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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  البحث: ملخص
تتناول الدراسة موضوع حجية الظن، وشروط حجيته وذلك يف متهيد ومبحثني، التمهيد وفيه  

وضحت معىن احلجية يف اللغة واالصطالح ومعىن الظن يف اللغة واالصطالح، مث عرفت ابملصطلحات اليت 
 هلا عالقة ابلظن. كالقطع والعلم واليقني وغلبة الظن والوهم.

: بسطت القول يف احلجية بذكر أقوال أهل العلم، وأدلتها، ومناقشاهتا وبيان ويف املبحث األول 
الراجح وسبب اخلالف ونوعه، مث ختمت املبحث بطائفة من التطبيقات األصولية والفروعية، ويف املبحث 

د إن وج -الثاين: بينت الشروط اليت جيب توفرها يف الظن حىت يصح االستدالل به مع االستدالل والرتجيح
والتطبيق مث ختمت الدراسة خبامتة عرضت فيها أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذه  -خالف

 الدراسة.
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 : املقدمة
سوله، ر شريك له، وأشهد أن حممداً عبده و  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

 أما بعد:  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً،
فقد لفت نظري ظهور عالمات الدهشة واالستنكار على وجوه الطالب عندما مير هبم الكالم عن  

مفاد بعض األدلة أو بعض الدالالت، حني يسمعون مثاًل مفاد خرب اآلحاد ظين عند كثريين، أو أن داللة 
 بيان مراد أهل العلم ابلظن، أحتاج إىل حينئذفكنت  العام ظنية عند اجلمهور، أو أن سائر الظواهر ظنية،

وتقرير حجيته ابإلمجاع على األخذ به يف بعض الصور، كما يف شهادة الشهود وتقدير النفقات وتقييم 
املتلفات، وقد أضيف أيضًا أن االعتماد على الظن والتعويل عليه مبدأ مقبول وحسن عند سائر العقالء 

 ابختالف أدايهنم وطبقاهتم.
الهتمام هبذا املوضوع، وملا مل أجد دراسة خاصة به تؤصله وتكشف عن دقائقه فكان هذا منطلق ا 

 وجتيب عن إشكاالته رأيت الكتابة فيه حتت عنوان: "حجية الظن، دراسة أتصيلية تطبيقية"
 الدراسات السابقة:  
على دراسة علمية سابقة متمحضة يف ذات املوضوع، أي احلجية، وذلك  مل أقف كما قلت آنفاً  

ستقصاء آراء األصوليني فيها، وأدلتهم، ومناقشاهتم هلا، وسبب خالفهم، ونوعه، وأثره، مث بعد ذلك اب
 الكشف عن الشروط اليت جيب توفرها يف الظن حىت يصح االستدالل به.

طع معه عرضًا يف بعض مسائله قالكن هناك دراسات علمية عامة يف موضوع القطع والظن قد تت 
 من أبرزها: 

ا وطرق استفادهتما، وأحكامهما للدكتور سعد بن مطع والظن عند األصوليني، حقيقته"الق -1 
انصر الشثري، وهي رسالة دكتوراه، تناول فيها حقيقة القطع والظن، وطرق استفادة القطعية والظنية من 

واألمر  ا من األلفاظ كالعام واخلاصماألدلة كالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وغريها، وطرق استفادهت
والنهي وغريها، مث أحكام القطعيات والظنيات، وهي كثرية منها: حكم العمل ابلظن، لكن كان حبثه هلذه 
املسألة موجزًا ابلنسبة ملا كتبته، وال تثريب عليه، ألهنا عند الباحث مسألة من عشرات املسائل اليت ضمنها 

 دراسته.
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صوليني للدكتور حممد معاذ مصطفى اخلن، وهي "القطعي والظين يف الثبوت والداللة عند األ -2 
رسالة دكتوراه، قريبة يف خمططها من الدراسة السابقة، ومما تناوله الباحث إبجياز حكم العمل ابلظن، وذلك 

 فيما ال يتجاوز مخس صفحات.
"القطع والظن يف الفكر األصويل، دراسة يف األصول والفكر واملمارسة للدكتور سامي  -3 

هي رسالة دكتوراه، تناول فيها الباحث حقيقة القطع والظن، مث جماالت القطع والظن يف صالحات، و 
األدلة، وذكر ثالثة أدلة: خرب اآلحاد واإلمجاع والقياس، مث معامل القطع والظن فتكلم عن التأويل، وتعارض 

أورد منوذجني: اإلمامة املصلحة مع النص القطعي، والقطع يف مقاصد الشريعة، وأخريًا درس مناذج تطبيقية ف
 العظمى والردة.

 وهبذا يتبني أن الباحث مل يتطرق ملسألتنا مطلقاً. 
 خطة البحث: 
 تتكون خطة البحث من مقدمة، ومتهيد، وفصلني، وخامتة. 
 املقدمة: 
وفيها: االفتتاح، وذكر العنوان، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج  
 البحث.
 : يف التعريف مبفردات عنوان البحث.هيدالتم 
 وفيه مبحثان:  
 املبحث األول: تعريف احلجية. 
 املبحث الثاين: تعريف الظن، واملصطلحات اليت هلا به صلة. 
 الفصل األول: حجية الظن. 
 وفيه ستة مباحث: 
 املبحث األول: األقوال احملكية يف املسألة. 
 يستحق املااقشة ماها. سألة، ومااقشة مااملبحث الثاين: أدلة األقوال يف امل 
 املبحث الثالث: الرتجيح. 

 املبحث الرابع: سبب اخلالف.

 املبحث اخلامس: نوع اخلالف.
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 املبحث السادس: تطبيقات على املسألة.
 الفصل الثاين: شروط حجية الظن.

 وفيه ستة مباحث:
 املبحث األول: أن يكون الظن انشئاً عن أمارة مفيدة للظن. 
 املبحث الثاين: أال يقوم دليل على إلغاء الظن. 
 املبحث الثالث: قيام الدليل الشرعي على اعتبار الظن. 

 هو أقوى ماه. املبحث الرابع: أال يعارض الظن ما
 املبحث اخلامس: عدم القدرة على اليقني.

 املبحث السادس: أن يكون االحتجاج ابلظن يف حمل ال يلزم فيه العلم.
 اخلامتة.

 اهج البحث: م
 سرت يف دراسة هذا املوضوع على املنهج املعتمد لدى الباحثني، ومن أبرز عناصره:

 استقراء مصادر املسألة ومراجعها. -1
 ة.لى املصادر األصيلاالعتماد ع -2
 عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إال إذا تعذر ذلك. -3
 ورقم اآلية.عزو اآلايت القرآنية، ببيان اسم السورة  -4
ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف صلب البحث، فإن كان احلديث أو األثر يف الصحيحني أو  -5

 قاله أهل احلديث فيه. أحدمها اكتفيت بتخرجيه منهما، وإال خرجته من مصادر أخرى معتمدة مع ذكر ما
 ة من مصادرها املعتربة.بيبيان معاين األلفاظ الغر  -6
 عالم غري املشهورين.الرتمجة لأل -7
االكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة ابملصادر يف القائمة اخلاصة هبا يف هناية الدراسة، وال أذكر  -8

 شيئاً من ذلك يف اهلامش.
هذا، وأسأله سبحانه اهلدى والسداد والقبول، إنه مسيع جميب، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه أمجعني.
*  *  * 
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 متهيد
 يف التعريف مبفردات عاوان البحث.

 ويتضمن مبحثني: 
 املبحث األول: تعريف احلجية: 
، وقيل: 2دفع به اخلصم ، وقيل ما1احلجية نسبة إىل "احلجة" واحلجة يف اللغة: الدليل والربهان" 

 .3الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة
 .4ومجع حجة ُحجج وِحجاج 

 .5قصد، أو هبا يقصد احلق املطلوبومسيت بذلك ألهنا تُ 
، 7، وقيل: "الربهان"6وأما معناها يف االصطالح فكما يف اللغة أو قريب منه ، فقيل: "الدليل" 

، 9، وبعضهم خصها ابلدليل يف جمال اجلدل والنـزاع، فليس كل دليل حجة8وقيل:" املوصلة إىل التصديق"
 .10ا دل على صحة الدعوى"فقال: هي "اسم مل

ا تبني ذلك فاملراد ابحلجية احلكم بكون الشيء دلياًل شرعيًا يلزم األخذ مبقتضاه، كما هو إذ 
االستعمال الشائع هلذا املصطلح عند أهل العلم، ومنه قوهلم: "حجية خرب اآلحاد"، و"حجية قول 

 الصحايب". و"حجية مفهوم املخالفة"، و"عدم حجية املرسل". و"اختلف يف حجية االستصحاب".

                                      
 .2/228، وراجع: لسان العربة47، واملصباح املنري ص:2/17انظر: اتج العروس  1 

 2/17، واتج العروس 2/228انظر: لسان العرب  2 

 .2/228انظر: لسان العرب  3 
 انظر: املصدر السابق، الصحيفة نفسها. 4 
 2/228ولسان العرب ، 2/30انظر: مقاييس اللغة  5 
 .96، والتعريفات للجرجاين ص:171، وإحكام الفصول للباجي ص:1/41اإلحكام  البن حزم  6 
 406، والكليات ص:29معرفة احلجج الشرعية للبزدوي ص: 7 
 .1/118معجم مقاليد العلوم  8 
 .1/133انظر: العدة  9 
 .96 ص:ين. والتعريفات للجرجا48، وراجع: الكافية يف اجلدل ص : 1/133العدة  10 
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 املبحث الثاين: تعريف الظن واملصطلحات اليت هلا به صلة.
 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: تعريف الظن.
 املعىن اللغوي: 

 .2ظنون عه، ومج1الظن اسم ومصدر للفعل ظن
 وهو يف اللغة يستعمل يف معان متعددة، يهمنا منها ثالثة معان، هي:

 دري أفيها ماء أم ال، وقوهلم: الدين الظّنون، وهو الذي ال: ومنه قوهلم: الظنون، وهي البئر ال ي 3الشك -1
ْهُر َوَما  يدري أيقضى أم ال، وقوله تعاىل:  َيا ََنُوُت َوََنَْيا َوَما يـُْهِلُكَاا ِإالا الدا نـْ َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالا َحَياتـَُاا الدُّ

 .5هم إال يف ظن وشك( ما)هـ(: 310ت)ال ابن جرير الطربي ق 4(هَلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالا َيظُاُّوَن 
: مظنة الشيء. وهو موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، م، ومنه قوهل6" االحتمال الراجح"  -2 

 .7قال الشاعر: فإن يك عامٌر قد قال جهاًل فإن مظنة اجلهل الشباب
، 8(َعا ِإْن ظَااا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اَّللِا َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللِا َفاَل ُجَااَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـَراجَ  وقوله تعاىل:  

، وتعقب من قال إن معناها أن أيقنا، أبن ذلك ال 9إن رجعوا مطمعاً أن يقيما حدود هللا(())قال ابن جرير: 
 .10هو كائن إال هللا وجه له، ألن أحداً ال يعلم ما

                                      
 .13/272انظر: لسان العرب  1 
 .9/271. واتج العروس 13/272انظر: لسان العرب  2 
 .9/271. واتج العروس 13/272،ولسان العرب 3/463اللغة  مقاييسانظر:  3 
 ( من سورة اجلاثية.24اآلية رقم ) 4 
 9/7383تفسري الطربي  5 
 .2/461 راجع : التفسري البسيط للواحدي و،9/271انظر اتج العروس  6 
 .13/274انظر: لسان العرب  7 
 ( من سورة البقرة.230من اآلية رقم ) 8 
 .2/1300تفسري الطربي  9 
 .2/1300انطر: تفسري الطربي  10 



 دراسة أتصيلية تطبيقية -حجية الظن     
 هللا بن سعد آل مغريةعبد 

294 

والشواهد من أشعار العرب وكالمها على أن الظن يف )) ي:، قال ابن جرير الطرب  1"اليقني" -3 
 ومنها قول الشاعر: 2معىن اليقني أكثر من أن حتصى((

 سراهتم يف الفارسي املسّردِ   فقلت هلم ظُاوا أبلفي مدجج 
 .3أراد: أيقنوا، ألنه إمنا خيوف العدو ابليقني ال ابلشك

 
الاِذيَن َيظُاُّوَن أَنـاُهْم ُماَلُقو َرّبِِّْم َوأَنـاُهْم ِإلَْيِه اىل: ، ومن شواهده: قوله تع4((وهو يف القرآن كثري))

َها َمْصرِفًاوقوله تعاىل: 5(رَاِجُعونَ   6(َورََأى اْلُمْجرُِموَن الاااَر َفظَاُّوا أَنـاُهْم ُمَواِقُعوَها َوََلْ َيَُِدوا َعاـْ
 .7(َيهْ ِإيّنِ ظَاَـْاُت َأيّنِ ُماَلٍق ِحَسابِ وقوله تعاىل: 

 املعىن االصطالحي: 
 .8جتويز أمرين أحدمها أظهر من  اآلخر))عرف الظن يف االصطالح بعدة تعريفات، أشهرها أنه:  

 وقوله: "جتويز أمرين" أخرج العلم والقطع واليقني، ألهنا ال حتتمل إال أمراً واحداً. 
وي فيه االحتماالت، والوهم وقوله: "أحدمها أظهر من اآلخر" أخرج الوهم والشك، ألن الشك تست

 هو االحتمال املرجوح.

                                      
 .9/271. واتج العروس 13/272،ولسان العرب . 3/463انظر: مقاييس اللغة  1 
 .1/375تفسري الطربي  2   
 .13/272العرب ، ولسان3/462انظر: مقاييس اللغة 3 
 .539، وانظر: املفردات ص:3/462مقاييس اللغة 4 
 ( من سورة البقرة.46اآلية رقم ) 5 
 ( من سورة الكهف.53اآلية رقم ) 6 
، واملفردات 2/459، والتفسري البسيط للواحدي1/375( من سورة احلاقة. انظر تلك اآلايت وغريها يف تفسري الطربي 20اآلية رقم ) 7 

 539ص:
، وإحكام 1/82. والعدة 1/10، وانظر: هذا التعريف مع اختالف يسري يف املعتمد 1/150، وشرح اللمع  148حلدود البن فورك ص: ا 8 

والكاشف  عن أصول الدالئل  151واحلدود الكالمية للصقلي ص / 1/57، والتمهيد أليب اخلطاب 1/18، وقواطع األدلة 171الفصول ص/
 .1/74والبحر احمليط  1/30، واإلحكام لآلمدي  1/85احملصولو  20وفصول العلل للرازي ص :

وبيان  1/161، وشرح خمتصر الروضة للطويف 63وشرح تنقيح الفصول ص / 33وانظر تعريفات أخرى يف كتاب يف أصول الفقه لالمشي ص/
 1/74، وشرح الكوكب املنري 1/74، والبحر احمليط 1/54املختصر 



 جملة العلوم الشرعية                                               
 هـ3311اخلامس والعشرون شوال العدد 

295 

 املطلب الثاين : تعريف املصطلحات اليت هلا صلة ابلظن:
هناك مصطلحات هلا صلة مبصطلح الظن، ترد كثرياً يف كالم أهل العلم، فنحتاج إىل أن نعرف 

برزها:"القطع" و معانيها ومدلوالهتا االصطالحية، لتتبني لنا حقيقة الظن االصطالحية جبالء، وأ
 "العلم"،و"اليقني" و"الوهم"و"غلبة الظن".

 القطع اصطالحاً:  تعريف
 .2عن دليل( الناشئنفي االحتمال . و))1نفي االحتمال أصاًل((عرف القطع بتعريفات منها أنه:  
عن دليل، هل  الناشئوهذا االختالف بني التعريفني مبين على اخلالف يف االحتمال البعيد غري  

 .3ر يف القطعية؟يؤث
 وهري بني القطع والظن هو تطرق االحتمال إىل الظن دون القطع.وهبذا يتبني أن الفرق اجل 

 تعريف العلم اصطالحاً: 
، 4اختلف األصوليون وغريهم يف تعريف العلم، فمنهم من يرى أنه ال حيد، ومنهم من يرى أنه حيد 

صفة )، ومنها 5هو به( وهو تعريف اجلمهور علوم على مامعرفة امل)وقد ذكر يف ذلك تعريفات كثرية، منها: 
 .6(مييز املتصف هبا متييزاً جازماً مطابقاً ال حيتمل  النقيض

 إذاً فالعلم جزم ال تردد فيه والظن ال جزم فيه.
 تعريف اليقني اصطالحاً:

 .1اختلف يف تعريفه بني األصوليني والفقهاء، فهو عند األصوليني:"االعتقاد اجلازم"

                                      
 1/61شرح التلويح على التوضيح  1 
 .3/210، واإلهباج 3/29املصدر السابق الصحيفة نفسها، وانظر تعريفات أخرى يف شرح خمتصر الروضة  2 
 1/128وكشف األسرار  2/463، وروضة الناظر  166، وراجع املنخول ص:26 -1/18انظر: القطع والظن عند األصوليني  3 

 .32-1/24وأصول الفقه البن مفلح  1/29واألحكام لآلمدي ،  1/36، والتمهيد أليب اخلطاب 1/146انظر: شرح اللمع  4 
، والكافية يف 1/13، وقواطع األدلة 1/150، وشرح اللمع  170، وإحكام الفصول ص: 1/76، والعدة76انظر: احلدود البن فورك ص: 5 

، والبحر 20الئل للرازي ص:، والكاشف عن أصول الد1/36، والتمهيد أليب اخلطاب 1/108والتلخيص يف أصول الفقه  25اجلدل ص:
 .1/53احمليط 

واألحكام البن حزم  79-1/77، وانظر تعريفات أخرى للعلم يف :العدة 1/30، وانظر: األحكام لآلمدي1/61شرح الكوكب املنري  6 
 .1/54، والبحر احمليط 1/38
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 .2وبعضهم يزيد قيد مطابقة الواقع
 .3وعند الفقهاء: "االعتقاد الراجح املتناول للقطع والظن"

وعليه فالفرق بني اليقني عند األصوليني والظن، هو وجود اجلزم يف اليقني وانتفاؤه يف الظن، وأما عند الفقهاء 
 فقد يستعملونه ويريدون به الظن، فبينهما عموم وخصوص مطلق.

 بة الظن اصطالحاً: تعريف غل 
 5أي زايدة قوة أحد التجويزين على اآلخر 4قوة أحد التجويزين على اآلخر()غلبة الظن:  

 وهذا يعين أن "غلبة الظن" ظن، ألهنا أحد أنواعه.
 . وهو سائغ بناء على رأي اجلمهور6واستعمال هذا املصطلح أمر شائع عند الفقهاء واألصوليني

 .7القائل: إن الظن يتفاوت
 تعريف الشك اصطالحًا:

ال  أمرين جتويزجتاه فقهي، فاألصويل أن الشك هو:)هناك اجتاهان يف تعريف الشك: اجتاه أصويل وا
الحتماالت ا ر، سواء تساوت. والفقهي أنه: مطلق الرتدد بني احتمالني أو أكث8مزية ألحدمها على اآلخر(

 .9أو رجح أحدمها
شك عند الفقهاء دون األصوليني، لكن هناك من وبناء على ذلك يدخل الظن يف مسمى ال

 .1احملققني من منع أطراد هذا االستعمال عند الفقهاء، بل كثرياً ما يفرقون بينهما
                                                                                                                

 197/.1، وكشف األسرار1/129، وروضة الناظر 138،  1/135انظر املستصفى  1 
 .979، والكليات ص:268، والتعريفات للجرجاين ص:1/20بيان املختصر  انظر: 2 
 .1/91، واجملموع شرح املهذب 1/73انظر: الشرح الكبري للرافعي 3 
 1/19، وقواطع األدلة 149، وانظر: احلدود البن فورك ص 1/57التمهيد أليب اخلطاب  4 
 1/83، والعدة 171انظر: إحكام الفصول ص:  5 
 .1/61، والتمهيد أليب اخلطاب 2/864،882،866، والربهان 1/83، والعدة 1/150ح اللمع انظر: شر  6 
 .1/75، والبحر احمليط 334واملنخول ص:  1/83انظر: العدة 7 
، وقواطع األدلة 171، وانظر: أحكام الفصول ص/1/151، وشرح اللمع 1/57، والتمهيد 1/83، والعدة 149احلدود البن فورك ص:  8 
، واملنشور يف 20والكاشف عن أصول الدالئل للرازي ص: 36، وأصول الفقه لالمشي ص/:151قلي ص:صواحلدود الكالمية لل، 1/18

 .1/193، وغمز عيون البصائر 75واألشباه والنظائر للسيوطي ص: 1/306، والقواعد للحصين 1/255القواعد
 .4/62، وبدائع الفوائد البن القيم 1/77انظر: اجملموع للنووي 9 
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 تعريف الوهم اصطالحاً:
، وقيل: جتويز أمرين أحدمها أضعف من 2الوهم يف اصطالح األصوليني: هو االحتمال املرجوح

جهة أنه مل يصرح أن االحتمال األضعف هو الوهم وأيضاً يدخل فيه  ، وهذا التعريف فيه خلل من3اآلخر(
نه يشتمل على معىن أضعف من مقابله ولكن ميكن أن يقال: أن تصرحيه ابالحتمال األضعف ألالظن، 

 وتقدميه ابلذكر إشارة إىل انه يريد ابلوهم االحتمال األضعف.
 هو الظن.فالوهم هو الطرف املرجوح املقابل للطرف الراجح الذي 

 الفصل األول
 حجية الظن

الشريعة تلزمنا شرع أي أن لكون الظن حجة بقى أن نعرف هل هو حجة يف ابعد أن عرفنا معىن  
 ابألخذ مبقتضى أمر ظين؟.

 لة أنبه على أمرين:قبل الشروع يف هذه املسأ
 .4وهذا من املسلمات الضرورية أوهلما: أن القطع حجة يف الشرع

 املواضع اليت ميكن أن يقع فيها الظن يف جمال األحكام الشرعية هي : أبرزالثاين: أن 
 أدلة األحكام الشرعية اإلمجالية والتفصيلية وذلك من حيث ثبوهتا أدلة شرعية. -1
 داللة األدلة الشرعية. -2
 حتقيق مناط احلكم الشرعي. -3
 أدلة وقوع األحكام الشرعية. -4

 يف املسألة:إذا تبني ذلك فقد آن أوان الشروع 

                                                                                                                
 75، واألشباه والنظائر للسيوطي ص /2/255ور يف القواعد ث، واملن1/26انظر: بدائع الفوائد  1 
، وشرح  75واألشباه والنظائر للسيوطي ص / 2/255ور ث، واملن1/80، والبحر احمليط  1/54وبيان املختصر  1/78انظر: اجملموع للنووي  2 

 .266يف التعريفات للجرجاين ص:، وانظر: إطالقات أخرى  1/74الكوكب املنري 
 1/193غمز عيون البصائر  3 
 3/15واملوافقات  20/257راجع: جمموع الفتاوي  4 
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 املبحث األول: األقوال احملكية يف املسألة.
 حكي يف حجية الظن قوالن:

 القول األول: إن الظن حجة يف الشرع
 وهو مذهب مجاهري أهل العلم.

