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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
(215) 

 ال يصح قياس الظن على القطع
علااى العطااي، لاايه يف حملااه، وللاا  ألن العطااي ح ي ااه لا يااة،  قياااا الظاان ان  الوجهها السههابع: 

على املشهور لديهم، فال ميكن ال فصيل يف ح ي ه باني أسابابه وارا باه وااوارأم، أااا الظان فليسا  
حب ياة الظان علاى  ول  حب ياة العطاي اطلعاال العا ول  العايسا لمم ح ي ه لا ياة لا ا ميكان ال فصايل، فاال 

 إطالقه.
 ثله العطي، قد خي لف:ان الظن، وا بيانا:

 القطع حجة من أي سبب حصل، أما الظن فبحسب أسبابا
ان حيث أسباب حصوله، فعد حيصل ان طريان الغراب وجريان املياماب وقاد حيصال اان  أواًل:

 :ربةالطرق الععالئية كعول أهل اخلاخلرب امل وا ر أو سائر 
العول بعدم ح ي ه، غاية األار ان فانه إلا حصل ان أي طريق كان فانه ال ميكن  ،طيفأاا الع

يس حق الععااب علاى  عصاريم يف املعاداام، أااا احل ياة وعاا لاموم ا  بااش أو الكاهافية بنظارم فاال 
 .ميكن سلبها عن قطعه

وأاا الظن، فانه ال ه  يف انه ميكن ال فصيل فيه ان حيث األساباب باان يعاال ااثالل ان الظان 
اجمل هاد لناهئ ان الشهرة أو ا مجااش املنعاول أو السارية أو قاول الناهئ ان األحالم ليه حب ة أو ا

، وان الظان الناهائ اان هاواهر الك ااب وخارب الثعاة هاو احل اة، اان غاري للم  هد اآلخر أو اطلعاال 
 الظن العام.ان باب  ي ها ان باب الظن اخلا  أو العول حببني  (1)لل فرق يف 

                                                           
 إاكان ال فصيل. (1)
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ل ااان حيااث األسااباب يفصااميااد علااى العااول بال ال يصاااحه هدايااة املسنهاادين زي الاار واحملعااق ا
ول الظن( وانه إن حصل ان الك اب والسانة فهاو ح اة وإال فاال، وقاد اسا دل علاى صح)أسباب 

 لل  بانه العدر امل يعن وغريم مما سيأيت.
 وبعض مراتب الظن حجة

ر الظاان، فعااد يعااال الظاان العااوي ح ااة أون اللااعيف، فانااه العااد ، أاااارا ااهاملااان حيااث  ثانيههاً:
ااان  نوعااال  امل اايعن، وقااد ياادعى، يف اعااام  أييااد الاارازي، ان الظاان احلاصاال ااان الك اااب والساانة أقااو 

، وأاا العطي فألنه على ارا اه كماا قيال يف العلام الظنون األخر ، لكن ه ا ين ج ال فصيل. ف دبر
 .علمال  بأمجعهاان انه علم اليعني، عني اليعني، حق اليعني رغم كوهنا 

 قاتا حجةل  والظن في بعض متع
ااان حيااث اااوارأ الظاان، فعااد يعااال بااان الظاان يف األاااور املهمااة لاايه حب ااة باال ال بااد ااان  ثالثههاً:

 سلوك سبيل االح ياط، أون األاور العاأية.
 والظن من بعض األشخاص حجة

 و وضيحه: الظن ان حيث األهخا ، وأضاف السيد الوالد  رابعاً:
كمااا لكاارم صاااحه العااوانني كشاارط ااان هااروط مي لاايه حب ااة،  رب     االااهاان  انباا :قااد يعااال انهها

االج هااااأ وا ف ااااال: أن ال يكاااون جربمياااال، واسربااامي هاااو امل سااارش املعااا حم يف الف اااو  اااان أون روياااة 
ب ااان ر  ض ااه ب  خ  اوالااوبادون املعاادار الااالزم عرفااال ااان الفحااي، ألن اسرباامي هاو اخل ااه ااان الرجااال، 

ه امل سااارش يف الف اااو  أون اسربااامي اخل اااد اااان واناااه بعاااري خياااه أي يسااارش يف اشاااي ه، فأريااا و،عااادال
 .اس يثاق  ام ان األألة

بان هان الساالم اان الرجاال لايه حب اة وحا  اخلارباال اانهم فيماا اح اام إ  الفطناة  :وقد يعال
 وال كاوة.

