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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
(056) 

مااه مااض إيتاااحاي إضااا ية  ا ااه ال هنااا ويف مااا ساايكل ماان  ال  مااا أباااب بااه ال ااي  وحاصبب )سببب : 
يصااق قيااات ا يفهااد يف حااال ال سااداض علااى ال اضااي وامل لاااد يف حااال ال سااداضال  ظاارا  لوبااوض  اارو   ال ااة بااني 

 ال اضي وامل لاد من بهة وا يفهد من بهة أخرى 
 أواًل: اإلجماع

 صااا املنااعاااي وعلااى منااض المجااا ،  ا ااه منع ااد علااى منااض ال اضااي ماان الربااو  إ  الظاان يف  الفببرا األول:
رباااو  امل لاااد إ  الظااان يف   ااال األحواااام الولياااة، وال إمجاااا  يف ا يفهاااد، باااا امل اااهور ا  ا يفهاااد يرباااض لااادى 

 .(1)إ سداض باب العلم إ  الظن باألحوام الواقعية(
الظااان    ال اضااي عاان الربااو  إ رض قااد يااورض عليااه  ا  المجااا  ضليااا لاانا واملساالام منااه ا ع اااض  علااى  ولكببن

ال خصي يف  صا املنااعاي، يف صورة ا فيفاح باب العلم والعلمي، وأماا لادى ال ساداض  اال، إم ال مع اد عاماا  
 ااال لااال لاادعوى المجااا  بااا حاا  ال ااهرة علااى منااض  ،قااان طاارح ال سااداض ماان الف هااا  هاام األم اا ا ا لااه، بااا 

 ال اضي من العما بظنه ال خصي لدى ال سداض.
حتصايا الطار  من حتصيا احلق الاواقعي باني امليفخاصامني و  أيتا  ميونه العما بظنو ه يف  ا  وعليه   ال اضي 

 .(2)املنصوبة ل طض املرا عاي،  وذلك ا يفهد،  ال يات على العوس مما اسيفدل به ال ائا
 ثانياً: ظنون المقلد والقاضي في الوقائع، غالبة المخالفة

يااه وبااني امل،ااالني،  ااو ا الظنااو  احلاصاالة للم لاااد وال اضااي يف   )قلاا    اار   بااني مااا  اان  ال ااي   وقببال
امل،الني بالنسبة إ  الواقض أُماور  ريام متابوطة  ،امة املخالفاة للواقاض، ماض قياام المجاا  علاى عادم باواا العماا  اا  

 .(3) ال يات(

                                                           

 (.111الدرت ) (1)
 يف )إ  قل (. (2)
 .444ص 1مي ا قم   ال ي  مرتتى األ صاري،  رائد األصول، لمض الفور السال (3)
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 الجواب: ال دلي  على أكثرية المخالفة
 يرض عليه ولكن 

 ااو  ونااو  ال اضااي يف تعيااني الواقااض بااني امليفخاصاامني  ،اامة    )مااض أ ا ضعااوى  ماانمااا م اار  يف األو ااق  :أوالً 
املخالفة للواقض ريام واضا،ة، إم ليسا  هاذ  الظناو  إال  ساائر الظاناو  امليفعلا اة باملوضاوعاي ا ارباة عناد عاماة 

 .(1)الناات وضعوى  ،رة املخالفة  يها لاا ة(
ا يفهااد ضعااوى  ،اارة ةالفااة ونااو  ال اضااي )العاااضل  تصااقال  اهنااا قااول بلاام علاام، إم  ا ااةيف  وهنااا لا والوجبب 

حملاي  الاذي يعلام  اا ال تاايا امليفنااا   يهاا ويعلام الواقاض  يهاا بكمجعهاا،  اي  ادض  سابة من اامليف،ب ( للواقض، إال 
م لعاا ،  مان أيان لناا ضعاوى ملاك إاملخالفة وأهنا قليلة أو  ،مة، وليس ملك إال اهلل تعا  ورسوله وأهاا بييفاه 

 ونو ه توو  قليلة املخالفة؟
 وبناء العقالء على حجيتها

ا  بنااا  الع ااال  علااى إتبااا  الظنااو  ال خصااية يف  ا ااة أمااور حيااا م وناا وهنا، بعااد   ااد الظنااو   ونضببي :
أال تااارى الطبيااا  يعماااا بظنو اااه ال خصاااية وهاااي حواااة لااادى  اااا الع اااال ؟ و اااذا املهنااادت واحملاااامي  ،(2)النوعياااة

 وعليه  ح  لو  رض  ،رة ةالفيفها للواقض، إال اهنا حوة رريم ملك. واليفابر وريمهم؟
اهنام لادى تعاارض الظناو  النوعياة،  البيانااة والقارار، ماض الظان ال خصاي،  ماا لاو وان بااا ال   بب  نقبول:

فااو  لواانهم ال يعملااو  حينبااذي بالبيانااة والقاارار، بااا ييفوق ،مناال خصااية، ساالا  مهنوا  البيانااة  امبااة، يعملااو  بظنااو 
لواان ت اادميهم البيانااة علااى الظاان ال خصااي علااى  اارض اليفسااليم خاااص بباااب اال فيفاااح ضو   ،ناويف،صااو ، ساالام
 ال سداض.  يفدبر.