 وحكى كثريون اإلمجاع على حجيته.
 ذكرانه إمجاع الصحابة رضي هللا .. فقد تبني مبجموع ما )هـ(:  478ت)قال أبو املعايل اجلويين 

 .1هم على العمل ابلرأي والنظر يف مواقع الظنعدعنهم والتابعني ومن ب
 .2(وقد ثبت إبمجاع الصحابة اتباع الظن الغالب( ))هـ(: 505ت(وقال الغزايل 
 .3وابالتفاق علم اليقني ليس بشرط لوجوب العمل وال جلوازه)هـ(: 490ت)ي سوقال السرخ
 .4 الدين مبجرد الظن جائز إبمجاع األمة(.. أن احلكم يف)هـ(: 606ت)وقال الرازي 

وأما .. الظاهر فهذا جيب العمل به يف األحكام ))هـ(:  728ت)اإلسالم ابن تيمية شيخ وقال 
 .5الشرعية ابتفاق العلماء املعتربين(

 ابلظاهر الظن. -رمحه هللا–ويريد 
 .6(انعقد على وجوب العمل ابلظن( اإلمجاع ))هـ(: 794ت)وقال الزركشي 

لإلمجاع  ))-معلاًل اإلمجاع على العمل خبرب الواحد –هـ( 861ت)وقال كمال الدين بن اهلمام 
 .7(على وجوب العمل ابلظن(

                                      
 2/502الربهان  1 
 202شفاء الغليل ص: 2 
 .2/141أصول السرخسي  3 
 .12/282مفاتيح الغيب  4 
 .20/259جمموع الفتاوى  5 
 .6/131البحر احمليط  6 
. وقواعد األحكام يف مصاحل األانم 1/152، والذخرية  للقرايف  3/317، وانظر: اإلحكام لآلمدي 3/79التحرير التحرير بشرحه تيسري 7 
، وإرشاد 3/79،  1/12، وتيسري التحرير 365،  2/359، والتقرير والتحرير 1/39، واإلهباج 8/3650وهناية الوصول  2/62

 .1/460الفحول
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خرب : كما ميكن استنباط اإلمجاع على حجية الظن من حكاية اإلمجاع على حجية بعض أنواعه ك
 .3، ووجوب العمل ابلراجح2. والقياس 1الواحد

 األصوليني. وصرح حبجيته مجهرة من
 5(وغلبة الظن يف الشرع توجب العمل()): 4قال الشاشي

عن أمارة مقتضية للظن وهلذا جيب  الظن طريق للحكم إذا كان))هـ(: 458ت)وقال أبو يعلى 
 .6العمل خبرب الواحد.. (

إن هللا سبحانه قد بىن االجتهاد يف األحكام الشرعية على أمارات ))هـ( 513ت)وقال ابن عقيل
 .7((مون معها إصابة اخلطأمأية غري قطعية ، وال /ظن

 .8((واجب االتباع يف الشرعهـ(:))الظن 631)ت وقال اآلمدي
 .9((وليس املطلوب إال الظن الغالب والعمل به متعني ))هـ( : 751ت)وقال ابن القيم 

 .10(ما علم من وجوب العمل ابلظن( ى.. عل:))هـ( 771ت)وقال ابن السبكي 
 .1(العمل ابلظن على اجلملة اثبت يف تفاصيل الشريعة())هـ(: 790ت) وقال الشاطيب

                                      
، ورفع احلاجب 1/389والربهان 338، وأحكام الفصول ص:2/590، وشرح اللمع2/591، واملعتمد1/551انظر: أصول اجلصاص 1 
 1833،  4/1828، والتحبري شرح التحرير 1/507
، وبذل النظر 3/385، والتمهيد أليب اخلطاب 2/244، والوصول إىل األصول البن برهان4/42، وقواطع األدلة 1/323انظر، شرح العمد  2 

 .2/119، والتلويح على التوضيح 385ول ص:، وشرح تنقيح الفص591ص:
، 4/132وكشف األسرار  8/6503، وهناية الوصول 420، وشرح تنقيح الفصول ص:2/741، والربهان733انظر: أحكام الفصول ص: 3 

 4145،  8/4143لتحريرلتحبري شرح اوا 6/130والبحر احمليط 
يف التدريس من أبو علي، فقيه أصويل تفقه على أيب احلسن الكرخي وخلفه و: أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي احلنفي نظام الدين ه 4 

، ومعجم 58والفوائد البهية ص: 1/262، واجلواهر املضية  4/392هـ انظر: اتريخ بغداد  344سنة  -رمحه هللا-: تويفمصنفاته أصول الشاشي
 1/201األصوليني

 .338أصول الشاشي ص: 5 
 1/83العدد 6 
 5/302الواضح7 
 3/317األحكام 8 
 4/148إعالم املوقعني  9 
 2/171اإلهباج  10 
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ن الذي مبعىن الطرف الراجح فهو متعبد به قطعاً بل أكثر األحكام ))وأما الظهـ(  1182ت)وقال الصنعاين
 .2الشرعية دائرة عليه(

 القول الثاين : إن الظن ليس حجة يف الشرع.
 تكلمني.ملوهو مذهب الظاهرية وبعض ا

 .3هـ( 716ت)نسبه إليهم الطويف 
.. إن الظن ابطل بنص حكم )) -أيضاً  -، وقال4(()) وال حيل احلكم ابلظنهـ(: 456ت)وقال ابن حزم 

النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه أكذب احلديث وبنص قول هللا تعاىل: إن الظن ال يغين من احلق شيئاً، فالظن 
 .5هو ابطل(بنص القرآن ليس حقاً ، فإذا ليس حقاً ف

 6هـ( والقاشاين270ت)وهو مقتضى مذهب من أنكر حجية خرب الواحد أو القياس كـ كداود بن علي 
، ألن 3وجعفر بن مبشر 2وجعفر بن حرب 1سكايفهـ( واال231ت)ملعتزلة كالنظام ومجاعة من ا 7والنهرواين

                                                                                                                
 .2/26املوافقات 1 
وشرح    1/379وشرح العمد 1/20116/324صاص ( وانظر: أصول اجل1هامش رقم ) 1/71حاشية الصنعاين على احمللى البن حزم  2 

وتقومي . 121صواحملصول البن العريب  88،  1/87، وفضائح الباطنية للغزايل 741،796، 510،517، 2/493، والربهان1/158اللمع
، 4/371وجمموع الفتاوى  151، 68280/111، 4/608/163، واحملصول للرازي1/241، والوصول إىل األصول البن برهان 18األدلة ص:

لتوضيح على وا419،/3/334، ورفع احلاجب  2/65، وإغاثة اللهفان  5/573، وزاد املعاد 16/217،واجلامع ألحكام القرآن24/293
، والقواعد للمقري  2/31واالعتصام  3/436،   75،  1/74، والبحر احمليط 2/111،  1/32والتلويح على التوضيح  1/32التنقيح

، 4/331، وشرح الزرقاين 4/152، وشرح الكوكب املنري 4،  والقواعد والفوائد األصولية ص:3/26، 2/260، واملوافقات  295،  1/294
، 584وشرح املنهج املنتخب  إىل قواعد املذهب ص: 1/210، وتوضيح األفكار للصنعاين  1/104لصنعاين لمل اآلشرح بغية وإجابة السائل 

 .2/386، وحاشية  ابن عابدين 2/159، وحاشية العطار على احمللي  2/19وفواتح الرمحوت 
 3/360انظر: شرح خمتصر الروضة  3 
 .1/71احمللى  4 
 523،  2/522اإلحكام 5 
– هو : حممد بن إسحاق القاشاين، ابو بكر، كان ظاهرايً مث صار شافعياً من مؤلفاته، الرد على داود يف إبطال القياس، وأصول الفتيا تويف 6 

 9/41ومعجم املؤلفني  2/20وهدية العارفني 267: الفهرست البن الندمي ص:  رانظ  280سنة  -رمحه هللا
لنهرواين فقيه أصويل لغوي أخباري تفقه على مذهب حممد بن جرير الطربي وويل ببغداد له: احلدود بن محيد اعاىف بن زكراي بن حيىي هو: امل 7 
هـ. انظر/ الفهرست البن الندمي 390ابلنهروان سنة  -رمحه هللا– أصول الفقه، وتفسري القرآن،و"املرشد يف الفقه"، وغريها تويف يفالعقود و 

 12/302، ومعجم املؤلفني 16/554، وسري أعالم النبالء 292ص:
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 دلة األقوال يف املسألة ومااقشة ماأ -املبحث الثاين.4من مآخذهم : أهنما ظنيان والظن ال يعترب يف الشرع
 يستحق املااقشة ماها:

 أدلة القول األول:
 أييت:  استدل القائلون حبجية الظن يف الشرع أبدلة، أبرزها ما

 األدلة يف القرآن الكرمي:
 َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللِا يـُبَـيِّاُـَها ِلَقْوٍم َفاَل ُجَااَح َعَلْيِهَما َأْن يـَتَـَراَجَعا ِإْن ظَااا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اَّللاِ )قوله تعاىل:  -1

 5(يـَْعَلُمونَ 

وجه الداللة: أن هللا سبحانه علق إابحة تراجعهما على ظنهما إبقامة حدود هللا والظن هنا على اببه  
 ، وهذا يدل على أن الظن معترب يف الشرع.6يف تغليب أحد اجلائزين

ْعتُ )قوله تعاىل:  -2 ًرا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبنيٌ َلْواَل ِإْذ َسَِ ُفِسِهْم َخيـْ  .7(ُموُه َظنا اْلُمْؤِمُاوَن َواْلُمْؤِمَااُت أِبَنـْ
على ظن اخلري أبنفسهم، وأن ينفوا ما مسعوه يف أحدهم بناء على  املؤمننيوجه الداللة: أنه سبحانه حض 

 .1ذلك الظن، مما يدل على أن الظن معمول به يف الشرع

                                                                                                                
هو: حممد بن عبد هللا االسكايف البغدادي املعتزيل أبو جعفر، متكلم قبل الف يف علم الكالم سبعني كتاابً، من مؤلفاته: القاضي بني  1 

ومعجم املؤلفني  284،  195، 64، وفضل االعتزال وطبقات املعتزلة ص 1/150األنساب  رهـ انظ 240سنة  -رمحه هللا–املختلفة، تويف 
10/200. 

هو: جعفر بن حرب اهلمداين البغدادي، من رؤوس املعتزلة، تنسب إليه واىل جعفر بن مبشر فرقة اجلعفرية، دس علي أيب اهلذيل العالف، من  2 
 7/162: اتريخ بغداد ه انظر236سنة -رمحه هللا–مصنفاته: " االيضاح" و " األصول اخلمسة اليت بىن عليها اإلسالم"، و" املسرتشد، تويف 

 ـ3/136ومعجم املؤلفني  2/67واألنساب 
هـ 234سنة  -رمحه هللا –هو: جعفر بن مبشر بن أمحد الثقفي البغدادي من رؤوس املعتزلة ، أبو حممد ، له مصنفات يف علم الكالم، تويف  3 

 3/143، ومعجم املؤلفني  2/62واألنساب  7/162انظر : اتريخ بغداد 
، وشرح اللمع  1313،  129 0، 1284،  4/1283،  874،  861،  858، 3/857والعدة  285-1/281ح العمد انظر: شر  4 
 – 4/9،  268،  2/265وقواطع األدلة  496،  2/490،  391،  390، 1/388، والربهان  779،  761،  760،  587،  2/600

 249،  233، 171،  170،  2/163وصول إىل األصول ، وال 371،  366،  65،  46،  38،  3/35تمهيد أليب خطاب لوا 14
 .3/603وشرح خمتصر الروضة للطويف  50-4/9واألحكام لآلمدي 

 (من سورة البقرة.230من اآلية رقم ) 5
 119، وتفسري النسفي ص :1/333، وأحكام القرآن البن فرس 2/1300انظر تفسري الطربي  6 

 ( من سورة النور.12قم )ر اآلية  7 
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ُ )اىل قوله تع -3 يٌل َواَّللا ٌر َجَِ ُفُسُكْم َأْمًرا َفَصبـْ َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل َبْل َسواَلْت َلُكْم أَنـْ
 .2(اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ 

وجه الداللة: أن يعقوب عليه السالم استدل على كذب أبنائه ببعض األمارات املفيدة للظن، كسالمة 
 . فدل على أن الظن كاف يف الشرع.3من التخريقالقميص 

قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِِن َعْن نـَْفِسي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدا ِمْن قـُُبٍل )قوله تعاىل:  -4
( فـََلماا 27)َبْت َوُهَو ِمَن الصااِدِقنَي ( َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدا ِمْن ُدبٍُر َفَكذَ 26)َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبنَي 

( يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْستَـْغِفِري 22)رََأى َقِميَصُه ُقدا ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِإناُه ِمْن َكْيدُِكنا ِإنا َكْيدَُكنا َعِظيٌم 
 .(3ِلَذْنِبِك ِإناِك ُكْاِت ِمَن اخْلَاِطِئنيَ 

امرأة العزيز مبا ادعاه يوسف عليه السالم مبقتضى أمارة مفيدة للظن، وهي قّد  وجه الداللة: أنه حكم على
 . فدل على أن الظن حجة يف األحكام.5القميص من جهة الدبر

ُ نـَْفًسا ِإالا ُوْسَعَها)وقوله : . 6(َكلُِّف نـَْفًسا ِإالا ُوْسَعَهاتُ َواَل )قوله تعاىل:  -6  .7(اَل ُيَكلُِّف اَّللا
يِن ِمْن َحَرجٍ وَ ): وقوله ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرجٍ ):وقوله، 2(َما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ وحنوها من ، 9(َما يُرِيُد اَّللا

 اآلايت.
ووجه الداللة: أهنا نصت على أن التكليف حبسب الوسع، وإن احلرج منفي يف دين هللا، وال خيفى  

دثة خارج عن الوسع، فيكون منفياً، مما يدل على أن الظن كاف أن حتصيل اليقني والقطع يف حكم كل حا
 .1يف إثبات األحكام الشرعية

                                                                                                                
 .2/505: القطع والظن عند األصوليني  انظر 1 

 ( من سورة يوسف18اآلية ) 2 

 9/99انظر: اجلامع ألحكام القرآن  3 

 ( من سورة يوسف29-26اآلايت ) 4 

 .9/115انظر: اجلامع ألحكام القرآن  5 

 ( من سورة البقرة.233من اآلية رقم ) 6 

 ( من سورة البقرة286من اآلية رقم )7 

 ( من سورة احلج.78)من اآلية رقم  8 

 املائدة.( من سورة  6من اآلية رقم )9 
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 األدلة من الساة واألثر:
تواتراً معنوايً من بعثه آحاد الرسل إىل النواحي واألطراف وامللوك  -صلى هللا عليه وسلم–ما تواتر عنه  -1

أحكام الشريعة، كما كان يبعث آحاد اجلواسيس والعيون إىل ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر الدين، وليعلموهم 
أرض العدو، ويعتمد على أخبارهم، وهذا يدل داللة قاطعة على أن الظن كاف يف إقامة احلجة على 

 .2املكلفني
 نوقش من وجهني:

األول : أنه جيوز أن يكون قد بعثهم إىل أولئك يف أحكام علموها بطريق التواتر قبل بعث الرسل  
 .3إليهم

كان فيه تواتر،  أجيب: أبنه لو كان يف تلك األحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه، كما علمنا سائر ما 
 .4وملا مل ينقل إلينا ومل نعلمه دل على أن مل يكن يف تلك األحكام تواتر

ابلعقل وال  بعثهم للدعوة إىل اإلميان وحنوه من األحكام اليت تعلم -صلى هللا عليه وسلم-الثاين: أنه  
 .5تتوقف على الرسل واألنبياء

أجيب: أن وجوب اإلميان وحنوه من األحكام إمنا تعلم من جهة الشرع، كسائر األحكام الشرعية، مث إهنم قد 
 بعثوا أبحكام أخرى كتفاصيل الفرائض والزكوات والدايت، وحنوها مما ال يعلم إال ابلشرع ابالتفاق.

 .6" ما أظن فالانً وفالانً يعرفان من ديننا شيئاً  -صلى هللا عليه وسلم -قوله -2
لى ظنه، ومن هنا حكم عليهما بعدم املعرفة بناء ع -صلى هللا عليه وسلم –وجه الداللة: أن النيب  

 .7يكون من الظن هـ( بقوله: ابب ما256تبوب عليه البخاري )

                                                                                                                
 2/141راجع أصول السرخسي  1 

 .4/371، والواضح البن عقيل  272-2/270، وقواطع األدلة  1/389، والربهان 3/863انظر: العدة  2 

 4/371، والواضح  2/589انظر: شرح اللمع  3 

 4/237، والواضح  2/589انظر: شرح اللمع  4 

 

 2/590انظر: شرح اللمع 5 

 (6067أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث عائشة رضي هللا عنها )6 
 .2/505، والقطع والظن عند األصوليني8/16انظر: صحيح البخاري  7 
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أو أربع وأكثر ظنك على أربع، :"إذا كنت يف صالة فشككت يف ثالث -صلى هللا عليه وسلم–قوله  -3
 .1تشهدت مث سجدت سجدتني، وأنت جالس قبل أن تسلم

 .2وجه الداللة: أنه صلى هللا عليه وسلم اعترب الظن يف أشرف العبادات، وهو الصالة 
 .3: "يقول هللا تعاىل: أان عند ظن عبدي يب-صلى هللا عليه وسلم -قال -4

 الظن به، مبعىن ترجيح الرجاء على اخلوف. وجه الداللة: أنه سبحانه أمر بتحسني 
 .4وهذا يدل على أن للظن يف الشرع اعتباراً 

: أن رجـــاًل اســـتكره امـــرأة علـــى الـــزان وهـــرب، فـــانطلق عصـــابة مـــن -رضـــي هللا عنـــه-عـــن وائـــل بـــن حجـــر -5
 صلى عليـه املهاجرين فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، وأتوها به فقالت: نعم هو، فأتوا به رسول هللا

 رسول هللا أان صاحبها، فقال هلا:  وسلم، فلما أمر به لريجم قام صاحبها الذي وقع عليه، فقال: اي
 .5اذهيب فقد غفر هللا لك وقال للرجل قواًل حسناً، وقال للرجل الذي وقع عليها:ارمجوه

 .6أن الظن معترب يف الشرع عمل بظن املرأة، مما يدل على -صلى هللا عليه وسلم-ووجه الداللة: أنه 
نوقش: أبن ظاهر احلديث مشكل، إذ ال يستقيم األمر ابلرجم مـن غـري إقـرار وال بينـة، وقـول املـرأة ال  

 يصـــلح بّينـــة، بـــل هـــي الـــيت تســـتحق أن حتـــد حـــد القـــذف، فلعـــل املـــراد أنـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم قـــارب أن 
 .7أيمر به

                                      
ه الكربى ( والنسائي يف سنن1028(،وأبو داود يف سننه )1/428من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أخرجه أمحد يف مسنده ): 1 
. قال أبو داود : رواه عبد الواحد عن خصيف ومل يرفعه ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك 2/355( والبيهقي يف السنن الكربى 1/210)

 واسرائيل واختلفوا يف الكالم يف منت احلديث ومل يسندوه، وقال البيهقي: هذا غري قوي وخمتلف يف رفعه ومتنه.

 .4/69لكبري البن قدامة ، والشرح ا1/72ين على احملل صنعاانظر: حاشية ال 2 

 (7405من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أخرجه البخاري يف صحيحه ) 3 

 .2/506، والقطع والظن عند األصوليني 13/397انظر: فتح الباري  4 

حسن غريب صحيح، وحسنه األلباين، وهو ( قال الرتمذي : هذا حديث 1454ننه )س( والرتمذي يف 4379أخرجه أبو داود يف سننه ) 5 
وسلسلة  3/88وتذكرة احلفاظ  53،  1/52ة يمنظافة إسناده ، انظر: الطرق احلكظاهر صنيع ابن القيم، وقال الذهيب: حديث منكر جداً مع 

 567-2/565األحاديث الصحيحة 

 .2/506انظر: القطع والظن عند األصوليني  6 

  . 12/43نظر:  عون املعبود  ا7 
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 بشــر، وإنــه أيتيــين اخلصــم فلعــل بعضــكم أن يكــون أبلــغ مــن بعــض : إمنــا أان-صــلى هللا عليــه وســلم -قولــه -6
فأحســب أنــه صــدق، فأقضــي لــه بــذلك، فمــن قضــيت لــه حبــق مســلم، فإمنــا هــي قطعــة مــن النــار فليأخــذها أو 

 .1فليرتكها
وجــه الداللــة: أنــه يــدل علــى أن القضــاء مبــين علــى الظــن احلاصــل عــن بينــات املتنــازعني، إذ لــو كــان  

 .2جاز أن يكون احملكوم به قطعة من النار مقطوعاً به ملا
صـلى –قال: جاء رجل من حضر موت ورجل مـن كنـدة إىل النـيب  -رضي هللا عنه –عن وائل بن حجر  -7

رض يل كانــت أليب، فقــال الكنــدي: رســول هللا إن هــذا قــد غلبــين علــى أ فقــال احلضــرمي: اي -هللا عليــه وســلم
للحضـرمي: إلـك بينـة،  -صـلى هللا عليـه وسـلم-، فقال رسـول هللاهي أرضي يف يدي أزرعها ليس له فيها حق

حلــف عليــه ولــيس يتــورع مــن  رســول هللا إن الرجــل فــاجر ال يبــايل علــى مــا قــال: ال، قــال: فلــك ميينــه قــال: اي
 شيء.

أما لئن حلف  ملل أدبر:-صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا فانطلق ليحلف،،3ليس لك منه إال ذلك
 .لماً ليلقني هللا وهو عنه معرضليأكله ظ على

حكم للكندي بناء على الظن املستفاد من ميينه ويده ولو  –صلى هللا عليه وسلم  –وجه الداللة: أن النيب 
 كان مقطوعاً به  ملا قال: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً.

ال، لعله أن يكون يصلي،  عن أيب سعيد اخلدري.. وفيه قال خالد بن الوليد: أال أضرب عنقه؟ قال: -8
: إين مل -صلى هللا عليه وسلم –ليس يف قلبه، قال رسول هللا  فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما
 .4أومر أن أنقب قلوب الناس وال أشق بطوهنم

                                      
 (1713( ومسلم يف صحيحه)2458متفق عليه من حديث أم سلمة رضي هللا عنها، أخرجه البخاري يف صحيحه ) 1 

 .420،  4/421املنري  وشرح الكوكب 8/3794ري شرح التحرير لتحبوا 1/71انظر: حاشية الصنعاين على احمللى 2 

( واحلديث استدل به املرداوي على حجية الظن، 1340مذي يف سننه)( والرت 3245( وأبو داود يف سننه )139أخرجه مسلم يف صحيحه ) 3  
 .8/3794: التحبري شرح التحرير رانظ

( واحلديث استدل به املرداوي على حجية الظن، انظر: 1064( ومسلم يف صحيحه )4352متفق عليه أخرجه البخاري يف  صحيحه) 4 
 8/3794التحبري شرح التحرير 
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قد أخرب أنه إمنا أومر أبن أيخذ الناس بظواهر أمورهم، واليت  -صلى هللا عليه وسلم–وجه الداللة: أن النيب 
 ختالف بواطنهم، وهذا عمل مبقتضى الظن.

