
 ه2114/ اآلخرة جمادى  12األحد ... .................................................................... (2125) (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
(25) 

 تاإلستدالل على حجية الظن، بلزوم التبعيض بالعمل بالمظنونا
لناا  األحكاام الواقعياة اوهولاة ن  إفاإذا إنسد بااب العلام والعلماي  نهأب (1)تدالل على حجية الظن، بناء على اإلنسدادسإلاويمكن 

 ن  أتكااون ماا ددة بااني دوائاار العلاام اإلمجااار الاانالنا دائاارة املظنونااا  ودائاارة املاااكوعا  ودائاارة املوهومااا ،  عاا   يف مرحلااة اإلابااا 
تنقسام إ  اااالن أقساااما قساام  هناااإف، علااى الفاار ، عتبارهااإمل يادل دلياا  علااى  اندينا، با  ومطلااأل األمااارا ، بعااد األخباار الااأ بأياا

يف أحسان ار الكاايف فرضاا ، وقسام نااا يف اعتبااره عاملراساي ، وقسام ال يهياد كاأنه عان عاون اعتبااره خباأن باعتباره عاملسانيد مان ظن
الوض اعني، مع فار  عادم العلام بصادقها أو عان ا مان قريناة خاريياة، وحينملانل فاإن مل يلاهم  موهوما  عأخبار أيب هريرة ومطلألالفرو  

يف دائاار   حتيااا باإلالعماا  يف فيهااا مجيعااا ، وإن مل يكاان  حتيااا اإل، لااهم واحلاار    يف عافااة الاادوائر النالاااة العساار   حتيااا باإلماان العماا  
الااوهم والاااا عساار وحاار  دون العماا  باادائرة   العماا  بكلتااا دائاار يف  فيهمااا، وأمااا إن عااان حتيااا اإلالظاان والاااا عساار وحاار  لااهم 

 الظن على الفر  األخري. ة  حجي   حتيا اإلالتبعيض يف لهوم العم  بدائرة الظن، إذا  أفاد حينملنل لهم ي نهإفالظن، 
سداد، هو ناإلى دلي  عل مما استاك  به الايخ قالا )مآال  الايخ  ما يستفاد من عالم هو ما نسبه الربويردي إ  وذلك

 اهااوباا  النتيجااة  ،قااا معااه معاملااة دلياا  كاارعي لصاام بااه العمومااا  وتقي ااد بااه املطل تعاماا حجيااة الظاان حاا   مقتضاااه لااي  ن  أ
 لهما ياا  يف املظنوناا  واملااكوعا  واملوهوماا  بأمجعهاا حتإلتيا ، فإن الضرورا  تتقادر بقادرها، فاإذا مل  كان احإلالتبعيض يف ا
لو ارتفاع العسار ب عاه يف خصاوو املوهوماا  ويبا  رعايتاه يف املااكوعا   نهأتيا  مهما أمكن والزم ذلا حاإلرعاية  حبكم العق 

 .نتهىإواملظنونا  دون املظنونا  فقط، نعم لو مل يرتفع إال ب عه يف املوهوما  واملاكوعا  معا ، مل جيب األخن إال باملظنونا ، 
تيا  فيما إذا ارتفاع العسار ب عاه يف خصاوو املوهوماا  حإلينحصر اإلككال بالتبعيض يف ا نهأ من عالمه  ىءامل اأقولا 

 .(2)وأما إذا مل يرتفع إال ب عه يف مجيع املوهوما  واملاكوعا  فال تكون النتيجة إال حجية الظن  ا هو ظن(
 البروجردي: العمل بالمظنونات ألجل االحتياط ال ألجل حجية الظن

 عانا  رعاياة املظنوناا  أيضاا  تيا  يف مجيع الوقائع املوهوماة واملااكوعة  حاإلولها )وهو فاسد إذ لو فر  تعسر أكك  عليه بق ثم
ه جيب األخن  ا هو أقرب إليه ن  أو ، ملا عرف  من حكم العق  بويوب رعاية الواقع مهما أمكن حتيا  مهما أمكنمن يهة رعاية اإل

