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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
(76) 

 األصل حجية ظنون المجتهد والظنون الراجحة بطبعها
 األصل هو حجية نوعني من الظنون املطلقة: أنأخرى: وبعبارة 

 الظنون الراجحة بطبعها، كالشهرة. النوع األول:
موووون منانوووو، منهجيووووة، وقوووود سووووب  تفصوووويلها  تنشوووو ظنووووون ا اهوووود الش صووووية وإن    النوووووع ال:ووووا  :

 وأمثلاها.
يكوون  صوواحا القوووانني حيووإ  هووا إل حجيووة الظوون املطلوو  علووى ا نسوودا ،   نأيسوواظهر  وقوود

حموووظ نظووورذ نوووص هووووين الصووونفني، ولووووا ال يشووومل كالموووه، وال أ لاوووه كموووا سوووي  ، الظنوووون القياسوووية وال 
لووو  نووهأالظنووون النانوونة موون األحووالم، وال الظنووون الش صووية يف الشووبهاجمل احلكميووة ل ووص ا اهوود، علووى 

 .ظنوناً نص عقالئية لكوهنا ب مجعها قصد الشمول هلا، لور  عليه قصور  ليل ا نسدا  عن الشمول هلا
 هنومأو حجيوة النووعني افنفوني مون بواب ا نفاوا   نور  ننوااالفرق بيننوا وبوني بعوإل ا نسودا يني  نإمث 

مراتوا احلجوه هوي بالاسلسول كواف : العلوم، الظون ا وا ،  نأ نور اننوا إ  يروهنا من بواب ا نسودا ، 
 ولأل لة الاالية:جلملة الكانفية يف االظن املطل  يف  ائرة النوعني السابقني؛ ألن هلما 

 األدلة على حجية النوعين السابقين
 بناء العقالء -أ
 بناء العقالء الاقديري، وقد سب . أواًل:
 صدق التفقه ف  الدين -ب
عورب أو صدق الافقه يف الدين على َمن يصل إل أحكامه عرب الشهرة وسائر الظنوون الراجحوة  ثا يًا:
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هفم   الفَوَلووو  هوود ا بووص، قووهن قولووه تعووال: الظنووون الش صووية إ ا كانووجمل موون ا ا  َوَفووَر ْموون   فوولق ْفر قَووُة ْموونو 
وَذرفونَ  َمهفم  ْإذا رََجعفوا ْإَلي ْهم  َلَعلَّهفوم  َيح  يْن َوْليوفن ْذرفوا قَوو  َفقَّهفوا ْف  الدق و لو  ألن  ؛ملهيشو (1)طائَْفٌة ْلَيتوَ

يعو  لوه عج  ت نأكموا   ،لبوهطهوو والافقه  نصذ،، كما  كرذ اجلوهري يف الصحا  ونصذ يف الفقه هو الفهم
جع كاشووف  اكل وووال كووو: تكسوور،  وتبي نووه طلووا بيانووه، وأمووا سووائر معوواط الافعوول كاملطاوعووة ،هلاووطلووا عج

ووو ،روعمووو اناسوووا  أي  د  كابووو ناسوووابوا  ،مثا د أي جانوووا اهلجوووو  وتووو مث أي جانوووا وا انبوووة كاهج 
 ويدل عليه ما  كرذ يف الشاقية: )معاط تفعل ،ا قال تنطب  على املقام، قادبرللبا ية ونبهه
َُْوو تشوج ع و ل وم، قال: "َوتفع و َُْوَو َكسورته قاكسور، وللاكل وف  د، َُْوو توس و ختوا ولإلل ملطاوعوة قعول 

َُْو ت مث   َُْو جتر   و ر  وللاجنا  َُْوو تكورب  ج، وللعمل املاكرر يفي َمهلة،  َُعوا اسوافعل،  ُنَه تفه وم، َومي عاه، َومي
 ،كمووا ويوودل عليووه مووا  كوورذ الل ويووون قفووي فمووع البحوورين: )قَوَقووَه بالَووم َققاَهووًة، وقَوق َهووَه اهلل  (2)م(وتعظ وو

 قيه واسانباطه ققظ. جاها ا وتَوَفق َه، إ ا تعاطى  ل ( قهو فر  تعاطي الفقه وتداوله ال 
)اسوانبا   هوو صوطال ا كقووهلم الفقوه يف   فور  اصوطال األكثر من الطلا، قهوو  اللاه على وأما 

