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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
(41) 

زوم إتباعه، وعددم صد ة االحتجداه بده وعددم تنجزيتده ان األصل األويل يف الظن عدم حجيته، مبعىن عدم ل -1سبق: )
 .(1)وتعذريته(

 األصل األولي عدم حجية الظن على بعض تفسيراته
عدم حجية الظن بناء على أكثر تفسدااته، لكنده ال أصدل بنداء علدى بعضدها،  وإن كانولكن نضيف: ان األصل األويل 

وإلغدداء احتمددال  ،اقدد وتنزيددل املددمنز تنزلددة الو  ،اه، وصدد ة االحتجددفددان احلجيددة قددد تفسددر بلددزوم انتبدداو، واملنجزيددة واملعذريددة
ألهندددا أتدددور ألن الشدددو يف احلجيدددة توضدددوو عددددم احلجيدددة و  اخلدددالش و دددبه ملدددو، وتدددن الواضددد  ان األصدددل عددددتها ب مجعهدددا

وهددو  ،نددا ، ولكددن احلجيددة قددد تفسددر بالكا ددفية، وهددي املعددىن الددذل اخ  واألول أصددل اهتهددانل والثدداع أصددل عملددي ،حانثددة
، ولكدن احلجيدة ادذا املعدىن أتدر تكدوين ال  كدن تتفرعدة عندهاملعداع األخدرز ألهندا ب مجعهدا  ،قيدق، لددز الت تعدون إليهالذل 

ال بن ددو استصدد اب العدددم األبيل وال بن ددو استصدد اب العدددم النعددل، أتددا األول: فلفددر  اننددا نعلددم بوهددون  (2)استصدد ابه
فألنده  :اع املقام إم الكالم يف حجيته بعد وهون  ال يف وهون الظن وعدته، وأتدا الثدالظن، كالشهرة أو انمجاو املنقول، يف

فددان العدددم النعددل كددالوهون النعددل تنددو  بددالفرا  عددن  قددق  عكددا املفارقددا ،ككافددة لددوابم الددذا  ال توهددد لدده حالددة سددابقة  
ه )أو محلده عليده، بن دو املعدولدة( تندو  فكما ان ثبو   يء لشيء فرو ثبو  املثبت له، فكذا سدلبه عنديف ظرفه توضوعه 

فان الظن إما كان كا فاً يف حد ماته وإن كدان كشدفاً ناقصداً كمدا اخ ندا  كاندت الكا دفية  بفر   قق توضوعه يف ظرفه،
 يستص ب بن و االستص اب النعل.كي البتة له فلم يوهد بتان يكون فيه الظن توهوناً وال تكون كا فيته تت ققة  

 ربع لحكمي الظن التكليفي والوضعيالصور األ
ان الب ث يف الظن، كما سبق، تارة يكون عن حكمه الوضعي وأخرز يكون عدن حكمده التكليفدي،  المقدمة الرابعة:

، قددال يف الضددوابا: )املقددام الثدداع: يف ت سدديا األصددل يف الظنددون لآلخددر وعدتددهأحددد ا  اسددتلزامواألقسددام أربعددة تددن حيددث 
كم التكليفي، مبعىن انده هدل االيف يف العمدل بدالظن أم المل واملقدام األول إندا كدان يف ت سديا األصدل املشكوكة تن حيث احل

 تن حيث احلكم الوضعي.
فاعلم أّن كّل تن قال يف هذا املقام باست قاق االيف، يلزته القول بعددم الكفايدة يف املقدام األول، وكدل تدن قدال بكفايتده 

م االيف يف هذا املقدام، ولديا كدل تدن قدال بعددم االيف يف هدذا املقدام يلزتده القدول بالكفايدة يف يف املقام األول يلزته القول بعد
املقام األول بل له القول بالكفاية وعدتها، وكذا كّل تن قال بعدم الكفاية يف املقدام األول ال يلزتده القدول باسدت قاق االيف 

                                                           