 الشيخ: ظنونهما في تعيين الطرا منضبطة وغالبة المطابقة
اا حاصالة  مان أماارايي منتابطةي رياوقال:  ب اة   يادلا املطا ةلبا)خبال  ونوهنما املعمولة يف تعيني الطريقال  وهنا

 .(3)ضليا  با صوص على عدم بواا العما  ا(
 أجوبة ثالثة

 يرض عليه  ولكن 
                                                           

 .211ص 1املماا موسى اليفربيزي، أو ق الوسائا يف نرح الرسائا، من وراي  يفن جنفي ا قم    (1)
 أو ح  مض وبوضها، على احيفمال. (2)
 .444ص 1ال ي  مرتتى األ صاري،  رائد األصول، لمض الفور السالمي ا قم    (3)
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، لايس حواة لاادى أو هاو األعلام ضو  ارخار ت اخي  العاامي احملاك لواو  هاذا ليفهاادا  ضو  ما  ا ا أواًل: 
 ة يف ت اخي  ا يفهادعلى اال فيفاح، با و ذا على ال سداض إم عليه ا  يربض حينبذي إ  أها ا رب  الع ال  باملرة

 . يفكماأي ا  يربض للطريق يف ت خي  الطريق. 
ت خيصاااه يعيفماااد علاااى امااااراي ريااام منتااابطة و ،ااامة املخالفاااة للواقاااض، إم  يااال ميوااان للعاااامي ا   ا ا  ثانيببباً:

علااى ا ااه سااكله   ماا،ال  علااى أمااور رياام منتاابطة، يويف اال ا  هااذا مييفلااك ملوااة االبيفهاااض أو ال؟ بااا إ ااا يعيفمااد 
( ورمباا يساكله مو حا ظاة قوياةاالبيفهااض إم لعلاه م لاد  مان أعامر ا اه ليفهاد )ماض أ  اباواب صاوا مارتني  كبااب  يف

  ال جيي   يعيف د حينبذي ا ه ليس مبويفهد.. وهوذاخريني أمرة أخرى مسكليفني 
) اااال ريااا  أ ا تعياااني امل لااااد حينباااذي للمويفهاااد مبطلاااق الظااانا مسااااوي ليفعياااني   مااانماااا م ااار  األو اااق أيتاااا  ثالثببباً: 

الظن احلاصا  (1)مبطلق ،يفبه و   اا منهما تعيينا  للموضو  ا اربي امل ال اضي للواقض بني امليفخاصمني به، يف  
 .(2)من األماراي ريم املعلومة االعيفبار.  ال وبه لدعوى  و  أحدمها متبوطا  ضو  ارخر(

 اا باا رياياة األمار الظان، لناا اما االضاطراب  اال ناك  ياه، وأماا  ،ارة املخالفاة  م،يفملاه ال علام  :يقالوقد 
لادى إ ساداض الطار  علاى العاامي وعواز  عان االبيفهااض يف  فاس األحواام الولياة، علاى  ،وأما بناا  الع اال   ا اه

حويااة ونو ااه يف ت ااخي   ااو  هااذا طبيبااا  أو ليفهاادا  أو مااا أناابه، إم ياادور األماار بااني عملااه بااالوهم أو بااالظن 
 .  باب الطر  عليه  ما لو   يوبد أها خربة يسكله.  يفكما، إم الفرض إ سداض حواألخم أربق ضو  ري 

 الشيخ: القاضي عاجز عن االجتهاد في الوقائع، والجواب
يرض على  المه  ربى  ما م ر  السيد اليزضي من )قوله  "و ما أ ا امل لد عاابز عان االبيفهااض يف املساكلة  كما

لعلااه إنااارة إ  منااض  ااو  ال اضااي  .(3)"  خصااية  يفكماااالوليااة  ااذلك ال اضااي عااابز عاان االبيفهاااض يف الوقااائض ال
عااابزا  عاان االبيفهاااض يف الوقااائض ال خصااية، إم ال طريااق للعلاام  ااا سااوى الطاار  الاا  هااي بيااد العاار  وال اضااي 

