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املقدمة

الأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد    
واملر�سلني، نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه الطيبني الطاهرين، وبعد:

اأن  يجد  الفقه  اأ�سول  اأبواب  جل  يف  الأ�سولية  الكتابات  يف  املتاأمل  فاإن    
النقا�سات  من  كبًيا  حيًزا  �سغلت  قد  ال�سريعة  يف  بالظن  العمل  ق�سية  تف�سي 
لظنيتها،  الأ�سول  ببع�ص  العمل  مانعي  على  الرد  �سياق  يف  والعرتا�سات، 
وواقع  واتباعه،  بالظن  العمل  تذم  التي  الن�سو�ص  بع�ص  ظواهر  بني  والتوفيق 
ال�سريعة الذي تعبد فيه ال�سارُع املكلفني بالظاهر والظن، واأجاز العمل به وبناء 

الأحكام عليه.

  والباحث يحاول يف هذه الدرا�سة مناق�سة هذه الق�سية، وعر�ص خال�سة 
التف�سيات الأ�سولية جلواز العمل بالظن يف ال�سريعة، وكون ذلك ل يناق�ص 
ذم اتباع الظن، وتدعيم هذه التف�سيات باأمثلة متنوعة يف اأبواب ال�سريعة 

املختلفة.

وقد اخرتت درا�سة هذه الق�سية حتت عنوان:

اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد
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وذلك لأن خال�سة التف�سيات الأ�سولية للعمل بالظن يف ال�سريعة تنتهي عند 
�سيخ  امل�سطلحني  اأبرزوا هذين  الذين  العلماء  اأ�سهر  امل�سطلحني، ومن  هذين 
الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل، فقد قال يف �سياق مناق�سته لبع�ص جوانب هذه 

الق�سية:

اأما اعتقاد الرجحان فقد  »وفرٌق بني اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد، 
يكون علًما، وقد ل يعمل حتى يعلم الرجحان«)1(. 

وبنى عليهما مناق�سة كثي من الق�سايا الأ�سولية.))(

اأهمية املو�شوع:

تربز اأهمية هذا املو�شوع فيما يلي:

• بالظن 	 العمل  تف�سي  يف  املختلفة  الأ�سوليني  مناهج  اإبراز  اأهمية 
الظن  اتباع  ذم  بني  والتوفيق  منها،  الراجح  ومعرفة  ال�سريعة،  يف 

وم�سروعية العمل به.

• الفقهية، 	 والفروع  الأ�سولية،  املناق�سات  يف  املناهج  هذه  اأثر  درا�سة 
واإيراد �سواهد تطبيقية على ذلك.

• بيان حكم العمل الذي بني على ظن خمالف للواقع.	

• يف 	 بالظن  العمل  تف�سي  يف  الأ�سوليني  ملناهج  درا�سة  وجود  عدم 
ال�سريعة حتت مفهومي )اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد(.

الدرا�شات ال�شابقة:

  مل اأجد –يف حدود اطالعي– درا�سة علمية تناولت تف�سي العمل بالظن 
يف ال�سريعة حتت مفهومي )اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد( ورّد مناهج 

)1( جمموع الفتاوى 114/13.
))( انظر: تلبي�ص اجلهمية 453/8 جمموع الفتاوى 118/13.
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الأ�سوليني لهما، يف حني اأن هناك درا�سات كثية تناولت حكم العمل بالظن 
يف ال�سريعة، وناق�ست حجية العمل بالظن يف �سياق بحث حجية خرب الآحاد 
وغيه من الأ�سول الظنية، ولكن املق�سود من هذه الدرا�سة جهة اأخرى مل 

تتطرق لها هذه الدرا�سات ال�سابقة.

خطة املو�شوع:

يقع البحث يف مقدمة وخم�سة مباحث وخامتة:

املقدمة: وفيها اأهمية املو�سوع، واأهدافه، واخلطة، واملنهج.

والفرق  العتقاد،  ورجحان  الرجحان  اعتقاد  حقيقة  الأول:  املبحث 

بينهما.

املبحث الثاين: ردُّ العمل بالظن يف ال�سريعة اإلى اعتقاد الرجحان.

املبحث الثالث: ردُّ العمل بالظن يف ال�سريعة اإلى رجحان العتقاد.

املبحث الرابع: موازنة وتقومي.

املبحث اخلام�س: التطبيقات الأ�سولية والفقهية. وحتته ثالثة مطالب:

املطلب الأول: التطبيقات الأ�سولية. وحتته ثالث م�سائل:

امل�ساألة الأولى: ت�سويب املجتهدين.

امل�ساألة الثانية: حجية خرب الآحاد.

امل�ساألة الثالثة: حجية الإجماع املنقول بالآحاد.

املطلب الثاين: التطبيقات الفقهية. وحتته ثمان م�سائل:

امل�ساألة الأولى: اليقني ل يزول بال�سك.

امل�ساألة الثانية: الطهارة.
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امل�ساألة الثالثة: ا�ستقبال القبلة.