بصروها، فإن جاءت به أكحل العينني سابغ األليتني يف املرأة املالعنة: " أ -يه وسلملصلى هللا ع–قوله  -9
: لوال ما -صلى هللا عليه وسلم–خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك فقال النيب 

 .1شأن مضى من كتاب هللا لكان يل وهلا
عن تلك املرأة أبمياهنا املفيدة براءهتا ظناً، مما يدل على أن الظن حجة يف  درء وجه الداللة: إن احلد

 الشرع.
 قال: حنن حنكم ابلظاهر وهللا يتوىل السرائر. -صلى هللا عليه وسلم –يروي أن النيب ما  -10

 .2وهذا احلديث استدل به مجاعة من األصوليني على حجية الظن
 .3ه مناقش بعدم ثبوته، بل ال أصل له، كما نص على ذلك مجاعة من احملققنيلكن

 ، منها األحاديث السابقة.4جياب: أبن معناه اثبت يف أحاديث صحيحةو 
كيف تصنع إن  بعثه إىل اليمن فقال:-صلى هللا عليه وسلم–عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أن النيب  -11

 تاب هللا، قال: فإن مل يكن يف كتاب هللا، قال فبسنة رسول هللا قال:عرض لك قضاء؟ قال: أقضي مبا يف ك
فإن مل يكن يف سنة رسول هللا ، قال: أجتهد رأيي وال آلو، فضرب رسول هللا صدري مث قال: احلمد هلل الذي 

 .5وفق رسول رسول هللا ملا يرضي رسول هللا
                                      

( واحلديث استدل به املرداوي على حجية الظن. انظر : التحبري 4748 عنهما أخرجه البخاري يف صحيحه )من حديث ابن عباس رضي هللا1 
 8/3793شرح التحرير

 .8/3791والتحبري شرح التحرير  3/73، ومنهاج الوصول للبيضاوي بشرحه اإلهباج 6/111انظر: احملصول 2 
لزركشي والعراقي ، وابن امللقن ، وابن حجر والسيوطي والسخاوي. انظر: املعترب يف ختريج الذهيب وابن كثري، وابن السبكي و منهم: املزي، وا 3 

، 109واملقاصد احلسنة ص  174، 3/175واإلهباج  1/181( ، وموافقة اخلرب اخلرب 248، هامش ) 99أحاديث املنهاج واملختصر ص:
 .1/192، وكشف اخلفا 110

 1/192وكشف اخلفا  110املقاصد احلسنة ص/، و 1/181انظر: موافقة اخلرب اخلرب  4 

( وقد اختلف العلماء يف هذا احلديث بسبب 1/72والدرامي يف سننه ) 4/543( وأبو شيبة يف مصنفه 1328أخرجه أمحد يف مسنده ) 5 
 وشيخ اإلسالم ابن تيميه زم والذهيب، وصححه آخرون كابن العريبمذي وابن اجلوزي وابن حجهالة راويه عن معاذ فضعفه مجاعة كالبخاري والرت 

ن معاذ، أو ألن الراوي عن معاذ هم أصحابه وهو طريق آخر صرح فيه ابلراوي عتفعت من ر وابن القيم وابن الوزير والشوكاين ألن اجلهالة قد ا
ذ البن حزم والنب 322جمروح. انظر: سنن الرتمذي ص: يعرف فيهم متهم أو كذاب أو  معروفون ابلعلم والدين والفضل والصدق، ال
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ذاً على اجتهاد رأيه فيما لو جيد فيه نصاً من  قد اثر معا  -صلى هللا عليه وسلم –وجه الداللة: أن النيب
 واالجتهاد إمنا يكون يف الظنيات.   -صلى هللا عليه وسلم –كتاب هللا أو سنة رسوله

 األدلة من اإلَجاع:
 هااك مسلكان يف تقرير دليل اإلَجاع على حجية الظن: 

 .1ه مجع من األصولينياملسلك األول: نقل إمجاع أهل العلم على حجية الظن يف الشرع، وقد نقل
وهذا ميكن مناقشته: بعدم التسليم ابنعقاد هذا اإلمجاع، فقد نقل يف حجية الظن خالف من الظاهرية 

 وبعض املعتزلة، وال إمجاع مع خالف بعض اجملتهدين.
 لكن جياب عنه: أبنه خالف متأخر، ظهر بعد انعقاد اإلمجاع واستقراره، فال يقدح يف انعقاده.

اين: نقل إمجاع أهل العلم على بعض وجوه الظن، وهذا يستلزم اإلمجاع على حجية الظن يف املسلك الث
 اجلملة.

 ومن أبرز تلك الوجوه:
، وهو إمنا 2حجية خري اآلحاد: نقل مجهرة من أهل العلم اإلمجاع على أن خرب اآلحاد حجة يف الشرع -1

 يفيد الظن، مما يدل على أن الظن حجة ابإلمجاع.

                                                                                                                
وتفسري ابن كثري  13/364وجمموع الفتاوي  3/5068/784وبيان الوهم واإليهام البن القطان  2/759والعلل املتناهية البن اجلوزي  115ص:

وحتفة  120-1/118وموافقة اخلرب اخلرب  66-63واملعترب يف ختريج أحاديث املختصر ص: 3/12 واإلهباج 1/202وإعالم املوقعني  1/4
 2/227وفتح القدير  7/367ذي األحو 

،  12/282ومفاتيح الغيب  1/152، والذخرية للقرايف 3/317، واألحكام لآلمدي  2/141وأصول السرخسي  2/502انظر : الربهان 1 
ر ، والتقري6/131والبحر احمليط  1/32لى التوضيح والتلويح ع1/158وشرح خمتصر الروضة  20/259، وجمموع الفتاوي 1/217واحملصول 
 ..1/460، وارشاد الفحول  3/79،  1/12، وتيسري التحرير  365،  2/359والتحبري 

 1/389، والربهان 338،  وأحكام الفصول ص:2/590وشرح اللمع  3/865والعدة  2/591، واملعتمد 1/551انظر: أصول اجلصاص  2 
 1833، 4/1828ر والتحبري شرح التحري 1/507ورفع احلاجب  4/267واحملصول  415وبذل النظر ص:
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 ن مااقشته من وجهني:وهذا ميك
 ، 1الوجه األول: عدم التسليم ابنعقاد اإلمجاع على حجية خرب اآلحاد، فقد حكي فيها خالف

 وال إمجاع مع خالف بعض اجملتهدين.
وجياب عنه: أبنه خالف مبتدع ظهر بعد استقرار اإلمجاع، أو صدر ممن ال يعتد خبالفه فال يقدح يف انعقاد 

 اإلمجاع.
عدم التسليم أبن خرب اآلحاد يفيد الظن، بل يقيد العلم، فال يلزم من اإلمجاع على حجية خرب الوجه الثاين: 

 اآلحاد اإلمجاع على حجية الظن.
-وجياب عنه أبحد أمرين: أوهلما: إثبات كونه ال يفيد إال الظن، كما هو مذهب كثري من األصوليني، والثاين

يفيد  وبعضها  آحاد معمول به يفيد العلم .بل بعضها كذلك:أنه ليس كل خرب -يف اجلواب وهو املعول عليه
الظن، ومازال أهل العلم يستدلون ابألخبار احلسان واملختلف فيها، وحنوها مما ال يقطع بصحته من غري 

 نكري.
، وهو إمنا يفيد 2حجة القياس: فقد حكى مجع من األصوليني إمجاع الصحابة والتابعني على حجيته -2

 .4األقل بعض أنواعه ال تفيد إال الظن ، أو على3الظن
والسلف من ذم اتباع الرأي  بةاع، ألهنا معارضة بل نقل عن الصحانوقش : بعدم صحة حكاية هذا اإلمج

 .5يف الدين
 .6وجياب عنه: ابجلمع بني األمرين أبن حيمل الذم على القياس الفاسد دون الصحيح

                                      
 2/162والوصول إىل األصول  267،  2/265، وقواطع األدلة  1/388والربهان  861،  3/857والعدة  603،  2/573انظر: املعتمد 1 

 ،170. . 

نظر وبذل ال 3/385، والتمهيد أليب اخلطاب 2/244، والوصول إىل األصول البن برهان  4/42وقواطع األدلة  1/323انظر: شرح العمد  2 
 .3/340، ورفع احلاجب 2/119والتلويح على التنقيح  385، وشرح تنقيح الفصول ص: 4/43واألحكام لآلمدي  591ص :

، والتمهيد أليب 1/144وأصول السرخسي  937،  1/389، وشرح اللمع  3/892، والعدة 116،  1/111انظر: أصول اجلصاص  3 
 154ومفتاح الوصول ص: 632األصول ص: وميزان 2/237والوصول إىل األصول  3/448اخلطاب 

 .3/311ضة و وشرح خمتصر الر  3/178واألحكام لألمدي  603-3/593واملستصفى  2/515انظر: الربهان  4 

 .3/14، واإلهباج 597وبذل النظر ص:  51،  4/50انظر: قواطع األدلة  5 

 .3/17، واإلهباج 597وبذلك النظر ص:  4/51انظر: قواطع األدلة  6 
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، مع أن داللته 2،  وهو حجة ابإلمجاع1أحدمها أرجححجية الظاهر: وهو ما احتمل معنيني هو يف  -3
 .3ظنية

، ألن االحتمـال الـوارد علـى الظـاهر مل ينشـأ 4نوقش: أبن داللة الظاهر قطعية، كما هو مذهب مجهـور احلنفيـة
يلـزم مـن اإلمجـاع علـى كـون الظـاهر حجـة اإلمجـاع علـى   ، وابلتـايل ال5عن دليل، فـال يـؤثر علـى القطـع عنـدهم

 جة.كون الظن ح
إال إن فيـه جمازفـة ومكـابرة،  -وإن صـح نظـرايً –أجيب: أبن إطالق القول بقطعيـة الظـاهر عنـد مجهـور احلنفيـة 

فهذه مصنفات أهل العلـم مـن فقهـاء وحمـدثني ومفسـرين مـن احلنفيـة وغـريهم، طافحـة ابسـتدالالت أبنـواع مـن 
 جيسر املنصف على وصف داللتها القطعية. الظواهر، ال

 .7، والرتجيح إمنا جيري بني الظنيات6اجح: وهو واجب ابإلمجاع، حكاه مجع من األصولينيالعمل ابلر  -4
 .8نوقش: أبنه قد حكي وعن بعض املعتزلة إنكار الرتجيح بني األدلة، بل يلزم التخري أو التوقف

 .9أجيب: أبنه لو صح هذا النقل،فاملخالف مسبوق إبمجاع الصحابة والتابعني على األخذ ابلراجح

                                      
 .5/1978، وهناية الوصول 37، وشرح تنقيح الفصول ص 2/58، واألحكام لآلمدي  1/141ظر: العدة ان 1

، وأصول  1/301واألحكام البن حزم  141والعدة  7/13ومعامل السنن  72، وانظر: أصول الشاشي ص: 3/436حكاه الزركشي  2 
، 1/128وكشف األسرار  2/563ضة الناظر ورو 360، وميزان األصول ص:1/35، والواضح البن عقيل 1/164السرخسي 
 .325،  4/324واملوافقات

، 3/59واألحكام لآلمدي  3/855وروضة الناظر  360، 10، وميزان األصول ص:167، واملنخول ص: 2/769، 1/280انظر: الربهان 3
 .  1/128، وكشف األسرار 2/1002واملسودة 

 .1/142وتيسري التحرير  1/128وكشف األسرار  1/164انظر : أصول السرخسي  4 

 .1/128انظر: كشف األسرار  5 

 420لفصول ص:، وشرح تنقيح ا 5/398، واحملصول 2/333الوصول إىل األصول 2/741، والربهان 733انظر: أحكام الفصول ص: 6 
، 8/4143حرير ،والتحبري شرح الت3/834لغيث اجلامع ، وا468وتقريب الوصول ص: 6/130ط والبحر احملي 4/132وكشف األسرار 

 4/620وشرح الكوكب املنري  4145

امع ، والغيث اهل 6/132والبحر احمليط ،469، وتقريب الوصول ص: 3/493،ورفع احلاجب5/399، واحملصول  2/742انظر: الربهان 7 
3/834.. 

 6/130والبحر احمليط 5/397، واحملصول 2/741انظر: الربهان 8 

 ..3/834امع انظر:الغيث اهل 9 
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 1بشــــروطه مشــــروع ابإلمجــــاع -صــــلى هللا عليــــه وســــلم–مشــــروعية االجتهــــاد: االجتهــــاد بعــــد وفــــاة النــــيب  -5
 .2واالجتهاد حمله الظنيات

اإلمجــاع علــى مشــروعية التعبــد ابلظــن يف صــور جزئيــة كثــرية، ممــا يــدل علــى حجيتــه يف الشــريعة مــن حيــث  -6
 املبدأ.

عمـل بشـهادة الشـهود، والعمــل ابلـرأي يف احلـروب ويف املعاجلــة ومـن هـذه الصـور: عمــل املقلـد بقـول املفــيت، وال
ابألدويــة، واالجتهــاد يف القبلــة، وقــيم املتلفــات، وأروو اجلنــاايت، وكــون هــذه الذبيحــة ذبيحــة مســلم، واحلكــم 

ىن عليـــه مـــن أحكـــام كعصـــمة الـــدم والتـــوارث والـــدفن يف مقـــابر بـــي الشـــخص املعـــني بكونـــه مســـلماً، ومـــاعلـــى 
 .3املسلمني

 ألدلة يف املعىن: ا
أن يف العمل مبقتضى الظن دفـع ضـرر مظنـون، ودفـع الضـرر املظنـون واجـب عقـاًل، فيجـب العمـل ابلظـن  -1

 شرعاً.
أو أمارة إبجياب شيء أو حظره حصل لنا الظن أبان معاقبون على ترك الواجـب  ظين وبيانه : أنه إذا ورد دليل

 رة دفع هلذا الضرر املظنون.وفعل احملظور، ففي عملنا بذلك الدليل واألما
أن  -مــثالً -وأمــا أن دفــع الضــرر املظنــون واجــب عقــاًل، فممــا ال ينــازع فيــه عاقــل، وألان إذا عرضــنا علــى العقــل

بتقــدير الوضــوء مــن مــس الــذكر تســلم الــنفس مــن عــذاب الظنــون وبتقــدير عــدم الوضــوء منــه يلحقهــا عــذاب 

                                      
وتقريب  204، 20/203وجمموع الفتاوي  318، 3/317، واإلحكام لآلمدي 502 -2/500، والربهان 1/342ظر: شرح العمد ان 1 

والرد على من أخلد إىل  774، 2/773، وغاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام3/881والغيب اهلامع  6/198والبحر احمليط 421الوصول ص:
 1056، 2/1055وأصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  80-67األرض وجهل أن االجتهاد فرض ص:

 4/155واملوافقات 6/227والبحرةاحمليط 3/446، ورفع احلاجب 4/26، وكشف األسرار 6/27واحملصول  2/1046انظر: شرح اللمع  2 
 .435ومراقي السعود ص: 3/869والغيث اهلامع 

ومفاتيح الغيب  5/313، والواضح البن عقيل  2/141رخسي ، وأصول الس 2/282وقواطع األدلة  312، 1/291لعمدانظر: شرح ا 3 
 . .7/523واللباب يف علوم الكتاب  13/111وجمموع الفتاوي  4/31واإلحكام لآلمدي  283، 12/78
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عدمــه؟ واحلالــة هــذه، فإمنــا يــرجح الوضــوء جزمــاً، فثبــت أن مظنــون، وقلنــا لــه: أي األمــرين أرجــح؟ الوضــوء أو 
 .1العمل مبقتضى الظن واجب عقاًل فيجب العمل به شرعاً 

 يااقش من ثالثة أوجه:
الوجــه األول : أن هــذا االســتدالل مبــين علــى أصــل، وهــو: إثبــات التحســني والتقبــيح العقليــني، وهــو فاســد إذ 

 .2رعيةالعقل ال مدخل له يف إثبات األحكام الش
الوجه الثـاين: ال نسـلم وجـوب العمـل مبقتضـى الظـن عقـاًل، بـل غايـة األمـر أن يكـون العمـل بـه أوىل مـن تركـه، 

 .3وهذا ال يستلزم الوجوب واحلجية
 الوجه الثالث: أن العمل ابلظن ال يستلزم دفع الضرر دائماً، كما لو كان مفاده اإلابحة.

 اجــب ملعــىن معقــول، وذلــك املعــىن موجــود يف الشــرعيات، فيكــونأن العمــل مبقتضــى الظــن يف العــادايت و  -2
 مبقتضى الظن يف الشرعيات واجب. العمل

بيانه: أنه عرف ابلعقل أن التحرز من املضار وجر املنـافع بطريـق الظـن حسـن يف العقـول، بـدليل أن ال عاقـل و 
إذا غلــب علــى ظنــه منفعــة ينكــر التوقــف عــن الســفر مــىت مــا غلــب علــى ظنــه مضــرة تلحــق بــه. واإلقــدام عليــه 

تــدرك بــه، وإذا أرشــده طبيــب مــأمون إىل حجامــة أو فصــد لوجــب عليــه األخــذ بقولــه ، وهكــذا يف ســائر أمــور 
 الناس الدنيوية.

وكذلك احلال يف الشرعيات، فإهنا شرعت لتحصيل مصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم، فيجب العمل فيها مبا 
غالباً من ابب أوىل، ألن ضرر ترك ذلك يف العادايت يف الدنيا وضرره ل املصلحة ودرء املفسدة ييفيد حتص

4واآلخرةهنا يف الدنيا 
  

                                      
 1/517ورفع احلاجب  66،  2/65، واإلحكام لآلمدي 2/583، وراجع: املعتمد 1/311انظر: شرح خمتصر الروضة  1 

 .1/518اجب انظر : رفع ابن احل 2 
 .1/518ورفع احلاجب  2/66انظر: اإلحكام لآلمدي  3

 2/60وقواعد األحكام يف مصاحل األانم  362والواضح البن عقيل 2/281وراجع: قواطع األدلة 452انظر: ميزان األصول  ص: 4 
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نوقش: ابلفرق بني العادايت والشـرعيات مـن جهـة أن الضـرورة داعيـة إىل االعتمـاد علـى الظـن يف أمـور النـاس 
ل يف الشــرعيات فــإن هللا قــادر يبقــى فيــه شــك خبــالف احلــا ألنــه ال ميكــنهم إظهارهــا وإثباهتــا بــدليل الالعاديــة، 

 .1على إظهار شرعه مبا يوجب العلم فال جيوز إثباته مبا دونه
 وخلــو.لــو مل جيــب العمــل ابلظــن خللــت وقــائع كثــرية عــن حكــم هللا تعــاىل ألن القطعيــات يف الشــريعة قليلــة -3

 .2واقعة عن حكم هللا تعاىل ممتنع
 نوقش من وجهني: 

عـدم جـواز خلـو واقعـة عـن حكـم هللا تعـاىل بـل هـو جـائز بـدليل وقوعـه،  الوجه األول : عدم التسليم ب 
 .3كما يف مسائل تساوي مفسدتني من كل وجه

وهذا جيـاب عنـه: بعـدم وقـوع مفسـدتني متسـاويتني مـن كـل وجـه حبيـث خيفـى رجحـان أحـدمها علـى كـل أحـد 
 هدين، قد يكون التخيري.ولو سلم بوقوع مثل ذلك فإهنا لن ختلو عن حكم هللا تعاىل بعلمه بعض اجملت

الوجه الثاين: ال يلزم من أطرح الظن واالكتفاء ابلعلم خل واقعة عن حكـم هللا تعـاىل، إمـا ألن مـاال دليـل عليـه 
 .4يعطى حكم أصله وإما ألان لسنا مكلفني إبثبات األحكام الشرعية يف كل واقعة

يقع يف  فة أحكام هللا يف مجيع ماوهذا جياب عنه: أبن االستصحاب مسلك ظين، واألمة مكلفة مبعر  
يــــتم هلــــم هــــذا  هــــذه الــــدار مــــن أفعــــال املكلفــــني، إذ هــــو مقتضــــى عمــــوم الشــــريعة واحلكمــــة منهــــا، وابلتــــايل ال

 االعرتاض.
والغالـــب مـــن ابب  أن العمـــل ابلظـــن عمـــل ابلـــراجح والغالـــب، فيجـــب العمـــل بـــه، ألن العمـــل ابلـــراجح -4

 .5احلكمة
انه غــري حكــام مــن أفعــال هللا، وأفعالــه ســبحألحكــام للحكــم واملقاصــد ألن األنــوقش : بعــدم اســتلزام  شــرع ا

 .1معللة ابحلكمة
                                      

 2/328انظر: قواطع األدلة 1 
 .3/436والبحر احمليط  1/521اجب ورفع احل 1/158وشرح خمتصر الروضة 4/32انظر: اإلحكام لآلمدي  2 
 .521،  1/520انظر: رفع احلاجب  3 
 .4/32انظر: اإلحكام لآلمدي  4 
 450انظر: ميزان األصول ص: 5 
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وهــــذا االعــــرتاض فاســــد، ألنــــه مبــــين علــــى أصــــل نفــــاة احلكمــــة اإلهليــــة، وحمــــل إبطالــــه كتــــب التوحيــــد 
 والعقائد.

أن ثبـــت ابلتـــواتر أن الصـــحابة قـــد اختلفـــوا يف مســـائل، وذهـــب كـــل فريـــق إىل رأي، وذلـــك إمـــا  -5
جيــوز أن يكــون مــع وجــود  يكــون مــع وجــود دليــل قــاطع فيهــا اختلفــوا فيــه، أو مــع عــدم وجــود دليــل قــاطع، وال

 دليل قاطع، وإال كان املخالف منهم فاسقاً واملوافق ابلسكوت عن اإلنكار فاسقاً، فيلزم تعميم الفسق على 
 .2مجيع الصحابة، وهو ممتنع فثبت أن الظن حجة صحيحة يف الشرع

زم العمل ابلوهم وهو الطرف املرجوح، وهو غـري لو مل جيب العمل ابلظن وهو الطرف الراجح، لل -6
 .3جائز يف بداهة العقول

 .4نوقش: أبن عدم العمل ابلظن ال يلزم منه العمل ابلوهم، ألان ال نعمل بواحد منهما 
خيـتص مبـن مسـع -مبـنّي النـيبص صـلى هللا عليـه وسـل لو مل جيب العمل ابلظن لوجـب أن يكـون مـا -7

بينـــه وبلغــه عـــن هللا نقـــاًل  يتحقـــق نقــل مجيـــع مــا مــن لفظـــه ونطقــه، وال يلـــزم غــريه اعتقـــاده والعمــل بـــه، ألنــه ال
 .5مقتضياً للعلم، وهذا يقطع عنا أكثر الشريعة ومعظم أحكامها، وهو من أكرب املفاسد

 نوقش من وجهني: 
ر الشـــريعة، ألن طـــرق نقلهـــا املفيـــدة للعلـــم يلـــزم مـــن عـــدم العمـــل ابلظـــن ذهـــاب أكثـــ ال الوجـــه األول:

 متيسرة وهي التواتر واالشتهار واآلحاد.
 ذكر. وحسب فيلزم ما ريفيد العلم من تلك الطرق التوات وهذا جياب عنه، أبنه ما

زمنــا قبــول أخبــار الفســاق لــئال يفضــي ذلــك إىل لالوجــه الثــاين: لــو كــان هــذا املعــىن املــذكور صــحيحاً ل
ام الشريعة، فلما مل جيز علم أن شرط العمل هو حصول العلم، فال يلزم العمـل ابلظـن يف فوات شيء من أحك

 .1الشريعة
                                                                                                                

 3/318انظر: اإلحكام لآلمدي  1 
 3/318انظر: اإلحكام لآلمدي  2 
 8/3652، وهناية الوصول  6/111، 5/398انظر: احملصول  3 
 8/3652ول انظر: هناية الوص 4 
 4/381انظر: الواضح البن عقيل  5 
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، أو لقيــام الــدليل الشــرعي 2أجيــب عنــه: أبن أخبــار الفســاق ال يــرتجح صــدقها، فلــم جيــز العمــل هبــا
 على إلغاء هذا الظن بعينه.

يف الظـــاهر، والعـــام وخـــرب الواحـــد،  أن املنكـــرين حلجيـــة الظـــن قـــد عملـــوا ابلظـــن يف مواضـــع، كمـــا -8
 والقياس، واالستصحاب.

 ذكر. فإنه ما من فريق من املخالفني إال وقد عمل أبكثر ما
 وهذا استدالل ابلنقض.

 لكن ميكن هلم االنفصال عن هذا اإللزام إبثبات أن ما عملوا به منها يفيد العلم.
 أدلة القول الثاين:

 دلة، أبرزها ما أييت:استدل القائلون بعدم حجية الظن أب
 األدلة من القرآن الكرمي:

آايت كثرية تطالب ابلعمل يف األحكام الشرعية، وأتمر ابتباعه دون سواه، وتنهى عن القـول يف  -1
 الدين بغري علم، ومنها: 

ُ َما َأْشرَْكَاا َواَل آاَبُؤاَن وَ ) قوله تعاىل: اَل َحراْمَاا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك  َسيَـُقوُل الاِذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اَّللا
ْبِلِهْم َحَّتا َذاُقوا أبََْسَاا ُقْل َهْل ِعْادَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه لََاا ِإْن تـَتاِبعُ  وَن ِإالا الظانا َوِإْن َكذاَب الاِذيَن ِمْن قـَ

ُتْم ِإالا ََتُْرُصونَ   .1 (أَنـْ
 الظن. اعهمإتبفطالبهم سبحانه ابلعمل وذمهم على 

ثـَيَـنْيِ َأما ): وقوله تعاىل اَـنْيِ ُقْل آلذاَكَرْيِن َحراَم َأِم اأْلُنـْ اَـنْيِ َوِمَن اْلَمْعِز اثـْ ا ََثَانَِيَة َأْزَواٍج ِمَن الضاْأِن اثـْ
ُتْم َصاِدِقنيَ  ثـَيَـنْيِ نـَبُِّئوين ِبِعْلٍم ِإْن ُكاـْ  .3 (اْشَتَمَلْت َعَلْيِه َأْرَحاُم اأْلُنـْ

 هبيمة األنعام، فما دونه ال يكفي.م على ما حرموه من هم ابلعلفطالب

                                                                                                                
 4/381انظر: الواضح  1 
 4/381انظر: الواضح  2 
 ( من سورة األنعام.148اآلية ) 3 
 ( من سورة األنعام.143اآلية ) 4 
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َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنا الساْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَن َعْاُه )قوله تعاىل:و 
 .3 (َمْسُئواًل 

 ك أو وهم.ليس للمرء به علم، كأن يكون له به ظن أو ش فنهى عن اقتفاء ما
ْْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِّ َوَأْن )وقوله تعاىل: َها َوَما َبَطَن َواإْلِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِماـْ َا َحراَم َرّبِّ ُقْل ِإَنا

 .2 (ُتْشرُِكوا اِبَّللِا َما ََلْ يـُاَـزِّْل ِبِه ُسْلطَااًن َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اَّللِا َما اَل تـَْعَلُمونَ 
 فحرم القول على هللا مبا ال يعلم، كأن يظن أو يشك به.

