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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(118) 
 تستلزم خروجه عن كونه ظناً شخصياً  حجية الظن ال

منن الظننون الصيصنية  (الرتجنيح لندا الندروان بنني اينذورين)وكذلك ما سيأيت منن كون الرتجيح باملرجحات غري املنصوصة ويتضح 
كونه ظنناً ظن هي أعم من   حجيةإذ به يتضح ان  ؛وإن اعتربت حجة يف الصورتني، بالرجوع إىل الضابط يف كون الظن شيصياً أو نوعياً 

 الضابط هو أحد أمرين: فنقول: ،نوعياً بل قد يكون مع كونه ظناً شيصياً حجة
 :الضابط في كون الظن شخصياً أو نوعياً 

 الشخصي ما لم يدل دليل على حجيته بخصوصه -2
فيننرب الةقننة  صوصننه، النندليل علننى حجيتننه ان الظننن الصيصنني هننو مننا ي ينندل جليننل علننى حجيتننه  صوصننه والنننوعي مننا جل األول: 

االنسداج فانه حجة كذلك لكنه ال يعرب عنه  علىعليه  صوصه، واما  (1)حجة على االنفتاح من باب الظن النوعي لداللة األجلة اخلاصة
بالظن النوعي لعدم جاللة جليل على حجيته  صوصه بل ان حجيته هي مفاج جليل االنسداج العام وهو يفيد حجية الظن املطلق أي كنل 

 على خرب الةقة. فيما ينطبق نطبقظن في
انه على االنفتاح  :والةاين ،ما مضى :األول :فال فرق بني االنفتاح واالنسداج من حيث حجية خرب الةقة، إمنا الفرق يف أمرينوعليه: 

 .ظن حجةفليكن العلمياً اما على االنسداج فاألمر بالعكس إذ يقال حيث ال علم وال علمي وال رؤية رؤية ولذا كان يعّد 
امنا علنى االنسنداج فنان هنذا الندليل العنام ال يفيند  ،االنفتاح يفيد تنزيله منزلنة العلنم وتتمنيم الكصن  علىوبعبارة أخرا: جليل احلجية 

 .، بل االتباع جملرج انه راجح وان ترجيح املرجوح قبيحالتنزيل وال تتميم الكص 
 تطبيق الضابط على المرجحات غير المنصوصة

فننان جليننل الرتجننيح باملرجحننات غننري املنصوصننة، علننى مننا ذهننل إليننه الصننيرت، هننو جليننل عننام يفينند الرتجننيح  طلننق املننرجح ال  ننذا  ،ويف املقننام
موافقننة الكتنناب وغننري ذلننك؛ فننان جليننل الصننيرت علننى التعنندي وخمالفننة العامننة وحكننامهم أو  صوصننه وذاخب  صوصننه كمننا كننان احلننال يف الصننهرة 

َِ  قننول رسننول اهلل  ناجه إىلهننو أمننور كلهننا عامننة ومنننه اسننت َِ ىبلَااى َمااا اَل يِربيبِاا بنندعوا ان املننراج الريننل والالريننل ا ضننايف  (2)دَْع َمااا يِربيبِاا
وهنننو كمنننا تنننرا كلننني عنننام ينطبنننق علنننى خمتلننن  أننننواع الظننننون فيصنننمل، بعمومنننه الرتجنننيح،  ،ال رينننل فينننه ينننرجح علنننى منننا فينننه الرينننل (3)فكنننل منننا

 .جااًل عليه  صوصه وليس جلياًل خاصًا باحدهاوالنقل باللفظ مقابل النقل باملضمون واالضبطية وشبهها، سناج باالفصحية وباعالئية ا 
 الشخصي: القائم باألشخاص، ال النوع -1

، جون القننائم والنذي اعتنرب حجنة  ننا هنو كنذلك الظنن القنائم باألشننيامل واملننو  بكنل شني  شنني  الظنن الصيصني هننوالثااني: 
 .وان مجعهما جامع احلجيةبالذات الظن الصيصي عكس النوعي ف ،والذي جعل حجة لقيامه بالنوع األشياملبال  بالنوع واملنو   م

                                                           

 وغريه. ثبَقتبي... اْلَعْمربي  كآية النبأ والسؤال وغريمها وكقوله:   (1)
 .162مل 22هن، ج1041قم،  - حممد بن احلسن احلر العاملي، وسائل الصيعة، مؤسسة آل البيت  (2)
 املراج به أحد اخلربين، ههنا. (3)
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النسبة بينهما هي منن وجنه، نظنري الضنرر الصيصني والننوعي فقند يكنون  يند كصني  متضنرراً أو واقعناً يف حنرج منن الصنوم يف هنذا و 
قد يكون خرب الفاسق أو هذا الفاسق موجباً الطمئنان هنذا  :ويف املقام .مر بالعكساليوم أو املكان وال يكون النوع كذلك وقد يكون األ