التام فهو وإال ففيما أمكن فإذا فر  دوران األمر بني األخن باملوهوما  فقط أو املاكوعا  حتيا  اإلاال  وحمتمال ، فإذا أمكن حتمإ
 رتكااابإ ن  أحبجيااة املظنااة أكااال  عمااا  ا  بطااتيااا  يف خصااوو األخاارية ولااي  ذلااا مرتحاإلحبكاام العقاا  رعايااة  ويباا أو املظنونااا ، 

 .(3)(روتدب   فهماف دلي  العسر واحلر . املاكوعا  واملوهوما  أيضا  لي  مستندا  إ  أك  الربائة ب  إ 
نعماا  باملاااكوعا   نناااأ، عمااا حتياطااا  إال لكوهنااا مظنونااا  باا  لكوهنااا  باملظنونااا  ،(4)يف الفاار  األخااري ،نلتااهم نناااأ والحاصللل:

                                                           

 أيضا  بويه آ .اإلنفتاح وعلى ب   (1)
 .551الايخ حسني علي املنتظري/ تقرير أحبان آقا حسني الطباطبائي الربويردي، الناكرا دار تفك ر ا هترانا و (2)
 املصدر. (3)
 ...(.وإال ففيما أمكن) (4)
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طا ، وعما من   ياحتإواملوهوما  يف أطراف العلم اإلمجار إذا مل يلهم منها العسر واحلر  ال لكوهنا ماكوعا  أو موهوما  ب  لكوهنا 
 ن  أوحريااا  ال للعماا  بأكاا  الاارباءة باا  لكوهنااا عساار وحريااا   عاا   اااكوعا  واملوهومااا  إذا عاناا  عساارا  نعماا  بااالرباءة يف امل نناااإفبااه 

مااالا الاارباءة يف املاااكوعا  واملوهومااا  يف  وأماااائي قتضااإو مااالا ال هااو عاادم العلاام )رفااع مااا ال يعلمااون( هااو مااالا الاارباءة املعهااودة 
الا املصالحة ملاضاائي مضااد قتإوياود ماالا هاو عادم العلام با  هاو  فلاي  ،عسارا  وحرياا  إستلهم العم   اا العلم اإلمجار إذا  طرافأ

 الواقعية وأقوى منه فيتغلب عليه وينتج الرباءة.
 اإلحتياط أصل عملي وحجية الظن قاعدة علمية، فال يستدل بأحدهما على اآلخر

أكا  عملاي وحجياة الظان أكا  علماي، بعباارة أخارىا يف مبحا   حتياا اإل ن  أنقارر هانا اإلكاكال بوياه آخار وهاو  نأ ويمكن
فقد يقال نعام هاو عاكاف وقاد ينفاى، وأماا يف  ؟الحجة وعاكف عن مرادا  املو  وأحكامه أم  هن  أحجية الظن أو غريه يبح  عن 

والعماا  بكاا  األطااراف عااي  حتيااا لإلالكاكااف عاان الواقااع ويهلناااه نلجااأ  ه لااي  عاكاافا ، باا  حياا  فقاادنان ااأه ال كااا ن ااإفتيااا  حإلا
متقادم علياه ويف طولاه فاإذا فقادنا الكاكاف  ،تباة  ني أحاداا ساابأل علاى ا خار ر م  عال  من إذا  ، فهما عان مهمانص  إ  امتنال الواقع 

، نظارا  للعسار واحلار  فياه، ع ل ااة أو بعاض األطارافيف  حتياا يكاون نفاي وياوب اإل ن  أ، وعلياها ال يعقا  حتيااطياإلانتقلناا إ  العما  
 .يف األطراف األخرى مقدمة للقول حبجية الظن وعاكفيته