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى )وقوله تعاىل: ََي َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا يف ِديِاُكْم َواَل تـَُقوُلوا َعَلى اَّللِا ِإالا احْلَقا ِإَنا
 .1 (َوُروٌح ِمْاهُ  ْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اَّللِا وََكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإََل َمْرميََ 

 .4فنهى عن القول على هللا  إال ابحلق، واحلق اسم ملا هو معلوم يقيناً 
 الظن، وتذم من اتبعه، ومنها:  إتباعآايت تنهى عن  -2

ًئاَوَما هَلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يـَتاِبُعوَن ِإالا الظانا َوِإنا الظانا اَل يـُْغِِن ِمَن احلَْ )قوله تعاىل:   .5 (قِّ َشيـْ
ًئا ِإنا اَّللاَ َعِليٌم مبَا يـَْفعَ  ):وقوله تعاىل  .6 (ُلونَ َوَما يـَتاِبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالا ظَاًّا ِإنا الظانا اَل يـُْغِِن ِمَن احْلَقِّ َشيـْ
 على اتباعهم الظن، وبنّي أنه ال كفاية وال غناء ابلظن يف احلق.-سبحانه-فذمهم 

ُ ِّبَا ِمْن ُسْلطَاٍن ِإْن يـَتاِبُعوَن إِ إِ )وقوله تعاىل:  ُتْم َوآاَبؤُُكْم َما أَنـَْزَل اَّللا ُتُموَها أَنـْ الا ْن ِهَي ِإالا َأَْسَاٌء ََسايـْ
الساَمَواِت َوَمْن َأاَل ِإنا َّلِلِا َمْن يف )وقوله تعاىل: . 7 (الظانا َوَما تـَْهَوى اأْلَنـُْفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرّبُِِّم اهْلَُدى

 .3 (ِإالا ََيُْرُصونَ يف اأْلَْرِض َوَما يـَتاِبُع الاِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِا ُشرََكاَء ِإْن يـَتاِبُعوَن ِإالا الظانا َوِإْن ُهْم 
                                      

 ( من سورة اإلسراء .36اآلية ) 1 
 ( من سورة األعراف.33اآلية ) 2 
 ( من سورة  النساء .171من اآلية ) 3 
، 340وإحكام الفصول ص: 2/600، وشرح اللمع  3/873، والعدة 605، 2/604/، واملعتمد 1/555ر: أصول اجلصاص انظ 4 

، 449وميزان األصول ص: 2/171والوصول اىل األصول  4/382، والواضح البن عقيل  2/268،269، وقواطع األدلة 2/496والربهان
 .1/516ورفع احلاجب  111،  13/110موع الفتاوى وجم 2/282ومفاتيح الغيب  4/50واإلحكام لآلمدي  557

 ( من سورة النجم28اآلية ) 5 
 ( من سورة يونس 26اآلية )6 
  ( من سورة النجم23اآلية ) 7
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 .2الظن إتباعهمفذم املشركني على 
 مااقشة االستدالل ابآلَيت السابقة:

  نوقشت من وجوه، أبرزها:
ما سواه: العلم الشامل للظن ابملعىن يف اآلايت اليت أتمر به وتنهى ع أن املراد ابلعلم -1

االصطالحي، فإن العلم يف لغة القرآن ولغة العرب قد يطلق ويراد به الظن مبعناه االصطالحي، كما يف قوله 
ُ َأْعَلُم ِبِِميَاِِنِنا فَِإْن َعِلْمُتُموُهنا ََي أَيُـَّها الاِذيَن آَمُاوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَااُت مُ )تعاىل: َهاِجَراٍت فَاْمَتِحُاوُهنا اَّللا

حاكياً عن إخوة  -لماً، وقال تعاىلفسمى ما يظهر  لنا من أمرهن ع. 1 (ُمْؤِمَااٍت َفاَل تـَْرِجُعوُهنا ِإََل اْلُكفاارِ 
َاَك َسَرَق َوَما َشِهْداَن ِإالا مبَِ ):-يوسف فسموا ما غلب على . 3 (ا َعِلْمَاا َوَما ُكااا ِلْلَغْيِب َحاِفِظنيَ ِإنا ابـْ

ملعاذ حني بعثه إىل اليمن: " أعلمهم  -صلى هللا عليه وسلم–ظنوهنم من غري إحاطة بواقع احلال علماً، وقال 
 .6خلرب، فسمى إخبارهم علماً وإن مل يقع هلم حبقيقة ا 5أن هللا تعاىل قد افرتض عليهم مخس صلوات.."

فمحمول على أحد معانيه اليت أييت هلا يف اللغة والشرع،  إتباعهوأما الظن يف اآلايت اليت تنهى عن 
 وهو الشك الذي مبعىن الرتدد بني طريف األمر.

ي القرينة يف محل العلم على عمل ابلظن يف مواضع من الشريعة هلى وجوب الوقيام األدلة القاطعة ع
 .7لظن ابملعىن االصطالحي، ومحل الظن على أحد معانيه وهو الشكمعناه العام الذي يشمل ا

 أن املراد ابآلايت االحتجاج ابلظن يف مواضع العلم واليقني، كما يف مسائل أصول االعتقاد، ال -2
 .1ح الظن مجلةا أن املراد أطر 

                                                                                                                
 ( من سورة يونس 66اآلية ) 1 
م البن حزم ، واألحكا1/71واحمللى 2/779وشرح اللمع   3/874 دةعوال، 605، 2/604/، واملعتمد 1/555انظر: أصول اجلصاص  2 
، وميزان األصول 2/171والوصول إىل األصول  4/382والواضح البن عقيل  2/269وقواطع األدلة  2/496،  1/391والربهان . 2/523

 .2/31واالعتصام  1/516ورفع احلاجب  13/110، وجمموع الفتاوى 449ص:
 ( من سورة املمتحنة10من اآلية ) 3 
 ( من سورة يوسف81من اآلية ) 4 
 (.1395من حديث ابن عباس أخرجه البخاري يف صحيحه ) 5 
 1/106، وإجابة السائل شرح بغية األمل 2/141وأصول السرخسي  1/556انظر: أصول اجلصاص 6 
 .1/71، وحاشية الصنعاين على احمللى 1/106شرح بغية األمل انظر: إجابة السائل  7 
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جبة للعلم، ال نسلم أن القول حبجية الظن قول يف الدين بغري علم، بل هو معلوم لنا أبدلة مو  -3
 .2املتواتر، وإمجاع الصحابة -صلى هللا عليه وسلم -منها: فعله
أن داللة هذه اآلايت ظنية، ألهنا عمومات وظواهر، فيلزمهم أ ال يتمسكوا هبا يف نفي حجية  -4

 .3الظن
جياب عنه: أبنه ال يلزمهم ذلك، ألن األصل أال يثبت حكم إ ال حبجة، واحلجة ال تثبت إال من 

 .4العلم، فهم يتمسكون ابألصل مامل ينقل عنه دليل قطعيانحية 
، أو على ماال 5يستند إىل دليل يوجب العمل أن الظن املذموم يف اآلايت حممول على ما ال -5

 .7. أو على مامل ينضبط بضوابط الشرع6يستند إىل أمارة وال دليل كاحلدس والتخمني
 األدلة من الساة الابوية:

سسوا وال حت إايكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، وال -عليه وسلمصلى هللا –قوله  -1
 .8جتسسوا وال تناجشوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخواانً 

حذر من الظن، ووصفه أبنه أكذب احلديث ومثل هذا   -صلى هللا عليه وسلم –وجه الداللة: أنه 
 .9شرع وال يف غريهال جيوز االعتماد عليه يف ال

نوقش: أبنه ليس املراد من احلديث النهي عن الظن الذي تناط به األحكام الشرعية غالباً، أطبق 
على هذا مجع من شراح هذا احلديث، وقد اختلفت بعد ذلك عباراهتم يف تفسري الظن املنهي عنه هنا، 
                                                                                                                

والتقرير  4/55واإلحكام لآلمدي  2/62وقواعد األحكام يف مصاحل األانم  544وميزان األصول ص: 4/416انظر: الواضح البن عقيل  1 
 2/31واالعتصام  2/359والتحبري 

وقواطع األدلة  341، وأحكام الفصول ص 2/600، وشرح اللمع  3/874والعدة  2/604واملعتمد  1/556انظر: أصول اجلصاص  2 
 .2/31، واالعتصام  2/172والوصول إىل الوصول  416،  4/382، والواضح 2/291
 .17/75، ومفاتيح الغيب  496، 1/391، والربهان 340وأحكام الفصول ص: 2/600، وشرح اللمع 3/874انظر: العدة  3 
 1/516انظر : رفع احلاجب  4 
 4/382، والواضح البن عقيل 3/874العدة  انظر :  5
 2/779، وشرح اللمع4/1314انظر : العدة  6 
 1/391 انظر : الربهان 7 
 (6066،  6064من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أخرجه البخاري يف صحيحه )  8 
 10/496، وفتح الباري  2/522، واألحكام البن حزم  129، والنبذ البن حزم ص: 1/71انظر : احمللى  9 
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وقيل: هو التهمة اليت ال سبب هلا، كمن  يقع يف القلب بغري دليل أو أمارة، وقيل: سوء الظن، فقيل: هو ما
 .1يقتضيها، وقيل: ترك حتقيق الظن الذي يضر ابملظنون به يتهم رجاًل ابلفاحشة من غري أن يظهر عليه ما

: إن هللا ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض -صلى هللا عليه وسلم–قوله  -2
 .2ق عاملاً اختذ الناس رؤوساً جهااًل فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا"العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يب

 .3وجه الداللة: أن اإلفتاء بغري علم ضالل، واالحتجاج ابلظن يستلزم اإلفتاء بغري علم
 نوقش: أبن املراد اإلفتاء بغري دليل صحيح سواء كان قطعياً أو ظنياً.

 األدلة من آاثر الصحابة: 
 .4: تعلموا قبل الظانني"-رضي هللا عنه–بن عامر  قال عقبه -1

 وجه الداللة: أن فيه إشعاراً بذم متبعي الظن يف األحكام الشرعية.
نوقش: أبنه ال داللة فيه على ذم العمل ابلظن بشروطه، وإمنا مراده اإلشعار أبن الصحابة كانوا 

أي فهو قليل ابلنسبة إىل ذلك، وأيضاً يقفون عند النصوص وال يتجاوزوهنا، وإن نقل عنهم الفتوى ابلر 
اإلنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلني ابلرأي، وقيل: مراده تعلموا قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم 

 . 5مبقتضى ظنه الذي ال يستند إىل أصل
.وهذا يدل 6آاثر مشهورة عن مجاعة من جلة الصحابة/ ينهون فيها عن القول يف الدين ابلرأي -2

االعتماد على الظن يف األحكام الشرعية، ألن الرأي إمنا ينشأ عن األدلة الظنية دون  جواز لى عدمع
 القطعية.

                                      
، وعمدة  497،  10/496لباري ، وفتح ا 218،  16/217واجلامع ألحكام القرآن  119، 16/118انظر: شرح النووي على مسلم  1 

 .332، 4/331، وشرح الزرقاين  22/136القاري 
 (7307، 100أخرجه البخاري ) -رضي هللا عنهما-من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 2 
 4/18انظر: قواطع األدلة  3 
 12/6اري ده البخاري معلقاً، قال ابن حجر: مل أظفر به موصواًل، انظر: فتح البر هذا األثر أو  4 
 .8/343، وشرح صحيح البخاري البن بطال  12/6انظر: فتح الباري  5 
 49،  4/48، واإلحكام لآلمدي  21،  4/20وقواطع األدلة  1306- 4/1303انظر: العدة  6 
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. فعلم أن ما روي 1نوقش: أبن هذه اآلاثر معارضة أبخرى عنهم، وفيها أهنم اجتهدوا وقالوا ابلرأي
، أو يف مقابل النصوص عنهم من ذم حممول على الرأي الفاسد، الذي مل يستند فيه إىل دليل صحيح

 .2الشرعية، أو قبل طلبها، أو فيما ال جمال للرأي فيه
 األدلة من املعىن: 

، والشريعة ال أتيت مبحاالت العقول، وقد 3أن االحتجاج ابلظن يف أحكام الشريعة حمال عقالً  -1
 اختلفت عبارات هؤالء احمليلني يف بيان وجه املنع العقلي على وجوه أبرزها:

لناس من املسلك األصلح، وهو التعبد ابلعلم والقطع، فإنه ابلظن منع ل األول: أن التعبدالوجه 
أقطع للنزاع وأجلب للطمأنينة وأدعى إىل االئتالف، وجيب على هللا أن يستصلح عباده فيما يتعلق أبمور 

 .4الدين
داد العلوم، وضد العلم الوجه الثاين: أن الظن قبيح لعينه، فال جيوز التعبد به، وذلك أن الظنون أض

 .5جهل، واجلهل قبيح لعينه
ؤمن يؤمن معه مواقعة اخلطأ قبيح ومفسدة، والتعبد ابلظن ال ي الوجه الثالث: أن اإلقدام على ماال

 .6تعبدان هللا عز وجل مبثل هذا الطريقمعه مواقعة اخلطأ، وحمال أن ي
 .7وذلك حمال الوجه الرابع: أن التعبد ابلظن يفضي إىل تكافؤ األدلة..

الوجه اخلامس: ال جيوز التعبد ابلظن، ألنه اقتصار على أدون البيانني مع القدرة على أعالمها وهو 
 .8العلم والقطع، وذلك حمال

                                      
 واإلحكام 134-2/132، وأصول السرخسي 502،  2/503، والربهان 47-4/42وقواطع األدلة  1303- 4/9721انظر: العدة  1 

 .46-4/44لآلمدي 
 .4/35، ولإلحكام لآلمدي  51،  4/50انظر: قواطع األدلة  2 
 .2/157، والوصول إىل األصول  2/492والربهان  2/286، وقواطع األدلة  2/583، وشرح اللمع  2/706انظر: شرح العمد  3 
 .491-2/491انظر: الربهان  4 
 2/492انظر: الربهان 5 
 .3/334، ورفع احلاجب 2/157والوصول إىل األصول  302، 5/301والواضح البن عقيل  1/284انظر: شرح العمد  6 
  .4/17، واإلحكام لآلمدي  5/300انظر: الواضح  7 
  4/15حكام لآلمدي ، واإل 311، 5/283، والواضح 1/285انظر: شرح العمد 8
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الوجه السادس: ال جيوز التعبد ابلظن، ألن يفضي إىل تعبد املكلفني ابألحكام املتضادة، وهو 
 .1حمال

جع إىل الظان ر ألنه غري منضبط فإن الظنون متفاوتة وخمتلفة ألهنا ت الوجه السابع: ال جيوز التعبد به،
 .2تمسكو مبلغ علمه، فبأي ظن ن حبسب قرحيته

 مااقشة هذا الدليل: 
يناقش أبحد مسلكني: أحدمها عام يصلح أن يناقش به املنع العقلي مطلقاُ واآلخر تفصيلي حبسب 

 وجه املنع العقلي.
 املسلك العام:
 أوجه.وهو من ثالثة 

 مدخل له إذ العقل القبيح العقليني وهو ابطل،الوجه األول : أن هذا الدليل مبين على التحسني والت
 .3يف إثبات األحكام الشرعية أو نفيها

 الوجه الثاين: أن التعبد ابلظن ال يلزم من فرض وقوعه حمال.
إن جهات  قطعًا إذ يغلب على الظن غري مستحيل وبيانه: أن تقدير إجياب العمل عند وقوع ما

، وال كون الواحد أكثر من مفقودة، فال يلزم منه اجتماع الضدين أبسرها -هنا–اإلحالة معدودة: وهي 
 .4اإلثنني وال يناقض مصلحة عقلية فثبت أنه ممكن غري مستحيل

العقل الوجه الثالث: أن الشرع قد ورد ابلتعبد ابلظن، كما يف العمل أبقوال الشهود واملفتني ولو كان 
 .5مينع منه ملا ورد الشرع به، ألنه ال أييت إال مبجوزات العقول

                                      
 2/422والوصول إىل األصول  310، 5/283انظر: الواضح  1 
 2/243والوصول إىل األصول  2/492ن انظر: الربها 2 
 . 249- 2/491انظر: الربهان  3 
 .3/333، ورفع احلاجب  2/157، والوصول إىل األصول 531وإحكام الفصول ص: 390،  2/389انظر: الربهان  4 
 .4/363، والواضح  585،  2/584انظر: شرح اللمع 5 



 جملة العلوم الشرعية                                               
 هـ3311اخلامس والعشرون شوال العدد 

321 

 املسلك التفصيلي:
 وفيه مااقشة وجوه املاع العقلي ابلتفصيل: 

 مااقشة الوجه األول:
 يااقش من أربعة وجوه:

 .1ح وهو ابطللاألول : أن هذا الوجه من اإلحالة مبين على أصل وجوب رعاية الصالح واألص
أخرى على حسب ما  العلم اترة، ومبا طريقه الظن اترةأنه ال ميتنع أن يتعبدان هللا مبا طريقه الثاين: 

ابلقرآن ويف بعضها ابلسنة ملا علم من املصلحة يف التعبد  األحكامتقضيه املصلحة، كما تعبدان يف بعض 
 .2بكل منهما مبا تعبد به

وهي التحرز من املفاسد غالباً،، وحتصيل  الثالث : أن التعبد ابلظن فيه مصلحة ال حتصل بدونه،
املصاحل غالباً، وثواب اجملتهد على اجتهاده وإعمال فكره وحبثه يف أدلة الظن، وما كان طريقًا إىل حتصيل 

 .3مصلحة املكلف فالعقل ال حييله بل جيوزه
وليس شرط كون ان ابلظن، واحلكيم سبحانه ال يتعبدان إال مبا فيه مصلحة، دالرابع: أن هللا قد تعب

 .4الشيء مصلحة كون وجه املصلحة معلوماً لنا، بدليل أعداد الركعات ومواقيت الصلوات
 مااقشة الوجه الثاين: 

 ش من وجهني: قياا
، أمجاعيةد الشرع به يف مواضع بأوهلما: ال يسلم أن الظن قبيح لعينه، بل هو حسن بداللة تع

 .5وتعويل العقالء عليه يف أمور معاشهم

                                      
 .4/23، واإلحكام لآلمدي 532انظر: إحكام الفصول ص: 1 
، وقواطع األدلة  533- 532، وأحكام الفصول ص: 2/586، وشرح اللمع 2/574، واملعتمد  1/290،291انظر: شرح العمد  2 
 .2/157، والوصول إىل األصول 1/390، والربهان 2/286
 .4/10، واإلحكام لآلمدي 5/285انظر: الواضح  3 
 .4/23، واإلحكام لآلمدي  5/288انظر:  الواضح   4 
 .2/493ر: الربهان انظ 5 
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اين: ال يسلم أن ضد العلم اجلهل وحسب بل له أضداد ، بعضها قبيح كاجلهل والشك والوهم الث
 وبعضها حسن كالظن.

 مااقشة الوجه الثالث: 
 نوقش من وجهني: 

يسلم أن منع العقل مما ال يؤمن معه اخلطأ إحالة له، بل غايته ترجيح الرتك، فال يتم هلم  األول: ال
 .1ةاالستدالل ابإلحالة العقلي

يوصل إىل الصواب غالبًا قبيح أو مفسدة بدليل أن العقالء  الثاين: ال يسلم أن اإلقدام على ما
يستحسنون يف سبيل حتصل مصاحلهم اإلقدام على سلوك الطرق وركوب البحر وحنومها مما جيوز يف العطب 

 .2لدينيةواهلالك، فإذا مل يكن مستقبحاً يف مصاحل الدنيا مل يستقبح مثله يف املصاحل ا
 مااقشة الوجه الرابع:

إىل تكافؤ األدلة، ألن هللا عز وجل ال جيعل األمارات على  يفضي يسلم أن العمل ابلظن ال
 .3احلكمني املختلفني متساوية، بل البد أن ينصب على أحدمها داللة ال ينصبها على اآلخر

 مااقشة الوجه اخلامس:
 نوقش من ثالثة أوجه: 

. مع أنه أدىن من العلم 4د أبدون البيانني ممتنعاً، ملا جاز التعبد ابلعلم االستداليل أوهلا: لو كان التعب
 .5الضروري

                                      
 .3/334انظر: رفع احلاجب  1 
 .2/158انظر: الوصول إىل األصول  2 
 .5/301انظر: الواضح  3 
وشرح الكوكب املنري  171وإحكام الفصول ص: 30العلم االستداليل: هو ما افتقر حتصيله إىل نظر واستدالل. انظر: الكافية يف اجلدل ص: 4 
1/66،67 
وجه ال جيد صاحبه عنه فكاكاً. يقع على  والعلم الضروري : هو ماال يفتقر حتصيله  إىل نظر أو استدالل، أو ما 1/314انظر: شرح العمد  5 

 .67و  1/66، وشرح الكوكب املنري 170ص: ولالفص، وإحكام  29فية يف اجلدل ص:ر: الكاانظ
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الثاين: لو كان العدول إىل أدون البيانني ممتنعاً، ملا ساغ ورود القرآن والسنة ابأللفاظ اجململة وإرادة 
األلفاظ اليت يتطرق إليها االحتمال مع  قيد، وحنوها مناملعني، والعامة وإرادة اخلاص، واملطلقة وإرادة امل

 .1إمكان اإلتيان أبلفاظ صرحية انصة على الغرض املطلوب
الثالث: ال ميتنع أن يكون يف التعبد أبدون البيانني مصلحة ال حتصل من البيان ابلعلم، كأن يكون 

 .2فيه فتحاً لباب االجتهاد وإعمال الفكر وزايدة يف الثواب
 : مااقشة الوجه السادس

إىل تعبد املكلفني ابألحكام املتضادة ألن احلكم الشرعي إذا تردد بني دليلني  ال يسلم أنه يفضي
 .3التخري يتمكن القصور يف اجتهاده وجب عليه التوقف أوجملتهد الرتجيح بينهما، فإذا مل ظنيني وجب على ا

 مااقشة الوجه السابع: 
على رأسها أن  فيه ضوابط معروفة عند أهل العلم،أن االحتجاج ال يكون أبي ظن، وإمنا ما توفرت 

 .4يكون راجعاً إىل أصل شرعي
ما مل ل، فتلصفاالو كان الظن حجة يف الفروع الشرعية لكان حجة يف أصول الدين كالنبوات و  -2

 .5يف فروعه -أيضاً –يكن الظن حجة يف أصول الدين مل يكن حجة 
 نوقش من ثالثة وجوه.

