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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
(23) 

 عدم الحجية، مع االقتضاء، وما خرج كثيرسبق: )
مين ا  األليع عيدم ح يية الظين، لذين اليمن خيرئ منيه عائيرة أوسيى  يا خيرئ ليد   (1)ذهبنا إليه تبعاً للسييد الواليدما  الرابع:

غالييا اهدهييدين، إذ خيير  خييروئ المجييهرة والمجيياس املننييول واالسييدبيا  واالسييدطالس وغ هييا  ييا سيييور، إضييا ة إ  الفييار  املييم ور 
 .(2)ضياً للح ية عوهنم. وللبحث والفوار  تدمة بإذ  اهلل تعا (سابناً بيننا وبينهم وهو اخنا خر  الظن مند

 وبعبارة أخر  أمشع وأ مع: ا  املخدار هو:
 .، مبعىن عدم لزوم إتباعه، وعدم لحة االحد ائ به وعدم من زيده ومعمريدها  األلع األويل يف الظن عدم ح يده -1
 اخه رغم عدم ح يده  ولع أويل، إال ا   يه اقدضاء احل ية، وقد سبنت مثرة االقدضاء وسدور أيضاً. -2

 الثانوي حجية الظن إما لبناء العقالء أو لإلمضاءألصل ا
 وذلك اسدناعاً إ  أحد وجهني: ، إال ما خرئ بالدليع  النياس،لظن ح يده مطلناً ا  األلع الثاخون يف ا -3

يف  ، وقد خرئ ما خرئ بالدليع، وقد سبق بيا  وجه همه الدعو  وا  العنالء اً اما ععو  بناء العنالء على ح ية الظن مطلن
 عارضه ظن أقو  أو منى ماخى  نص المجارس مثاًل.أو لو  (3)آخر حا م عليه وجد ظن ا ة أمورهم ميمجو  على الظن إال لو 

ميى  اعامت  يه جهة الذمجف الناقصة، وهو ما عربخا عنه باالقدضاء المار،  يا  عيدم اليرعس عنيه  يرعاً ما النول: با  الظن مإو 
  اٍف يف ح يده لذمجف المضاء منه.  (4)احدمال ا  تسلذه مجاعة معدد هبا

الذعا  ببناء العنالء  ال حاجة إ  إمضاء المجارس وذلك ملا سبق مفصاًل مين ا  على الوجه األول و والفر  بني الوجهني: اخه 
،  ميا ا  المجيرس عنيع عاخيعمن غ  حاجة إ  إمضاء المجرس، وذلك أل  العنع ح ة مين  بناء العنالء مبا هم عنالء ح ة بماته

من خارئ، و المها )العنع واليوحي( ح ية مين قبيع امليو  جيع وعيال مين غي  ا  لديائ العنيع يف ح يديه يف مسيدنالته إ  إمضياء 
، وذلك  ما ال لدائ أحد املعص ومني يف ح ية أقواله إ  إمضاء معصوم آخر له، المجرس، خعم هو مؤ د أو مر د أو مفسر ومبنين

 .ومرجى بناء العنالء مبا هم عنالء إ  حذم العنع  هو ح ة بماته،  ال حاجة إ  إمضاء المجرس
أميييا عليييى الوجيييه الثيييال  يييا  ح يييية الظييين موقو ييية عليييى المضييياء املنذمجيييف وليييو بعيييدم اليييرعس، إذ  يييرع اقدضييياء احل يييية  ييييه ال 

غ   ا ية أيضاً إال مى ضم  (5)، واملعرضيةل ال يوجد إال بوجوع املندضي والمجروط واخدفاء املاخى، والمضاء  رطيسدلزمها إذ املعلو 
 .للزم تفويت الغرضسذوت المجرس حيث ال ينبغي ا  يسذت وإال 

                                                           

 .دلف يف بع  الصغريات عنه خنوقد  (1)
 (.22الدرس ) (2)
 عليه( مى وجوع خرب ثنة على اخلالف. لحاحبالظن االسدصحايب )رغم وجوع  ، حىت على االخفداح،ال يعملو ولما  (3)
 وإ  مل يثبت بناء العنالء عليه.أن  (4)
 .امجى معدد هبتذو  الظنو  يف معرض ا  يعمع ا   (5)
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مين بياب بنياء العنيالء وقيول اهدهيدين حب يية ظنيو  خالية مين بياب بنياء العنيالء،  الظين مطلنياً ويبنى الفر  بني قولنا حب ية 
علييهم ا   ليالة عيدم ح يية الظين  إ  الفر  جلي إذ هم ينولو  باسدثناء عناوين خالة )خرب الثنة، الظواهر و...( من عميوم أ