مموووا تفسووور بوووه افيوووة  نوووهألووويع معوووا ل ويووواً لوووه وال  نوووهأاألحكوووام الفرعيوووة مووون أ لاهوووا الافصووويلية( وال نووو  
أموروا بالافقوه وكوان الافقوه عنودهم بو ن يو   أحودهم إل املدينوة  هنمأالكرمية، ويشهد له من افية نفسها 

عون تقليود   ماإقى قرتة، قياعلم املسائل الشرعية، قيبقى أياماً أو أسابيع، أو يساقر أحدهم إل القبيلة قيب
رباً َخو حيواطونالقوا مني للمدينوة كوانوا كاقة  نأكما لعله ال الا أو عن اجاها  بسيظ جداً؛ إ  يسابعد 

ال يصوو   نووهأو  حجووة يف البوواقيالعووام  ن بووسووادل هلووم اجلمووع بينهووا، أو يَ  ذجووو بالروايوواجمل املاناقَووة مووثاًل وو 
جيوري يف املقاَوي موثاًل  ون الراقوع، قكيوف  ساصوحابا  نأو وضوعية، الامس  بالعام يف الشبهاجمل امل

كوان   يلقون إليهم احلكم مبانورة أو كان أصحاب النيب إخل بل   ..يسادل هلم على  ل  كله؟ ن ب
لوو كوان نويء مون  لو  قانوه كوان  نوههقالرواية اليت اعاربها صحيحة، وعلى أي  املافقه يلقي إل املنَورين

 وال عوور    ا ل ووة  دل عليهوتووال أو الفهووم املعمو  ممووا  جاهووا ا الافقووه يعو   نأئوه، قوودعو  أبسووظ أْاعلوى 
                                                           

 .122سورة الاوبة: افية  (1)
 .57رضي الدين االسرتاباطي، نر  الرضي )نر  ناقية ابن احلاجا(،  ار ا اىب و قم:   (2)
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 مور  نزول افية الكرمية.كما خيالفها 
مووون جوواء إل املدينوووة  لووو  الووزمن موووثاًل، أو إل قوووم أو  نهقوووالصووودق باحلمووول الشووائع،  وبوجووه رخووور:

يعوود مافقهوواً يف  نووههقالفقهوواء األصووحاب الثقوواجمل أو ، وتعوور  علووى رأي مشووهور يف هوووا الووزمن النجووف
موون تعلووم كاقووة قاوواو  مرجووع واحوود عوود  مافقهوواً يف الوودين، أي  نأ ويشووهد لووه أيَوواً الوودين  ون كووالم؛ 

ماعلماً له ومافهمواً لوه، قكيوف مون تعور  علوى آراء مشوهور الفقهواء يف كاقوة املسوائل أو يف كاقوة مووار  
 إباالئه؟

 اهد الش صية، يف الرجال والرتجيحاجمل وا نصرا  كموا سوب  توضويحه، ظنون امن  ل  وأوض  
 هقهنوو بوول حوو  مووا ور  قيووهأنلووا موووار  الاووزاحم   يوور  قيهووا  ليوول خووا ،  نهقووويف بوواب الاووزاحم أيَوواً 

كموووا اخالوووف قيوووه كوووالازاحم بوووني حووو  اهلل وحووو  النووواز وقووود حققنوووا يف بووواب الاوووزاحم األقووووال يف املسووو لة  
الكثوص  نأومراجعوة أ لوة األطورا  يظهور  (1)والرتاجوي (يف )الاعوا ل  ام ظلوه السويد العوم  تناوهلا من قبول

مووون ناقشوووهم مووون الفقهووواء  نأو الش صوووية،  جاها يوووةا مووون العلمووواء اعامووودوا يف الرتجوووي  علوووى الظنوووون 
حو  اهلل أعظوم  ن بواعامدوا يف ر ها على الظنوون الش صوية كوول ، كمون اسوادل علوى تقودم حو  اهلل 

فمع احلقني وهكووا قوهن تلو  االسوادالالجمل   نه ب  امل لوق، ومن اسادل على تقدم ح  الناز من ح
، جاها يوةا ككربياجمل قد تكوون مربهنوة، لكون انطباقهوا علوى صو ر  املقامواجمل الفقهيوة خاضوع للظنوون 

