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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
(29) 

 إلغاء احتمال الخالف -هـ
 ة الواقعتنزيل مؤداه، مؤدى الظن، منزل -و

 (1)األ ثث هث  وأخثر  يف اهثه وعد ثه،  اهثثلبحث  يف حييثة الظثن وعد ثه،  ثملين املعنيثثني، ي ث  نثارة يف األ   جوثى األ ث   وا  او 
 نزلة الواق  أو ألغى احجمال )أو: ينز له( له هز  اهه  (2)الشارعأو ه  األ   يف  هفاحجمال خال إلغاء ؤداه  نزلة الواق  أو يف الظن ننزي  
 أل   العكس؟أو ا خالفه
ولكن ال  عىن لل ول باأل األ ث  اافثفية الظثن أو عد ثه، ألهثه إ ثا اافثف أو ال فثر ره دائثر بثني الو ثود والعثدم،  الكاشفية، -ز

ولكنثه لثيس  (4)فثال اثال لل ث  فيهمثا إال إرا أريثد االسجصثحاب (3) ال  ثاأل للظثن بعبارة أخر : الكافثفية وعثد ها أ ثراأل نكوينيثاأل
 .املراد باأل   هنا اال ارة وال اعدة ال األ   العمليإر  امل صود بالبح 

إلغاء احجمال  وأ ا ن املوىل على العبد أو العبد على املوىل، لكن  حة االحجياج هي فرع الكاففية،  صحة االحتجاج به -ح
ر نكشف عن احدها وعن ولكن  حة االحجياج أعم  نهما إ ،ياخلالف و حة االحجياج فاأل األول ِعل ة للثاين واملا حال الجنزيل

 بعض ال سائم األخر  على سبي  البدل.
وهو  ا عثر  بثه  ثاحبا الوثوابف وهفثائس األ ثول، قثال األول:  ،(5)الجكليفأي افاية الظن يف اخلروج عن عهدة  الكفاية، -ط

 )امل ام األول: يف نرسيس األ   يف  طلق الظنوأل املشكواة.
مبعىن أأل    جوثى األ ث  األويل بعثد  ؟ ارا جوى األ   األويل  ن حي  احلكم الوضعي إأل  خر الواحد فرد  ن أفرادها، فه   

ثبوت الجكليف ه  هو الكفاية بالظن أو العدم وبعبارة أخر  ه  العم  بالظن يو ث  اخلثروج عثن عهثدة الجكليثف أم ال؟ والجح يثق 
 جوثى األ ث  األوىل عثدُم الكفايثة وعثدُم اوهثه ُ ثرِءة للمل  ثة ورلث  أ َّا الكالُم األو ل، فهثو أأل   وقال الثاين: ) (6)عدم الكفاية لل  (

 .(7)اه ه مم ا ال ف  وال فبهة ]فيه هو:[، اه ا بعد ورود الشَّرع  كلَّفوأل بشيٍء ال حمالة ولكن ال هعَلم أألَّ املكلََّف به  ارا؟(
ج بثثالظن عثثن عهثثدة الجكليثثف أوىل، أليمثثا أ نبيثثاأل عثثن وقثثد عثثر  اا ثثق اخلراسثثاين باملنيزيثثة واملعملريثثة، لكثثن الجعبثث  بكفايثثة اخلثثرو 

 إبثثراء المل ثثة فثثاألاأل ثول  نثثدر األ يف دائثثرة علثم الكثثالم، عكثثس الكفايثثة فاهثه مثث  أ ثثويل ولثثيس  ثن ال واعثثد الف هيثثة وال  ثثن الف ثه 
 . فجر  . جفرع عنها

لالحجيثثال وال يصثثس نفسثث ه بثثه، قثثال الشثثي : ، مبعثثىن االحجيثثال بالعمثث  علثثى هبثثق  ثثؤداه، لكثثن الجعب ثثد  غثثاير التعّبــد بــالظن -ي
هعثم، قثد يجثثوه م  و ثن الع ث : ن بثيس الع ثالء  ثن يجكلثف  ثن قبث   ثواله مبثا ال يعلثم بثوروده عثن املثوىل ولثو اثاأل  ثاهال   ث  الج صث .)

أه ثه  نثه  ث  عثدم العلثم بره ثه وهثو للثفة واضثسذ إر فثرنية بثني االلجثزام بشثيٍء  ثن ِقبث  املثوىل علثى   جوه مة: أأل  االحجيال  ثن هثملا ال بيث .
 .(8) نه، وبني االلجزام بإنياهه الحجمال اوهه  نه أو ر اء اوهه  نه، وفج األ  ا بينهماذ ألأل الع   يسج    ب بس األول وحسن الثاين(

                                                           

 أي األ   الع الئي. (1)
 فهو أ   فارعي أي  سجند إليه. (2)
 .على ال ولني( )أي أحدها  ال م على سبي  البدلَ  (3)
 الة ساب ة له ألهه  نمل ااأل فا ا هكملا أو ال هكملا.إر ال ح النعيت الاسجصحاب العدم األ يل  (4)
 فهملا هو  ا قد يفسر به الجعب د بالظن. (5)
 .118ص 1ني 2السيد إبراهيم ال زويين، ضوابف األ ول، العجبة احلسينية امل دسة ث فعبة إحياء الرتاث الث ايف والديين ث اربالء، ج (6)
 .168ص 2ىب ث قم، جحممد سعيد البار فروفي، هفائس األ ول، روي ال ر  (7)
 .126ص 1الشي   رنوى االهصاري، فرائد األ ول، ام  الفكر اإلسال ي ث قم، ج (8)
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 األقوال الخمسة في األصل في حجية الظن
 اخجلف العلماء يف حيية الظن وعد ها إىل مخسة أقوال: الثالثة:

 ا  ة مطلقعدم الحجي
سثندا  عدم حيية الظن  طل ا ،  ن ل  اسجثناء حىت خلر الث ة، وهملا  ا ره  إليه االخباريوأل، وادعوا األ اخبارهثا قطعيثة  األول:

ولكن حي  ااأل  ن البديهي بطثالأل قطعيجهثا، إر لثو سثل منا  ثدال  ب طعيثة سثندها، ولثيس، فثال فث  يف عثدم قطعيثة داللجهثا وداللة  
 .(1)الخباريوأل وال اجملجهدوأل، اما ال قطعية جلهة بعوها  ن حي  الج ية أو الجورية أو   ا ي الجعليم واإلفجاءوإال ملا اخجلف ا

لثم ا رأ  مج  آخر  ن  جرخري األخباريني ظهور فساد هثمله الثدعو ، قثالوا: )وقد نرا   عن همله الدعو  بعض االخباريني فاهه 
 .(3). ورل  عني ال ول ميية الظن اخلري بواسطة الدلي  ال طعي((2)إأل  املراد  ن قطعية األخبار قطعية حييجها

واا ثق احللثي يف  عثارج األ ثول، إىل عثدم حييثة الظثن  إىل أ ول الشثريعة وقد ره   ن اجملجهدين الشريف املرنوى يف الملريعة
  طل ا   ن ل  اسجثناء.
 ا  الحجية مطلق

حثىت أخر  الرت يس اإلفجاء نارة و  الملرائ ، ب  سد  حيية ال ياس واالسجحساأل و حييجه  طل ا ، وهو رأي العا ة، ولملا رأوا  الثاني:
بالظنوأل الوعيفة ل  املجعارفة، ولملا جند اث ا   ن فجاو  أيب حنيفة وأضرابه لريبة بث   وثحكة  بكيثة ألهثه اعجمثد علثى حييثة  طلثق 

 الظن  ن أي  نشر هشر وبرية  رنبة ااأل وبري فيء نعل ق.
  ما خرجعدم الحجية إال

األ   عدم حييجه    خروج أهواع  جعددة االظن النافئ  ن خر الث ة والظواهر و ا أفبههما، وهو لغال  اجملجهدين،  الثالث:
قال النراقي: )ال خالف بني علماء الفرقة اا ة يف أأل  األ   االبجدائي: عدم حيية الظن  طل ا ، وال جيو  الجمس  بظن  ا مل يكن 

إمنا اخلالف يف أهه ه  يو د  زي  لملل  األ   أم ال؟ وعلى فرض الو ود ه  خيثرج بعثض  ودلي  علمي على حييجه.برهاأل قطعي 
و)هعم الكالم الملي بينهم هو أأل اخلثارج هث  هثو الظثن  .(4)الظنوأل أو  طل ه إال  ا  ن   نه الدلي ؟ أي  ارت حييجه أ ال  ثاهويا (

أو  طلثثق الظثثن إال   ثثا  نثث   نثثه الثثدلي ؟ حثثىت يكثثوأل األ ثث   –بثالثثثة ظنثثوأل ةصو ثثة وبعبثثارة أخثثر  بعثثض الظنثثوأل، و  –يف اجلملثثة 
 الثاهوي حيية الظن.

فمعظثثثثم اجملجهثثثثثدين  ثثثثن الشثثثثثيعة، بثثثثث  قثثثثاهبجهم، بثثثثث  إمجثثثثاع الفرقثثثثثة اا ثثثثثة علثثثثى أهثثثثثه مل خيثثثثرج  طلثثثثثق الظثثثثثن، بثثثث  اخلثثثثثارج ظنثثثثثوأل 
 .(6)((5)ةصو ة

 عدم الحجية، مع االقتضاء، وما خرج كثير
 ن األ األ   عدم حيية الظن، لكن الملي خرج  نه دائرة أوس  مما خرج لد  لالث   (7)رهبنا إليه نبعا  للسيد الوالد ا  الرابع:

خثثروج الشثثهرة واإلمجثثاع املن ثثول واالسثثجبياأل واالسثثجطالع ول هثثا ممثثا سثثير ، إضثثافة إىل الفثثارني املثثملاور سثثاب ا  بيننثثا  هثثر اجملجهثثدين، إر 
 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهريننجمة بإرأل اهلل نعاىل.والفوارني ويا  للحيية دويم. وللبح  وبينهم وهو اهنا هر  الظن   ج

َرُه َيْجِري َذِلَك  ي ول: عن أيب بص  قال مسعت أبا عبد اهلل  َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِبِه، قـُْلُت: فَِإْن َعلََّمُه َغيـْ َمْن َعلََّم َخْيرا  فـَ
 (.35ص 1الكايف: ج)    قَاَل: ِإْن َعلََّمُه النَّاَس ُكلَُّهْم َجَرى َلُه قـُْلُت: فَِإْن َماَت؟ قَاَل: َوِإْن َماتَ َلُه؟ 

                                                           

 را   ف ه املعاريض والجورية. (1)
 .63الفوائد املدهي ة للمحد ث االسرتآبادي:  (2)
 .356اا ق أمحد النراقي، عوائد األيام،  راز األماث والدراسات اإلسال ية، ص (3)
 .املصدر (4)
 .389، والفصول الغروية: 192ا يف  عامل األ ول: ام  (5)
 .357اا ق أمحد النراقي، عوائد األيام،  راز األماث والدراسات اإلسال ية، ص (6)
 .جلف يف بعض الصغريات عنه خنوقد  (7)
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