تشخيص ائيئيا ، على ما التيمه مشهور الفالسفة، وإن كاقشنا فيه، على اكاه لاو  اان مان شاأكه لوجا  الرجاوع 

وستأيت  يفية بل ، وم، بل  ورغم ان قط، الئا ، قد يكون، يف علم اهلل والراسخني يف العلم وحبس  منت الواقا،، جهااًل مر بااً إال 
 واملراد من حجيته  ما سبم ليوم إتباعه وليس  اشفيته. ،اام التيموا حبجيته يف حم الئا ،  ما ان عئله املضاف يليمه ب ل 

 والحل: ظن الظان محرك
عكاس قطا، الئاا ، الا ع حير اه حتريكااً تامااً حبسا  الفاعات،  اً صاكاق كااً ريك ل  حال الظن فان عئت الظان حير ه، وإن  ان حتف
ان عئت الظان يكشاف لاه  شافاً راجحااً بنظاره  ماا  إضافة إىلبنحو العلية، قطعه حر ه يفالئا ، اما اقتضاء لنه حير ه  الظان أع ان

ان حنكام باان  جي الئط، حجة رغم اكه قد يكون جهاًل مر باً   ل   تاماً بنظره، فذبا حكمنا بان ان عئت الئا ، يكشف له  شفاً 
وجا  أن حنكام باان لان الظاان أع حمارك الظان  كلاي  بيعاي حجاة  الظن حجة رغم اكه قد يكون مشاوباً،  ماا اكاه إبا حكمناا باان

اين حجة بنظر العئت املضااف، إال إبا اككشاف لاه اخلاالف  ماا يف ، غاية األمر ان األول حجة بنظر العئت ادرد والثأع حمرك حجة
 .الئط، متاماً 

ف ل  عن احلجية جمعىن احملر ية وأما احلجية جمعىن الكاشفية فال بد للظان من مرجعية،  ما سيأيت، وأما الئا ، فلفرض قطعه فاكه 
 .أو  ي ي طاَل  به ال حيتمت اخلالف  ي يبحث عن مرج،

 جردوأما كاشفيته فبالرجوع للعقل الم
ساائر  اساتطالع حاالاملميي لكون ه ا احلكم أو باك الا صدر من العئت ادرد أو املضااف )أو الاا  شافه ها ا أو باك( هاو  وأما

 اكه حكم العئت اداردمن بل  العئالء من  ت امللت والنحت فان وجدكاهم مجيعاً يئولون حبجية أمر،  خرب الثئة الضاب ، استكشفنا 
ا  الفكرية واحلاال  النفساية واخاتالف األهاواء والشاهوا  واملصاا  بئ، إب م يؤثر فيه ت اير املسالواق، حئيئةً واكه  اشف أغليب عن 

 واالعتبارا .
وجا  ان كرجا، إىل دليات آخار  إب ال يعلام ان مرجا،  ،الً وإن وجدكا اختالفهم، اختالفهم يف حجية اإلمجاع املنئاول والشاهرة ماث

 ا إىل العئت الفطرع ادرد أو العئت املشوب.الئول حبجية الشهرة أو عدمه
ان رأى وهو اكاه أيضاً،  (3)له جما يصلح مرجعاً  و وكه  اشفاً كسبياً عن الواق، حئيئة أو ال، وب ل  يظهر املييان يف لن ه ا الظان

منشاأ حجياة علاى ان دّل بلا  ان سرية العئالء أو بناءهم علاى حجياة سانخ ها ا الظان،  االظن الا ع حصات لاه مان الظاواهر ماثاًل، 
هاو لناه منشاأ لنه هو العئت ادرد، وان رأى عدم بنائهم على بل  وعدم السرية،  الظن ال ع كشاأ لاه مان األحاالم ماثاًل، علام باان 

 . فتأمتهب ا االلتفا ييول لنه موضوعاً  ثريا ما ، بت  العئت املشوب
العئاالء،  خارب الثئاة الضااب  والظاواهر،  ماا لهار ان لاه بنظار  شاأً حااماًل للظان بنوعاه، أع ماا  اان منحاال ماا ع اّد وب ل  لهر 

 )الظن( يالحظ من حيث منشأه و وكه عئالئياً أو ال.
فان  ،ردوعلى أية حال فان الظان لو م يكن ملتفتاً إىل ما ب ر، من احتمال  ون احلا م أو املدرك عئله املضاف املشوب ال اد

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين اشفاً كسبياً عن الواق،.لنه يكفي يف حمر يته اقتضاًء  ما اكه يراه  
يَن ََل يُقْعِطيِه اللَُّه ِإَلَّ َأْهَل َخاصَّتِ  ل الباقر اإلمام  قال نْقَيا تَقَعاطَاَها اْلبَقر  َواْلَفاِجُر َوِإنَّ َهَذا الدِّ  .(292صل حتف العئول)  هِ ِإنَّ َهِذِه الد 

                                                           

 العلم وائهت املر  . (1)
 أع وم يكتف حبكم العئت املضاف. (2)
 أع للظان كفسه. (3)
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