صول حلكمنا به ولكن مل يثبت لنا هذا الدليل كما ليل على حجية الظن يف األأوهلما: أنه لو قام الد
 .6ثبت لنا يف حجيته يف الفروع

الثاين: أنه يوجد فرق بني أصول الدين وفروعه حيث يطلب يف األصول العلم واليقني، خبالف 
 .1الفروع فقد قام الدليل القاطع على كفاية الظن فيها

                                      
 .21، 4/20انظر: اإلحكام لآلمدي 1 
 .4/21، واإلحكام لآلمدي 5/312، والواضح  1/314انظر: شرح العمد 2 
 .311، 5/310، والواضح  316،  1/315انظر: شرح العمد 3 
 .2/243، والوصول إىل األصول  2/495انظر: الربهان 4 
 .2/162والوصول إىل األصول  5/292، 4/384، والواضح 2/267، وقواطع األدلة، 2/497، والربهان  1/286انظر: شرح العمد 5 
 5/292، والواضح  2/497، والربهان  1/295د العم حانظر: شر 6 



 دراسة أتصيلية تطبيقية -حجية الظن     
 هللا بن سعد آل مغريةعبد 

324 

 .2ا أدلة قطعية تغين عن قبول األدلة الظنيةالثالث: أن أصول الدين هل
قطعي فال لأن األصل براءة الذمم من احلقوق والعبادات وحتمل املشاق وذلك اثبت ابلدليل ا -3

 .3جيوز رفعها ابلظن، ألن اليقني ال يرفع إال مبثله
 نوقش من ثالثة أوجه:

الظن، ألن املقطوع به هو أصلها دون أوهلما:أن األصل وهو براءة الذمة مل يبق مقطوعاً به مع ورود 
دوامها ، وهذا شأن كل استصحاب واملرتفع ابلظن إمنا هو الدوام، ألن الظن الطارىء عليه أقوى من الظن 

 .4املستفاد منه
 .5الثاين: أنه مل يرفع اليقني إال مبثله وهو الدليل القاطع على التعبد ابلظن

 .6هنما ظن، ومع ذلك شغلت هبما الذمم، وأريقت الدماءالثالث: أنه منقوض ابلشهادة والفتيا، فإ
أنه قد ثبت يف الشريعة عدم اعتبار الظن، حيث مل يعمل به يف صور، كقول الشاهد الواحد،  -4

 .7والعبيد، والنساء املتمحضات يف احلقوق املالية والدماء والفروج
 نوقش من وجهني:

ملانع شرعي، وشرط العمل بظن أال مينع منه األول : أن عدم العمل ابلظن يف صور، إمنا هو 
 .8الشرع

الثاين: أن هذه الصور معارضة بصور أكثر منها، حبيث ال يشكك املبتدىء يف الفقه أن الصور اليت 
 .9يرتك فيها العمل ابلظن قليلة جداً ابلنسبة إىل الصور املعمول فيها ابلظن

                                                                                                                
 2/162، والوصول إىل األصول  2/578انظر: املعتمد 1 
 .4/384انظر: الواضح 2 
 .3/337، ورفع احلاجب  4/15حكام لآلمدي ، واإل 4/384انظر: الواضح 3 
 .3/337 ب، ورفع احلاج 4/385انظر: الواضح 4 
 .4/384انظر: الواضح 5 
 22/ 4واإلحكام لآلمدي.4/384انظر: الواضح 6 
 .3/334 ب، ورفع احلاج4/11انظر: اإلحكام لآلمدي7 
 .3/334 ب، ورفع احلاج4/19انظر: اإلحكام لآلمدي8 
 .3/334انظر: رفع  احلاجب 9 
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 املبحث الثالث: الرتجيح.
أدلتهما وما ورد عليها من مناقشات، فإنه يرتجح يل قول اجلمهور حبجية بعد التأمل يف القولني و 

 .1الظن، بل هو املقطوع به كما صرح بذلك مجع من األصوليني
وذلك ألن أدلة املخالفني ال تقف أمام أدلة اجلمهور، وبيانه: أن أدلة اجلمهور قائمة على مسلكني 

لم من االعتماد على الظن ، وهذا يندرج حتته ما ال حيصى من عنه صلى هللا عليه وس رقاطعني، أوهلما ما توات
 األدلة احلديثية، والثاين: اإلمجاع املتحقق املستقر، املستند فيه إىل أدلة جزئية كثرية من القرآن والسنة واألثر.

وأما منكرو االحتجاج ابلظن، فلهم مسلكان، أوهلما: بعض العمومات اليت أمكن تفسريها ومحلها 
 عنها عاين قريبة، حبيث ال تتعارض مع أدلة احلجية القطعية والثاين: أدلة عقلية واهية، حيث أمكنعلى م

 .2اإلجابة عنها بيسر وبال تكلف
 .فاملبحث الرابع : سبب اخلال

 ميكن رد سبب اخلالف يف حجية الظن إَل ما أييت:
ولغة العرب فالعلم يطلق اترة من االشرتاك يف داللة "العلم" و"الظن" يف لغة الشرع  روقوع قد -1

ويراد به اليقني ويطلق ويراد به االحتمال الراجح، والظن يطلق على  ثالثة معان: الشك واالحتمال الراجح 
 واليقني.

إىل  –ا االصطالحي على خالف معنامها يف الشرع واللغة، مما أدى عند بعضهم اشتهار معنامه -2
 اخللط بني املعىن الشرعي واالصطالحي.

وجدوا يف مبدأ إنكار حجية الظن خري معني هلم يف إنكار  –وهم الظاهرية  -أن بعض الفقهاء -3
بعض األدلة والدالالت اليت يقول هبا اجلمهور ، فأطلقوا القول إبنكار حجيته مع تعويلهم عليه يف أدلة 

 دالالت أخرى.و 

                                      
وصول ، وال1/10وقواطع األدلة  497،  2/496لربهان ، وا 3/874والعدة  605،  2/604د ، واملعتم556/ 1انظر: أصول اجلصاص 1 

 .1/32، والتلويح على التوضيح 79،  1/78، واحملصول 2/378إىل األصول 
، ورفع النقاب 1/26لبحر احمليط وا 39، 1/83، واالهباج 13/113، وجمموع الفتاوي  54، 1/53واالستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيميه  2 
 .1/71على احمللى  وحاشية الصنعاين 12، 1/11وفواتح الرمحوت  168-1/165ن تنقيح الشهاب ع
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ه املبالغة يف حتصيل الدالئل قوة املشرب الكالمي عند بعض متكلمي األصوليني، وأحد جتليات -4
 أطراحهاالئل، وصواًل إىل ى هبم إىل توهينهم ملا يفيد غلبة الظن من الدالقاطعة املوجبة للعلم اليقيين ، مما أفض

 ابلكلية.
 وع اخلالف.ناملبحث اخلامس : 

معنوي وجوهري، ذو آاثر مهمة يف الفقه  فخالف األصوليني وغريهم يف حجية الظن خال
 وأصوله.

وقد كان من املفرتض أن تكون آاثره هائلة ومنتشرة يف شىت علوم الشريعة ولكن الواقع ليس كذلك 
 األصوليني.و ألن اخلالف يف املسألة بني أكثر أهل العلم وطائفة حمدودة من الفقهاء 

 أما الفقهاء وهم الظاهرية، فإهنم وإن أطلقوا القول إبنكار حجية الظن، إال أهنم اعتمدوا عليه يف
 أكثر مواطنه، وإن مل يعتربوه ظناً.

 ن وهم بعض املعتزلة فليس هلم فقه أو اجتهاد مستقل حىت نتبني آاثر مذهبهم هذا. و وأما األصولي
نعم هناك آاثر كثرية ومهمة، لكنها تتعلق بشروط حجية الظن، سنتبني أمهها يف الفصل الثاين من 

 هذه الدراسة.
 سألة:املبحث السادس: تطبيقات على امل

"حجية الظن" تعد حبق من أهم القواعد املنهجية يف علوم الشريعة كعلم التوحيد، والفقه،  إن قاعدة
رضنا يف هذا املطلب استقصاء آاثر حجية الظن، واخلالف فيها، له، وعلوم احلديث والقرآن، وليس غوأصو 

بني من خالهلا مدى أمهية تا نألن هذا ال تتحمله مثل هذه الدراسة، وإمنا املقصود ذكر مجلة صاحلة منه
 القاعدة وعظم أثرها وتنوعه.
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 وذلك فيما يلي: 
، واستند بعض من أنكر 1حجية خرب الواجد، خرب الواحد حجة شرعية، حكاه كثريون إمجاعاً  -1

 .2حجيته على كونه ظنياً، والظن ال يعترب يف الشرع
. ومما استند إليه 3حكي إمجاعاً حجية القياس: القياس حجة شرعية عند أكثر أهل العلم، و  -2

 .4منكروه هو ظنيته
. 5حجية االستصحاب: االستصحاب هو: استدامة إثبات ما كان اثبتًا أو نفي ما كان منفياً  -3

وله صور، وهو حجة يف اجلملة عند أكثر األصوليني، ألن ما مت حصوله يف الزمان األول ومل يظهر زواله ظن 
 ، ومن أنكره أو بعض أنواعه أو قّيد االستدالل به يف حالة6مل ابلظن واجببقاؤه يف الزمن الثاين، والع

 ، وإما ألنه ظن 7يقتضي ظن بقائه يف الزمن الثاين الدفع، فألنه إما ألن ثبوت أمر يف الزمان األول ال
 .9، وإما ألن هذا الظن مل يقم دليل على اعتباره8ضعيف

ئيات ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما هو: تصفح جز  حجية االستقراء: االستقراء -4
، والنوع الثاين استقراء انقص، وهو 2. وهو نوعان: استقراء اتم، وهو حجة، حكي اتفاقاً، ألنه قطعي1ظين

                                      
 1/389، والربهان338، وأحكام الفصول ص:2/590، وشرح اللمع  3/865، والعدة2/591واملعتمد 1/551انظر: أصول اجلصاص  1 

 1833- 4/1828، والتحبري شرح التحرير  4/367، واحملصول  415وبذل النظر ص:
، والوصول إىل  268- 2/265، وقواطع األدلة  391،  1/390والربهان  600، 2/587، وشرح اللمع  1/555انظر: أصول اجلصاص 

 .2/1632األصول 
، والوصول إىل 385، 3/379والتمهيد أليب اخلطاب  4/4209، وقواطع األدلة 323، 1/282، وشرح العمد2/206انظر: أصول اجلصاص

 .3853ح الفصول ص:وشرح تنقي 43، 4/28، واإلحكام لآلمدي  591،  584، وبذل النظر ص:244، 2/243األصول 
 14،  11، 4/10وقواطع األدلة 2/444، واألحكام البن حزم2/779، وشرح اللمع 1313، 4/1290، والعدة  1/284انظر: شرح العمد 

،  557، وميزان األصول ص: 249، 2/237 والوصول إىل األصول 371، 3/370والتمهيد أليب اخلطاب  496 – 2/492والربهان  15، 
 .1/2634وإعالم املوقعني  50، 18-4/14ي واإلحكام لآلمد

 .1/3395انظر: إعالم املوقعني 
، وإعالم 154، 3/148وشرح خمتصر الروضة 447، وتنقيح الفصول ص: 111،  6/109واحملصول  410، 3/408ى تصفانظر: املس 6

 .3/171واإلهباج  342، 1/339املوقعني 
 .6/111، واحملصول 674انظر: بذل النظر ص: 
 .447ر: شرح تنقيح الفصول ص/انظ 8 
 .3/667انظر: كشف األسرار 9 
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، وقيل : يكون حجة إذا انضاف 3نه يفيد الظن، والعمل ابلظن واجب شرعاً ألحجة عند أكثر أهل العلم، 
حزم عدم حجيته ألنه ال يفيد ن . ويفهم من كالم اب4ال يفيد الظن إال بهإليه دليل آخر منفصل، ألنه 

 .5العلم
حجية اإلمجاع املنقول ابآلحاد: هو حجة عند أكثر األصوليني، ألنه يفيد الظن، والظن حجة  -5

 .6يف الشرع، وقيل: ليس حجة، ألن اإلمجاع قطعي فال يثبت ابلظن
، وهو حجة جيب األخذ به مامل يدل 7أكثر األصوليني حجية الظاهر: الظاهر يفيد الظن عند -6

 .8دليل على صرفه عن ظاهره، حكاه بعضهم إمجاعاً 
العمل ابلراجح: العمل ابلراجح واجب ابإلمجاع، ألن الراجح هو املظنون والعمل ابلظن واجب  -7

 . 9شرعاً 
 احلكم عليه ما إثبات العلة ابملناسبة: املناسب هو: وصف منضبط حيصل عقاًل من ترتيب -8

. واملراد به هنا املناسب الذي علم اعتباره، 10يصلح أن يكون مقصودًا من حصول مصلحة ودفع مفسدة
وهو أنواع بعضها متفق عليه بني القياسني وبعضها خمتلف فيه ومستند القبول، ألنه حيصل به ظن أن ذلك 

                                                                                                                
 8/3788والتحبري شرح التحرير  448ى يف تنقيح الفصول ص:ر عريفات أخت، وانظر  3/298انظر: املوافقات  1 
 .4/420املنري ، وشرح الكوكب 8/3788، والتحبري شرح التحرير 6/10، والبحر احمليط 3/173واإلهباج  8/4050انظر: هناية الوصول  2 
والتحبري  11، 6/10، والبحر احمليط  3/174، واإلهباج  8/4050، وهناية الوصول 448، وتنقيح الفصول ص:6/161انظر: احملصول  3 

 .4/420وشرح الكوكب املنري  3790، 8/3789شرح التحرير
 .6/161انظر: احملصول  4 
 .166انظر: التقريب حلد املنطق ص: 5 
، وشرح تنقيح الفصول  1/343، واإلحكام لآلمدي 501، 2/500، وروضة الناظر 323،  3/322أليب اخلطاب  انظر: التمهيد 6 

، والتلويح على التوضيح  3/485، وكشف األسرار  2667 -6/2665، وهناية الوصول  129، 3/128، وشرح خمتصر الروضة 332ص:
2/111. 
 ر، وروضة الناظ603،  10، وميزان األصول ص: 1/164وأصول السرخسي ، 167، واملنخول ص:2/769، 1/280انظر: الربهان  7 
 .1/128، وكشف األسرار  3/59، واإلحكام لآلمدي  2/1002واملسودة  3/855
 .3/436انظر : البحر احمليط  8 
وكشف األسرار ، 420، وشرح تنقيح الفصول ص: 399،  5/398، واحملصول 742، 2/741، والربهان733: ص انظر: إحكام الفصول 9 
 .3/620، وشرح الكوكب املنري 6/132، 3/436، والبحر احمليط 469، وتقريب الوصول ص: 494، 3/493، ورفع احلاجب 4/132
 3/315انظر: خمتصر ابن احلاجب بشرحه رفع احلاجب  10 
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ال يفيد ذلك الظن، أو مل يقم دليل  الوصف علة لذلك احلكم والعمل ابلظن واجب، ومستند الرفض، ألنه
 .1على اعتباره
أتخري الواجب املوسع اتفق القائلون ابلواجب املوسع على جواز أتخريه عن أول الوقت إىل أن  -9

 .2يضيق أو يغلب على الظن فواته بعده
ريق تقليد العامي للمجتهد يف الفروع: ذهب أكثر أهل العلم إىل جوازه، ومما متسكوا به أن ط -10

نه إمنا يفيد ألإىل التقليد، وذهب ابن حزم وبعض املعتزلة إىل عدم جوازه  ابلرجوع الفروع الظن، والظن حيصل
 .3الظن

تكرار االجتهاد لتكرار الواقعة: ذهب فريق من األصوليني إىل جتديد االجتهاد عند تكرار  -11
طريق االجتهاد مل يلزمه وإال لزمه، ورجحت الواقعة، لعدم الثقة ببقاء الظن، وذهب آخرون إىل أنه إن ذكر 

طائفة عدم لزومه، ألنه ملا كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي متسك به أواًل كان طريقًا حصل له اآلن 
 .4ظن أن ذلك القوي حق فجاز الفتوى به، ألن العمل ابلظن واجب

قط عنه الفرض، وإن أدى التكليف بفرض الكفاية مناط ابلظن: إذا ظن أنه قام به غريه س -12
ن الظن ألإىل أن ال يفعله أحد، وإن ظن أنه مل يقم به غريه وجب عليه، وإن أدى ذلك إىل فعل اجلميع، 

 .5مناط التعبد
رواية املبتدع: اختلف أهل العلم يف قبول رواية املبتدع املعروف ابلتحرز عن الكذب والتثبت  -13

هنا تفيد ظنًا ابلثبوت واألخذ ابلظن واجب، ومن ردها مطلقًا أو يف يف األخذ واألداء،  ومن قبل روايته فأل
 .1بعض األحوال فألهنا ال تفيد الظن املطلوب يف الرواية أو لقيام الدليل على إلغاء هذا الظن

                                      
، 3/402خمتصر الروضة  ، وشرح324 -3/317، واإلحكام لآلمدي  624، 3/362، واملستصفى  204-188انظر شفاء الغليل ص: 1 

 .327، 3/326، وتيسري التحرير  7/3375، والتحبري شرح التحرير  63،  3/62، واإلهباج  403
 .373،  1/372، وشرح الكوكب املنري  82، والقواعد والفوائد األصولية ص:1/209، والبحر احمليط  1/150انظر : اإلحكام لآلمدي  2 
، واإلحكام  78،  79، 6/73، واحملصول  2/227، واإلحكام البن حزم  2/1009، وشرح اللمع 936937،، 2/934انظر: املعتمد  3 

 .2/170، وإعالم املوقعني  2/653، وشرح خمتصر الروضة  220هى الوصول واألمل ص:ت، ومن 237-4/234لآلمدي 
ورفع احلاجب 70، 2/69لتحصيل من احملصول  وا4/238، واإلحكام لآلمدي 70، 6/69واحملصول 4/394انظر: التمهيد أليب اخلطاب   4 
 .554،  4/553وشرح الكوكب املنري    488، 3/487
 .1/376وشرح الكوكب املنري 2/879والتحبري شرح التحرير 1/246والبحر احمليط 2/186انظر: احملصول  5 
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 .2العمل ابلشهادة: العمل بشهادة الشهود اثبت ابإلمجاع، وهي إمنا تفيد الظن -14
: اتفق الفقهاء على مشروعية االجتهاد يف حتديد القبلة عند االجتهاد يف حتديد القبلة -15

االشتباه، حبيث يستدل عليها أبدلتها املعتربة شرعاً، كالنجوم ومطالع الشمس والقمر واجتاه الربح وغري ذلك 
 .3مما يذكره الفقهاء يف مباحث استقبال القبلة، وهذا االجتهاد إمنا يفيد الظن

وقد ذهب إىل  مة هي اليمني اليت حيلف هبا املدعي للدم عند اللوث،احلكم ابلقسامة: القسا -16
احلكم هبا أكثر أهل العلم من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية، للحديث، وإن اختلفوا يف 

 .4موجبها، وهي إمنا تفيد الظن، وذهب طائفة من السلف إىل عدم احلكم هبا ملخالفتها ألصول الشرع

 ل الثاينالفص
 شروط حجية الظن 
إن االحتجاج ابلظن وبناء األحكام على وفق مقتضاه موقوف على حتقق شروط االحتجاج به،  

 وهي ستة شروط، سنتناوهلا يف املباحث التالية:
 املبحث األول: أن يكون الظن انشئاً عن أمارة مفيدة للظن:

عن سبب مفيد للظن، ألن الظن ال  به يف الشرع أن يكون انشئاً  جتحييشرتط يف الظن الذي  
 .1يتكون إال أبسباب تثريه، وهذا حمل اتفاق بني األصوليني يف اجلملة

                                                                                                                
 63-1/16عاين نمثرات النظر للصو 235-2/211وفتح املغيث 2/314واإلهباج 397،  4/396انظر: احملصول  1 
ومغين احملتاج  2/462وبداية اجملتهد  14/123واملغين  5/313والواضح  2/282وقواطع األدلة  312- 1/291انظر: شرح العمد 2 
4/426. 
 ومغين  2/462وبداية اجملتهد 14/321واملغين  5/331والواضح  2/282وقواطع األدلة  312، 1/912انظر : شرح العمد  3 

 . 4/426احملتاج
.واجملموع  1/111.وبداية اجملتهد  102/114-2،واملغين   5/313،والواضح   200- 1/198،وبدائع الصنائع1/291انظر:شرح العمد
 .  140/147-3شرح املهذب  

 11/143وشرح صحيح مسلم للنووي 2/427وبداية اجملتهد  12/188واملغين   66، 11/65واحمللى  26/106انظر: املبسوط للسرخسي  4 
 3/9عني قواعالم املو  390، 20/388وجمموع الفتاوى 606،  605د  ص:يكام األحكام شرع  عمدة األحكام البن دقيق العوإح 11/143

 .4/111ومغين احملتاج
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 .2(ظن(للاحلكم إذا كان عن أمارة مقتضية  الظن طريق إىل))هـ(: 458ت)قال أبو يعلى  
 .3((شرط العمل ابلظن اقتباسه من األمارات املعتربة.. ))هـ(: 684)توقال القرايف  
ألن الظن  إذا مل يكن له ضابط يف الشرع وليس ))هـ(:  728ت)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية و  

 .4(عليه أمارة شرعية أو عرفية مل يلتفت إليه(
 :ومعلوم أن الظنون ال تقع إال أبسباب تثريها وحتركها فمن أسباهبا))هـ(: 751ت)وقال ابن القيم  

 .5((أو قول الشاهد أو شاهد احلال.. االستصحاب واطراد العادة أو كثرة وقوعها 
هـ(عدم اشرتاط هذا الشرط، ألنه يرى أن الظن 403ت)لكن قد يفهم من كالم أيب بكر الباقالين 

ومرادان بقولنا يف هذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه ))حيصل اتفاقاً عند ورود سببه ال بواسطته فهو يقول: 
 ، ال أنه طريق إليه كالنظر يف ظن عنده مبتدأمؤد إليه أنه مما يقع الغالب الظن أنه طريق للظن أو موصل أو 

 .6الدليل القاطع الذي هو طريق إىل العلم مبدلوله، وإمنا نتجوز بقولنا يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن(
 هـ( واعتربوا رأيه مكابرة، ألنه خيالف ما 403ت) األصوليني على أيب بكر الباقالينوقد اشتد نكري 

 العقالء يف نفوسهم من أن ظنوهنم انشئو عن أسباب وطرق يعرفوهنا ويشعرون هبا. جيده
تقدمي وال أتخري،  قال القاضي ليس يف األقيسة املظنونة))هـ(: 478ت)املعايل اجلويين  أبويقول  

وإمنا الظنون على حسب االتفاقات، وهذا بناه على أصله يف أنه ليس يف جمال الظن مطلوب هو تشوف 
ا الظنون ال طريق إىل التعيني وإمننيًا على هذا: إذا مل يكن مطلوب فالبني ومطمع نظر اجملتهدين، قال ابالط

فوة عظيمة هائلة لو صدرت من غريه لفوقت سهام التقريع حنو قائله، وحاصله على حسب الوفاق، وهذه ه
يستقل  به وال مطلوب؟ وهل ريئول إىل أنه ال أصل لالجتهاد، وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب واألم

                                                                                                                
والتمهيد أليب  606وإحكام الفصول ص: 431والتبصرة للشريازي ص:  4/1314،  136، 1/135والعدة  1/292انظر: شرح العمد1 

، وفتح  26-3/15واملوافقات  1/75والبحر احمليط  16/217، واجلامع ألحكام القرآن  243 /2ىل األصول والوصول إ 3/402 باخلطا
 .1/72، وحاشية الصنعاين على احمللى 497-10/496الباري 

 1/38العدة  2 
 .1/177الذخرية  3 
 .1/345شرح العمدة  4 
 .2/65إغاثة اللهفان  5 
 1/223قريب واإلرشاد تال 6 
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؟ فليت شعري من أين يظن اجملتهد؟ فأن الظنون هلا أسباب.. ولو متكنت طلب دون مطلوب مقدر وحمقق
مببلغ جهدي من إخفاء هذا املذهب والسعي يف امنحاقه لبذلت فيه كنه جهدي، فإنه وصمة يف طريق هذا 

 .1((احلرب، وهو على اجلملة هفوة عظيمة وميل عن احلق واضح
جواب القاضي أيب بكر، وهو بناه على أصله، فإن ))هـ(: 728ت)ابن تيميه  اإلسالمويقول شيخ  

عنده كل جمتهد مصيب، وليس يف نفس األمر أمر مطلوب، وال على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على 
بليغاً، وهو وقد أنكر أبو املعايل وغريه عليه هذا القول إنكارًا -ظن، بل الظنون عنده حبسب االتفاق

معذورون يف إنكاره، فإن هذا أواًل مكابرة، فإن الظنون عليها أمارات ودالئل يوجب وجودها ترجيح ظن 
 .2((على ظن، وهذا معلوم ابلضرورة

 وهبذا يعلم أن الظن إذا مل يستند إىل سبب مفيد للظن مل يعتد به. 
 ومن أمثلته: 