 هذا الصي  وإن كان موجباً لوثوق النوع. لوثوقوقد يكون خرب الةقة أو هذا الةقة غري موجل  ،الصي  جون النوع
 .الصي  كان ظناً شيصياً حجيته النوع كان ظناً نوعياً وما كان مالخب  حجيتهواحلاصل: ان ما كان مالخب 

بداللنة  حجنة إذا قامنت بأحند اخلنربين املتعارضنني هناليسنت حجنة إذا كاننت قائمنة بأنفسنها ولكنفاهننا املرجحات غنري املنصوصنة وأما 
نه ال ؛ فانه لو وصل خرب فصيح أو على جرجة جيدة من الفصاحة، مرساًل فاالدليل العام، الذي ذكره الصيرت بناء على متاميته، ال اخلامل

 .وال يكون به موثقاً  (1)الوثاقة يدخله يف جائرة
علننى مرجحننة لننه علننى اسخننر، حسننل الصننيرت، فهنني مننن الظنننون الصيصننية  ،لكننن الفصنناحة لننو اتصنن   ننا أحنند اخلننربين املتعارضننني

 يف خصومل باب التعارض جون غريه.لكن  (2)الضابط األول
َِ لننندليل  ن تعنننارض اخلنننربينيف ضنننم حجنننةاملرجحنننات غنننري املنصوصنننة تعتنننرب واحلاصنننل: ان  وال تعتنننرب  العنننام وشنننبهه ...دَْع َماااا يِربيبِااا

 استقالاًل و ا هي هي حجة.
 حجية الظنون الشخصية في باب االحتياط

حيننث كننان  ان الظننن الصيصننيتننوهم يف احنند طرفيننه، فانننه إذا اتضننح ذلننك اتضننح حننال بنناب االحتيننا  وحجيننة الظنننون الصيصننية 
 يتقدم على العلم ا مجايل احلجة؟ أو كي  مينع انعقاجه أو حيله مع انه ليس حبجة؟شيصياً ي يكن حجة فكي  

لكننه  ،ظهر مما سبق ان الظنن الصيصني بأحند الطنرفني وإن كنان غنري حجنة لنو انفنرج وكنان قائمناً بنفسنه مسنتقالً لكنه توهم باطل إذ 
 ور:بأحد طريف العلم ا مجايل يف بعض الصتعلق إذا  ، بالدليل العام،حجة

 صور ثالث لما كان الظن الشخصي فيه حجة في أطراف العلم اإلجمالي
  .ما لو جار األمر بني التعيني والتييري يف مقام االمتةالومنها: 
 جون ذاخب. معذريتهيف مقام تعلق األمر فان الظن الصيصي بأحد الطرفني حينئٍذ حجة موجل لتنّجز هذا أو ما لو جار بينهما منها: 
لو سنقط يف البحنر جسنمان أحندمها ننخ واسخنر شني  عناجي وهنو غنري قناجر علنى إنقاذمهنا معناً وظنن ظنناً شيصنياً بنان  ماومةاله: 

 فهذا الظن الصيصي حيث قام بأحد طريف العلم ا مجايل كان حجة  عىن لزوم ا تباع. ،هذا هو النخ فانه جيل إنقاذه تعييناً 
شيصنياً بنأن هنذا ظنناً فظنن  ،شيصان أحدمها مؤمن واسخر حنر  أو كنان اسخنر ميتناً أو غريه  املنهدمة بزلزاليف الدار  ق  ل  وكذا لو ع  

 كان معذوراً عكس ما لو أنقذ اسخر.  (3)ولو أنقذه فبان  غريه ،فانه جيل إنقاذه وحيرم إنقاذ اسخر ،هو املؤمن أو هو احلي
 من مةال األعلم وشبهه. جية كما سبقالظن الصيصي يف جوران األمر بني ايذورين يف مقام احلومنها: 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ِذوَها قِاِبوراً َكَما فَاَعَلتب اْليَاِهوِد َوالنََّصاَرى َصلَّْوا فب  :قال رسول اهلل  ي اْلَكَنائبسب َواْلببَيعب َوَعطَِّلوا نَاوِِّروا بِاِيوَتِكْم ببتباَلَوةب اْلِقْرآنب َواَل تَاتَّخب
َْهلب السَّ بِايِ  ِرِه َواتََّسَع َأْهِلِه َوَأَضاَء ألب نْاَيا َماءب َكَما ِتضبيوتَاِهْم فَإبنَّ اْلبَاْيَت ىبَذا َكثِاَر فبيهب تباَلَوِة اْلِقْرآنب َكثِاَر َخياْ َْهلب الد   ِء ِنِجوِم السََّماءب ألب

 .614مل 2الكايف: ج
                                                           

 إال لو كانت فصاحته وبالغته يف منتهى جرجاهتما حبيث يعجز غري املعصوم عن ا تيان  ا. (1)
 جون الةاين فتدبر. (2)
 املؤمن أو احلي. غري (3)


