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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
(67) 

 أن تكون بعض األحكام المجهولة قوية المالك -ج
إمجمماالب بممالن تالبمماا بعمم  األحقممام الواقعيممة انهولممة بل ممر تممن اليمموة، يف نظممر املممو ،  يمم  اب فممى يف  علي همما  نعلممم ن  أ -ج

أيضمماب تنامم اب،  ون  ح ممماياإلحممدا اع بممار و مموحا إ  بلمما اه ماتممه  مما  نممهأبممالظن املطلممص بو مموحا أو حممل باح مممال و مموحا، أ  
األحقمممام  اا املالبممماا امل وسمممطة والضمممعيفة،  نعمممألحقمممام  اا املالبممماا بال مممة اليممموة مل نعلمممم ومل زياممم  اولقمممن بعضمممها ا،خمممر، 

 وحينئٍذ يدور األتر بني خياراا ثالث:
بإمهممال با مممة  الشممارموبداهممة عممدم رضممما   ممما تنامم ة ع ممد  ه خمممالمل امليطمموم بممه تممن و مممو  مجلممة تقناممإمهاحمما بالمجعهمما، ل األول:

 .أحقاته
 حيمم  مل اصممل بعلممم وال علمممي ه علممى الفممر  امم  وا ممن لعممدم تنا يممة بعضممهالقنامم، بالمجعهمماا اإلح يمماب باإلايممان  مم الثااا: :

 ولل وم العسر واحلرج تن اإلل  ام باإلايان  ا بالمجعها،  بيي اخليار األخ  وهو:
 اإلايان مبا ير ح بالظن بونه األقوى تالباب. الثالث:
سممن الظممن ال بممالطريص األقمموى  سممن الظممن وإن مل ىممر  بونممه أقمموى النمماام تممن  لمم  و مموب العمممل بمماألقوى تالبمماب   لكاان  

 تالباب. بيان  ل :
 الظن بالطريق أو بالحكم أو بالمالك

 واملعرومل بني األ وليني هو اليسمان األوالن  يط. الظن اارة ي علص بالطريص وأخرى باحلقم وثالثة باملالك. نا إ
 :بث ةوالصور  

وقد   ون املالك وقد يظن بالطريص واحلقم  ون احلقم، الكاملو وقد يظن بالطريص  ،قمون احل يد يظن بالطريص  ون املالك و 
، بمما قمد يظمن بماحلقم  ون الطريمص واملمالك، أو أو يظمن بمه  ون احلقمم ،قمموقد يظن باملالك  ون الطريص واحل ،هايظن  ا بالمجع
 . ون أحدمها

العقممم ، أو بممماحلقم  ون املمممالك أو أو أو بمممالطريص  ون احلقمممم  العقممم ،أو قمممد يظمممن بمممالطريص  ون املمممالك،  بعبااااأة أخااارى:
وقد ا داخل بعم    ون اليسيمني، وقد يظن  ا مجيعاب. املالكبأو بالطريص  ون اليسيمني أو باحلقم  ون اليسيمني أو  ،ق الع

 األقسام  الحظ.
 ا، بما قد يفرتقان:مهتا بما قد جت مع قو ماملالك بني قو  وضعيف، وبذل  الطريص، وقد جي مع ضعفه نإثم 

 وتثال الطريص اليو  واملالك الضعيف: املس حن، إ ا  ل عليه  ليل ظين قو  تطلص )أو تع رب(.
 اليو  والطريص الضعيف: الوا ن، إ ا  ل عليه  ليل ضعيف. املالكوتثال 

 املالك عندنا لي  مبع مد يف اس نباب احلقم الشرعي؟ ال يقال:
،  همو باالح ممالبنظمر الشمارم لمدى و موله ولمو  اب ام ا نتالفر  يف امليام العلم اإلمجاي بقونمه  نأ ل  وإن  ح إال  إذ يقال:
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 املالك  ا هم. مل ر ، ولي  بنحوٍ  تالك وا ل  
ا همما  ممالظن بمماملالك اليممو  وار يحهمما علممى اإلمجمماي املسمم دل بممه يف الصممورة الثالثممة )ج( تممدار  علممى املالبمماا اليويممة  والعلاام

 انه ال ين م  )ولقن ا  املع رب؛ إ  القالم عن الظن املطلص( ه ضعيفاب، ولي  تدار  على الظن بالطريص اليو تنا  وإن بان طريي
 .ن ظرا  س اليت الحياب  وللبح  ا مة ،كحمصلة هذا الدليل حاية الظن اليو  باملال نأاملالك قو .. واحلا ل:  نأتا ام مل حنر  