، أميا نين  ننيول بيا  بنياء العنييالء عيام و يامع ملطليق الظين  يال حاجية أل  خثبييت عنيوا ٍ  عنييوا ٍ  يثبديوا قنيق بنياء العنيالء عليى  يع  
 يدفرس:ومن ذلك  من أخواس الظن خوسٍ  قننه يف  ع خوسٍ 

أخواس الظنو  ح ة إال ما خرئ،  دذو  عائرة الظنو  اليت   ا ةذو   داخه ماعام األلع الثاخون ح ية الظن مطلناً،  اخه س -4
 أوسى بذث  من عائرة الظنو  اليت هي ح ة لد  ممجهور األلوليني.لدينا هي ح ة 

ممجييهور األلييوليني، حيييث مل يرتييووا  ييا  خييروئ ظيين ميين عائييرة احل ييية )الثاخوييية( هييو ا دييائ للييدليع، عذيي  قييول  :وعليييه -5
 األلع الثاخون يف الظن  يذو  عخول ظن ما يف عائرة احل ية هو ا دائ للدليع.

 الحجية، النسداد باب العلم
ح يية الظين مطلنياً، مين بياب االخسيداع، وهيو ميا ذهيا إلييه لياحا النيواخني،  يخدليف قوليه عين ممجيهور  القول الخاام::

ولنا، أما اخدال يه عين األليوليني   هنيم ييرو  األليع عيدم ح يية الظين مطلنياً وال ييرو  وجيوع أليع األلوليني  ما خيدلف عن ق
 ع ا  األلع األويل يف الظن عدم احل ية لذنه ير  ا  األلع الثاخون  يه احل ية.ب  وإ  ق  إال اخه ثاخون حب يده مطلناً، 

اها من باب االخسداع وخراها من باب االخفدياح والفير   بي  وهو يدفق معنا يف ا  االلع الثاخون احل ية لذنه خيدلف يف اخه ير 
 يا  بيياب االخسيداع اضييطرارن  و يع امليديية، وهيو مبيي  عليى اخسييداع بيياب العليم والعلمييي، وأميا نيين  نير  احل ييية ميى اخفديياح بيياب 

 بينما خراه  ما سبق. (1)العلم  لي  اضطرارياً،  ما اخه ال ير ، ظاهراً، االقدضاء يف الظن
 حجج لكن بعضها مقدم على بعضلظنون ا
يف  ومييا تعلييق بييهلييو قيييع حب ييية الظيين مييى اخفديياح بيياب العلييم، لييزم ا  يذييو  مطلييق الظيين مبخدلييف منا يي ه، ومراتبييه،  ل:ال يقااا

 عرض الظنو  اخلالة، أن اليت ثبت اعدبارها بدليع خاص  خرب الثنة  دعارضها، وهو بديهي البطال .
مبراتبهييا ومنا يي ها، أال تيير  ا  األلييوليني الييمين قييالوا إذ ينييال:  ييال، أل  الدعييارض  ييرس الدذييا ؤ وال تذييا ؤ بييني أخييواس الظنييو  

حو  بعضها على بع  باألظهرية أو احلذومة أو غ مها؟  اخلاص مندم على العام باألظهرية )على رأن( حب ية ظنو  خالة يرجن 
  ،غي  ميا سيبقبالعيريف واالمارة مندمة على االسدصحاب باحلذومة )على رأن( وقد يدندم بعضها على بعضها بالوروع، أو بياممى 

 ما ا  املسدفي  مدندم على خرب الواحد وهذما.  ما ا  االمارات يف باب املوضيوعات منيدم بعضيها عليى بعي   دنيدم البيننية 
 أيضاً. (2)وعلى البينة القرار على اليد وتندم، والسو  على اليد

.  دييدبر جيييداً. ا ذييملك لييو قلنييا حب ييية الظنييو  املطلنيية  ييا  مراتبهييا تذييو  حمفوظيية حبسييا عرجييات االظهرييية والناظرييية وغ مهيي
 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين  وللبحث للة بإذ  اهلل تعا .

ا َلْم يَاْعَلِم َواَل َيْسَتِحَينَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَذا ُسِئَل َعمَّا اَل يَاْعَلُم َأْن يَاُقوَل اَل َأْعَلُم َواَل َيْسَتِحَينَّ َأَحٌد ِإذَ  :قال أم  املؤمنني 
 (.22احلذمة : هنج البالغة)    َء َأْن يَاتَاَعلََّمهُ  الشَّيْ 

                                                           

 .ة  لماته هما لدائ إ  مراجعلذن  (1)
 ال يعلم إال من قبله أو مطلناً. يما  (2)
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