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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيموال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(55) 
 اقوائية الظن

املا أوضلانا حلال   –نشلكال بلني أبلواب الء لال والفولورب وا ل   ،اقوائية الظن احلاصل  نلن قلول األعللم، وهلالا امللالال، الاملالال ال الل الخامس: 
 .(1))رابعًا(يف األخري فيما سبق 

 الجهل في المستفتي والمروي إليه
)اجله ( أي جه  العاني باحلكم فانه لو اان عامللاً علن اجوهلاا مللا صلا إرجاعله  هو)اجله ( إذ قد يكون املالال يف اإلرجاع إىل املفيت السادس: 

 .نءلداً  ع إىل غريه لكون حجية العلم ذاتية نعم يصا إرجاع الظان إىل غريه جموهداً اان أمرج  للغري واالا لو اان عاملاً بأي طريق آخر فان العامل ال ي  
، اون بلاب الء لال إذ نلالال اإلرجلاع وتصللا نالالاً لجرجلاع و)اجله ( جهة نشكاة بني العاني يف باب الوءليد وبني امللروي إليله يف بلاب الروايلة

 .(2)ب  املالال هو ا صونة ورفعها ،للءاضي ليس اجله ، أي جه  املوخاصمني باحلكم، وإال ملا صا إرجاع املوخاصمني العاملني باحلكم إىل الءاضي
فانه نشكال بني بايب الفوورب وا    – إن مل يكن متانه وهو جزؤه اون ريب –لو اان متام املالال أو جزله  -اجله   – ان هالا املالال والحاصل:

 اون الء ال. فوأن 
 ؟ماط في بابي الفتوى والقضاء حدسيته: هل المناتتميم

يف اعلللواه تنءللليا املنلللاب الءطعلللي بلللني بلللايب الء لللال والفولللورب بلللان اليهملللا حدسلللي، وسلللبء  إجابلللا  عديلللدة ون لللي  جلللوابني سلللبق انللله قلللد ينوصلللر للشلللي  
 .(3)آخرين

 ال إطالق لكون القضاء حدسيا
املخاصما  تءع يف انه ال إطالق لكون الء ال حدسيًا، إذ نا أا ر نا ال يعومد الءاضي يف حكمه على احلدس؛ وذلك لوضوح ان ا رياً نن  -أ

فلان ا لرياً نلن النلاس جلهلهلم بأوليلا   ؛أو املولواترة الليت ال اولاىل إىل حلدس واسلونباب قطعلاً  اائرة األحكام ال رورية نن الدين أو الفءله أو امملع عليهلا
املا للو أو املسللمم بله   فياكم على طبلق ال لروريءة أو ال فريجعون للءاضي األحكام قد خيولفون يف حصة ا  ننهم نن املرياث ن الً أو يف اوهنا نطل  

واملا للو تنلااع االبلن والبنل  يف حصلة ال   بانه طلءها اون شهوا فانه حيكم بعدم وقوع الطالق نن اون حاجة إلعمال حدس واجوهاا،أو تواتر اقرما 
 ريجعون للءاضي فياكم مبءو ى احلكم ال روري.اما ان ا رياً نن الناس يوخاصمون رغم علمهم باحلكم ال روري ف  ننهما نن املرياث ام هي؟

 ال إطالق لكون الرواية حسية
يف األصلل  أو يف  احلللدس انلا املا انله ال إطللالق لكلون الروايلة حسللية وان اشلوهر ذللك حللا علدم اشلبه بالبللديهي؛ فلان الروايلة ا للرياً نلا يلدخلها  -ب

 :نوارا ندخلية احلدسالنفي أو ا صوصيا ، وهاله إشارة إىل بعض 
 النقل بالمضمون -أ

أو  –ان فوا باب النء  بامل مون لكالنهم عليهم السالم، اما صرح  به روايا  عديدة واما افا به املشهور، يفوا باب تسرب احلدس  -1
أنلا جلهلله بلالفرق  -أكلس قد يءول ن الً )أارم العلمال( فريويهلا )أالرم العلامل( أو الع إىل الك ري نن الروايا ، فان اإلنام  – على األق  احوماله