 (.03الدرس ) (1)
 .، كما ال  كن القول بان الشو يف الكا فية توضوو عدم الكا فيةت  تفسا األصل باالستص اب (2)
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 .(1)هذا(يف هذا املقام بل له القول بااليف وعدته وال إ كال يف 
 بيان كالم الضوابط ونقده

 هنالو أرب  قواعد بني تسلمة وبني تناقش فيها: وبعبارة أخرز:
تستلزم عدم حجيته وعددم االكتفداء بده يف تقدام االتتثدال،  (قهعلى طب )فكيف حبرتة العملان حرتة العمل بالظن  -1

 إم كيف يكون حمرتا العمل به ويكون حجةمل
أو  تدا حجدة تدن الشدارو أو تنجدزاً وتعدذراً أو البم انتبداو، تدر  ان حجية الظن تستلزم عدم حرتته إم كيدف يكدون أ -2

 .ملاتاً ويكون حر  ماً،كا فاً تاتاً أو تتم  
 .أيّاً تنهماان هواب العمل به أعم تن حجيته وعدتها أل ال يستلزم  -0
ال  وتدد  ملددو تلزم احلرتددة وال عدددتها، إم قددد ال يكددون حجددةان عدددم حجيتدده أعددم تددن احلرتددة وعدددتها، أل ال يسدد -4

 يكون العمل على طبقه حمرتاً.
 :هاأقول: ولكن أكثر املذكورا  تناقش يف إطالق

أتا القاعدة األوىل، فإنا تص  على أغلب تفساا  احلجية السابقة نون التفسا األخا وهو الكا دفية إم كدون العمدل 
م الشدارو  والكا دف النداقق قدد يدتم   ،تلزم عددم كا دفيتهمل ملدا سدبق تدن بداهدة كا دفيته الناقصدةعلى طبق الظن حمرتداً ال يسد

عددم كا دفيته التاتدة وإال ملدا أتكدن  درل العمدل بده إال  (2)يلزتده، نعدم كشفه فيجب العمل على طبقه وقدد ال يتممده في درم
 على املفسدة السلوكية واملوضوعية.

 طالقها.وأتا القاعدة الثانية، فص ي ة على إ
فاندده وأتددا القاعدددة الثالثددة، ففيهددا: ان هددواب العمددل بدده إن أريددد بدده هددواب انسددنان )للشددارو( أو )االسددتنان إليدده يف العمددل( 

، وإن أريدد بده هدواب املوافقدة فهدو أعدم (0)افد اءيستلزم احلجية نون  و إم ال جيوب انسنان للشارو تن غا حجة وإال كدان 
 .تن احلجية

إم كددل تددا لدديا حبجددة فاندده  ددرم  رابعددة، ففيهددا: ان عدددم احلجيددة تسددتلزم احلرتددة إن أريددد حرتددة انسددنان،وأتددا القاعدددة ال
 ، فتدبر تعرش. وللب ث صلة بإمن اهلل تعاىل.أو املوافقة انتباوحرتة وهي أعم تن احلرتة إن أريد  ،إسنان  إىل الشارو

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
نيا:  متنني قال أتا امل نْ َيا َأوَُّلَها َعَناٌء َوآِخُرَها فَ َناٌء ِفي َحاَلِلَها ِحَساٌب َوِفي َحَراِمَها يف مم  الدُّ ِفي َذمِّ الدُّ

اَعاَها فَاتَ ْتُه َوَمْن  سَ ِعَقاٌب َمْن َصحَّ ِفيَها َأِمَن َوَمْن َمِرَض ِفيَها َنِدَم َمِن اْستَ ْغَنى ِفيَها فُِتَن َوَمِن افْ تَ َقَر ِفيَها َحِزَن َمنْ 
َها َأْعَمْتُه َوَمْن َنَظَر ِبَها َبصََّرْتهُ  َها أَتَ ْتُه َوَمْن َنَظَر ِإَلي ْ  .(231 ف العقول: ص)    قَ َعَد َعن ْ
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 كون العمل على طبق الظن حمّرتاً. (2)
 )وسي يت كالم اآلخوند(. (0)
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