امل�ساألة الرابعة: حتري هالل رم�سان.

امل�ساألة اخلام�سة: حتري الفقي لإخراج الزكاة.

امل�ساألة ال�ساد�سة: حتري اإ�سابة اجلمرة عند الرمي.

امل�ساألة ال�سابعة: ال�سهادة.

امل�ساألة الثامنة: الق�ساء.

املطلب الثالث: اجلمع بني العمل باعتقاد الرجحان وبني قاعدة: ل عربة 
بالظن �لبنينّ خطوؤه.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.

امل�شادر .

فهر�س املحتويات.
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املنهج

ميكن تلخي�ص املنهج الذي �سرت عليه يف كتابة هذا البحث فيما يلي:
• العتماد على امل�سادر الأ�سيلة يف جمع املادة العلمية.	
• توثيق املادة العلمية، والتمييز بني فكرتي واأفكار الآخرين.	
• التمهيد للم�ساألة مبا يو�سحها اإن احتاج املقام لذلك.	
• ا�ستيفاء بحث امل�سائل بح�سب طبيعة البحث. 	
• تخريج الأحاديث والآثار من كتب ال�سنة، مع بيان درجة احلديث اإن 	

مل يكن يف ال�سحيحني اأو اأحدهما.
• كتابة البحث باأ�سلوبي اخلا�ص.	
• ذكر املعلومات املتعلقة بامل�سادر يف نهاية البحث.	

  اأ�ساأل اهلل تعالى اأن يرزقنا الإخال�ص يف القول والعمل، واأن يعلمنا ما 
ينفعنا، ويزيدنا علًما وعماًل وهدى ور�سًدا، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

و�سلى اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم،،

)واحلمد هلل رب العاملني(
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املبحث االأول
حقيقة اعتقاد الرجحان ورجحان االعتقاد

والفروق بينهما

م�سطلح )اعتقاد الرجحان( مركٌب من مفردتني )اعتقاد( و)الرجحان( 
اأوًل للمعنى  ومعرفة املركب فرع عن معرفة ما تركب منه؛ لذا �سوف اأ�سي 

الإفرادي، ثم اأعرج على بيان حقيقة امل�سطلح املركب.

اعتقاد:

لغة: افتعاٌل من العقد، وهو الربط وال�سّد.

يقال: عقد احلبل والبيع والعهد يعقده: �سّده.
والعقيدة ما يدين الإن�سان به. )1(

واأما يف ال�شطالح فالعتقاد: حكم الذهن اجلازم ب�سيء، فاإن طابق 
الواقع فهو اعتقاد �سحيح، واإن خالفه فهو العتقاد الفا�سد.))(

الرجحان:

لغة: رَجح ال�سيء يرَجح ويرُجح رجوًحا، وال�سم )الرجحان( اأي: مال.
يقال: رجحت كفت امليزان اإذا مالت.)3(

)1( القامو�ص املحيط 383 امل�سباح املني 18) مادة )عقد(.
))( انظر: العدة 79،78/1 تقريب الو�سول 94.

)3( القامو�ص املحيط 79) امل�سباح املني 115 مادة )رجح(.
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واأما يف ال�شطالح فالرجحان: ا�سٌم لأحد طريف ال�سك، الذي مال جلهة 
على ح�ساب الأخرى.

جاء يف التعريفات:«الظن اأحد طريف ال�سك ب�سفة الرجحان«.)1(

فميُل العقل لأحد اجلهتني ي�سمى رجحاًنا.

والرجحان هو الظن.

وقد ُعرف الظن باأنه:
جتويز اأمرين فزائًدا اأحدهما اأظهر من الآخر.))(

وغالب الظن:
زات.)3( زيادة قوة اأحد املجوَّ

حقيقة اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد:

رجحان العتقاد هو الظن، وهو الطرف الذي يعتقد امل�ستدل اأنه الراجح 
يف الأمر نف�سه ؛ ولذا قال الزرك�سي عند تعريف الظن:

»الظن هو العتقاد الراجح من اعتقادي الطرفني، وكذا رجحان العتقاد 
ل اعتقاد الراجح اأو الرجحان«.)4(

  وقال:

اأن  اإل  متعار�سان،  احتمالن  النف�ص  يف  يكون  باأن  العتقاد  »رجحان 
الثاين  واأما  اأرجح يف نظره، فالأول قد يكون موجوًدا يف اخلارج،  اأحدهما 

فال يت�سور اإل يف الذهن«.)5(

)1(  التعريفات 187.
))(  املنهاج 11.

)3(  امل�سدر ال�سابق 11.
)4( البحر املحيط 74/1.

)5( امل�سدر ال�سابق 74/1.
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  فالأول يق�سد به رجحان العتقاد، وهو الطرف الذي يعتقد امل�ستدل 
اأنه الراجح يف نف�ص الأمر.

  وقال ابن تيمية:
»واأما رجحان هذا العتقاد على هذا العتقاد فهو الظن«.)1(

راجًحا يف  املجتهد  اعتقده  ما  لأن  العتقاد ظن؛  اأن رجحان  يق�سد:    
الأمر نف�سه قد ل يكون كذلك.