 يعال: بان هن غري اجمل هد ليه حب ة عكه هنه. قدو 
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ألهاااخا ، وأااااا يف العطاااي اناااه ميكااان ال فكيااا  يف احل ياااة باااني الظناااون حبساااه ا والحاصهههل:
، شهور عدم إاكاان ساله احل ياة عان العطاي اطلعاال واملاش لعط  فخالف و فصيله يف ابحث قطي ا

األاار اناوط وعاا )احل اة( ان وال حعيق هو اا لكرنام يف ك ااب )احل اة اعانيهاا واصااأيعها( اان 
 .واملراأ انها ان بني اعانيها العشرة
: )وإن املؤاِّن يف حال االنسداأ هو الظن وا كان العطي به وان لل  كله يظهر ان قوله 

لاايه  ااااال إل ال يعاااا  (1)اؤاِّنااال حااال االنف اااو، فيكااون الظاان بااالواقي أيلااال اؤاِّنااال حااال االنسااداأ(
الظاان بااالعطي فااان العطااي ح ااة اطلعااال لعاادم إاكااان سااله احل يااة عنااه، عكااه الظاان كمااا ساابق 

 بيانه.
 التحقيق

 لربهنة لل  يع لي رسم أارين ون ي ة:ال حعيق  ومزيد
 هل نتيجة مقدمات االنسداد مطلقة أو مهملة؟

 انه جر  اخلالف بني األعالم يف ان ن ي ة اعداام االنسداأ اطلعة أو اهملة؟ األمر األول:
عااام( )ويلاااف اااا اااا  عل  فعااد يعااال: اهنااا اطلعااة ااان حيااث األسااباب واملرا ااه واملااوارأ )أي امل

الوالد ان األهخا ( وعا ان اعداام االنسداأ لو مت ا   نا ج ح ياة كافاة الظناون  السيدأضافه 
 ان أي سبه حصل  وبأي ار بة كان  وأي هيال كان ا علعها )وألي هخي حصل (.

وقاااد يعاااال: اهناااا اهملاااة،  فياااد ح ياااة الظناااون يف اسملاااة أي ح ياااة الظااان احلاصااال اااان بعااا  
، وهاو العاوي انهاا، ويف بعا  ها با، وببع  ار الك ابوهو الظن احلاصل ان السنة وان  األسباب

 اؤأيا ه وهو غري املهم انها، وأاا املهم كالدااال والفروم واألاوال اخلطرية في ه فيها االح ياط.
وقاااد يعاااال بال فصااايل، بكاااون الن ي اااة اطلعاااة اااان حياااث األساااباب، اهملاااة اااان حياااث املرا اااه 

بني الكشف واحلكوااة، كماا سايأيت، و بعاه له ل واملؤأيام، وهو اا لهه إليه اآلخوند على  فصي

                                                           

 .023   1اآلخوند اخلراساين، كفاية األصول، اؤسسة آل البي  عليهم السالم  حياال الناث ا قم: م (1)
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 الكثري ان  الا  ه و الا ة  الا  ه وانهم السيد اخلوئي.
 حجية الظن على نحو الكشف أو الحكومة؟

ان اعاااداام االنساااداأ  اااارة يعاااال باهناااا  نااا ج ح ياااة الظااان علاااى  اااو الكشاااف  األمهههر الثهههاني:
 وأخر  يعال باهنا  ن ج ح ي ه على  و احلكواة.

الشارش جعل الظان  ان  الععل يس كشف ان متااية اعداام االنسداأ:  ان  املراأ ان الكشف: و 
 .له على عباأم ح ةل و طريعال إ  أحكااه 

الععااال بنفسااااه ي صاااد  للحكااام حب يااااة الظااان، بعااااد متااياااة اعااااداام  ان  واملاااراأ اااان احلكواااااة: 
ظاان فيمااا لااو عماال بااه املكلااف ريااة الع   بنفسااه حيكاام واالنسااداأ، علااى رأي الكفايااة، أو ان الععاال 

 .وخالف الواقي فرضال، بعد متااية اعداام االنسداأ، على رأي املصباو
ان الععااااال حيكااااام بعاااااد  عااااا ر االا ثاااااال العلماااااي ) فصااااايالل وإمجااااااالل( باااااال بعي  يف  والحاصهههههل:

 حيكم حبكمني ا  الني:انه أي  ،وهماالح ياط وانه يكون عرب العمل بالظن ال الش  وال ال
 .ا ح ياطل بعي  يف إ  ال  نم  .. اخل فناخ الل النظاما  ع ر االح ياط الس لمااه إل -أ

وان ال بعاااااي  يف االح يااااااط حياااااث أاكااااان ان يكاااااون بالعمااااال باملظنوناااااام واملشاااااكوكام  -ب
، وإال  و ف اإن  واالك فااال ااا واملوهواام، فان الععال حيكام بوجاوب االح يااط بالعمال باملظنوناام

العمل باملشكوكام اح ياطال مث يوسعها للعمل ببع  املوهواام إل العمل اا   شملل يوسي الدائرة 
 .. اخل وللبحث   مة بإلن اهلل  عا .الخ الل النظامكلها اس لمم 

 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين
 

نْهَيا تَهَعل َق ِمْن َضَررِ  : الصاأقا اام قال  َها بَِثََلِث ِخَصاٍل: َهمٍّ اَل َمْن تَهَعل َق قَهْلُبُا ِبُحبِّ الدُّ
   يَهْفَنى، َوَأَمٍل اَل يُْدَرُك، َورََجاٍء اَل يُهَنالُ 

 (063: حتف الععول)
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