 الثمرة: تخصيص الظن المطلق، للظن النوع 
الظمن املطلمص حينئمٍذ  وهمو أن  يقمون عن على بع  األعمالم اصمور ،  تا مثرة هذا البح  اظهر يف تواطن بث ة وتنها نإ ثم

تن باب خمصصاب للعام املع رب؛  إن  ل  يبدو اريباب إ ا أريد باملخصص تا بان حاة تن باب الظن املطلص وبالعام تا بان حاة 
الظمن املطلمص  تعماب تمن  ائمرةالنموعي ايمدم اخلمال علمى العمام باألظهريمة أو بانما  ائمرة الظمن تمن مجيعماب إن بانا  امهنإ النوعي،  الظن

اخلال املندرج يف باب الظن املطلمص بقونمه خمرباب ترسمالب أو   ايدملقن بيف يعيل على اإلنسدا  ايدم اخلال على العام بذل ، 
، على العام املندرج على الفر  يف الظن اخلال بقونمه تسمنداب  محيحاب أو توثيماب ام هبعدم حاي ل  اماإلبقون الشهرة عليه تع 

 أو حسناب؟
إنف اح باب العلم بالعام، وإنسدا  باب العلم باخلال، ولو يف باب تن األبمواب أو تسماللة  يف  ورةميقن اصوير  ل  ولقن 

 اوضيحه: ،اييف أطرامل العلم اإلمج تع وقوعهئٍذ ال حمالة اخلال ي يدم على العام حين نإ  ؛ائلتن املس
)أبرم الشمعراء( وور  خا مان أحمدمها )ال اقمرم بمم)أبرم العلماء( وعام آخمر تع مرب بم ،و هةب إنه لو ور  عام تع رب، سنداب و اللة 

 ا  اخ لطما، بمما لمو حمذمل المراو   ساق العلماء( وا،خر )ال اقرم  سماق الشمعراء( وعلمنما بقمون أحمدمها تسمنداب وا،خمر ترسمالب 
العماتني: )ال اقمرم  مدور قمال بعمد لمو آخمر،  تثال يف ، أوسند، بما حدث يف ب اب حتف العيول، املباألسانيد،  اش به املرسل 

 .(1)قال )... العلماء، أو ... الشعراء( نهأ ساق الم...( ومل نسمع  يداب لقثرة الضوضاء 
 ين مرسلينين ومخص صلدى وأود عامين معتبر الخياأات 

 :أربعة اخلياراا 
 هنمل اخلا ني متاتاب، لقنه خالمل العلم اإلمجاي بصحة أحدمها. نأاألول: 
 ص  اة.ص  يُ مل  نيالعاتا أحد  نا أ ما مجيعاب، لقنه خالمل امليطوم به تن  نعمل نأالثاين: 

  وح.، وهو ار يح للمر نياخلا ا نل  م ب خصيص العام باألضعف تن  نأالثال : 
، تن امر يح المرا ح قم به العيلى، وهو تا ماه، أ  تا أورث الظن تننياخلا ا العام باألقوى تن  نل  م ب خصيص نأالرابع: 

 العام اإلنف احي.   دبار  يداب.الدليل اخلال اإلنسدا   على الظن  مايدا  ثبر 
 له الطيبين الطاهرينوآوصلى اهلل على محمد 

ْن ُبْطَنان  اْلَعْرش  أَْيَن الرََّجب يُّوَن؟ فَايَاُقوُم أُ:َاٌس ُتض  إ   :قال اإلتام الصا ق  ُء ُوُجوُهُهْم  َذا َكاَن يَاْوُم اْلق َياَمة  :َاَدى ُمَناٍد م 
َْهل  اْلَجْمع  َعَلى أُ  ه ْم ت يَجاُن اْلُملْ ؤ أل  ْن أََجٍب َشْيئاً َوَلْو يَاْوماً ف   َأوَّل ه  َهَذا ل َمْن َصاَم م   :لَ َوذََكَر ثَاَواباً َجز ياًل إ َلى َأْن قَا ،ك  وس 

ر ه    (.974ل 11)وسائل الشيعة: ج َأْو َوَسط ه  َأْو آخ 
                                                           

 .(ال اقرم  ساق الشعراء)أو  (ال اقرم  ساق العلماء) (1)
 m-alshirazi.com: ا يسار تالحظة نص الدرس على املوقع ال اي