فاأما اعتقاد الرجحان فهو علم املجتهد بالراجح عند نف�سه، فهو ا�سم 
لعلم املجتهد بهذا الظن.

  قال ابن تيمية:
»اأما اعتقاد الرجحان فهو علم«.))(

  وقال الزرك�سي:

»فاعتقاد الرجحان ملا يف نف�ص الأمر اإما حمقق عن برهان وهو العلم، 
اأول، وهو التقليد واجلهل، فهو متعلَّق نف�ص الرجحان، وهو يف نف�سه ثابٌت ل 

رجحان فيه«.)3(
  وقال:

»اعتقاد الرجحان لي�ص ظًنا«.)4(
  وقال القرايف:

»ونظيه اأن ال�ساّك يقطع باأنه �ساّك، ول مينع ذلك ال�سكَّ فيما هو �ساكٌّ 
فيه«.)5(

)1( جمموع الفتاوى 117/13.

))( امل�سدر ال�سابق 117/13.
)3( البحر املحيط 74/1.

)4( البحر املحيط 74/1 بت�سرف ي�سي.
)5( نفائ�ص الأ�سول 4068/9.



114

الدكتور يحيى بن حسني الّظْلمي

  ورمبا �سمي اعتقاد الرجحان )العلم الظاهر( يف مقابل العلم بالباطن 
وما يف نف�ص الأمر، وهو العلم ال�سطالحي اأو اليقني والقطع.)1(

اأو غلبة ظنه  املجتهد  اأن رجحان العتقاد هو ظن    وخال�سة ما تقدم 
اأن هذا هو الراجح يف الواقع، بينما اعتقاد الرجحان هو علم املجتهد بهذا 
الظن، اأو علمه اأن الراجح عنده كذا وكذا؛ لذا كان الأول ظًنا، وكان الثاين 
علًما، فامل�ستدل يعلم بالرجحان الذي ح�سل عنده، ولكنه ل يعلم هل يطابق 

الواقع اأول، بل يظنه ظًنا.

  ول ي�سح اأن يعود اعتقاد الرجحان اإلى النف�ص فقط، بل ل بد اأن ي�سبقه 
الرجحان  بهذا  العلم  يح�سل  ثم  �سرًعا،  معتربة  دللة  عن  الظن  ح�سول 
يف �لنف�ص؛ لأن �صرط ح�صول �عتقاد �لرجحان �أن يرجع �لظن �إلى حقيقة 

يتعلق بها الرتجيح يف نف�ص الأمر.))(

  قال ابن قدامة:

اإليها، كما ل  »غلبة الظن اإذا مل تكن م�سبوطة ب�سابط �سرعي ل يلتفت 
يلتفت احلاكم اإلى قول اأحد املتداعيني اإذا غلب على ظنه �سدقه بغي دليل«.)3(

  وقال العز بن عبدال�سالم:

تثيها  باأ�سباب  اإل  تقع  ل  الظنون  اأن  العادة  تعالى  اهلل  اأجرى  »وقد 
وحتركها«.)4(

واملق�سود هنا اأن اعتقاد الرجحان ا�ستدليل ولي�ص وجدانيًّا، اأي له اأدلة 
الوجداين فهو يح�سل حتى عند  فاأما اعتقاد الرجحان  واأ�سباٌب تقت�سيه، 

)1( انظر: الإحكام لبن حزم 3/1)1 امل�سودة 40).
))( انظر: املح�سول 4/)138 نفائ�ص الأ�سول 4067/9.

)3( املغني 63/1).
)4( قواعد الأحكام )/)4).
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عند  الظن  اإذا ح�سل  اأنه  وذلك  ال�ستدلل،  �سفة  لهم  لي�ص  الذين  العوام 
اأحدهم فاإنه يعلم به �سرورة، فاأما املق�سود هنا فهو اعتقاد الرجحان بناًء 

على دللة حقيقية تقت�سي الرجحان، ثم يح�سل العلم به.
الفروق بني اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد:)1(

ي�سرتك اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد يف اأن كلَّ واحٍد منهما يكون 
يف ذهن املجتهد اأو املكلف، ثم يفرتقان من عدة وجوٍه، اأذكرها كما ياأتي:  

حني  فاملجتهد  علم،  الرجحان  واعتقاد   ، ظنٌّ العتقاد  رجحان  الأول: 
يرتجح عنده هذا احلكم على ذاك قد علم بح�سول هذا العتقاد 
عند نف�سه، وهذا هو اعتقاد الرجحان، ولكنه ل يجزم اأنه يف نف�ص 
ا، وهذا هو رجحان العتقاد، وهذا يف  الأمر كذلك، بل يظنه ظنًّ

باب الظنون فقط، فاأما القطعيات فيح�سل العلم يف اجلهتني.

