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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
(77) 

 على نوعي الظنون لَِيتَ َفقَُّهوااألدلة على صدق 
صدق التفقهه يف الهدين علهى  يهن يصهأ إا أحعا هه عهة الاههرة وسهائر الظنهوأ الرا  هة أو عهة  ثانياً:)سبق: 

ُهْم ااَِِف ةل لَِيتَ َفقَُّه وا الظنوأ الاخصية إذا كانت  ن اجملتهد اخلبري، فإأ قوله تعاا:  فَ َلْوال نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِم ن ْ
وِن َيلِيُ ْن  ِ ُريا قَ   ْوَمهُ  ياههملهو وذلهه  ألأ الفقههه هههو الفهههم، كمهها  (1)ْم ِإذا رََجُع  وا ِإلَ  ْيِهْم َلَعلَُّه  ْم َوْو  َ ُرينَ ِف  ي ال  دِّ

لههه يعههل علهه  ع،لتههه، وتبي نههه علهه   ذكههرا اهههوهرا يف الصهه ا  وغههريا يف غههريا، والتفقههه هههو علبههه، كمهها أأ تع، 
يريهد سهواك كهاأ « ملطاوعهة فع هأ» ا ذكهرا الرضهي يف حهرحه علهى الاهافية بقولهه: )أقهول : قولهه  :يفينض (2)بيانه(

نسهبته إا قهيو ونهزار ومتهيم فتقهي و وتنهز ر  افع أ للتعثري حنو قط عته فتقط ع، أو للنسبة حنو قي سته ونز رته ومت متهه: أ
هههو أصههأ  االهه  يهههو الثال هه (3)للتعثههري االهه  طاوعههة فع ههأ يف واألغلهه   ،عل مي توتههتم م، أو للتعديههة حنههو عل متههه فيهه

، وفر حتهههه(مي ل هههعي متهههه فهي ل  فع هههأ، حنهههو عي 
و)تفعَّهههأ الههه ا للت،نههه   طهههاولذ فهيع هههأي الههه ا للسهههل  تقهههديرا ، وإأ   يثبهههت  (4)

ن بتهذ عن احلرج واإلمث وأزلتهما عنه كقير دته ، فتأمث وَتييهر جي: أا ننه  اإلمث تذهذ ويحير  تيهذ مبعىن  ي  استعماله كأنه قيأ: أّث 
 واحلرج.

له   رتذ كثَّه  ا: أهذ عتيههلهة   طهاولذ فهيعَّهأي اله ت للتعثهري، حنهو  يرَّعتذه ي املهاك فت،رَّ وتفعَّأ اله ا للعمهأ املتعهرر يف  ذ 
هه ي تذههو قه  وفهي  ،لههت ذلهه  التعثههرياملههاك فتقبَّ  لي ر   ي ههحي وي  ،هذ قيههوَّ في تهي فهي  ه الل هه ي هه قي املههري  هذ يتذ سَّ وهههو  ههنو  هذ يقيههكث ههرت لههه ف    ااا: أفت سَّ
 اكا.سي ، وكثرت له حي قدر الل  اجملتمع بني احللبتني ا: أة  يقي الف  

ههفي و نههه تهي » :قولههه ة لههيو بظههاهر فيههه، ألأ الفهههم لههيو هليهه ذ  ألأ  عههىن الفعههأ املتعههرر يف« و نههه» :إمنهها قههال« مي هَّ
ي بهي ، فهي و  س   ي ل والتَّ ر  ،ي التَّ  مب سوس كما يف  هلهة، هه ا، والظهاهر أأ  أنه  نه، وهو  ن األفعال الباعنهة املتعهررة يف نيَّ

                                                           

 .122سورة التوبة: اآلية  (1)
 (.67الدرس ) (2)
  ثأ به. ابدليأ التمثيأ ال « للتعدية ا طاوعة فعأ ال  واألغل  يف»أأ يقول :  األوا (3)
 .67-67احلا  (، دار اجملتىب ه قم: ص ، حر  الرضي )حر  حافية ابنادباآست األرضي الدين  (4)
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 (1)والتبصر( ع  م  سي م كالتَّ ه  الفي  للتعلف يف مي فهَّ تي 
وقال املعل ق: )نرل املاك: تابع  رعه  رة بعد أخرت كاملتعارا، قال تعاا: )يت،رعه وال يعاد يسهيهه( قهال ابهن 

اههه، فعأنهه  هن األضهداد، واحلهديا ههنها عهن « الت،رل: حرب يف ع،لة، وقيهأ: ههو الاهرب قلهيال  قلهيال  »األ ري: 
 .(2)املعىن الثاين(
 لَِيتَ َفقَُّهواوتمالت في معنى الم
 فاحملتمالت يف )تفق ه( هي: أقول:

