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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
ملخص المختار في حجية الظن

()75

وذلك يف ضمن مطالب:

المطلب األول :أن الظنون ميكن تصنيفها بشكل عام إىل ثالثة أقسام:

األول :مااا هااو حدااة باادون ااالم ،وأعلااى مراتبااه اإلطمئنااان لكونااه حقيقااة ماان مراتااب الظاان وتساامي ه

بااالعلم تسااام  ،مث هااي علااى أن اواد باال ولر ااا وذلااك ظااه ال قااة والظ اواهر يف األحكااام ،والبيّنااة واليااد
واألميان والسوق والغيبة يف املوضوعا
الثاني :ما ليس حبداة بادون االم ،وينقسام ها ا إىل قسامني :أحادمها :ماا لل الادليل اصاال القطعاي

عل ا ااى ع ا اادم حدي ا ااه وذلا ااك القي ا ااات ،وثانيهم ا ااا :الظنا ااون ا ا امل عار ا ااة ،املنام ا ااا واألح ا ااالم والرم ا اال
واإلسااطرالب والكااو والفندااان وااابهها طاارق إىل األحكااام الشاارعية إهنااا ليسااح حدااة لون ااالم ر اام
أهنااا مل ياارل يف عاادم حدي هااا ،إال األحااالم ،للياال خااال ،لكاان يكفااي لعاادم حدي هااا األصاال كيااو إذا
انح ظنوناً عقالئية إهنا ال تكون حدة حىت لو قلنا بأن األصل يف الظن احلدية
الثالث :ما يقع يف الوسط بينهما ،مما مل يدل على حدي ه أو عدم حدي ه لليل خاال ،وحمال الكاالم
يعه عنه بالظن املطلق
وتأسيس األصل هو ه ا الصنو ،وهو ما ّ
أنواع مستجدة من الحجج في األحكام أو الموضوعات

المطلب الثاني :أن الظن املطلق ينقسم إىل قسمني:

أحدهما :ما وقع مورل البحث والكالم والنقض واإلبرام بني األعالم
واآلخر :ما نطرحه ههنا مما اس حدث عنوانه وقد عقدنا مبحث أصالة حدية الظن ل نقي حاله

أم ااا األول :كالش ااهرة وق ااول اللغ ااول ،عل ااى مس االك مج ااع م اان األص اوليني ،وإن ااان املنص ااور حدي ااة
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الشااهرة بأقسااامها ال الثااة :الروائيااة والعمليااة والف وويااة بالاادليل اصااال ماان بنااا العقااال و ا اُ خ ا ب بَمااا
()1
صالنا يف حملاه ،و قاول اللغاول
ا بشتاهر با بين أ ب
صحابَك بنا ً على تعميمه للشهرا ال الث علاى االم ّ
علااى مساالك مجااع ،وإن ااان املنصااور تبع ااً لإلمجاااد املنقااول قباال اققااق النااائي  ،مااا نقلااه  ،)2(هااو
حدي ااه باع ب ااار أهاال خ ااهة يف الوض ااع اإلس ا عمال لون ااالم وباع ب ااار م ص اادياً ل عي ااني املوضااود ل ااه ال
املس عمل يه قط
وأما الثاني :أنواعه ة ،مما اسا حدث مان احلداو ،ونا ر منهاا :اإلسا بيان واإلسا طالد ،والطبياب
اآليل ،واللدنة الطبية ،واجمللس الفقهي ،وحساب اإلح ماال  ،و ذلك ،نقول:
إنه ميكن اإلس دالل على حدي ها بو و :

