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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 األبدية الدائمة واللعنة األرضيني، يف اهلل خليفة سيَّما الطاهرين الطيبني وآله حممد على والسالم والصالة العادلني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني، أعدائهم على
االستنباط  مبادئ

التفصيل بني القول باالنفتاح والقول باالنسداد 
وقد يفصَّل بني القول باالنفتاح فالظن الشخصي باخلالف ال ينهض يف مقابل الظنون اخلاصة ومنها قول اخلبري يف مبادئ 

:  وبيان ذلك . االستنباط، وبني القول باالنسداد فيكون ادلدار على الظن الشخصي مطلقاً 
الغاء الظنون الشخصية  : نتيجة االنفتاح - أ

الكبري او الصغري أي يف خصوص ادلبدأ الذي يريد الفقيه الرجوع فيه اىل الغري  )انه على القول بانفتاح باب العلم والعلمي 
فان الظنون الشخصية ملغاة وال اعتبار هبا يف مقابل قول الثقة او اهل اخلربة يف ادلسألة االدبية او الرجالية او  (كالرجال او البالغة 
ادلنطقية او غريها ؛ 

وذلك الن ُحجية قول اللغوي والصريف والرجايل اما ان يقال باهنا من باب خرب الثقة او من باب قول اهل اخلربة او من باب 
  واالول مبب على كون اخبارر حسياً والثاا مبب على كون اخبارر حدسياً الشهادة

وعلى التقادير الثالثة فان الظن الشخصي باخلالف اليسقط خرب الثقة والقول اهل اخلربة وال الشهادة عن احلجية ، وذلك 
. لعموم ادلتها النقلية والعقلية كما سبق وسيأيت

مرجعية الظنون الشخصية  :  نتيجة االنسداد –ب 
واما على القول بانسداد باب العلم و العلمي فقد يقال بان ادلدار على الظنون الشخصية وذلك لعدم قيام دليل خاص ، بناءاً 

، فيكون ادلدار على الظن  (ظن نوعي  )على االنسداد ، على حجية الظن احلاصل من خرب الثقة او قول اهل اخلربة فال يوجد 
الشخصي بالوفاق من أي منشأ حصل أي ولو من اخلرب الضعيف او اجململ، دون ما لو شك فكيف  مبا لو ظن باخلالف؟ 

 ان يرجع اىل لغوي ثانٍذ فان افاد الرجوع اىل لغوي او رجايل واحد، الظن بالوفاق فهو حجة واال فال فعليه حيننذٍذ : وعليه 
. وثالث وهكذا حىت حيصل له الظن بالوفاق

هي ادلرجع  (الظنون النوعية  )على االنسداد ايضاً تكون : احلق 
انه حىت على االنسداد فان الظنون ادلسماة نوعية على االنفتاح ، تبقى هي احلجة وادلرجع وان كان الظن : ولكن احلق 

الشخصي على اخلالف ، أي ان خرب الثقة وقول اهل اخلربة مها احلجة وان ظنَّ ظناً شخصياً باخلالف، ولذلك اصطلحنا بتسميتها 
 ، وذلك حلكم العقل، على االنسداد، بذلك(الظنون النوعية االنسدادية  )

                                                             

 سبق ذكر وجور مخسة اخرى ، فراجع-  
ان معرفته بالوضع هي عن حدس ال عن حس اذ انه مل يسمع من الواضع الوضَع بل : ان اللغوي اهل خربة بالوضع ، وثانياً : اوالً : ادلستظهر-  

 .أأ الوضعَ ... َحَدَس من موارد االستعمال وكوهنا بال عناية وقرينة او من سائر عالئم احلقيقة كاالطراد وعدم صحة السلب 
  حني اذ مل حيصل له الظن بالوفاق- 
 (فسميت لذلك بالظنون ادلطلقة  )اليت مل يقم دليل خاص على حجيتها  (كالظن الناشئ من خرب الثقة  )اي الظنون ادلعنونة بعنوان خاص -  
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فتاوى االنسداديني من حيث االدلة والنتيجة هي كفتاوى االنفتاحيني 
أأ، ... اننا نرى االنسداديني ، كصاحب القوانني ، يعتمدون على نفس ادلة االنفتاحيني ، من الظواهر وخرب الثقة: ويشهد له 

