
 ه1113/ ربيع األول  11االثنين ..... ..................................................................... (1159) (الظنصول: مباحث )األ

 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
(7) 

 الفرق بين حجية الظن المطلق على المختار، وعلى االنسداد
ق قول السيد الربوجردي: )اعلم اّن التحقيق اّن الظن لو خّلي وطبعه مع قطع النظر عن جعل الشارع ومن دون مالحظة أمرر سب

 .(1)(...هخارج كمقدمات االنسداد ال يقتضى بنفسه احلجية ووجوب إتباع
ان  :هروعره مطلقراح حجرة( والفرر  وتوضيحه: يقتضي بيان الفرر  برني القرول ةجيرة الظرن علرى االنسرداد وبرني قولنرا )ان الظرن بطب

أما االنسدادي فانه يرى انه حيث ال رؤية وال بصرية وال كشف لراا  اح صناق رؤية وبصرية وكشف وإن كانمبنانا هو على الظن املطلق 
ا وعلررى انسرردادممقرردمات االنسررداد )انسررداد برراب العلررم والعلمرري(  : ان مرن، وبعبررارة أد مررن قسرريمه يكرون الظررن حجررة ألنرره أرجرر 

وعليره إذ سربق ان الظرن طريرق عقالئري  ؛بردعوى ان الظرن املطلرق مرن دائرتره لكن ما ندعيه هو انفتاح براب العلمريتبتين حجية الظن 
وإذا ثبت ذلك يف شؤون العقالء فانره يكفري عردم الرردع مرن الشرارع عنره كطريرق إ، أحكامره،  ،كاشف بطبعه عن الواقعبناؤهم وهو  

 .فراجع والنافع لدى الشك كما سبق،
وقد أوض  السيد اليزدي الفر  ببيان آخر إذ قرال: )قلرت: إّن حكرم العقرل باالحتيراب ملترع علرى عردم وجرود طريرق معتررب هنرا 

مل يوجرررد موضررروع حكرررم العقرررل  ،ترررهيرتضررريه العقرررل والعقرررالء، وحيرررث كررران الرجررروع إ، خررررب المقرررة طريقررراح عقالئيررراح حكرررم العقرررل  تابع
يف حجيررة خررب المقررة، وهرو يررري بعينره يف حجيررة مطلرق الظررن بنراءح علررى انره طريررق عقالئرري،  الره فررالك هرو مررا ق (2)باالحتيراب(

أشربه باأللرل  حالرة اضرطرارية وهري وبعبارة أخرى: حجية الظن ملتباح على تعرار االحتيراب أو اسرتلزامه ا ررج واملررج أو العسرر واحلررج
امرارة كاشرفة، واملرراد برر)اشبه باأللرل العملري( انره ألرل أو  و  نره طريرق عقالئريبينما حجيته بناء علرى ا املبين على عدم العلم العملي

اجلمررع بررني انيتملررني أو ويعررين االحتيرراب والرراي يعررين عرردم الرؤيررة أو مل يتيسررر بنرراء علررى مقرردمات االنسررداد يقررال: حيررث مل  كررن 
  ألنره أرجر  مرن الروهم ال ألنره يشركل رؤيرة وبصررية وكشرفاح  االمتمال نيتمل الوجوب واجتناب حمتمل احلرمة، فألنه ال رؤية نلجر  للظرن

 كما نراه حنن.
واحلالل: األلل العملي موضوعه الشك أو اجلهل أو احلرية والظرن االنسردادي مقدمتره اجلهرل أي مرا يتوقرف عليره، أي مقدمتره 

 .ي طر  فيه. فتدبرللواقع وعدم تيسر االحتياب وإن كان له رجحان ما، عكس األلل إذ ال رجحان ال عدم طريق
يف الفرر  برني االنفتراحي واالنسردادي حيرث رأى انره ال فرر  بينهمرا يف املر ل إ را  ويوض  ذلك أكمر ما ذكره السيد الوالد 

ا  على حجية خرب المقرة،  اخلليل دالالفر  يف املنش ، فان م ل كليهما إ، حجية خرب المقة والظواهر وما أشبه، لكن املنش  هل هو 
وهررو دال علررى حجيررة مطلررق الظررن إذا  ررت  ،اد: )دليررل االنسرردم علررى حجيررة الظررن كاالنسررداد قررالعرراالدليل الررالعقررالء، أو  كبنرراء

يف الرجروع  (3)املقدمات األربع، لكن القائل به حيصر نفسره أيضراح يف أدلرة االنفتراحيني، فرال فرر  برني القمري والطباطبرائي قرد  سررما
كمرا   –من بابه، والماين: من باب األدلة اخلالة، فاالختال  يف الرجروع إ، االنسردادي يف التقليرد  إليها، إال بان األول يرى احلجية

 .(4)مستدرك( -ذكره يف العروة وغريها 
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 العدم ال انه يقتضيالبروجردي: الظن ال يقتضي الحجية 
بانره يقتضرري عردمها، فررانيتمالت  مث ان مرن قرال بعرردم اقتضراء الظررن للحجيرة بطبعرره، قرد يقررول بانره ال يقتضري احلجيررة وقرد يقررول