أو لكون نبناه يف نباح  األلفاظ على خالف نبىن املشهور نن تءدم العام على املطلق بالوورا لكون االلة هالا بالوضع وذاال  -ببني العام واملطلق 
يف حبل  تعلارا العلام أو  آخلر الكفايلة نبنلاه نلا ذهلب إليله ادخونلد يف بلان الانمبءدنا  احلكمة وننها ان ال تكون قرينة على ا الف والعام قرينلة، 

احلكلم ووولله وانله ال  املهلمأو ألنله ال يلررب نعارضلة وال نعارضلاً ويلررب ان  -ىلنن ان األنر نرهتن بظهورمها عرفلاً فءلد يوءلدم املطللق عللى العلام.  املطلق
                                                             

 ا  عنوان: )اجلهة الالاتية يف ال الثة هي الءرب أو االقربية(. (1)
 الوام أو االقو ائي. (2)
 يكونان خانس وسااس األجوبة. (3)
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 .نا اام ال نعارا يهم اون طريءه إليه الوضع أو نءدنا  احلكمة
 –يف حب  نرجاا  باب الوعارا إذ نع جتويز النءل  بامل لمون ال يبءلى وثلوق بنءلله العلام نطلءلاً أو العكلس الي يءلال وتظهر أمهية ذلك أا ر 

 .بوءدم هالا على ذاال –على نبىن املشهور 
 (1)ة باألصلول وغللريهفانله أوالً مل يءل  أحلد بالوفصلي  يف الروايلا  يف بللاب الوعلارا بلني أهل  ا ل   للدفع اذللالور وال يفلي اونله أهل  خل ة باألصلول

بينهما أو عدم احلاجة للوءيد رغم انه يررب  وثانياً اونه أه  خ ة ال يدفع احومال نء  العام نطلءاً أو العكس، ملا سبق نن احومال اون نبناه الوساوي
 أو شبه ذلك. اً عدم املساواة إذ ال يررب نعارض

 .(3)أو صيغة املبالغة بدل امرا أو العكس (2)وااللك احلال يف نءله املصدر بدل اسم املصدر أو العكس
 ورود العام بعد الخاص -ب

النءلل  إذ قللد يكللون نبللىن الللراوي ان العللام املوللأخر ناسلل  للخللا  املوءللدم  أصلل  ان وروا العللام بعللد ا للا  يفللوا بللاب تسللرب احلللدس أي للاً يف -2
نع ان نبلىن امللروي إليله قلد يكلون ااملشلهور نلن  فيءوصر على نء  العام وليس ا ا  املوءدم خمصصاً للعام املوأخر، لاللك ال يررب حاجة لنء  ا ا 

 ده.ص للعام سواًل أورا قبله أم نعه أم بعان ا ا  نطلءاً خمص  
 مما خ ع للادس اما ان نءله هبيئوه االلك. حيوم  اونهوعلى أي فان نءله ا   وعدنه 

 توهم القضية خارجية مع انها حقيقية أو العكس -ج
 ،قرائن اعو ها غري االة على ا ارجية فبءي على األص  نن احلءيءية لغائه، إل(4)انه قد يوصور الء ية حءيءية نع اوهنا خارجية فريويها االلك -3

الية سلبباً لوقلوع املولأخر ءعماله احلدس وعدم نءله للءرائن احلالية او املإأو العكس بان يوصورها خارجية نع اهنا حءيءية، لءرائن أومهوه ا ارجية فيكون 
 .نعاً  حس وحدس اان  وليدةالرواية املنءولة إليه   يف اللبس أو تصور انه اعومد على احلس اذض نع ان