. من دون فرق بينهم وبني االنفتاحيني ابداً، كما جندهم ال يعتنون بالظن الشخصي باخلالف
. اننا جند ان فتاوى االنسداديني من حيث النتيجة هي كفتوى االنفتاحيني : ويشهد لذلك كله 

اخلالف يف منشأ احلجية ال يف نوع احلجج : السر 
:   ويف درجة احتمال االصابة وأنه ان االختالف بني الفريقني هو يف منشأ احلجية: والسر 

 على حجية خرب الثقة وغرير؟   هل منشأ احلجية ودليلها هو االدلة اخلاصة-1
 وحسن بل لزوم ترجيح – وهو الوهم –الدليل العام على قبح ترجيح ادلرجوح -  بعد فقدان الدليل اخلاص – او هو -2

الراجح وهو الظن؟ وحيث رأى العقالء ، حىت على االنسداد ، اقربية اصابة الظن ادلطلق الناشئ من خرب الثقة ، لالصابة للواقع ، 
 غاية االمر ان فتأمل. من اصابة الظن الشخصي ، بنوا على حجية مطلق الظن الناشئ من خرب الثقة وان خالفه الظن الشخصي

الفرق يف حجية مثل خرب الثقة بني االنسداد واالنفتاح، هو انه على االنفتاح فان ادلدعى هو ان خرب الثقة اقوى من حيث 
الكاشفية النوعية وانه مصيب بنسبة مرتفعة كثمانني بادلائة نوعاً واما على االنسداد فان ادلدعى هو اضعفية كاشفيته النوعية وانه 

مصيب بنسبة منخفضة كستني بادلائة مثاًل، وحيث رأوا ان الظن الشخصي غري غالب االصابة ، على الوجهني ، لذا كان مرجوحاً 
. ال يصار اليه

وبذلك يظهر اندفاع االشكال بان العمل بالظنون اخلاصة ، على االنسداد ، وان مل يكن من ترجيح ادلرجوح اال انه من 
 وان مل يقم الدليل اخلاص على حجيتها باخلصوص اال انه قام الدليل العام عليها، وان كان الظن احلاصل الًتجيح بال مرجح ؛ فإنه

. صلة وللحديث. فتأمل جيداً . هبا ، لكون الظن حقيقة مشككة ، من درجة ادىن
 الطاهرين وآله حممد على اهلل وصلى

                                                                                                                                                                                                                           

لكن الدليل العام دّل على حجيتها كضابطة وضرباً للقانون وان مل يوافقه الظن الشخصي، ولذا ال نرى صحة تسميتها بالظنون ادلطلقة اذ ما 
 وليس كذلك كما اوضحنار. يستنتج من هذر التسمية هو ان مطلق الظن حجة

 خالفاً دلن ادعى ما سبق من حجية الظن من اي منشأ حصل-  
 .اي منشأ حجية خرب الثقة او الظواهر او قول اهل اخلربة-  

 .أي اليت قام الدليل القطعي على حجيتها- 
وامجال الكالم انه قد . فتدبر وتفصيله يف مبحث االنسداد. اذ ال خيفى الفرق : فتامل . واالنفتاح  (الظن اخلاص )ان هذا رجوع اىل : اذ فيه -  

ان مالكه - :  كما هو ادلستظهر –بان مالك االنفتاح هو قيام الدليل القطعي على حجية ظن من الظنون ، وقد يقال - كما قال مجع - يقال 
ليس قيام الدليل القطعي فان حجية الظن ادلطلق على االنسداد قام عليها الدليل القطعي وهو حكم العقل اجلازم بقبح ترجيح ادلرجوح، بل 

فتدبر فان به . مبا ذلا من عرض عريض ومراتب متعددر (الكاشفية النوعية االولية القوية  )يكفي الدليل الظب ادلعترب على اعتبار ظن ما ، بل هو 
وما اضطروا  (علمياً  )دفع دخل مقدر، يف مقابل الكاشفية الضعيفة الثانوية االضطرارية، فما ال حظ العقالء انه كاشف قوي نوعي بذاته كان 

وتفصيل هذا، مع بعض تفصيالته وقيودر ، وما يرد . اليه اي اىل االستناد اليه واعتبارر بعد فقد الدرجة االوىل من الكواشف ، فهو ظن مطلق
 .عليه وما جياب عنها يوكل حملله من مباحث االنسداد

 هذا هو وجه االندفاع -  