األدلة على حجيتها :أ -بناء العقالء التقديري

منهااا :بنااا العقااال ال قااديرل ،وهااو مصااطل خطاار بالبااال القاصاار طرحااه مسا فيدين يااه ماان مصااطل
اققق النائي يف (اإلمجاد ال قديرل) ال ل يرا حدة اإلمجااد الفعلاي( ،)3ونعا باه أن تلاك احلداو ،أل
املدعى حدي ها ،وإن مل تكن مطروحة يف األصول بل وال لدى العقال مان قبال لكوهناا مماا اسا دد طرحاه
عالة ،ولكننا ن ّدعي أن العقال لو اطلعوا عليها مبا هلا من خصوصيا لبناوا علاى حدي هاا بال لرأوهاا أوىل
باحلدية من احلدو املعهولة ،إن اللدنة الطبية ال ااك يف أهناا أقارب إىل اإلصاابة وأقاوى يف إياراث الظان
من قول اصبا الواحاد ،و ا لك اجمللاس الفقهاي أو اللدناة الفقهياة الا اان يع ّاه عنهاا يف بعاض األوساا
( )1عوايل الآللئ :ج 4ل133
( )2قال( :واس كشاف األوضاد اللغوية إّنا يكون من قول اللغول ،ان أ ال قوله العلم بالوضع هو ،وإال في حدياة
الظن احلاصل من قوله إاكال؛ وإن ان قد حكى اإلمجاد على اع بار الظن احلاصل مان قاول اللغاول باصصاول،
ال من باب الظن املطلق) ( وائد األصول :ج 3ل)142-141
( )3قال( :وه ان الو هان من اإلمجاد وإن مل يقاع ال صاري هبماا يف االم القاوم ،إال أناّه مماا يقطاع باتفااق األصاحاب
مر نظ يف لعوى اإلمجاد علاى عادم اوا إمهاال الوقاايع املشا بهة وقاد عر اح :أ ّن اإلمجااد ال قاديرل
عليهما ما ّ
اقصل الفعلي يف االع بار) ( وائد األصول :ج 3ل)242
ّ
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ب اا(الكمبا ) إذ ال اااك يف أنااه أقااوى يف الكاااافية ومال ااي احلديااة( )1ماان ااوى اجمل هااد الواحااد ،وذلااك
لبداهااة أن الطاارق واألم ااارا ليسااح حدد ااً تعبدي ااة باال هااي ط اارق عقالئيااة والعقااال ي اارون عقاال اصب ا
الواحااد حدااة كيااو لااو تدارسااح عقااول مخسااة خاها ما الً أماراً وتوصاالح إىل رألم وأمااا صااورة ال عااار
ااأمر آخاار إنااه يب لااى بااه اصبا مااا يب لااى بااه مجااع اصاها  ،واحلكاام يهااا علااى املظ ااار هااو ال ظيا يمااا مل
ي بااح يااه تاار ي  ،ال ال ساااقط ،وعلااى أيااة حااال إنااه ال اااك يف تاار ي مااا ي وصاال إليااه مجاع ماان اص اها
املس ا فر ني لوسااعهم ،علااى مااا يصاال إليااه الواحااد ،وذلااك ألن اال عقاال قااد ينظاار إىل اويااة مل ختطاار ببااال
اآلخر أو قد يطرح إاكاالً آخر أو واباً ديداً يكون البحث حينئ ٍ أ ر تنقيحاً ونضداً وا ماالً
و لك حال الطبيب اآليل إنه لو ر  ،واألمر قرياب مان ال حقاق ،أن نسابة اصطاأ يف الطبياب اآليل
ال ا ل متاّاح تغ ي ااه بكا ااة املعلومااا وامل غ ا ا هااي واحااد باملائااة ونساابة اصطااأ يف الطبيااب العااالل هااي
 %11أو  %5ال اك يف أن بناا العقاال (لاو اطلعاوا علاى ذلاك) يكاون علاى حدياة ها ا بال وأقوائي اه
من ذاك
و ا لك ح اال اإلس ا طالد حيااث أن اإلس ا قرا املعلاال قااال إىل أن نساابة اصطااأ يهااا ،يمااا لااو مجعااح
الش ارائط العلميااة املقااررة واملعرو ااة ،ت احاوح بااني نصااو باملائااة إىل اثنااني باملائااة ،وال اااك أن ذلااك يف بنااا
العقااال  ،ال قااديرل يف الصاغرى ،وال حقيقااي يف الكااهى ،أقااوى يف احلديااة ماان ا  ،باال إناه قااد يناادرج يف
لائرة اإلطمئنان أو يقاربه
أنواع ظنون المجتهد غير المنهجية