  حيوإ   يثبوجمل الرتجوي  مورج نوهأو ولوا  ها قري  مون الفقهواء إل عودم ياميوة اسوادالالجمل األطورا  
 ا مل.ق املرجع أ لة الا يص. نهقنوعي، 

 أل ه ليس بجهالة -ج
ْإن  جوواءَ فم  فاْقووٌ  ويوودل علووى حجيووة النوووعني السووابقني موون الظنووون ا اصووة، الاعليوول يف آيووة النبوو  

وْبحفوا َعلوى مواً ْبَجهالَوُة فَوتفص  يوَّنفوا َأن  تفصويبفوا قَوو  مثول  تبوا ا نأ -ألبداهوة  (2)موا فَوَعل وتفم   واْدمينَ   بَْنَبُإ فَوَتبوَ
ظنووون أهوول  نأو  -ب الشووهرة، ممووا هووو راجوو  بطبعووه وإن   يوودل علووى حجياووه  ليوول خووا   صوصووه،

                                                           

 .11بيان األصول / الاعا ل والرتجي    (1)
 .6سورة احلجراجمل: افية  (2)
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ا ربة الش صية، ال يعاربها العقالء من )اجلهالة( بعد ققد العلم والظنوون ا اصوة كموا سوب  ألن رتباهوا 
 (1)؟ ائرهتوووالفقهووواء  اخووول مشوووهور ا تبوووا او الفقيوووه الواحووود خوووارج  ائووورة اجلهالوووة  تبوووا ابعوود،ا، وهووول تووور  

 وللبحإ تامة و قع  خل سي   به ن اهلل تعال.
 فرق الظن الراجح عن الظن النوع 

نوووا بوووالظن الوووراج  بطبعوووه،  ون الظووون النووووعي، لامييوووزذ عنوووه إ  يووورا  بوووالظن النووووعي الظووون  تنبيوووه: عرب 
يودل علوى حجياوه  على حجياه  صوصوه، ونقصود بوالظن الوراج  بطبعوه موا   الدليلا ا  الوي  ل  

حجياوووه تسووواند إل رجحانوووه بطبعوووه، كالشوووهرة لوووو   يووودل علوووى حجياهوووا  ليووول   نأ صوصوووه  ليووول، إال 
َهَر بَوي َن َأص َحابْ كو توَ  للجهالوة ةونص مشومول افقهاً للمصداقكون اق (2)َك َودَْع الشَّاذَّ النَّاْدرَ خفذ  ْبَما اش 

 .بعد ققد الظن ا ا  ابطبعه الرجحاهننظراً  للجهالة
 له الطيبين الطاهرينورهلل على محمد وصلى ا

 
اًل: : أمص املؤمننيقال  ْبْل َلَكاَ ت  ْلَذْلَك َأه  َها ربَاَط اْل ْ ُس َلو  َضَربو تفم  ْإلَيو   أفوْصيكفم  ْبَخم 

 .اَل يَور جفَونَّ َأَحٌد ْمن كفم  ْإالَّ رَبَّهف 
 .َواَل َيَخاَفنَّ ْإالَّ َذ و َبهف 
َتْحَينَّ َأحَ   .ٌد ْمن كفم  ْإَذا قفْئَل َعمَّا اَل يَوع َلمف َأن  يَوقفوَل اَل َأع َلمف َواَل َيس 

َتْحَينَّ َأَحٌد ْإَذا َلم  يَوع َلْم الشَّ     .َء َأن  يَوتَوَعلََّمهف  َواَل َيس 
ووَر ْفوو  جَ  َْ ْمووَن ال َجَسووْد  َواَل َخيو  يَموواْن َ ووالرَّأ  َر ْمووَن اْل ْ ََ َوَعلَووي كفم  بْالصَّووب ْر فَووْإنَّ الصَّووبو  َسووُد اَل رَأ 

َر َمَعهف   (.22هنه البالنة: احلكمة ) َمَعهف َواَل ْف  ْإيَماُن اَل َصبو 

                                                           

 نأيابوع املشووهور أو  نأللمجاهود بامللكوة  نأو بوع فاهوداً أو مقلوداً قوال قورق بينهموا كموا قص ولنا وجهوه )كوون املا    مواأو  (1)
 يقلد نصذ( يف حبإ ساب .

 .111  4عوايل الآلل،: ج (2)
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