يقول العز بن عبدال�سالم:

»قطعه باحلكم عند ظنه لي�ص قطًعا مبتعلق ظنه، بل هو قطٌع بوجود 
ظنه، وفرٌق بني القطع بوجود الظن، وبني القطع بوجود املظنون«.))(

الثاين: اعتقاد الرجحان يتعلق مبا يف نف�ص املجتهد فقط، وهو الظن اأو 
رجحان العتقاد، فهو يعلم اأن الراجح يف نف�سه كذا وكذا؛ ولذا 
كان اتباع هذا العتقاد من قبيل اتباع العلم؛ لأن الإن�سان يعلم 
يف  مبا  يتعلق  العتقاد  رجحان  بينما  عنده،  الراجح  بال�سرورة 
نف�ص الأمر، فاملجتهد يظن اأن الراجح يف نف�ص الأمر كذا، وقد ل 

يكون كذلك؛ لذا احتمل اخلطاأ وال�سواب.

)1( هذه الفروق هي حم�سلة القراءة يف هذا املو�سوع، فقد كتبتها بعد الفراغ منه.
))( قواعد الأحكام )/110.
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مبا  العلم  )عدم  به  للعلم  يكفي  الظنيات  يف  الرجحان  اعتقاد  الثالث: 
يخالف العتقاد(، ورجحان العتقاد يف الظنيات يحتاج للعلم به 
)العلم بعدم ما يخالف العتقاد(؛ لذا كان الأول علًما وبقي الثاين 
ا، ومعلوٌم اأن عدم العلم مبا يخالف العتقاد )يف النف�ص( لي�ص  ظنًّ

علًما بعدم ما يخالفه )يف الواقع(.

والتحري؛  النظر  بعد  جاء  العتقاد  يخالف  مبا  العلم  عدم  ولكن 
ولذلك �سّح بناء الأحكام عليه، فاأما عدم العلم املجرد فلي�ص حجة، 

ويح�سل لكل اأحد، ول ي�سوغ بناء الأحكام عليه.

الرابع: اعتقاد الرجحان هو حكم الظاهر؛ لذا فاملجتهد يجزم باأن الراجح 
عنده كذا وكذا، بينما رجحان العتقاد هو مرتبط مبا يف الواقع 
بل   ، ظنيٌّ والدليل  به  اجلزم  اإلى  �سبيل  ل  لذا  به؛  العلم  ليح�سل 

يحتاج اإلى دللة قطعية للعلم به.

اخلام�ص: يتعلق التكليف يف م�سائل الجتهاد والظنيات عموًما باعتقاد 
بالعلم،  والقطعيات  العقائد  التكليف يف  يتعلق  بينما  الرجحان، 

فيكلف مبا يف نف�ص الأمر.)1(

ال�ساد�ص: رجحان العتقاد متقدم يف الوجود على اعتقاد الرجحان؛ لأن 
الظن يح�سل عند الإن�سان اأوًل بدلئله واأ�سبابه التي تقت�سيه، ثم 

يتبعه �سرورًة العلم بح�سوله الذي هو اعتقاد الرجحان.

ال�سابع: اعتقاد الرجحان يبقى بعد تغي رجحان العتقاد اأو الظن، بينما 
رجحان العتقاد اأو الظن يزول ويتغي، مبعنى اأن الإن�سان يف اعتقاد 
يف  عنده  اأمٍر  رجحان  الثاين  الزمن  يف  يعلم  يكون  قد  الرجحان 

)1( انظر: املح�سول 1383/4 نفائ�ص الأ�سول 4067/9 جمموع الفتاوى 114/13 وما بعدها، امل�سودة 46) البحر 
املحيط 74/1.
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الزمن الأول، فيبنى احلكم ال�سرعي على هذا العلم، مع اأن رجحان 
ذلك العتقاد قد زال يف الزمن الثاين وحل حمله ال�سك.)1(

وميكن تو�سيح هذا الفرق من خالل م�ساألة الطهارة، فامل�سلم ي�سلي 
بيقني الطهارة يف الزمن الأول، ثم يطراأ ال�سك يف الزمن الثاين، 
في�سلي بناًء على اليقني ال�سابق باأنه متطهر، مع اأنه الآن �ساكٌّ يف 
الطهارة، وهذا من قبيل بناء احلكم على اعتقاد الرجحان ال�سابق؛ 
لأنه باٍق ل يزول، فالظن ال�سابق معلوٌم اإلى الآن، وقد اجتمع يف ذهن 

املكلف علمان: العلم بالرجحان ال�سابق، والعلم بال�سك احلادث.

اأو  يغيه  ول  ي�ستمر،  قد  ما  باأمر  الظن عنده  الإن�سان بح�سول  ِعْلم  فاإذن 
يزيله تغي الظن نف�سه، فهو ل يزال جازًما بح�سول الظن �سابًقا، ولكنه جمع 

معه العلم بح�سول �سكٍّ عنده الآن.

اأما رجحان العتقاد فاإنه يتبدل ويتغي، فحيث زال الرجحان الأول، فقد 
حل مكانه الرجحان الثاين، اأو ال�سك وعدم الرجحان، وهكذا.