أا يتعلمههوا كمهها   هها يلقههى إلههيهم وينقههادوا لهههيتقبلههوا  أأبهه لَِيتَ َفقَُّه  وااملطاوعههة تقههول: )فق هتههه فتفق ههه( فههه -أ
 .عذلِّموا
رأا وعلهى  ههأ وقلهيال  ولهيو  سهألة واحهدة، يف ع،لهة علهى   تعثهرة سائأ  وايتعلم أأبالتفقه املتعرر،  -ب

 قليال  على رأا آخر.
 أا ليطلبوا الفقه. لَِيتَ َفقَُّهوامبعىن استفعأ، فه -ج

ههاإلأ يعههوأ املههراد التعل ههف أو أيف )تفقههه( سههائر املعههاين املهه كورة لبههاب التفع ههأ كههوال حيتمههأ    أو ت،ن ههاذ أو الت 
 االنتساب )كتبدت( و ا أحبه.

، بههأ تاههمأ  فههردة كمهها ادعههاا بعهه   ليسهها داخلههني يف  فهههوم التفقههه سههتنبا واإلالتعمههق  أإفههوعلههى أيههة حههال 
 أأو للمدينهة، و ها نقلنهاا عهن الصهرفيني،  القهدوم إاحهامم عنهد   هنالتفقه حه  التقليهد أيًها ، باههادة  ها ذكرنهاا 

ه ثأ تعل هم ال يعهل أبهدا  ت وايهات كقهول اإل هام ويؤيهدا  هوارد اسهتعمال الر  جمهرد الهتعلم ولهو عهن تقليهديعهل ق، بهأ عم 
وِن أَلَْيَجْعتُ ا :البهاقر  ، أَلَدَّبْ تُ  اُ ويف روايهة أخهرت  (3) لَ ْو أُِِي ُت ِبَا اِب ِم ْن َا َباِب الاِّ يَعِة اَل وَ تَ َفقَّ ُا ِف ي ال دِّ

 .أعم  ن احلقيقة فتدب ر ستعمالاإلوإأ كاأ 
 يالتعمق متوقق حتى في النوعين

و أ هها الظنههوأ الاخصههية للم،تهههد فهههو سههتنبا واإل، يتًههمن التعمههق نههوعي الظنههوألعههن  هها ذكههر  ههن  س  لنمنا 

                                                           

 .66-67، حر  الرضي )حر  حافية ابن احلا  (، دار اجملتىب ه قم: صادباآست األرضي الدين  (1)
 املصدر. (2)
 .222أمحد بن حممد بن خالد الةقي، احملاسن، دار العت  اإلسال ية ه قم: ص (3)
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  حيصهههأ علهههى حهههيك  نهههها انتقهههأ إا الظنهههوأ  أإفهههواضهههذ إذ ال بهههد لهههه  هههن التأ هههأ يف األدلهههة والظنهههوأ النوعيهههة 
هيذ  أأالاخصية وال بد حينئ    ن   أ امللعهة يف اكتاهاا املو هود يف املقهام  نهها وتعارضهارا واألر هذ  نهها، فههوعم 

عهة الظنهوأ النوعيهة  هع توفرهها ال حه  التفقه  أأب حعالاإل أصأال خيلو عن تعمأ وَتليأ، بأ نقول نقًا  على 
ظهاهر  عتهة  هن املسهائأ الهو يو هد فيهها خهة  العديهديتوقف يف بع  األحياأ على التعمق والت ليهأو وذله  يف 

 .عدم كونه بتعمقلتعمق، فهو تفقه رغم إا ايفو به  ن دوأ حا ة  نهإفالداللة  ن غري  عارض 
 هن لهزوم تعمهق يف املسهألة األصهولية  ال خيلهو حعهم الفقيهه علهى عبقهه نههإف ا ههو را هذ بطبعهه كالاههرة،  يأما

 ههن َتليههأ أنواعهها،  ههن روائيههة وعمليهة وفتوويههة، وَتديههد احل،ههة   هثال   الاهههرة تبههالاإذ ال بهد للفقيههه الهه ا يريهد أوال  
أيهههة حههههرة انعقهههدت عليهههها وههههأ ههههي  أأو  حهههال املسهههألة  صهههداقا  ت ديهههد  انيههها  باملسهههألة الفقهيهههة   نهههها بنظهههرا، ويف

 ضة باهرة أخرت أو دليأ آخر وهع ا.عاري  
 األصل حجية ثالثة أنواع من الظنون

 أأ األصأ هو ح،ية نوعني  ن الظنوأ املطلقة:يبعبارة أخرى: : )كما سبق
 كالاهرة.  الظنوأ الرا  ة بطبعها، النوع األيل:
 (1)ظنهههوأ اجملتهههد الاخصهههية وإأ   تناهههأ  هههن  ناحههه   نه،يهههة، وقهههد سهههبق تفصهههيلها وأ ثلتهههها( الن   وع الي   اني:

 ونًيف:
 حجية الظنون المبنية على التوسعة

وذله  كهالظنوأ يف القًهايا التارخييهة ويف  ،سها ذعلهى التوسهعة والت العقالك فيه الظنوأ فيما بىن النوع اليالث:
 ، واآلداب والسنن، واملصائ .الوعظ واإلرحاد

 املقاصدوقد ذكرنا يف كتاب  قاصد الاريعة و قاصد 
أو  فيهههفههإأ بنههاك العقههالك يف القًههايا التارخييههة، يف غههري  هها وقههع اخلههالا ؛ حجي  ة الظ  ن الع  ال ف  ي الت  ارو ) -أ

صههلة اإلسههناد، علههى نقههأ املههؤر  فيههها وإأ   تعههن  ت تعههالاإلأو حههبه ذلهه ، علههى  فيهههقا ههت قههرائن علههى العهه ب 
 تهمدوأ  طهالب هن ول ا جنهد كافهة األ هم يعتمهدوأ يف تهارخيهم علهى  ها يه كرا  ؤرخهوهم  ووعلى ذل  الفطرة أيًا  

رخيهها وانفرعهت عهرت تالحهم اجملتمهع بعًهه أبسند  تصأ أو قرائن قطعية، بهأ لهوال ذله  النقطعهت صهلة األ هم بت
                                                           

 (.67الدرس ) (1)
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 ببع .
ريخ دوأ توقيههف ذلهه  علههى أالسههاذج بالتهه عتقههادواإللتصههديق أأ فههتذ بههاب ا :وذلهه   ههن عظههيم رمحههة اهلل تعههاا

 .(1)علم الر ال(الصعبة امل كورة يف ًوابط الر ف  تو 
فإنههه لهههيو املطلههوب يف املوعظهههة، تنقههيذ سلسهههلة اإلسههناد والثبهههوت ؛ )حجي  ة الظ   ن الع  ال ف   ي الم   واع  -ب

علههى يف كههأ امللههأ والن ههأ ك السههندا حسهه   قههاييو علههم الر ههال أبههدا ، ولهه ا  ههرت سههرية العقههالك مبهها هههم عقههال
 عدم  طالبة الواعظ مبا هو واعظ بسلسلة سندا إا املوعظة الع ائية وتو يق ر اما.

كبههري، بههأ إأ  هها ذكرنههاا فطههرا   إا حههدَت،يمههها  غالبهها  أوبههاب املههواعظ  إلغههالقبههأ نقههول: إأ ذلهه   ههدعاة 
لهى قبهول املوعظهة بهدوأ توقيفهها علهى الت قيهق أأ فطهرهم ع :لقههوعقالئي، وهو جملى  ن جمها  رمحهة اهلل تعهاا خ

أكثرههها ال سههند تههام  مهها حسهه   قههاييو  ألألقصههرت اليههد عههن أكثههر املههواعظو  أوقههف عليهههالسههندا فيهههاو إذ لههو 
حينئهه   إا سههند املوعظههة بههدل  األذهههاأرا نصههتعلههم الر ههال، بههأ ولفقههد العثههري  ههن البههاقي  نههها تههأ ريا إذ سههوا 

تصهي  قسهم  هن الوقهت املخصه  للموعظهة عهادة للب ها  ، ولهو أحيانها ،يتم  سا، وأيًا  التفاعأ  عها والتأ ر هب
 فتتقل   ساحة املوعظة إا حد   ا  ع أأ  ساحتها، عادة، باألصأ قليلة!.السندا 

كههاأ  ههن رمحههة اهلل تعههاا أأ  عههأ املههواعظ ح،ههة علههى السهها عني هاديههة مههم و رحههدة  ههن غههري   إنهههواحلاصههأ: 
،يتها على كوأ إسنادها تا ا  يف كافة حلقات السند بأ تعفي النصي ة املرسهلة أو املهملهة سهندا ، نعهم توقيف حل

ههه ا  وحنوههههاكاملسهههانيد   -ال حههه  يف أ ههها  طلهههق  ههها يو ههه  و ال بهههد أأ ال تبتلهههى باملعهههارض األقهههوت  -  هههن ص 
 .(2)عرحها(

 .نتظرافولل ديا صلة وإحعاالت وأ وبة 
 الطيبين الطاهرونلا يآيصلى اهلل على مومد 
 

ِإنَّ الرَُّجَل وُْ ِنُب ال َّْنَب فَ ُيْوَرُل َصاَلَة اللَّْيِل  َيِإنَّ اْلَعَمَل السَّيَِّئ َأْسَرُع ِفي  :قال اإل ام الصادق 
 (.262ص 2العايف: ج) َصاِحِبِا ِمَن السِّكِّيِن ِفي اللَّْومِ 
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 .بتصرا 173-172: صاملصدر (2)
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