 و  امليزا  حصول الظان    به من عدم ا تباط أماراي الوقائض املوببة للظن ريم قاضح بعد  رض اعلا منهم، وما 
 .(4)بكي طريق حصا(

                                                           

 ميفعلق با)تعيينا (. (1)
 .211ص 1أو ق الوسائا يف نرح الرسائا، من وراي  يفن جنفي ا قم    املماا موسى اليفربيزي، (2)
 .444ص 1ال ي  مرتتى األ صاري،  رائد األصول، لمض الفور السالمي ا قم    (3)
 .606ص 1السيد حممد إبراهيم اليزضي النوفي، حانية  رائد األصول، ضار اهلدى ا قم،   (4)
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وقرر  يف األو اق باا)متا ا  إ  أ ا م يفتاى ضلياا ال ساداض هاو رب،اا  االعيف ااض عناد مان ا ساد يف ح ااه بااب 
 .(1)وضعوى علمنا إمجاال  بو،رة ةالفة وناه للواقض ريم قاضحة يف عمله بظناه( ،علمال

 لواقع، في حجيت ؟للماذا ال يقدح العلم اإلجمالي بكثرة مخالفة الظن 
ح  إ  العلم المجايل إ ا يتر جبريا  األصاول يف أطرا اه، ضو  حوياة الظان علاى ال ساداض، عدم ال د  ووج 

وملك أل  بريا  األصول يف  ا أطرا ه معارض للعلم المجاايل  فساه،  االعلم يفياد عادم برياهناا  او  اللاياة يف 
ُقُضُ  بَِيِقيٍن آَخرَ  حينبذي  ص،اح ارارة ميف،  ة مجايل ي ني آخر، وأماا برياا  األصاول يف والعلم ال (2)َوَلِكْن يَبنبْ

 .ال مناص من تساق  األصول وعلي : بعتها ضو  البعك ارخر  رتبيق بال مربق.
قساايمه الااوهم وتربي،ااه تااربيق وا   ا نااا علااى ال سااداض إما قلنااا نوييفااه، أل ااه تااربيق للاارابق  ،ظاانوأمااا ال

  للواقاض ال  اول ضو  حت اق الظان إم رياياة ماا يفياد  للمربوح،  و  العلم المجايل مبخالفاة قسام مان هاذ  الظناو 
 والظن أربق منه. يف هذا املورض ا اص، العلم المجايل املخالل الوهم

ألل ون يف ألال قتاية طاوال سانة، وعلام إمجااال   -أي لل اضي م،ال   -له سي،صا ا ه لو  ا   توضيح :
 الو،اام وال اابهة رياام احملصااورة وهااي رياام منواازة يف ا ااه ساايخطو يف واحااد باملائااة منهااا  ا ااه ماان ناابهة ال ليااا يف

 اذ  الساعة أبادا ،  ا  اليا% منها  رضا  )على ا ه ال علم إمج30حملها  ويل هنا؟ ولو علم إمجاال  ا ه سيخطو يف 
إم يف  اا واقعاة  الضاارلون لو سالامنا(  ا اه وإ   اا  مان نابهة الو،ام يف الو،ام وال ابهة احملصاورة، ولوان ريام 

 يهااا % والعلاام المجااايل عناادما ييفمصااد  يف  ااا واقعااة يفيااد 00 بدربااة الفاارض ا ااه حصااا لااه الظاان ااا  واقعااة 
 أرب،يااةالااوهم )الوليااد ماان العلاام المجااايل( لبداهااة  هابلااوااة أل  م هااو احل%،  هااذا الظاان 30ا ااال  بنساابة 

 العما بالظن لدى ال سداض من العما بالوهم.
 نوصلى اهلل على محمد وآل  الطاهري

 
َر ِفي ُنُسٍك اَل   أمم امل منني قال  َر ِفي ُدنْبَيا اَل َتَدببَُّر ِفيَها َواَل َخيبْ َر ِفي ِديٍن اَل تَبَفقَُّ  ِفيِ  َواَل َخيبْ اَل َخيبْ

 (1ص 1احملاسن   )  َورََع ِفي ِ 

                                                           

 .211ص 1 نرح الرسائا، من وراي  يفن جنفي ا قم   املماا موسى اليفربيزي، أو ق الوسائا يف (1)
 .4ص 1ال ي  الطوسي، اليفهذي ، ضار الويف  السالمية ا طهرا ،   (2)

 m-alshirazi.com  ى املوقض اليفايلتيفيسار مالحظة    الدرت عل