)1( انظر: الإبهاج 66/3)،67).
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املبحث الثاين
ردُّ العمل بالظن يف ال�صريعة اإلى اعتقاد الرجحان

علماء ال�سريعة متفقون على م�ساألتني يف هذا الباب:

الأولى: اأن ال�سريعة قد ذمت اتباع الظن يف ن�سو�ص كثية.

والثانية: اأن كثًيا من اأبواب ال�سريعة يف العبادات واملعامالت كلف فيها 
ال�سارُع النا�َص باتباع الظن.)1(

الثانية غي الظن يف امل�ساألة الأولى، وهو  اأن الظن يف امل�ساألة  ومعنى هذا 
ما ا�ستدعى حماولة العلماء تف�سي العمل بالظن يف ال�سريعة، ورده اإلى وجه ل 

يناق�ص نهي ال�سارع عن اتباع الظن وذمه.

وكان من هذه التف�سيات ردُّ العمل بالظن يف ال�سريعة اإلى اعتقاد الرجحان، 
اأي اإثبات جهة اأخرى لهذه الظنيات ميكن من خاللها العلم، فتكون معلومة ل 

مظنونة.

وخال�سة هذا التف�سي: اأن الدللة ظنية ولي�ست قطعية، فقد تعذر العلم بها 
من هذه اجلهة، وهو رجحان العتقاد، فلم يبق اإل اأن يح�سل العلم من جهة 
اأخرى، وهي اأن املجتهد حني ترتجح عنده اأمارة على اأمارة فقد ح�سل عنده 
العلم بهذا الرجحان، فهو يعمل مبا علم اأنه اأرجح من غيه، وهذا هو اعتقاد 

ا. الرجحان، وهو علم ولي�ص ظنًّ

)1( انظر: جمموع الفتاوى 111،110/13.
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واأ�سهر من اختار هذا التف�سي واأبرزه بهذا امل�سطلح �سيخُ الإ�سالم ابن 
تيمية:)1(

قال رحمه اهلل:

»فالواجب على املجتهد اأن يعمل مبا يعلم اأنه اأرجح من غيه، هو العمل 
باأرجح الدليلني املتعار�سني، وحينئٍذ فما عمل اإل بالعلم«.))(

وقال:

اأما اعتقاد الرجحان فهو  »فرٌق بني اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد، 
علٌم، واملجتهد ما عمل اإل بذلك العلم، وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا، واأما 

رجحان هذا العتقاد على هذا العتقاد فهو الظن«.)3(

وقال رحمه اهلل:

»فقد تبني اأن الظن له اأدلة تقت�سيه، واأن العامل اإمنا يعمل مبا يوجب العلم 
بالرجحان ل بنف�ص الظن اإل اإذا علم رجحانه«.)4(

اإثبات القطعية لالأدلة،  وهذا التف�سي عند ابن تيمية مرتبط مبنهجه من 
للدليل  �سفة  ولي�ست  مًعا،  وامل�ستدل  الدليل  اإلى  ترجع  القطعية  اأن  يرى  حيث 
فقط، وعليه فحني تتعذر القطعية من جهة الدليل قد حت�سل من جهة امل�ستدل، 
العلم  يح�سل  الأمر(  نف�ص  )يف  بالرجحان  العلم  يتعذر  حني  اأخرى  وبعبارة 

باعتقاد الرجحان )عند املجتهد(.

قال رحمه اهلل:

الأدلة، وبح�سب  الإن�سان من  اإلى  »القطع والظن يكون بح�سب ما و�سل 
ا موجود عند الأ�سوليني قبل ابن تيمية، ولكنه ياأتي يف �سياق ال�ستدلل على حجية بع�ص املدارك الظنية كخرب  )1( وهو اأي�سً

الآحاد والقيا�ص، و�سياأتي ذكر �سواهد على ذلك عند درا�سة التطبيقات الأ�سولية اإن �ساء اهلل تعالى.
))( جمموع الفتاوى 115/13.
)3( امل�سدر ال�سابق 117/13.

)4( امل�سدر ال�سابق 0/13)1 وانظر: امل�سودة 46).
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قدرته على ال�ستدلل، والنا�ص يختلفون يف هذا وهذا، فكون امل�ساألة قطعية 
اأو ظنية لي�ص هو �سفة مالزمة للقول املتنازع فيه«.)1(

وقال:

غي  اأو  م�سلمة  اأو  م�سهورة  اأو  يقينية،  غي  اأو  يقينية  املقدمة  »فكون 
ولهذا  بها،  الإن�سان  �سعور  بح�سب  تعر�ص  واإ�سافية،  ن�سبية  اأموٌر  م�سلمة، 

تنقلب املظنونة يف حقه يقينية معلومة«.))(

ويقول ابن القيم عن هذا املنهج:

باختالف  يختلف  ن�سبي،  اأمٌر  القطعية  اأو  الظنية  الأمور  الدليل من  »كون 
املدِرك امل�ستدل، لي�ص هو �سفة للدليل يف نف�سه، فهذا اأمٌر ل ينازع فيه عاقٌل، 