 .3منييقع يف القلب من ظن مستند إىل خرص أو خت ما -1
ُتْم َأْن َلْن )ظنون الكفار واملنافقني املستندة إىل اجلهل ابهلل وصفاته، كما يف قوله تعاىل: -1 َبْل ظَاَـاـْ

ُتْم َظنا الساْوءِ  َقِلَب الراُسوُل َواْلُمْؤِمُاوَن ِإََل َأْهِليِهْم أََبًدا َوزُيَِّن َذِلَك يف قـُُلوِبُكْم َوظَاَـاـْ ُتْم قـَْوًمايـَاـْ   وَُكاـْ
ُتْم َأنا اَّللاَ اَل يـَْعَلُم َكِثريًا ِماا تـَْعَمُلوَن  ):وقوله تعاىل3(بُورًا ُتْم 22)َوَلِكْن ظَاَـاـْ ( َوَذِلُكْم ظَاُُّكُم الاِذي ظَاَـاـْ

 .5 (ِبَربُِّكْم َأْرَداُكْم فََأْصَبْحُتْم ِمَن اخْلَاِسرِينَ 
َأْسَفَل ِمْاُكْم َوِإْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب احْلََااِجَر  ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَـْوِقُكْم َوِمنْ ):وقوله تعاىل

ُتِلَي اْلُمْؤِمُاوَن َوزُْلزُِلوا زِْلَزااًل َشِديًدا 31)َوَتظُاُّوَن اِبَّللِا الظُُّاواَن  ( َوِإْذ يـَُقوُل اْلُمَااِفُقوَن 33)( ُهَااِلَك ابـْ
ُ َوَرُسولُُه ِإالا ُغُرورًا َوالاِذيَن يف قـُُلوِّبِْم مَ   .6 (َرٌض َما َوَعَداَن اَّللا

                                      
 581،  2/580نالربها 1 
 114،  13/311جمموع الفتاوى  2 
 . 497،  10/496، وفتح الباري  3/402والتمهيد أليب اخلطاب  431والتبصرة ص: 4/1314انظر: العدة  3 
 ( من سورة الفتح.12اآلية ) 4 
 ( من سورة فصلت.23، 22) اآليتان 5 
 ( من سورة األحزاب.12-10اآلايت ) 6 
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الظن غري املستند إىل أمارة عند االشتباه يف املياه واألواين والثياب، مل يعتد به طائفة من  -3 
 .1الفقهاء

احلكم ابلقرعة عند تساوي احلقوق مل يرتضه احلنفية طريقًا لثبوت األحكام، ألن القرعة ال تفيد  -4 
د فيها من أخبار فمردودة، ألهنا منسوخة أو خمالفة لألصول، وذهب ر ناً، بل تشبه القمار وامليسر، وما و ظ

أكثر أهل العلم إىل احلكم هبا، وإن اختلفوا يف شروطها وحملها، لألخبار الواردة فيها، وعند بعضهم أن القرعة 
 .2تفيد ضرابً من الظن

 الظن: غاءإلاملبحث الثاين : أال يقوم دليل على 
 .3إذا قام الدليل الشرعي على إلغاء العمل بنوع من الظن أو بظن معني يف مسألة مل جيز العمل به 

 ومن أمثلة الظاون امللغاة:
 .4مل حيتجوا به ألن الشرع ورد إببطاله واملنع منه -عند بعض نفاته -القياس -1
شرعية لقيام األدلة الشرعية  ليست حجة -صلى هللا عليه وسلم–اي املنامية من غري النيب ؤ الر  -2

 .5على إلغاءها وعدم التعويل عليها يف األحكام الشرعية
 .7شرعاً ال جيوز التمسك به يف القياس ابتفاق األصوليني إلغاؤهالذي ثبت  6املناسب -3

                                      
 لتحري غري مشروع يف هذا املوضع.ب األصل وهو الطهارة، وإما ألن الى ظن آخر  وهو استصحانه إما اعتمد عن خالف يف ذلك فألوم 1 

، والبحر  140-139-133-1/129البن قدامه  الكبري ، والشرح 79-1/87 بواجملموع شرح املهذ 1053-2/1047انظر: عيون األدلة 
 .1/75احمليط 

، وشرح صحيح البخاري البن بطال  42-17/41،  15/5، واملبسوط للسرخسي  161-1/158انظر أحكام القرآن للشافعي  2 
، 20/387تاوى فوجمموع ال 10/168،  4/56واجلامع ألحكام القرآن  4/118158/158140/210، وشرح مسلم للنووي  5/7876/12

 بعدها. وما 287، 216والطرق احلكمية ص:
 .1/532انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  -1 
 .17، 13/ 4، وقواطع األدلة 2/492، والربهان 1/317: شرح العمد رانظ 4 
ومدى حجية الرؤى عند األصوليني  417-416وإرشاد الفحول ص:.6/106، 63، 1/62، والبحر احمليط 6/208انظر: احمللى البن حزم  5 

 .122، 121لعلي مجعة ص:
يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك احلكم،  من ترتيب احلكم على وفقه حصول ما املناسب : هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم 6 

 .3/294اإلحكام لآلمدي 
 .5/215، والبحر احمليط  394تنقيح الفصول ص: وشرح  3/315انظر: اإلحكام لآلمدي  7 
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احلساب الفلكي ال جيوز االعتماد عليه يف دخول شهر رمضان أو خروجه، ألنه  وإن أفاد  -4
إان أمة أمية ال نكتب وال  - عليه وسلمصلى هللا-بقوله 1ن الشرع قد ألغاهعلمًا أو ظنًا إال أ

تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه، فإن  .. وقوله: ال2سب الشهر هكذا وهكذا حن
 .3غم عليكم فاقدروا له

ند شهادة الواحد العدل بدخول شهر شوال غري مقبولة عند أكثر أهل العلم، مع أهنا مقبولة ع -5
 .4طائفة من أهل العلم يف هالل رمضان، وذلك لقيام الدليل على قبوهلا هنا وإلغائها هناك

ابلفجور والظلم والكذب غري مقبولة بدون بينة،  راملشهو دعوى الرب التقي العدل الصدوق على  -6
على إلغاء هذا الظن  مع أن الظن الراجح صدقها وكذب املدعى عليه، ألن الدليل الشرعي دل

ال  يف قصة احلضرمي والكندي: ألك بينة؟ قال: -صلى هللا عليه وسلم–ع، فقال هذا املوضيف 
 .5قال فلك ميينه.." وأمجع أهل العلم على هذا

 املبحث الثالث: قيام الدليل الشرعي على اعتبار الظن: 
 هل يشرتط حلجية الظن أن يقوم دليل شرعي على اعتبار هذا الظن بعينه كما يف خرب الواحد 

 والقياس والظاهر وشهادة الشهود، أوال يشرتط؟.
 هذا حمل خالف..

هناك من يشرتط أن يدل دليل شرعي على اعتبار ذلك الظن لعينه، فال تكفي األدلة العامة الدالة على 
 .6التعبد ابلظن

                                      
و  6/590وجمموع الفتاوى 2/493ة ، والذخري 6/188/ واجملموع شرح املهذب 3، واملغين البن قدامه 3/149ة العلماء يانظر: حل 1 

 .2/387، وحاشية ابن عابدين 152، 4/151وفتح الباري  2/292وقواعد املقري 25/133
 (.176 /2( ومسلم يف صحيحه )1913متفق عليه من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أخرجه البخاري يف صحيحه ) 2 
 (.1080( ومسلم يف صحيحه )1906) هالبخاري يف صحيح ه عنهما أخرجمتفق عليه من حديث عبد هللا بن عمر ضي هللا 3 
 .6/189واجملموع شرح املهذب   419-4/416  غينانظر: امل 4 
 .8/053ونيل األوطار  70، وإيضاح املسالك للونشريسي ص:14/321انظر: املغين  5 
وموسوعة  2/392والقواعد للمقري  1/167بن السبكي ائر الواألشباه والنظ 2/234صول والوصول إىل األ 5/50انظر: قواطع األدلة  6 

 .1/532القواعد الفقهية للبورنو 
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 شرط العمل ابلظن اقتباسه من األمارات املعتربة شرعاً.. مث الظن قد))هـ(: 684تيقول القرايف ) 
 الناشئينشأ عن أمارة شرعية .. وقد ال ينشأ عن أمارة شرعية فال يعترب شرعاً، وإن كان أرجح يف النفس من 

 .1عن األمارة الشرعية(
.. أن جمرد الظن إن مل يعضد بشاهد شرعي ال يعترب ألن األصل ))هـ(:771ت)ويقول ابن السبكي 

 .2إلغاؤه(
تثريه  ظن الذي تعبد ابلعمل عليه احلاكم إمنا هو ما.. فإن ال))هـ(:  1182ت)ويقول الصنعاين  

 .3األمارة الشرعية( 
 .4وحجتهم: أن األصل يف الشريعة بناء أحكامها على العلم، فال يصار إىل الظن إال بدليل 

وهناك من ال يشرتط هذا الشرط، وإمنا يكفي أن يكون الظن مستندًا إىل سبب مثري للظن، وال 
 .5بعينه دليل شرعي على إلغائه

قد بينا فيما تقدم أنه ال فصل أن تكون األمارة عقلية أو  ))هـ(: 426ت)احلسني البصري أبويقول 
 .6(شرعية يف صحة الظن(

ه يلع.. أن الظن إذا مل يكن له ضابط يف الشرع وليس ))هـ(: 728(ويقول شيخ اإلسالم ابن تيميه
 ارة العرفية.فاعرتف ابألم 7أمارة شرعية أو عرفية مل يلتفت إليه(

وحجتهم: أن األصل يف الشريعة بناء أحكامها على الظن، إال ما قام الدليل على اشرتاط العلم 
. أو أن العمل ابلظن على اجلملة اثبت يف تفاصيل الشريعة، وهذا فرد من أفراده ، وهو وإن مل يدل دليل 1فيه

 .2، فيتعارضان ويسلم أصل العمل ابلظنأيضاً ال دليل على إلغائه بعينه هأن،على اعتباره بعينه إال 
                                      

 1/177الذخرية  1 
 1/167األشباه والنظائر   2 
 .55املسائل املهمة فيما تعم به البلوى حكم األمة ص:  3 
 .1/167واألشباه والنظائر البن السبكي  1/177الذخرية   4 
 3/26واملوافقات  3/162وقواعد ابن رجب  1/167والنظائر البن السبكي واألشباه  2/65، وإغاثة اللهفان 136-1/135: العدة رانظ 5 

 1/532وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
 .1/331شرح العمد  6 
 .1/345شرح العمدة  7 
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واألقرب : عدم إطالق القول أبي من القولني، وإمنا التفصيل، فيقال: يشرتط يف الظن يف مسائل 
 العبادات أن يقوم دليل شرعي على اعتباره بعينه، ألن العبادات مبناها على اإلتباع وعدم االبتداع.

ه هذا الشرط، وإمنا يكفي فيه أن يكون انشئًا عن سبب وأما الظن يف مسائل املعامالت فال يلزم في
 مثري للظن وأال يقوم دليل شرعي على إلغائه بعينه.

 فروعية، ماها:  وقد تفرع عن هذا اخلالف خالف يف مسائل أصولية و
حجية املصلحة املرسلة: فلم حيتج هبا أو ببعض أنواعها طائفة من األصوليني لعدم استنادها إىل  -1

 .3شرعي معني، فتكون رأايً جمرداً، واحتج هبا آخرون، ألهنا تفيد ظناً أهنا مطلوبة للشارع فاعتربت دليل
حجية القرائن يف القضاء واألحكام/ فذهب فريق من الفقهاء إىل أن طرق اإلثبات حمصورة يف  -2

كابن القيم د هبا الدليل الشرعي، وليس منها القرائن وشواهد احلال، وذهب آخرون  ر طرق معينة و 
يبني احلق ويظهره، ومنه  هـ( إىل أن الدعاوى واحلقوق تثبت بكل ما799ت)هـ( وابن فرحون 751ت)

 .4القرائن وشواهد احلال
اشتباه األخت ابألجنبية: فإذا اشتبهت أخته أو إحدى حمارمه بنسوة حمصورات يف قرية صغرية  -3

 .5آخرون مل يكن له الزواج أبي منهن عند أكثر الفقهاء وجوزه
رمحه –هـ( املنع على اشرتاط قيام الدليل الشرعي على اعتبار الظن، قال 684ت)وقد بىن القرايف 

الظن .. قد ال ينشأ عن أمارة شرعية كشهادة ألف من عباد أهل الكتاب بفلس، فإان ال نتبع هذا  )): -هللا

                                                                                                                
 .1/532انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  1 
 .3/26انظر: املوافقات  2 
واألشباه والنظائر  214 -3/206وشرح خمتصر الروضة   446-394وشرح تنقيح الفصول ص:168 -4/167ر: اإلحكام لآلمدي  انظ 3 

 .1/167البن السبكي 
، والبحر 103-2/101، 278، 1/105وتبصرة احلكام  24،  14 ,12,13 ، والطرق احلكمية ص:2/462انظر: بداية اجملتهد  4 

 .234-1/233وعة الفقهية الكويتية س، واملو 4/437ن عابدين وحاشية اب 227-7/205الرائق
، 29/276، وجمموع الفتاوى 1/102، واجملموع شرح املهذب 134-1/130، والشرح الكبري البن قدامه 1/12ن قدامهبانظر: الكايف ال 5 

 .1/96والفروع البن مفلح 
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جنبية ملا مل ينصب الشرع عليها الظن وال يثبت الفلس وإن قوي يف أنفسنا صدقهم، وكذلك األخت مع األ
 .1أمارة وجب التوقف وعلى هذه القاعدة تتخرج مسألة األواين وكثري من مسائل املذهب(

 املبحث الرابع: أال يعارض الظن مثله أو ما هو أقوى ماه:
من شروط حجية الظن أال يعارضه ما هو يف درجته، أو ما هو أقوى منه من علم أو ظن، فإن  
هو أقوى منه مل يلتفت إليه ومل  و مثله توقف فيه وصري إىل الرتجيح إن أمكن، وإن عارضة ماه عارضه ما

، ألن الظن بعد وجود معارض له مثله أو أقوى منه ال يغلب على الظن مقتضاه، بل صار إما منتفياً 2يعتد به
 مهاً. و أو 

 .3(وم(جيوز أن يعرتض ابملظنون على املعل .. ال))هـ(: 552ت)مسنديقال األ
 .4(العلم ينقض الظن( ))هـ(: 758ت)وقال املقري 

(: .. فإن كاان متساويني من كل وجه وجب التوقف النتفاء 5660ت )وقال العز بن عبد السالم 
 .5الظن الذي هو مستند األحكام

الظين ال يدفع به النص املعلوم، لكن حيتج به ))هـ( :.. 728ت)وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه 
 .6(ابلظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه( هدون على ما ويقدم

 .7(جيب العمل ابلظن عند عدم أقوى منه())هـ(: 1182ت)وقال الصنعاين
 وقد انبىن على هذا الشرط مسائل أصولية وحديثية وفقهية كبار، منها: 

                                      
 .1/177الذخرية  1 
، وقواعد 381، 5/60401/380، واحملصول 1/271، واهلداية شرح البداية 2/333ول ، والوصول إىل األص2/937انظر: شرح اللمع  2 

 6/459،  155،  5/127، واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  29/167، وجمموع الفتاوى 61-2/53حل األانم ااألحكام يف  مص
، والتحبري شرح التحرير 3/162الفوائد البن رجب  ، وتقرير القواعد وحترير3/20، وكشف األسرار 1/79، ودرء تعارض العقل والنقل 

 .167-1/166، والتعارض والرتجيح للربزجني8/4131-4140
 .632بذل النظر ص: 3 
 .2/372القواعد  4 
 .2/53قواعد األحكام  5 
 .19/268جمموع الفتاوى  6 
 .1/210توضيح األفكار  7 
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 .1ستحقهاترتيب األدلة الشرعية وهو: جعل كل واحد من دليلني فأكثر يف رتبته اليت ي -1
 وأدلة الشريعة: الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وقول الصحايب وحنوها.

ولألصوليني مناهج يف ترتيبها، وابرز مأخذهم فيها هو حتقيق هذا الشرط فيقدمون املعلوم على 
 . 2املظنون، وما أفاد ظناً قوايً على ما أفاد ظناً دونه

إلمجاع فإن من أنواعه: اإلمجاع النطقي املتواتر، واإلمجاع وأيضًا عند ترتيب أنواع الدليل الواحد، كا
 ، واإلمجاع السكويت الثابت ابآلحاد.رالنطقي الثابت ابآلحاد، واإلمجاع السكويت املتوات

 االَجاع املسبوق خبالف:و 
اته ومثله السنة، فإهنا منها املتواتر واآلحاد، واآلحاد أنواع: الصحيح لذاته والصحيح لغريه واحلسن لذ

 .3واحلسن لغريه
 ، فإنه مبين على أطراح الظن املخالف ملا هو أقوى منه.4وجوب العمل ابلراجح -2
 .5من فوقه يف احلفظ واإلتقان ن راوية الثقة قد خالفرد اخلرب الشاذ، أل -3
 .6ة إذا خالفت القياس من كل وجه رد احلنفية لراوية غري الفقهي -4
 .7ا خالف عمل أهل املدينة.رد املالكية خلرب اآلحاد إذ -5
 .8اإلمجاع والنص الصريح نقض االجتهاد إذا خالف -6

                                      
 4/600انظر : شرح الكوكب املنري  1 

 . 605- 600/ 4،وشرح الكوكب املنري   159/ 4واملستصفى  2. 5/1.وقواطع األدلة134بن العريب ص:انظر :احملصول ال
 .604-4/601انظر: شرح الكوكب املنري  1   
 8/3650، وهناية الوصول  420تنقيح الفصول ص: ح، وشر  5/398واحملصول  2/741، والربهان 733صول ص:فانظر: إحكام ال 2 

 .4145-8/4143، والتحبري شرح التحرير 6/130البحر احمليط و  4/132وكشف األسرار 
 
 
 .1/420، واليواقيت والدرر يف شرح خنبة الفكر 3/6،5انظر: فتح املغيث  5 
 3/702انظر: كشف األسرار  6 
 .273، ومراقي السعود  ص: 481انظر: إحكام الفصول ص:  7 
وشرح   505-4/504نري ، وشرح الكوكب امل3/335والتقرير والتحبري  441:، وشرح تنقيح الفصول ص4/194انظر:  اإلحكام لآلمدي  8 

 .147تخب ص املنهج املن
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أو بني األصلني أو بني الظاهرين ابب يف الفقه واسع 2والظاهر  1التعارض بني األصل -7
، فتارة يقدم األصل وال يلتفت إىل الظاهر، واترة يعمل راآلخومتشعب، عاجله الفقهاء برتجيح أحدمها على 

 .3حيتف هبا من قرائن وشواهد التعارض وما صورة هر ويلغى األصل، فهو خيتلف حبسب واقعابلظا
 نه لفظ مرتدد بني معنيني على السواء.أل..4التوقف يف اجململ على البيان اخلارجي  -8

 العجز عن اليقني:  –املبحث اخلامس  
 هل يشرتط حلجية الظن عدم القدرة على اليقني؟

 ، ميكن ردها إىل قولني رئيسني. اختلفوا على أقوال
، 5القول األول: أن العجز عن اليقني شرط جلواز العمل ابلظن وهو مذهب طائفة من الفقهاء، واألصوليني 

 .6لكن قيده بعضهم بعدم وجود مشقة فادحة يف حتصيل اليقني
 وذلك ملا أييت: 

 .7تعذرهأن األصل بناء أحكام الشريعة على العلم، فال يعدل عنه إال عند  -1
 وهذا ميكن أن يااقش من وجهني:

 األول: أن األصل بناؤها على الظن بداللة أن أكثر أحكام الشريعة عليه.

                                      
 استعمال الفقهاء وهو: الراجح أو الغالب أو احلالة املستصحبة. -هنا –املراد ابألصل  1 

 .64-54ية ص ، واألصل والظاهر يف القواعد الفقه 24-18انظر: نظرية  األصل والظاهر يف الفقه اإلسالمي ص:
 يدل احلال عليه. استعمال الفقهاء وهو: ما -هنا –املراد ابلظاهر  2 

 90-83انظر: األصل والظاهر يف القواعد الفقهية ص:
. وتقرير القواعد وحترير الفوائد البن 38-1/32واألشباه والنظائر البن السبكي  404،  197-2/158انظر: األشباه والنظائر البن الوكيل  3 

واألصل والظاهر يف  155-151-145-139، ونظرية األصل والظاهر ص: 72-64، واألشباه والنظائر للسيوطي ص:  3/162رجب 
 507-423القواعد الفقهية ص: 

 .3/414، وشرح الكوكب املنري 2/655: شرح خمتصر الروضة للطويف رانظ 4 
والقواعد للمقري  1/177، والذخرية 1/565لباب يف علوم الكتاب ، وال3/14، ومفاتيح الغيب 4/309انظر : التمهيد  أليب اخلطاب  5 
واألجوبة املرضية على األسئلة  1/184واالشباه والنظائر للسيوطي  1/129، واألشباه والنظائر البن السبكي 1/75، والبحر احمليط  2/372

 .131الصعدية للصنعاين ص/
 .2/370قواعد للمقري ، وال 2/48حل األانم اانظر: قواعد األحكام يف مص 6 

 1/177انظر: الذخرية  7 
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 علم، والظن فيما مل يشرتط فيه.لالثاين: أن أحكام الشريعة ترجع إىل أصلني : العلم فيما يشرتط فيه ا
 .1عقاًل وشرعاً ابلظن مع القدرة على حتصيل اليقني غري جائز  إن االكتفاء -2

، فالعقل 2يلزم من الرجوع إىل الظن مع القدرة على اليقني مستحيل الوهذا يناقش بعدم التسليم، ألنه 
. والنصوص الشرعية اليت أمرت 3ال مينع من أن تكون مصلحة املتمكن من العلم العمل مبقتضى ظنه

 يلزم فيه العلم. ابلعلم أو هنت عن الظن حممولة على ما
بر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج عام الفتح إىل مكة يف عن جا -2

إليه مث  الناسالناس، مث دعا بقدح من ماء فرفعه حىت نظر  . فصام 4بلغ كراع الغميم حىترمضان فصام  
 .5شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة

ووجه الداللة: أن من صام محل فعل النيب صلى هللا عليه وسلم على اجلواز، وقد ذمهم صلى هللا عليه وسلم 
 .6على عملهم ابلظن  عن طريق االجتهاد مع قدرهتم على اليقني مبشافهته

روا ابلفطر على من تضرر ابلصوم، أو أهنم أم نوقش، أبن الذم ليس للمعىن املذكور وإمنا هو حممول 
شق  د . ويؤيد األول ما جاء يف الرواية الثانية: إن الناس ق7اً جازمًا ملصلحة بيان اجلواز، فخالفوا الواجبر أم

 .8عليهم الصيام، وإمنا ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء
واز العمل ابلظن، وهو مذهب طائفة من الفقهاء جلالقول الثاين: أن العجز عن اليقني ليس شرطًا 

. لكن قيده بعضهم مبا إذا مل يكن دليل اليقني قائمًا يف احلل، أي أن املطلوب أن يكون دليل 1واألصوليني
 . 2اليقني منفياً  وإن كان مقدوراً 

                                      
 1/565، واللباب يف علوم الكتاب  3/14انظر: مفاتيح الغيب  1 
 .3/334ر: القواعد للحصين ظان2 
 .2/945انظر:املعتمد  3 
 .7/124مثانية أميال، انظر: معجم البلدان  نهو واد بني مكة واملدينة يبعد عن عسفا 4 
 (.1411ه )اخرجه مسلم يف صحيح 5 
 .4/457ملصابيح اقاة املفاتيح شرح مشكاة ر انظر: م 6 
 فة نفسها.يانظر: املصدر السابق الصح 7 
 (.2/786أخرجها مسلم يف صحيحه ) 8 
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 وذلك ملا أييت: 
عن علي رضي هللا عنه قال: كنت رجاًل مذاء فأمرت رجاًل أن يسأل النيب صلى هللا عليه وسلم ملكان  -1