كمررا سرري     ثالثررة: القررول باقتضرراء الظررن للحجيررة، وهررو مررا اخلنرراه، والقررول بعرردم اقتضررائه للحجيررة وهررو مررا اخترراره السرريد الربوجررردي
 مرن جهرة عردم )ومعلوم أيضاح ان ذلك ليس إال :قال ، والقول باقتضاء الظن لعدم احلجية وهو ما نفاه املشهورولعله تلقاه عن 

 .(1)(االقتضاء، ال من باب اقتضاء العدم، ةيث ي ىب عن لريورته حجةح ولو بسبع من اخلارج كجعل الشارع كونه كاالك
 :تهأوالح مث مناقش كالمه  توضي  وينبغي

احلجيررة وبعضرررها  رررا ال يقتضررري احلجيررة أمرررا األول فكرررالوهم وأمرررا المررراين  ضررري عررردمقتيفهرررو ان بعرررا العنرراوين  رررا  :ي أمررا التوضررر
فيمكن جعله حجة كما  كن منها ومن قسيمها على احلياد  أي انهفكالظن املطلق ةسع املشهور، فان الظن ال بشرب عن احلجية 

 (.خالفاح للمنصور على رأي مشهور واإلمجاع املنقولوالماين كالشهرة والظواهر عدم جعل احلجية له )واألول كخرب المقة 
 ال  مقابل الظن، ال فيما إذا وقع يف مقابل احتميف وقع  اإذإ ا يقتضي عدمها  ، والتحقيق انهوأما الوهم فانه يقتضي عدم احلجية

% انه 44ا بنسبة أو ، ظن يف وجد أمامه ثالث طر  البيداءيف  التائهفلو فرض ان  ،ألالح  طريقيتهتمل حتأو يف مقابل ما ال  عف  أض
فالمراين بالنسربة لرألول مرجروح )أي الروهم  ،نرةالمالرث بعردم إيصراله للمديانره املولرل وقطرع يف % 34المراين بنسربة واحتمل يف منجي 

ولاا جنده منجرزاح تبعراح  يقتضي جعله حجة بنظرنالاا فانه يقتضي عدم جعله حجة لكنه بالنسبة للمالث راج  لاا فانه منسوباح للظن( 
 أو ال يقتضي شيئاح على األقل. اشفيته الناقصةلك

والفسررق فانرره يقتضرري عرردم الصررحة )أي  ،ة(الشررارع للصررح ا تقتضرري لررحة الصررالة خلفرره )أي جعررلالعدالررة فا رر :وممالرره الفقهرري
 جعل البطالن( أما كونه أبيا أو أسود أو عمره عشرون أو ثالثون فال يقتضي شيئاح.

 مناقشة مع السيد البروجردي
الظن، أو بعا أنواعه أو حىت الوهم،  ا يقتضي عدم جعل احلجية له، فان اقتضاء عدمه ال ان نه حىت لو فرض افا املناقشة: وأم
ا هرو علرة ألمرر إذ االقتضراء غرري العليرة التامرة ومر (مؤكد ملا نقوله لكنه، إال إذا أريد اإلباء اقتضاءح ) جعل الشارع أو غريه له حجة ي ىب

 يف ذلرك ةرال ضرده فانره كمرا تررب واع ،ضراهى ألمرر أو لعردم أمرر فانره  كرن جعرل خرال  مقتتض ردون ما هو مق خالفه له  تنع جعل
حجررة يف  العقررالء الرراي يررراه كررن عرردم جعررل احلجيررة ملررا يقتضرري احلجيررة، كخرررب المقررة أو الشررهرة أو اإلمجرراع املنقررول أو حررىت القيررا  

)املالحظ يف عنوانه ان قسيمه عردم االحتمرال أو  كمطلق االحتمال الضعيف،  ، كالك  كن جعل احلجية ملا يقتضي عدمهاشؤو م
ظ الشرارع يف ألرنا  مرن النرا ،  حرالبل وكرالوهم )املالحرظ يف عنوانره ان لره قسريماح هرو الظرن( وذلرك كمرا لرو  االحتمال األضعف(

ن  كرن للشرارع وألي لكرو طبعره عردم احلجيرة للواقع من ظنهم، فان الوهم وإن اقتضري ب ابةح كالشكاك والوسوا ، ان ومهم أكمر إل
وبر  علرى ان حجرة غرري ، (2)برلك كرااالوسروا  كمرري الظرن بالنجاسرة أو  ظرنإذ اعتررب  ؛لحكيم آخر ان يعتربه حجة حينئا ، وقد فر ع  

املعترررب ه منزلررة الظررن ل شرركنررزّ وكرراا كمررري الشررك إذ  أي هررو الررالزم اإلتبرراع واملرتررع عليرره األثررر، هررو احلجررةأو فعررل كرراا بالطهررارة ومرره 
وال يبعد ان يكون ذلك ال جملرد مصلحة التسهيل بل لعلمه ب غلبيه مطابقرة ومره للواقرع وأغلبيرة خطر   ،بالوجود، على فر  بني املمالني

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين    . فت ملظنه
 

راٌة وا  :اجلواد اإلمام  قال اِن ُنشإ وا خإ قااُة اْلإِ انا ن ازإراً قاِليًَل ُمَلا ِإنإ كا ِل وا  .(94األما  للطوسي،  )  ت الإِقيٌح لِلإعاقإ
                                                           

 .44  2السيد الربوجردي، احلاشية على كفاية األلول، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر ر قم. ج (1)
 كلك جزء يف الصالة. (2)
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