فقد يكون قطعيًّا عند زيد ما هو ظنيٌّ عند عمرو«.)3(

العمل  تف�سي  املنهج يف  ي�سلك هذا  تيمية  ابن  اأن  اأخرى جند  ومن جهة    
بالظن يف ال�سريعة، لأنه يثبت لالأدلة الظنية �سفة الدليلية حقيقة، فهي عنده 
اأدلة حقيقة ل جماًزا، مبعنى اأن للظن عنده اأدلة تقت�سيه، ويتعلق بها اعتقاد 
�ملجتهد، فيعتقد �أن هذ� �أرجح من ذ�ك وهكذ�، وهذ� هو �صرط ردُّ �لعمل بالظن 
يف ال�سريعة اإلى اعتقاد الرجحان؛ لأن اعتقاد الرجحان ل يح�سل اإل عن دللة 
تقت�سيه يف نف�ص الأمر، فاملجتهد يعتقد اأن هذا اأرجح من ذاك يف نف�ص الأمر، 
تقت�سيه  بدللة  يرتبط  ل  الذي  الوجداين،  الرجحان  اعتقاد  املق�سود  ولي�ص 

حقيقة؛ لأن هذا يح�سل لكل اأحد، فما من اأحد اإل ويعلم اأنه ظان اأو �ساك.

قال رحمه اهلل:

يوجب  يعمل مبا  اإمنا  العامل  واأن  تقت�سيه،  اأدلة  له  الظن  اأن  تبني  »فقد 
العلم بالرجحان ل بنف�ص الظن اإل اإذا علم رجحانه«.)4(

)1( جمموع الفتاوى 11/19).
))( امل�سدر ال�سابق 48/1.

)3( خمت�سر ال�سواعق املر�سلة 9)6.
)4( جمموع الفتاوى 0/13)1.
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وقال رحمه اهلل:

»كل ما اأمر اهلل تعالى به فاإمنا اأمر بالعلم، وذلك اأنه يف امل�سائل اخلفية 
عليه اأن ينظر يف الأدلة، ويعمل بالراجح، وكون هذا هو الراجح اأمر معلوم عند 

اأمٍر مقطوٍع به«.)1(

يقول العز بن عبدال�سالم:

»اهلل تعالى اأوجب علينا يف الأقوال والأفعال ما نظّن اأنه الواجب، فاإذا 
ن هو املظنون، فاملكلف يتيقن اأن الذي ياأتي به مظنوٌن له، واأن اهلل  كان املتَيقَّ

عز وجل مل يكلفه اإل ما يظنه«.))(

وقال القرايف تاأ�سي�ًسا لهذا املنهج:

له ذلك العتقاد  اإمنا ثبت  الأمارة يف ذهنه،  اإذا اعتقد رجحان  »املجتهد 
اإمنا يجتهد يف ذلك، ويطلب ما هو  لأنه يعتقد رجحانها يف نف�ص الأمر، فاإنه 
ا املجتهدون يف اأمور الدنيا، اإمنا  الراجح عند اهلل تعالى يف �سرعه، وكذلك اأي�سً

ُيطلب الراجح يف نف�ص الأمر«.)3(

  فاإذن املجتهد يعمل بعلمه بالرجحان ل بنف�ص الرجحان، فالأول علٌم، 
والثاين ظن.

ولذلك يعاَر�ص هذا املنهج مبنهج من ي�سلب الظنيات �سفة الدليلية، وي�سميها 
اأدلة جماًزا، مبعنى اأن الظن لي�ست عليه اأدلة تقت�سيه، واإمنا جعلت هذه الأمارات 
اإل، وهو منهج  لي�ص  الظنون  بها، فهي حترك  الظن عندها ل  عالمات يح�سل 

الباقالين ومن تابعه من الأ�سوليني.)4( 

)1( امل�سدر ال�سابق 114/13.
))( قواعد الأحكام )/110.

)3( نفائ�ص الأ�سول 4067/9.
)4( انظر: املعتمد 4/1 التلخي�ص 509 امل�ست�سفى 35/1 الو�سول اإلى الأ�سول 50/1 املح�سول 6/1 نفائ�ص الأ�سول 139/1 

�سرح خمت�سر الرو�سة 159/1 جمموع الفتاوى 13/)11 البحر املحيط 3/1)1.
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قال اجلويني:
»الرب تعالى جعل غلبة ظن كل جمتهد عَلًما على احلكم مبوجب ظنه«.)1(

وقال الغزايل:

الأمارات ل توجب الظن لذاتها، بل  فاإن  اأدلة جماٌز،  الأمارات  »ت�سمية 
تختلف بالإ�سافة«.))(

الرجحان  اعتقاد  اإلى  ال�سريعة  يف  بالظن  العمل  رّد  يقبل  ل  املنهج  فهذا 
ال�ستدليل؛ لأن اعتقاد الرجحان عنده غي ممكن على احلقيقة، لأن الظن 
اإلى حقيقة يف نف�ص الأمر، بحيث يتعلق بها اعتقاد الرجحان،  عنده ل يرجع 

بل هو جمرد ظن يفتقر اإلى مقدمة اأخرى لي�سبح علًما، وبيان ذلك كما يلي:

ال�سارع جعل عالمات يح�سل الظن عندها، وجعل ح�سول الظن عالمة على 
وجوب العمل، فوجوب العمل عند ح�سول الظن معلوم قطًعا، اأما الظنون يف 
ذاتها فهي ل تتفاوت ول تقبل الرتجيح، فال يح�سل عندها اعتقاد الرجحان.