 .3واغسل ذكركابنته فسأل، فقال: توضأ 
مع القدرة على اليقني مبشافهة النيب صلى هللا عليه  -وهو هنا خري الواحد -وجه الداللة أنه عمل ابلظن

 .4وسلم
أن  به يف بعض الرواايت  ولو سلم علي رضي هللا عنه كما جاء مصرحاً نوقش : أبن السؤال كان حبضرة 

 .5مال القرائن اليت حتف اخلرب فرتفيه عن الظن إىل القطعلياًل على املدعي الحتالسؤال كان يف غيبته مل يكن د
عن كريب موىل ابن عباس أن عبد هللا بن عباس وعبد الرمحن بن أزهر واملسور بن خمرمة أرسلوه إىل أم  -3

العصر ، فقالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسأهلا عن الركعتني بعد  -رضي هللا عنها -سلمة
 رأيته يصليهما.  ينهى عنهما مث

ني صالمها فإنه صلى العصر مث دخل وعندي نسوة من بين حرام من األنصار فصالمها، فأرسلت إليه أما ح
اتني الركعتني وأراك رسول هللا إين أمسعك تنهى عن ه اي اجلارية فقلت: قومي جبنبه فقويل له تقول: أم سلمة

ت عنه، فلما انصرف قال: ر ارية فأشار بيده فاستأخستأخري عنه قال ففعلت اجلبيده فا أشارتصليهما فإن 
هم فشغلوين م من قوملت عن الركعتني بعد العصر، إنه أاتين انس من عبد القيس  ابإلسالأبنت أيب أمية س اي

 .6عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هااتن

                                                                                                                
، واألشباه 2/115موع شرح املهذب للنووي جمل، وا 6/120، وشرح صحيح مسلم للنووي 2/1090، وشرح اللمع 2/945: املعتمد رانظ 1 

 .1/184، واألشباه والنظائر للسيوطي  12/145،  1/435، وفتح الباري 2/355، واملنشور للزركشي 2/71البن الوكيل والنظائر 
 .1/129، واألشباه والنظائر البن السبكي  1/313انظر: شرح العمد  2 
 (.303( ومسلم يف صحيحه )269متفق عليه أخرجه البخاري يف صحيحه ) 3 
 ،1/435، وفتح الباري 2/115انظر: اجملموع للنووي  4 
 .1/453انظر: فتح الباري 5 
 (834أخرجه مسلم يف صحيحه ) 6 
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لسماع من لفظ النيب ارية مع قدرهتا على اليقني ابلة أن أم سلمة اعتمدت على خرب اجلوجه الدال 
 .1صلى هللا عليه وسلم

يه وسلم فقام أهنما كاان عند رسول هللا  صلى هللا عل -رضي هللا عنهما –عن أيب هريرة وزيد بن خالد  -2
بيننا بكتاب  ام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقضهللا إال قضيت بيننا بكتاب هللا، فق  رجل  فقال: أنشدك
م، تديت منه مبائة شاة وخادعسيفًا على هذا فزىن ابمرأته فاف قال: إن ابين هذا كان .قلهللا وائذن يل،  قال:

أخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال: النيب فاًل من  أهل العلم الت رجمث سأ
 صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب هللا جل ذكره،

 .2شاة واخلادم رد. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.. احلديث  املائة
وجه الداللة: أن الرجل أقدم على الظن ابستفتائه غري النيب صلى هللا عليه وسلم مع قدرته على  

 .3اليقني بسؤاله عليه الصالة والسالم، وأقره
نري وآخذ الدراهم وأبيع ابلدراهم ي هللا عنهما، كنت أبيع اإلبل ابلبقيع فأبيع ابلدانرضعن أيب عمر  -4

 .4وأخذ الداننري ، فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فسألته.. احلديث 
وجه الداللة: أن ابن عمر أقدم على العمل بظنه وهو اجتهاده مع قدرته على اليقني ابستفتاء النيب  

 .5صلى هللا عليه وسلم

                                      
 .6/120انظر: شرح صحيح مسلم 1 
 (.6828،  6827)أخرجه البخاري يف صحيحه  2 
 .12/135: فتح الباري رانظ 3 
( 2262ه )ن( وابن ماجه يف سن5433ه ) سنن( وأبو داود يف1242يف سنته ) ( والرتمذي154،  921،  2/83جه أمحد يف مسنده )ر أخ 4 

 (.2/336( والدرامي )4582والنسائي يف اجملتىب )
ان واحلاكم والدار قطين، وقال الرتمذي: ال نعرفه مرفوعاً إال من حديث مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن ابن بواحلديث صححه ابن ح

 واأللباين ألن رواية مساك ضعيف يقبل التلقني. عمر، أ.هـ ورجع شعبة وقفه على ابن عمر، وضعفه ابن حزم
، وارواء الغليل 6/519، وشرح فتح القدير  2/546وتنقيح حتقيق أحاديث التعليق  2/50، واملستدرك 11/287انظر: صحيح ابن حيان 

5/173-175 . 
 .6/80انظر : مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  5 
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ظن، مامل يكن دليل العلم قائماً أو كان االستدالل يف حمل والراجح هو : أن تعذر العلم ليس شرطاً حلجية ال
 بطلب فيه العلم.

 فروعية ماها:  وقد تفرع عن هذا اخلالف خالف يف مسائل أصولية و
ني: ون على قولني رئيسحكم االجتهاد من النيب صلى هللا عليه وسلم: اختلف فيه األصولي -1

، وعمدهتم، وقوعه يف وقائع متعددة، أوهلما: جوازه ووقوعه، وهو مذهب أكثر األصوليني
 والثاين: عدم جواز االجتهاد من النيب صلى هللا عليه وسلم ، وهو مذهب بعض املعتزلة .

ومما متسكوا به: أن االجتهاد ال يفيد إال الظن ، والنيب صلى هللا عليه وسلم قادر على الوحي القاطع، 
 .1ىل الظنوالقادر على حتصيل اليقني، ال جيوز له املصري إ

، أبرزها: أقواللى يه وسلم : اختلف فيه األصوليون ع علاد الصحابة يف عصر النيب صلى هللاحكم اجته -2
جوازه ووقوعه، وهو مذهب أكثر األصوليني، والثاين: عدم  جوازه، ومما متسكوا به أن الصحابة يف حياة النيب 

هللا عليه وسلم، فلم جيزهلم اإلقدام على الظن  صلى هللا عليه وسلم قادرون على العلم بسؤال النيب صلى
 .2بطريق االجتهاد

ألنه جيوز إ سقاط الفرض إذا اشتبه ماء طهور بنجس جاز له  أن يتحرى عند طائفة من الفقهاء،  -3
لى اليقني وال جيوز عند آخرين، وهؤالء اختلفوا فقيل: يتيمم، وقيل يتوضأ بكل منهما، ابلظاهر مع القدرة ع

 .3ادر على أداء فرضه بيقني فلم جيز له التحريألنه ق
إذا اجتهد فغلب على ظنه دخول الوقت جازت له الصالة ولو مع قدرته على العلم به وقال آخرون:ال،  -4

 .1لقدرته على اليقني

                                      
، ورفع احلاجب 436وشرح تنقيح الفصول ص: 180-4/172واإلحكام لآلمدي  1587- 5/1578، والعدة 2/348انظر" شرح العمد  1 
 .301-3/294، والتقرير والتحبري  3910-8/3889، والتحبري شرح التحرير 1/131، واالشباه والنظائر البن السبكي 2/448-451
 335-3/334والقواعد للحصين  452-3/451رفع احلاجب و  184 -4/181واإلحكام لآلمدي    1593-1590 /5انظر: العدة 2 

 .302-3/301والتقرير والتحبري 
واألشباه والنظائر للسيوطي ص  1/75ومنح اجلليل  132-1/130والشرح الكبري البن قدامه 96-95-1/87انظر: اجملموع شرح املهذب  3 
:184. 
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وجهل أيتهما األوىل، فقيل يتحرى، ألنه نسي الرتتيب فجاز له التحري   يومنيإذا فاتته ظهر وعصر من  -5
رضه بيقني مث عصر مث ظهر، أنه أمكنه أداء فيف القبلة، وقيل: ال يتحرى، بل يلزمه ثالث صلوات: ظهر كما 

 .2فلم جيز له التحري
 يطلب فيه العلم. أن يكون  االحتجاج ابلظن يف حمل ال -املبحث السادس

يشرتط حلجية الظن أن يكون يف موضع ال يطلب فيه القطع واليقني وهذا مذهب أكثر  
 .3صولينياأل

قبل فيه خرب لم فال ناألول : إما أن نكون تعبدان فيه ابلع ))هـ(: 426ت)قال أبو احلسني البصري  
 .((4الواحد

 .5(.. التمسك .. ابلظواهر يف مواضع القطع ابطل())هـ(: 478تاجلويين) وقال أبو املعايل 
قطعياً فال يكون حجة فيما يبتىن  يوجب الظن وعلم غالب الرأي ال علماً  ))هـ(: 539ت)وقال السمرقندي 

 .6على العلم القطعي واالعتقاد حقيقة(
 .7(.. إذا الظن ال يقبل يف العقليات())هـ(: 790ت)وقال الشاطيب  

هـ( إىل أن ذلك مقيد 1182ت)هـ( والصنعاين  728ت)وذهب بعض األصوليني كشيخ اإلسالم ابن تيمية
 العجز عنه فيجوز حينئذ االستدالل مبا يفيد الظن. قني، وإما عنهيفيد العلم والي مبا إذا استطاع حتصيل ما

 ما أوجب هللا فيه العلم واليقني وجب فيه ما أوجبه هللا من ذلك كقوله: ))قال شيخ اإلسالم:  
                                                                                                                

واألشباه والنظائر البن  2/71واألشباه والنظائر البن الوكيل  174-2/173والشرح الكبري البن قدامة  3/56انظر: اجملموع شرح املهذب  1 
 .1/184، ومنح اجلليل5والقواعد والفوائد األصولية البن اللحام ص: 174-3/173واإلنصاف،  2/355ور ثواملن 1/130السبكي 

، وشرح فتح 3/191امهدالكبري البن ق ح، والشر  3/54انظر : اجملموع شرح املهذب -تهذا التفريع  بناء على وجوب الرتتيب يف الفوائ 2 
 .289-1/288، ومنح اجلليل  1/492القدير 

 568وميزان األصول ص: 4/384قيل والواضح البن ع 602-600الغليل ص:وشفاء  167واملنخول ص: 944-2/570انظر: املعتمد  3 
،  1/520، ورفع احلاجب 154 مفتاح الوصول ص:و  2/712واملسودة  2/62حل األانم ا، وقواعد األحكام يف مص 25/17ومفاتيح الغيب 

 .1/103وإجابة السائل شرح بغية األمل  1/172وغاية الوصول شرح لب األصول  34-1/30، واملوافقات 2/42واإلهباج  240، 3/239
 .2/570املعتمد  4 
 .2/496الربهان  5 
 434ميزان األصول ص:  6 

 .1/30املوافقات  7 
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 (ِإَلَه ِإالا اَّللاُ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبكَ فَاْعَلْم َأناُه اَل ) وقوله: (اْعَلُموا َأنا اَّللاَ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنا اَّللاَ َغُفوٌر رَِحيمٌ )
وكذلك جيب اإلميان مبا أوجب هللا به وقد تقرر يف الشريعة أن الوجوب معلق ابستطاعة العبد. كقوله تعاىل : 

اه يف أبم فأتوا منه ما استطعتم" أخرج وقوله  عليه السالم: " إذا أمرتكم  (فَاتـاُقوا اَّللاَ َما اْسَتَطْعُتمْ )
الصحيحني، فإذا كان كثري مما تنازعت فيه األمة من هذه املسائل الدقيقة قد يكون عند كثري من الناس 

ال يقدر ماعلى دليل يفيد اليقني ال شرعي وال غريه مل جيب على مثل هذا يف ذلك   فيه بهاً، ال يقدرتمش
ن متام اليقني، بل ذلك ظنه لعجزه ع عتقاد قول  غالب علىيقدر عليه من ا عليه، وليس عليه أن يرتك ما

 .1هو الذي يقدر عليه(
عدل إىل الظين األقوى ي ال يعدل إىل غريه، ومع إعوازه يفمن استطاع الدليل العلم))وقال الصنعاين: 

 .2فاألقوى سواء كان يف املسائل أصول أو فروع(
 وقد كان هلذا أثر عميق يف مسائل أصلية وفرعية، ماها: 

 ئل الاقلية يف أصول االعتقاد: حجية الدال -3
ذهب الرازي وبعض أتباعه من األشعرية إىل أن الدالئل النقلية ال حيتج هبا يف أصول االعتقاد، ألهنا ال تفيد 

 إال الظن.
وهذا خيالف ما عليه الكافة من االحتجاج هبا يف العقائد، ألهنا قد تفيد اليقني، وألن مسائل االعتقاد منها 

 .3حبكمه ومنها ما هو مظنون، ولذا صح االحتجاج فيها ابملظنون من األدلة النقليةما هو مقطوع 
 قاد: حجية خرب اآلحاد يف مسائل االعت -2

هنا إمنا ألحيتج هبا يف العقائد  ذهب أكثر األصوليني من املعتزلة واألشعرية واملاتريدية إىل أن أخبار اآلحاد ال
 واليقني. تفيد الظن، والعقائد يطلب فيها القطع

                                      
 .1/53قل درء تعارض العقل والن 1 
 .131األجوبة املرضية على األسئلة الصعدية ص2 
ونفائس األصول  408-1/390، واحملصول  2/52ومفاتيح الغيب  1/25ومعامل أصول  الدين  222انظر: أساس التقديس للرازي ص: 3 
، والصواعق  13/141،  11/337، وجمموع الفتاوى 389،  5/328،  2/13، 1/22ودرء تعارض العقل والنقل  3/1071-1086

وغاية الوصول شرح لب األصول  714-2/711، والتحبري شرح التحرير 2/51جرجاين لل واملواقف للعضد مع شرحه 663-2/659املرسلة 
1/59. 
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وذهب أهل السنة من الصحابة والتابعني ومن تبعهم من أصوليني وفقهاء وحمدثني إىل أهنا حجة فيها، وذلك 
إما ألن خرب اآلحاد الصحيح يفيد العلم، وإما ألن أخبار اآلحاد يف العقائد قد اقرتن هبا ما يقتضي القطع 

أرجح من األدلة العقلية  -انتفاء األدلة العلمية الصحيحةمبفادها من تلق هلا ابلقبول أو غريه، وإما ألهنا عند 
 .1لها املتكلمون وإما ألن العلم ليس شرطاً يف مجيع مسائل االعتقادماليت يستع

  مسائل االعتقاد:يفحجية القياس  -1
أدلة ذهب بعض األصوليني إىل أن القياس مىت ما كان مفاده قطعيًا استدل به يف املسائل االعتقادية، لعموم 

 القياس، والستعمال القرآن يف تقرير مسائل عقدية.
وذهب فريق آخر منع االستدالل به يف العقائد، ألهنا قطعية والقياس إمنا يفيد الظن فال يصح االستدالل به 

  2فيها.
 االستدالل ابألدلة الظاية يف مسائل أصول الفقه: -3

وحنوها مما ال يقطع به، وقد اختلف األصوليون ظنية تشمل خري الواحد والقياس والظواهر األدلة ال 
يف صحة االستدالل هبا يف إثبات القواعد األصولية، فأطلق اجلمهور املنع، ألن املطلوب فيها القطع، واجته 

اإلمجاع والقياس يلزم فيها القطع خرب الواحد  آخرون إىل التفريق بني القواعد األصولية، فالكبار منها كحجية
                                      

 384-4/366والواضح  2/288وقواطع األدلة  128-1/301واإلحكام البن حزم  1/8والتمهيد البن عبد الرب  2/570انظر : املعتمد 1 
، وشرح تنقيح  2/75واإلحكام لآلمدي  2/179واملستصفى  25/17ومفاتيح الغيب  210وأساس التقديس ص: 434األصول ص: وميزان

وخمتصر الصواعق املرسلة  263-20/257،  340،  11/337وجمموع الفتاوى  53،  1/52ودرء تعارض العقل والنقل  372الفصول ص: 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص:  1819-4/1817والتحبري شرح التحرير  1/130 واملوافقات 4/262والبحر احمليط  501-438ص:

104-105. 
 والقدر عيد والتنظري، وأما من حيث واقع مسائل االعتقاد، فما جاء التكليف به من الشارع كالتوحيد والصفات والنبوةقوهذا من حيث الت

، وهي جمموع أدلة من نصوص قرآنية صرحية، وسنن نبوية متواترة أو مشهورة أو آحادية وحنوها، فقد أقام عليه األدلة القاطعة املانعة من العذر
 متلقاة ابلقبول، وإمجاعات وآاثر سلفية، ومعاين عقلية صحيحة.

ور، وإما بدعوى وإذا مل يكن أمام أهل األهواء إال رفض االستدالل ابلنقل على مسائل االعتقاد إما بدعوى أهنا ال تثبت إال ابلعقل لئال يلزم الد
 أهنا ال تفيد اليقني.

، 3/691،و املستصفى 2/491، والربهان  215، واملنهاج للباجي ص: 760-2/757، وشرح اللمع 1280- 4/1273انظر: العدة   2 
ودرء تعارض  338- 5/333واحملصول  3/885وروضة الناظر  556  -555وميزان األصول ص: 365-3/360والتمهيد أليب اخلطاب 

واإلهباج  154ومفتاح الوصول ص: 135-1/130وإعالم املوقعني  258-3/248، وشرح خمتصر الروضة  155-7/150قل والنقل الع
 .73-64-63-5/16والبحر احمليط  3/131-132



 جملة العلوم الشرعية                                               
 هـ3311اخلامس والعشرون شوال العدد 

347 

ظن. وما سواها فيكفي فيها الظن ، وذهب فريق اثلث إىل صحة االستدالل هبا مطلقًا ألن ال فال تثبت ابل
 .1يلزم فيها القطع

 التقليد يف العقائد: -5
أبرزها ثالثة: القول األول: أن  أقوالوغريهم يف حكم التقليد يف قضااي االعتقاد على  األصوليوناختلف 

كثري من األصوليني واملتكلمني، ألن املطلوب فيها القطع، والقطع   التقليد غري جائز يف العقائد وهو مذهب
ال حيصل ابلتقليد، والثاين: جوازه، وهو مذهب طائفة من املتكلمني واحملدثني والفقهاء ونسب إىل السلف، 

ائل وهو لعموم أدلة جواز التقليد، ورفعاً للحرج عن العوام، والثالث : منعه يف التوحيد والرسالة دون ابقي املس
 .2مذهب بعض احلنابلة، ألهنما ركنا اإلسالم فوجب فيهما اليقني وال حيصل ابلتقليد

 قرآنية القراءة الشاذة: -6
صح  ، فقيل: ما عدا السبع، وقيل: ماعدا العشر، وقيل : الشاذة هي ماراملراد ابلقراءة الشاذة: مامل يتوات
 .3سندها وخالفت الرسم أو العربية

 ها قراءة ابن مسعود رضي هللا عنه إذا خالفت قراءة اجلماعة.ومن أشهر أمثلت
وقد ذهب أكثر أهلل العلم إىل أهنا ليست قرآاًن ، ألن طريق ثبوت القرآن العلم، ومل يتحقق فيها، هي قرآن 

 .1لثبوهتا بطريق صحيح، والتواتر ليس شرطاً 

                                      
 ءوشفا 691-3/415و املستصفى 1/107والتلخيص يف أصول الفقه  435-434-318-1/298، وشرح اللمع  2/497انظر: العدة  1 

 145-3/89واإلحكام لآلمدي  3/885وروضة الناظر  200 -2/12، 1/371، والتمهيد أليب اخلطاب 5/331والواضح  602ل ص:الغلي
، ورفع احلاجب  2/42واإلهباج  3/130وشرح خمتصر الروضة  148-1/147ونفائس األصول  308-307وشرح تنقيح الفصول ص:

-127واألجوبة املرضية عن األسئلة الصعدية ص: 105-104-1/103ة األمل وإجابة السائل شرح بغي 1/31واملوافقات  3/239-240
 .122-119ومقاصد الشريعة البن عاشور ص: 131

  402،  401، والتبصرة  ص  1009- 1007/  2وشرح اللمع    ،1218،    1217/ 4والعدة، 2/315انظر: شرح العمد  2 
واإلحكام لآلمدي  2/360والوصول إىل األصول  4/396مهيد أليب اخلطاب ، والت 452واملنخول ص:،  2/292،واإلحكام لآلمدي   

وشرح الكوكب املنري  204-20/202وجمموع الفتاوى  846-2/844واملسودة  431-430وشرح تنقيح الفصول ص: 4/229-224
 .131-127واألجوبة املرضية على األسئلة الصعدية ص: 2/401الرمحوت ح وفوات 4/533-539
 .2/16وفواتح الرمحوت  2/503واإلتقان يف علوم القرآن  3/1359والتحبري شرح التحرير  1/474بحر احمليط انظر: ال 3 
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 قرآنية البسملة: -7
ليست آية من أوهلا بال خالف، وغري سورة النمل فهي بعض آية منها واملراد البسملة يف غري سورة براءة فإهنا 

 بال شك.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إىل أهنا قرآن وأن اختلفوا بعد ذلك هل هي آية من السورة أو بعض آية، أو آية 
مستقلة يف أول كل سورة؟ وذلك لثبوهتا بطريق مفيد للعلم، وهو ثبوهتا يف املصحف خبط املصحف، مع 

مجاع الصحابة على أنه ال يكتب يف املصحف غري القرآن وابلغوا حىت جردوه من أمساء السور والتخميس إ
 .2والتعشري

ال قرأنيتها، ألن القرآن ال يثبت إ هـ( والباقالين إىل عدم157ت)هـ( واألوزاعي 197ت)وذهب بعضهم كما 
 .3فيها ال يفيد العلمبطريق قاطع متواتر، وجمرد ثبوهتا يف املصحف مع اختالف الناس 

 شرط جواز الشهادة: -8
الشهادة ال جتوز  إال مبا علمه الشاهد برؤية أو مساع بنفسه، فال يكفي السماع من الغري. ألن املطلوب فيها 

 .4العلم، لكن جوزوا الشهادة ابلتسامع واالستفاضة يف مواضع لتعذر العلم أو تعسره فيها

                                                                                                                
واإلحكام  280-1/279وأصول السرخسي  83-2/73والتمهيد أليب اخلطاب 11-2/9 ىواملستصف 66-3/59انظر: قواطع األدلة  1 

والتحبري  شرح التحرير  106-1/102لغيث اهلامع وا 1/474يط والبحر احمل 403-13/394وجمموع الفتاوى  213-1/212لآلمدي 
 .101-99ومراقي السعود ص: 17-2/16وفواتح الرمحوت  510- 2/491واإلتقان يف علوم القرآن  3/1359-1367
 س آايت بعالمة، والتعشري ما كان بني كل عشر آايت.هو التعليم والفصل بني كل مخ التخميس 2 

 .6/159ة أليب بكر احلداد رة النري واجلوه 46-1/43واجلامع ألحكام القرآن  131-1/129أي القرآن للداين انظر: البيان يف عد 
والبحر  154ومفتاح الوصول ص/ 399-13/398وجمموع الفتاوى  217-1/216واإلحكام لآلمدي  20-2/12انظر: املستصفى  3 

وفواتح الرمحوت  98ومراقي السعود ص: 1376-3/1371لتحريروالتحبري شرح ا 101-1/100والغيث اهلامع  473-1/471احمليط 
2/14. 
 .560-6/559والفقه اإلسالمي للزحيلي  448-4/445ومغين احملتاج  142-141-14/138، واملغين 6/421ع انظر : بدائع الصنائ 4 
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 اخلامتة:
 أهم الاتائج:  يف ختام هذا البحث أذكر

 أن الظن يف لغة العرب ولغة الشرع يطلق على عدة معان، منها: الشك واالحتمال الراجح واليقني. -1
أن الظن مبعىن االحتمال الراجح حجة يف الشرع ابإلمجاع، واخلالف يف حجيته حادث بعد انصرام  -2

 القرون املفضلة.
 أن احلكم حبجية الظن أصل مقطوع به يف الشريعة. -3
أهم أسباب اخلالف يف حجية الظن: حصول قدر من االشرتاك يف داللة الظن، واشتهار أن من  -4

 معناه االصطالحي، مما أدى ببعض الناس إىل اخللط بني مفهومه يف الشرع ومفهومه يف االصطالح.
 يشرتط حلجية الظن ستة شروط:  -5

 األول: أن يكون الظن انشئاً عن أمارة مفيدة للظن. 
 دليل على إلغاء الظن.الثاين: أال يقوم 

 يف معناها. الثالث: أن يقوم دليل شرعي على اعتبار الظن إذا كان يف جمال العبادات أو ما
 هو أقوى منه. الرابع: أال يعارض الظن مثله أو ما

 اخلامس: أال يكون دليل العلم قائماً. 
 السادس: أال يكون االحتجاج ابلظن يف حمل يطلب فيه العلم؟

لة ذات أثر عميق وواسع يف شىت العلوم الشرعية، خصوصًا فيما يتعلق بشروط حجية أن هذه املسأ -6
 الظن.