 الجواب: تعّين اإلحتياط في المظنونات برهان إّني على مرجعية الظن
تيا  حاإلق  من لهوم وذلا عرب الربهان اإلّن  إذ ننت ؛يهلكن الظاهر كحة عالم الايخ وعدم متامية إككال الربويردي عل أقول:

يف دائرهتاااا دون  حتياااا اإلعلاااى املااااكوعا  واملوهوماااا  لااانا تعاااني   يحاااة  را وناااة  عوهناااا مظن  إ  عاااون الوياااه فياااهيف املظنوناااا  خاكاااة 
مث تياا  يف الادوائر الانالن عسار وحار ، حإلبا لتاهاماإل ن  أالعق  إذا كاهد، على الفر  النالا  الساابأل،  ن  إدائرتيهما. بعبارة أخرىا 

تيااااا  يف دائاااارة املظنونااااا  خاكااااة، أو يف دائاااارة حباإليلتااااهم  ن  أعساااار وحاااار ، فاااادار األماااار بااااني  تنييف دائاااار حاااا  بااااه  لتااااهاماإل ن  أرأى 
حتياا  يف املظنوناا  دون اإل تعاني  يف ، ال كاا لادى الاايخ وعافاة األطاراف، هن  إفاملاكوعا  خاكة، أو يف دائرة املوهوما  خاكة 

ناا  أو قابا ال يايا متإال كاا يف  ناهأحكم العق  بنلا لاي  تعباديا  با  هاو تعقلاي، وحيا   ن  أ كا املاكوعا  واملوهوما ، وال
أي   يحااة  أي را ونااة  عوهنااا مظن  هااو ،دون أختيهااالتعااني  األخاان االحتيااا  يف دائاارة املظنونااا  اجلهااة الوحياادة املريحااة  نإفاابااال مااري ا، 

 فيها وال عاكفية. ذا ريحان يويد وهوما  إذ ال عك  املاكوعا  وامل عن الواقع عافا  ناقصا    كفة  عا
تياا  يف دوائار املظنوناا  خاكاة دلايال  إن ياا  حاإلحجية الظن، فصاار حكام العقا  بلاهوم وبني تيا  حاإلوبنلا أوقعنا الصلا بني 

أو  (ملوهوما  دون املظنونا يف دوائر ا لهمنا بالعم  باإلحتيا بأن ي  ) يراه عاكفا  وأريا، وإال ملا عان هو األو  من العك  نهأعلى 
 ، وللبح  كلة بإذن اهلل تعا .اإرادة املكلف   تعلق أية دائرة من الدوائر النالن بتيا  حباإلعم  البني بالتخيري  للهم القول

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
َها آبَ ا  أمري املؤمننيقال  :ُأوِصيُكْم ِبَخْمٍس َلْو َضَربْلُتْم ِإلَيلْ ِبِل َلَكاَنْت ِلَذِلَك َأْهالا  اَط اإْلِ

 اَل يَلْرُجَونَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإالَّ رَبَُّه.
 َواَل َيَخاَفنَّ ِإالَّ َذنْلَبُه.

 َواَل َيْسَتِحَينَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَذا ُسِئَل َعمَّا اَل يَلْعَلُم َأْن يَلُقوَل اَل َأْعَلُم.
 َء َأْن يَلتَلَعلََّمُه. ْم يَلْعَلِم الشَّيْ َواَل َيْسَتِحَينَّ َأَحٌد ِإَذا لَ 

َِ َمَعل لَر ِفلي َجَسلٍد اَل رَْأ ِِ ِملَن اْلَجَسلِد َواَل َخيلْ يَملاِن َللالرَّْأ َر ِملَن اإْلِ َر َمَعلهُ َوَعَلْيُكْم بِالصَّْبِر فَِإنَّ الصَّلبلْ  ُه َواَل ِفلي ِإيَملاٍن اَل َصلبلْ
 m-alshirazi.comا تتيس ر مالحظة نم الدرس على املوقع التار (.22هنج البالغةا احلكمة )