المطلب الثالث :أن مان أهام أم لاة الناود ال اا  ،ظان اجمل هاد ا النااائ عان الظناون املنهدياة ،والا

نع ا هب ااا م اال الظ اواهر وأخب ااار الع اادول الض ااابطني أو ال ق ااا  ،ب اال اجمل ه ااد الناا اائ ا ه ااال ع اان ظنون ااه
لكن وهنا ظنون اصب هاي الا ختر هاا عان لائارة الظان املطلاق إىل الظان اصاال الا ل يارى
الشظصية ،و ّ
العقااال  ،يمااا ناارى ،حدي ااه ،باال نقااول :إن العديااد ماان األص اوليني والفقهااا ذهب اوا إىل حديااة أن اواد ماان
الظنون الشظصية ال حتصل للمد هد:
( )1ومها األقربية واألقوائية
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فمنها :الظنون الر الية ،إن قسماً ب اً منهاا لايس منهديااً بااملع اآلناو بال إناا هاو مارنن بقناعاا
الر ايل ول ا اخ لو الر اليون يف ال وثيق وعدمه اس نالاً إىل قرائن نوعياة لكنهاا تفياد الظان الا ل يارا
ه ا حدة حىت من لون بلو ه مرتبة االطمئنان ،لون اآلخار ،وقاد مضاى بعاض الكاالم عان ذلاك وسايأ
تفصيله وسننقل الم الوحيد البهبها و

ومنها :اإلنصراف ،إن املعروف أن اإلس دالل إذا وصل إىل اإلنصاراف انقطاع اإلح دااج وذلاك ألناه
لاايس لااه ضااابط منهدااي عااام باال هااو قااائم با هن الفقيااه ،وال اااك أن ماان الصااحي أن يسااأل حينئا ٍ عاان

منشأ لعوا اإلنصراف إن ان رة الو ول م الً مل يكن حدة وإن ان نااائاً مان ارة اإلسا عمال حاىت
أو ااد و ه اةً للك االم هااو حدااة ،لكاان الكااالم يف القساام ال ااا حيااث قااد ياارى د هااد أنااه أو ااد و ه اةً
للكالم بينما ال يرا آخر لك ،من ا ضاابط ناوعي ،بال إن هنااك أقسااماً أخارى لإلنصاراف النااائ
ماان تشااكيك املاهيااة أو ماان تشااكيك الداللااة علااى لر انااا إنااه لاايس لااه ضااابط معلااوم ه ا كم إليااه ،وقااد
صلنا الكالم عنها يف بعض البحوث السابقة
ّ
ومنه ااا :الظن ااون يف ب اااب الح يح ااا عل ااى مبا ا الش ااي  م اان ال عدي ااة م اان املنصوصا اة إىل ا ا

املنصوصااة ،خاصااة علااى مب ا اآلخونااد ماان نفااي الحتيااب بااني املر حااا وأن الح ااي بينهااا ماارنن بنظاار
اجمل هاد لماا أو ااب منهاا عاالً لااه أقوائياة يف الظان بالصاادور أو أقربياة إلصاابة الواقااع ،وقاد أاارنا إىل ذلااك
صلنا يف حبث أسبق وسيأ مفصالً بإذن اهلل تعاىل
سابقاً و ّ
ومنها :الظن الضعيو للمد هد
وقد تعال صيا ة بعض األنواد السابقة ليقال :بأن بعض الظنون أر ا بطبعهاا ،الشاهرة ،وإن مل نقال
بكون بنا النود عليها ،وبعضها ال ،بل هي اظصية حمضة وللبحث صلة بإذن اهلل تعاىل
وصلى اهلل على محمد وآله الطيبين الطاهرين

يسر مالحظة نص الدرت على املوقع ال ايلm-alshirazi.com :
ت ّ

قال أم املؤمنني  :س ِّكنُوا فَي أنبا ُف َس ُك بم م بع َرفة ما تا بعبُ ُدون حتَّى يا بنافع ُك بم ما تُح ِّرُكون َمن
َح بَ َعبادةَ م بن تا بع َرفُون( حتو العقول :ل)223
البجوار َ
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