اإلى  رده  واإمنا  الرجحان،  باعتقاد  العلم  اإلى  الظن  يرّد  املنهج مل  فهذا 
العلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن.

وقد ُيطلق م�سطلح اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد على هذا املنهج 
نف�ص  يف  مبا  املتعلق  ل  الذهني  الرجحان  اأو  الوجداين  الرجحان  به  مراًدا 
الأمر، وحينئذ يقولون: اإن عدم الرجحان اخلارجي ل يوجب عدم الرجحان 

الذهني.)3(

وقد �صبق �أن من �صرط �عتقاد �لرجحان �أن يرجع �لرجحان �إلى حقيقة 
يف نف�ص الأمر، اأما اأن يكون جمرد ظن يح�سل يف النف�ص ول يتعلق به �سيٌء 

)1( التلخي�ص 509.
))( امل�ست�سفى )/)43.

)3( انظر: املح�سول 4/)138.
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يف نف�ص الأمر فال يكون اعتقاده اعتقاًدا �سحيًحا، ول يخت�ص به املجتهدون 
وامل�ستدلون، بل يح�سل لكل اأحد.

وهذا املنهج يف تف�سي العمل بالظن يف ال�سريعة يرجع اإلى مقدمتني:

املقدمة الأولى: ح�شول الظن )قطعية وجدانية(.

املقدمة الثانية: وجوب العمل بالظن )قطعية ا�شتدللية(.
النتيجة: ح�سل العلم بوجوب العمل عند الظن.)1(

فالعمل بالظن ي�سبح اتباًعا للعلم من جهة املقدمة الثانية ولي�ص الأولى.

الثانية؛  للمقدمة  ل حاجة  الرجحان(  )اعتقاد  ال�سابق  املنهج  على  بينما 
لأن املقدمة الأولى لي�ست جمرد ظنٍّ مل يح�سل عن دللة حقيقية، بل هو ظن 
مرتبط بدللة تقت�سيه، يتعلق به و�سف الرجحان يف نف�ص الأمر، فكان اعتقاد 

الرجحان علًما من هذه اجلهة.

الظنية  الأدلة  يجعل  من  اأن  ذلك  وا�سًحا؛  بات  املنهجني  بني  والفرق 
لعتقاد  منتًجا  فيها  النظر  يجعل  فاإنه  معني،  مطلوب  اإلى  تو�سل  حقيقية، 
الرجحان، ويرى الظنون تتفاوت فيتعلق بها الرتجيح، فيعتقد املجتهد يف نف�سه 
ا، واإمنا كان اعتقاد  اأن ظنه اأرجح من ظن غيه، وهذا العتقاد علٌم ولي�ص ظنًّ
الرجحان علًما لحتمال مطابقته ملا يف الواقع ونف�ص الأمر، فالراجح عندك 

قد يكون مطابًقا ملا يف نف�ص الأمر.

اأما على منهج الباقالين ومن وافقه فالأدلة الظنية اإمنا �سميت اأدلة جماًزا، 
يح�سل  واإمنا  حقيقة،  املطلوب  اإلى  الإي�سال  من  الدليل  �سفة  لها  فلي�ص  واإل 
الظن عندها ل بها، والباقالين يرى اأنها ل تقبل التفاوت اأو الرتجيح، فال يجوز 

)1( انظر: نفائ�ص الأ�سول 139/1 �سرح خمت�سر الرو�سة 159/1 جمموع الفتاوى 113/13 �سرح املنهاج لالأ�سفهاين 1/)4 
حتفة �مل�صوؤول 147/1 التقرير والتحبي 1/)3 تي�سي التحرير 1/)1 فواحت الرحموت 1/)1.
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الأمر،  نف�ص  ذاك يف  من  اأرجح  هذا  اأن  الظن  عند ح�سول  املجتهد  يعتقد  اأن 
لأنه لي�ص يف نف�ص الأمر �سيٌء على احلقيقة، واإمنا جعل ال�سارع هذه الأمارات 
وجوب  على  عالمة  اأراده  فقد  ح�سل  وحيث  الظن،  عندها  يح�سل  عالمات 
العمل، فيح�سل العلم من هذه اجلهة فقط، اأي العلم بوجوب العمل عند ح�سول 

الظن.)1(

فكال املنهجني يردُّ اتباع الظن يف ال�سريعة اإلى العلم، ولكن اأحدهما يرده 
والآخر  نف�سه،  بالظن  معلوًما  ثبت  فاحلكم  الرجحان،  باعتقاد  العلم  اإلى 
يرده اإلى العلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن،فاحلكم ثبت معلوًما عند 
العلم برجحان العتقاد يف  اتفاقهما على تعذر  نف�سه، مع  بالظن  الظن ل 

اأبواب الظنون كلها.