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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 فهرس املصادر واملراجع:

ه وصححه مجاعة اإلهباج يف شرح  املنهاج لتقي الدين السبكي وولده اتج الدين، كتب هوامش -1

 هـ.1404من العلماء إبشراف الناشر، دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل 

اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، حتقيق مركز الدراسات القرآنية جممع امللك فهد لطباعة  -2

 هـ؟ 1426املصحف الشريف 

هدل، مؤسسة اغي وحسن األيإجابة السائل شرح بغية األمل للصنعاين حتقيق حسني الس -3

 م.1986الرسالة بريوت، الطبعة األوىل 

األجوبة املرضية على األسئلة الصعدية للصنعاين ، ضمن جمموع فيه سبع رسائل للصنعاين  -4

 هـ. 1425حتقيق حممد املقطري دار ابن حزم، بريوت الطبعة األوىل 

الطبعة ميلي ي، حتقيق: الدكتور سيد اجلاألحكام يف أصول األحكام، لعلي بن حممد اآلمد -5

 هـ.1404األوىل 

األندلسي، حققه وراجعه جلنة من اإلحكام يف أصول األحكام، أليب حممد علي بن حزم  -6

 هـ.1404لعلماء دار احلديث ابلقاهرة، الطبعة األوىل ا

حكام الفصول يف أحكام األصول، أليب الوليد الباجي، حتقيق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب إ -7

 هـ.1407طبعة األوىل اإلسالمي، بريوت ال

إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العبد حتقيق أمحد حممد شاكر مكتبة السنة  -8

 هـ.1414ابلقاهرة، الطبعة األوىل 

 هـ.1400أحكام القرآن للشافعي حتقيق عبد الغين عبد اخلالق، دار الكتب العلمية، بريوت  -9
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يج ، دار ابن حزم بريوت، الطبعة األوىل أحكام القرآن، البن فرس، حتقيق طه علي بوسر  -10

 ه ـ.1427

رشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق أيب مصعب حممد بن إ -11

 هـ. 1412سعيد البدري دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل 

اإلسالمي، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، حملمد انصر الدين األلباين، املكتب  -12

 هـ. 1405الطبعة الثانية 

 هـ. 1328أساس التقديس لفخر الدين الرازي، مطبعة كردستان  -13

األصل والظاهر يف القواعد الفقهية، للدكتور أمحد الرشيد، جامعة اإلمام الطبعة األوىل  -14

 هـ.1429

 أصول اجلصاص املسمى الفصول يف األصول أليب بكر أمحد بن علي اجلصاص الرازي، حتقيق -15

 هـ. 1420حممد حممد اتمر ، مكتبة عباس أمحد الباز مبكة املكرمة، الطبعة األوىل 

حياء حققه أبو الوفاء األفغاين جلنة إأصول السرخسي أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي  -16

 هـ. 1372املعارف النعمانية حبيدر أابد الدكن مطابع دار الكتاب العريب 

دار الكتاب العريب، بريوت  امشه عمدة احلواشيعلي الشاشي وهب، أليب يأول  الشاش -17

 هـ.1402

د بن حممد دسي، حققه وعلق عليه، الدكتور فهأصول الفقه لشمس الدين حممد بن مفلح املق -18

 هـ. 1420السدحان مكتب العبيكان الرايض الطبعة األوىل 
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كي، دار الغرب تر  اجمليدعبد  حتقيق: أصول الفقه، أليب الثناء حممود بن زيد الالمشي احلنفي، -19

 م.1995اإلسالمي، الطبعة األوىل 

 هـ. 1406الفكر دمشق الطبعة األوىل  رأصول الفقه اإلسالمي لوهبة الزحيلي دا -20

 هـ.1405االستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق حممد رشاد سامل، الطبعة الثانية  -21

علي عوض، دار الكتب األشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، حتقيق عادل عبد املوجود و  -22

 هـ.1411الطبعة األوىلبريوت،  العلمية

 م. 1983األشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية،بريوت،الطبعة األوىل  -23

، مكتبة محد العنقري والدكتور عادل السويحاألشباه والنظائر، البن الوكيل حتقيق الدكتور أ -24

 هـ. 1413الرشد الرايض ، الطبعة األوىل 

صام، أليب إسحاق الشاطيب ، حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان الدار األثرية االعت -25

 هـ.1428الثانية  .الطبعةبعمان

ف سعد دار ه: طه عبد الرؤ إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن قيم اجلوزية، راجعه وقدم ل -26

 بريوت.باجليل، 

 وت.إغاثة اللهفان البن القيم، حتقيق حممد الفقي، دار املعرفة، بري  -27

األنساب للسمعاين حتقيق عبد هللا بن عمر البارودي، دار الفكر، بريوت الطبعة األوىل  -28

 م.1998

ايضاح املسالك إىل قواعد مالك للونشريسي حتقيق الصادق الغرابين منشورات كلية الدعوة  -29

 الطبعة األوىل.، ليبيا ، اإلسالمياإلسالمية جلنة احلفاظ على الرتاث 
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 كنز الدقائق، البن جنيم، دار املعرفة، بريوت ، الطبعة الثانية.البحر الرائق شرح   -30

البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدر الدين الزركشي، قام بتحريره: عبد القادر عبد هللا العاين،  -31

راجعه عمر بن سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت، الطبعة 

 هـ.1413الثانية

 ، البن القيم، دار الكتاب العريب، بريوت.بدائع الفوائد -32

بدائع الصنائع أليب بكر الكاساين، حتقيق حممد خري حليب دار املعرفة، بريوت ، الطبعة األوىل  -33

 هـ.1420

بداية اجملتهد وهناية املقتصد حملمد بن أمحد بن رشد القرطيب، دار الكتب العلمية، بريوت ،  -34

 هـ.1408الطبعة العاشرة 

 األصول حملمد بن عبد احلميد األمسندي، حتقيق: حممد زكي عبد الرب، مكتبة دار بذل النظر يف -35

 هـ.1412الرتاث القاهرة، الطبعة األوىل

الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويين، حققه: عبد العظيم حممود الديب، دار الوفاء ،  -36

 هـ.1412الطبعة الثالثة 

أتليف: مشس الدين حممود بن عبد الرمحن  ،احلاجب بيان املختصر شرح خمتصر ابن -37

 مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى. األصفهاين، حتقيق: حممد مظهر بقا.

البيان يف عد آي القرآن أليب عمرو الداين حتقيق غامن احلمد مركز املخطوطات والرتاث  -38

 هـ.1414ابلكويت، الطبعة األوىل 
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حكام، البن القطان حتقيق احلسني آيت سعيد، دار طيبة، بيان الوهم واإليهام يف كتاب األ -39

 هـ.1418الرايض، الطبعة األوىل 

 اتج العروس حملمد مرتضى الزبيدي، دار صادر بريوت. -40

 ية ،السلفاخلطيب البغدادي، املكتبة اتريخ بغداد، أتليف، احلافظ أيب بكر أمحد بن علي  -41

 املدينة املنورة.

سن هيتو دار الفكر دمشق، اسحاق الشريازي، حتقيق: حممد حالتبصرة يف أصول الفقه أليب  -42

 م. 1980ن الطبعة األوىل مصورة ع

ال مرعشلي، دار الكتب ة واألحكام، البن فرحون، حتقيق مجتبصرة احلكام يف أصول األقضي -43

 هـ. 1422العلمية، بريوت 

عوض جلربين، والدكتور التحبري شرح التحرير، لعالء الدين املرداوي حتقيق الدكتور عبد الرمحن ا -44

 هـ. 1421، مكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة األوىل القرين، والدكتور أمحد السراح

الباز يف  ركمال الدين بن اهلمام، بشرحه تيسري التحرير، توزيع دالالتحرير يف أصول الفقه،  -45

 مكة املكرمة.

 ية، بريوت.حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ، للمباركفوري ، دار الكتب العلم -46

 التعريفات لعلي بن حممد اجلرجاين ضبطه وفهرسه حممد بن عبد احلكيم القاضي دار الكتاب  -47

 هـ.1411اللبناين بريوت الطبعة األوىل  املصري ابلقاهرة.ودار

التفسري البسيط للواحدي حتقيق جمموعة من الباحثني، نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود  -48

 هـ. 1430اإلسالمية الطبعة األوىل
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 هـ. 1429تفسري الطربي، البن جرير الطربي، حتقيق جمموعة دار السالم مبصر، الطبعة الثالثة  -49

 هـ.1407املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية  رتفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري، دا -50

 تفسري النسفي  لعبد هللا بن أمحد النسفي، اعتىن به عبد اجمليد حليب دار املعرفة بريوت ، -51

 هـ. 1421الطبعة األوىل

يب بكر الباقالين، حتقيق الدكتور عبد احلميد أبو زنيد مؤسسة الرسالة التقريب واإلرشاد أل -52

 هـ.1413الطبعة األوىل 

 احلياة. ةالتقريب حلد املنطق، البن حزم، حتقيق إحسان عباس ، منشورات دار مكتب -53

الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية القاهرة تقريب  الوصول البن جزي، حتقيق الدكتور حممد املختار  -54

 هـ.1414الطبعة األوىل 

 يدة مشهور آل سليمان دار بن القيمتقرير القواعد وحترير الفوائد البن رجب حتقيق أيب عب -55

 هـ.1429ودار ابن عفان، الطبعة الثانية 

 أمحد  النيبايل وشبريملالفقه، أليب املعايل اجلويين، حتقيق: عبد هللا جو  أصول التلخيص يف -56

 هـ.1417مكة، الطبعة األوىل  دار الباز ةالعمري مكتب

 هـ.1403 ةالكتب العلمية، بريوت ، الطبعة الثاني رالتقرير والتحبري، البن أمري احلاج دا -57

تقومي األدلة، للدبوسي حتقيق خليل امليس مكتبة عباس أمحد الباز مبكة ، الطبعة األوىل  -58

 هـ.1421
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اين املعروف أبيب اخلطاب.. حتقيق: ذفوظ بن أمحد بن احلسن الكلو التمهيد يف أصول الفقه حمل -59

مفيد أبو عشمة وحممد بن علي بن ابراهيم ، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي يف 

 هـ.1406جامعة أم القرى  

التمهيد: البن عبد الرب، حتقيق مجاعة من العلماء، اململكة املغربية ، مطبعة فضالة الطبعة  -60

 هـ.1402ثانيةال

ط، دار الوطن، الرايض يذهيب، حتقيق مصطفى أبو الغلتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ل -61

 هـ.1421

ف سعد، دار الفكر ابلقاهرة مكتبة الدين القرايف حتقيق طه عبد الرؤ تنقيح الفصول لشهاب  -62

 هـ.1393الكليات األزهرية ابلقاهرة 

صنعاين، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار، لل -63

 السلفية، املدينة املنورة.

التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة احلنفي ، ضبطه زكراي عمريات دار الكتب العلمية،  -64

 هـ.1416بريوت، الطبعة األوىل 

 ، مكة املكرمة. بازالتيسري التحرير على كتاب التحرير ألمري ابدشاه، دار  -65

ة، دار العاصمة، ، حتقيق رائد بن صربي بن أيب علفرات النظر يف علم األثر، للصنعاينمث -66

 هـ.1417الرايض 

اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب دار الكتب العلمية  -67

 هـ.1408الطبعة األوىل بريوت ب
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تيمية، حتقيق على سيد صبح مدين،  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح لشيخ اإلسالم ابن -68

 مطبعة املدين، مصر.

اجلواهر املضّية يف طبقات احلنفية، للقرشي، حتقيق عبد الفتاح احللو، دار العلوم، الرايض  -69

 هـ. 1399

الطبعة اجلوهرة النرية ملختصر القدوري أليب بكر بن علي احلداد، املطبعة اخلريية ، القاهرة ،  -70

 هـ. 1322األوىل

 لصنعاين على احمللى البن حزم، مطبوع مع احمللى ، دار الرتاث ابلقاهرة.حاشية ا -71

 هـ.1421الفكر، بريوت  رحاشية ابن عابدين، دا -72

احلدود يف األصول، أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك قرآه وقدم له وعلق عليه حممد  -73

 م. 1999الطبعة األوىل، السليماين دار الغرب اإلسالمي ، 

ة والفقهية أليب بكر الصقلي، حتقيق حممد الطرباين، دار الغرب اإلسالمي، احلدود الكالمي -74

 م.2008تونس، الطبعة األوىل 

حتقيق ايسني دراكنة، مؤسسة  ية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ، للقفال الشاشحلي -75

 م.1980الرسالة بريوت، الطبعة األوىل

حتقيق حممد رشاد سامل، نشر جامعة درء تعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  -76

 هـ.1401اإلمام حممد بن سعود، الطبعة األوىل 

 م.1994الغرب اإلسالمي، بريوت،  رداالذخرية للقرايف حتقيق حممد حجي  -77
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 رالرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد فرض للسيوطي، حتقيق خليل امليس دا -78

 ـ.ه1403الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل

رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب لتاج الدين السبكي حتقيق علي معوض وعادل عبد  -79

 هـ.1419املوجود عامل الكتب بريوت الطبعة األوىل

 شوشاوي حتقيق الدكتور/أمحد السراحلشهاب أليب علي الارفع النقاب عن تنقيح  -80

 هـ. 1425 الطبعة األوىل والدكتور/عبد الرمحن اجلربين، مكتبة الرشد ابلرايض

روضة الناظر وجنة املناظر، البن قدامة، حتقيق الدكتور عبد الكرمي النملة مكتبة الرشد ابلرايض  -81

 هـ.1413الطبعة األوىل 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، أتليف ابن قيم اجلوزية حتقيق شعيب األرنؤوط، وعبد القادر  -82

 هـ.1408كويت، الطبعة السادسة عشرة األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ببريوت، ومكتبة املنار ابل

سنن الرتمذي، جامع الرتمذي حملمد بن عيسى الرتمذي إشراف الشيخ صاحل بن عبد العزيز  -83

 هـ.1421آل الشيخ، توزيع جهاز اإلرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين، الطبعة الثانية 

 األوىل بريوت  الطبعةالكتاب العريب،  رسنن الدرامي حتقيق فواز زمريل وخالد العلمي دا -84

 هـ. 1407

سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين إشراف الشيخ صاحل آل الشيخ  -85

 هـ. 1421توزيع جهاز االرشاد والتوجيه ابحلرس الوطين، الطبعة الثانية 

سنن ابن ماجه حملمد بن يزيد ابن ماجه إشراف صاحل آل الشيخ توزيع جهاز اإلرشاد والتوجيه  -86

 هـ.1421الطبعة الثانية س الوطين، ابحلر 
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 هـ.1414السنن الكربى، للبيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز مبكة  -87

عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كردي حسن دار  حتقيق السنن النسائي الكربى، حتقيق -88

 هـ.1411الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل 

الدين الذهيب حتقيق شعيب األرنؤوط وحممد العرقسوسي مؤسسة سري أعالم النبالء لشمس  -89

 هـ. 1403الطبعة األوىل الرسالة، بريوت 

شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين ضبطه زكراي عمريات، دار الكتب العلمية ، بريوت،  -90

 هـ.1416الطبعة األوىل

د دار الفكر للطباعة شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرايف، حتقيق: طه عبد الرؤوف سع -91

 م.1993الكليات األزهرية ابلقاهرة  ةمكتب القاهرةوالنشر 

 هـ.1411شرح الزرقاين علي املوطأ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  -92

 ةشرح صحيح البخاري، البن بطال حتقيق ايب متيم ايسر إبراهيم مكتبة الرشد الطبعة الثاني -93

 هـ. 1422

سني البصري حتقيق عبد احلميد أبو زنيد مكتبة العلوم واحلكم ابملدينة شرح العمد أليب احل -94

 هـ. 1410املنورة، الطبعة األوىل 

لعبيكان، سعود بنب صاحل العطيشان مكتبة ا شرح العمدة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: -95

 هـ.1413الرايض، الطبعة األوىل

البشائر  ريق أمحد طريف العنزي، داشرح غاية السول، ليوسف بن حسن بن عبد اهلادي حتق -96

 هـ.1421اإلسالمية ، بريوت الطبعة األوىل 
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 افية.قنووي مؤسسة الكتب الثلشرح صحيح مسلم ، ل -97

الطبعة التجارية مبكة ودار الفكر ببريوت  ةشرح فتح القدير، لكمال الدين بن اهلمام املكتب -98

 الثانية.

قدسي ومعه املقنع واإلنصاف حتقيق: الدكتور الشرح الكبري لعبد الرمحن بن حممد بن قدامة امل -99

 هـ.1414عبد هللا الرتكي والدكتور عبد الفتاح احللو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة األوىل

الكتب العلمية، بريوت،  رالشرح الكبري للرافعي، حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود، دا -100

 هـ 1417الطبعة األوىل 

ن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي حتقيق حممد الزحيلي ونزيه محاد شرح الكوكب املنري، حملمد ب -101

 هـ. 1400مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة امللكة عبد العزيز 

شرح اللمع أليب اسحاق الشريازي حتقيق عبد اجمليد تركي دار الغرب اإلسالمي بريوت الطبعة  -102

 هـ.1408األوىل 

الدين الطويف حتقيق الدكتور عبد هللا الرتكي مؤسسة الرسالة بريوت شرح خمتصر الروضة، لنجم  -103

 هـ.1410الطبعة األوىل 

الشيخ األمني، دار عبد هللا شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، للمنجور حتقيق حممد  -104

 يطي.الشنق

طبعة الكبيسي م الك التعليل للغزايل حتقيق أمحد شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومس -105

 هـ. 1390اإلرشاد ببغداد 
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صحيح البخاري لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري حتقيق وتعليق حممود النواوي وحممد أبو  -106

الطبعة النهضة احلديثة مبكة املكرمة  ةالفضل ابراهيم وحممد خفاجي مكتبة الرايض ومكتب

 هـ.1404الثانية 

ط مؤسسة الرسالة بريوت الطبعة ان حتقيق شعيب األرنؤو صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلب -107

 هـ.1414الثانية 

صحيح مسلم لإلمام ايب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي حققه ورقمه حممد فؤاد عبد الباقي  -108

 هـ. 1412دار احلديث ابلقاهرة الطبعة األوىل 

الصواعق املرسلة البن القيم، حتقيق علي بن حممد الدخيل هللا، دار العاصمة ابلرايض الطبعة  -109

 هـ.1412الثانية 

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم، حتقيق حممد حامد الفقي ، دار الكتب  -110

 العلمية بريوت.

حتقيق: الدكتور أمحد بن علي العدة يف أصول الفقه أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي،  -111

 هـ.1410مباركي الطبعة الثانية بن سري 

حاديث الواهية، البن اجلوزي حتقيق خليل امليس ، دار الكتب العلمية ، العلل املتناهية يف األ -112

 هـ. 1403بريوت الطبعة األوىل 

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيين، دار إحياء الرتاث العريب بريوت. -113

 ـه1415دار الكتب العلمية ، بريوت الطبعة الثانية عون املعبود لشمس الدين العظيم آابدي  -114
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عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار البن القصار حتقيق الدكتور عبد احلميد  -115

 هـ.1426السعودي نشر جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

ان ، دار التلمساين، حتقيق حممد أودير مشن غاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام ألمحد بن زكري -116

 هـ1426بريوت الطبعة األوىل ب، الرتاث ابجلزائر ودار ابن حزم 

 غاية الوصول شرح لب األصول، أليب حيىي زكراي األنصاري.  -117

غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر للحموي دار الكتب العلمية ، بريوت الطبعة  -118

 هـ 1405األوىل 

العلمي  اجلوامع أليب رزعة العراقي، حتقيق مكتب قرطبة للبحث  مجع الغيث اهلامع يف شرح -119

 هـ. 1420وإحياء الرتاث اإلسالمي، دار الفاروق ابلقاهرة، الطبعة األوىل 

العسقالين حتقيق : الشيخ عبد  رابن حج .للحافظفتح الباري بشرح صحيح اإلمام البخاري -120

 هـ. 1407السلفية ، الطبعة الثالثة  ةالعزيز بن عبد هللا بن ابز، دار املكتب

 هـ. 1403لفكر بريوت فتح القدير للشوكاين ، دار ا -121

فتح املغيث بشرح ألفية احلديث لشمس الدين السخاوي حتقيق د. عبد الكرمي اخلضري . ود.  -122

 هـ. 1426املنهاج ابلرايض ، الطبعة األوىل  رحممد بن عبد هللا الفهيد، مكتبة دا

عامل الفروع ، أتليف مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن مفلح، راجعه عبد الستار أمحد فراج  -123

 هـ. 1404الكتب ، الطبعة الرابعة 

 فضائح الباطنية للغزايل حتقيق عبد الرمحن بدوي مؤسسة دار الكتب الثقافية ابلكويت. -124

 هـ. 1409الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي، دار الفكر ، الطبعة الثالثة  -125
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 م.1988الفهرست البن الندمي حتقيق رضا املازاندراين دار املسرية ، الطبعة الثالثة  -126

املطبوع مع املستصفى دار الكتب ري، فواتح الرمحوت لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصا -127

 هـ.1322العلمية ، بريوت الطبعة الثانية املصورة عن األوىل سنة 

هـ على نفقة أمحد انجي  1324الفوائد البهية حملمد بن عبد احلي اللكنوي الطبعة األوىل  -128

 عادة مبصر.وحممد اخلاجني مطبعة الس

القطع والظن عند األصوليني للدكتور سعد بن انصر الشئري، دار احلبيب الرايض الطبعة  -129

 هـ.1418األوىل 

 واطع األدلة يف أصول الفقه أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين حتقيق عبد هللا احلكميق -130

 ه ـ.1419مكتبة التوبة الطبعة األوىل 

 قيق الدكتور أمحد بن عبد هللا بن محيد نشر جامعة أم القرى.القواعد أليب عبد هللا املقري، حت -131

القواعد أليب بكر احلصين حتقيق الدكتور عبد الرمحن بن عبد هللا الشعالن والدكتور جربيل بن  -132

 هـ.1418الرشد، الرايض الطبعة األوىل  ةحممد البصيلي مكتب

توزيع مكتبة ابن تيمية ،  بد السالم، مصاحل األانم ، لعز الدين بن عقواعد األحكام يف -133

 القاهرة.

القواعد والفوائد األصولية البن اللحام، حتقيق حممد بن حامد الفقي دار الكتب العلمية ،  -134

 هـ. 1403بريوت الطبعة األوىل 

الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل، لفخر الدين الرازي، حتقيق أمحد حجازي السقا،  -135

 هـ.1413 دار اجلبل بريوت ، الطبعة األوىل
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الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة حتقيق زهري شاويش املكتب اإلسالمي الطبعة اخلامسة  -136

 هـ. 1408

الكافية يف اجلدل أليب املعايل اجلويين حتقيق فوقية حسني حممود مكتبة الكليات األزهرية  -137

 هـ. 1399ابلقاهرة

ين عبد العزيز البخاري حتقيق : كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالمي البزدوي، لعالء الد -138

 هـ1411حممد املعتصم ابهلل البغدادي، دار الكتاب العريب ، الطبعة األوىل 

لسنة الناس للعجلوين دار أما اشتهر من األحاديث على  لىكشف اخلفاء ومزيل اإللباس ع -139

 هـ1408الكتب العلمية ، بريوت الطبعة الثالثة 
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