العواق  االناث الزااة يف ا ي  وننها وضع أنري املؤننني  ،يف احدرب احلروب عن بيع احلمر األهلية واألن لة ا رية وننها: ننع رسول اهلل 
 النءاش يف اوهنا حءيءية أم خارجية.مما جررب العديد  وغريها ا  عام  ايناراً  (5)غريهايف اينارين و الراعية السائمة 

 عدم نقل رواية أو بعضها إلعمال الحدس في مضمونها -د
فءلد  –املا للو رآهلا غللواً نل الً   –يراهلا خمالفلة ألصلول امللالهب بزعمله  عملال اللرواي اجوهلااه أو حدسله يف علدم نءل  نءطلع نلن الروايلة النلهإ -4

الف ننه بع له مملا الان يصللا قرينلة عللى امللراا بلالبعض إذ ح   –اعم  حدسه يف عدم النء  نع ان املنءول إليه قد يررب عكس نا رآه فلم يكن املروي 
 بعض رواتنا باللك. أشك  عدا نن االعالم علىوقد  ،ب  بعد إعمال احلدس فيه صدراما هو واما   اً نروي –املروي ننه 

 وانا اإلشكال باصالة عدم املالاورا  يف النءاب األربعة فسيأيت جوابه بإذن اهلل تعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

  

 )الحكمة(:
وِل ُورُوِدِه َوَنِكيِر ُحُلوِلِه َوَبِشِع ُأوِصيُكْم ِبتَـْقَوى اللَِّه َوُأَحذِّرُُكْم َأيَّاَمُه َوَأْرَفُع َلُكْم َأْعاَلَمُه َفَكَأنَّ اْلَمُخوَف َقْد َأِفَد ِبَمهُ  :عن اإلنام احلسني 
َنُكْم  (6)َمَذاِقِه فَاْعتَـَلَق ُمَهَجُكمْ   َوَحاَل بـَْيَن اْلَعَمِل َوبـَيـْ

ِة اأْلَْعَماِر َكَأنَُّكْم ِببَـَغَتاِت َطَوارِِقهِ  ُقُلُكْم ِمْن َظْهِر اأْلَْرِض ِإَلى َبْطِنَها َوِمْن ُعْلِوَها ِإَلى ُسْفِلَها َوِمْن أُْنِسَها  (7)فـََباِدُروا ِبِصحَِّة اأْلَْجَساِم ِفي ُمدَّ فـَتَـنـْ
 ِقيٌم َواَل ُيَجاُب َصرِي ٌٌ َها َوِمْن َرْوِحَها َوَضْوِئَها ِإَلى ظُْلَمِتَها َوِمْن َسَعِتَها ِإَلى ِضيِقَها َحْيُث اَل يـَُزاُر َحِميٌم َواَل يـَُعاُد سَ ِإَلى َوْحَشتِ 

 (ا  العءول) ...اْلَجزِيَل ِمْن ثـََواِبهِ   ِه َوَأْوَجَب َلَنا َوَلُكمُ َأَعانـََنا اللَُّه َوِإيَّاُكْم َعَلى َأْهَواِل َذِلَك اْليَـْوِم َوَنجَّانَا َوِإيَّاُكْم ِمْن ِعَقابِ 
                                                             

 على األق  خ ة. –أي أصول الفءه وأي اً سائر نباائ االسونباب  –أي بكجيا رواية األا ر خ ة باألصول  (1)
 العام املاضي فوأن  وتدبر.ن لنا لاللك بأن لة عديدة يف اروس  3و (2)

(3)  

 أي مبا يوهم ذلك. (4)
 وهي ال اذين. (5)
: اللدم أو ام -: مجلع نهجلة اغرفلة-اغلرف  -: عجم  و انلا و أاف. و املهلول: ذو اللول. و بشلع: ضلد حسلن و طيلب اي اريله الطعلم و الرائالة. و املهل -افرح  -أفد (6)

 الءلب و املراا به الروح.
 بغوة. و الطوارق: مجع الطارقة: الداهية.بغوا : مجع  (7)