)1( انظر: التقريب والإر�ساد 3/1)) التلخي�ص 461 الربهان )/889 املنخول 334 جمموع الفتاوى 113/13 البحر 
املحيط180/6.
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املبحث الثالث
ردُّ العمل بالظن يف ال�صريعة اإلى رجحان االعتقاد

هناك منهج اآخر يرى رّد العمل بالظن يف ال�سريعة اإلى رجحان العتقاد، 
اأن العلم باعتقاد الرجحان ل يكفي، بل لبد من العلم برجحان  وهذا معناه 
العتقاد يف نف�ص الأمر، وما مل يح�سل فيه العلم بالرجحان ل يجوز العمل به، 

ويكون من الظن املنهي عن اتباعه.

وممن اختار هذا املنهج الظاهرية، حيث ردوا العمل بالظنون جميًعا، وما 
قبلوه منها زعموا اأنه يفيد العلم، اأي العلم برجحان العتقاد، كخرب الواحد، 

وال�ست�سحاب، والظواهر، وقطعوا بخطاأ من يخالفهم يف هذه الأبواب.

قال ابن حزم رحمه اهلل:

ونحن  ال�سحيح حق،  واحلديث  القراآن  بظاهر  الأخذ  اأن  »واأ�سل مذهبنا 
بظاهر  اأخذنا  اإليه  اأّدانا  قوٍل  كل  ويف  ذلك،  يف  م�سيبون  اأننا  من  يقني  على 
القراآن واحلديث ال�سحيح، واأن من خالفنا خمطئ عند اهلل عز وجل، ونحن 

على يقني من ذلك، ل ن�سك فيه، ول ميكن خالفه«. )1(

  وقال مناق�ًسا من يرد العمل بالظن اإلى العلم باعتقاد الرجحان:

حممد:  اأبو  قال  ظاهًرا.  علًما  يوجب  الواحد  خرب   ...... بع�سهم:  »وقال 
وهذا كالٌم ل يعقل، وما علمنا علًما ظاهًرا غي باطن، ول علًما باطًنا غي 

)1( الإحكام )/386.
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ظاهر، بل كل علم ُتُيقن فهو ظاهر اإلى من علمه وباطٌن يف قلبه مًعا، وكل ظن 
تيقن فلي�ص علًما اأ�ساًل، ل ظاهًرا ول باطًنا، بل هو �سالل و�سك وظن حمرم 

القول به يف دين اهلل تعالى«.)1(

ومعنى كالمه هنا اأنه ل يعقل اأن يح�سل العلم باعتقاد الرجحان مع كون 
رجحان العتقاد يف نف�ص الأمر مظنوًنا، بل بينهما تالزم يف الظنية اأو القطعية، 
فهو ي�سي بالظاهر اإلى اعتقاد الرجحان، وي�سي بالباطن اإلى رجحان العتقاد.

قال ابن تيمية رحمه اهلل عن هذا املنهج:

»فطائفة قالت: ل يتبع قط اإل العلم، ول ُيعمل بالظن اأ�ساًل، وقالوا: اإن 
خرب الواحد يفيد العلم، وكذلك يقولون يف الظواهر، بل يقولون نقطع بخطاأ 

من خالفنا، وننق�ص حكمه، كما يقوله داود واأ�سحابه«.))(

الأ�سول  يف  العتقاد  رجحان  يجعلون  والظاهرية  حزم  ابن  اأن  واحلقيقة 
الظنية التي قبلوها علًما، كما هو يف القطعيات، واإل فقد �سبق بيان الفرق بني 
اأن اعتقاد  اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد يف باب الظنون عموما؛ ذلك 

الرجحان علٌم، ورجحان العتقاد ظن.

وخال�سة هذا املنهج اأنه يف�سر العمل ببع�ص الظنيات يف ال�سريعة باأنه عمل 
اأن اتباعها  برجحان العتقاد كخرب الآحاد وال�ست�سحاب والظواهر، ويرى 
من اتباع العلم والأخذ به، ويرد ما �سوى ذلك من املدارك الظنية بحجة اأنه 
مل يح�سل العلم برجحانها، فيكون اتباعها من اتباع الظن املذموم كالقيا�ص 
وال�ستح�سان وامل�سالح املر�سلة، ولو ا�ستغنى الظاهرية باعتقاد الرجحان عن 

رجحان العتقاد لقبلوا كل هذه الأ�سول التي نازعوا فيها اجلمهور.

)1( امل�سدر ال�سابق 3/1)4،1)1.
))( جمموع الفتاوى 13/)11.
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املبحث الرابع
موازنة وتقومي

املناهج التي تف�سر العمل بالظن يف ال�سريعة متثل طرفني وو�سط، فاملنهج 
الذي يرّد العمل بالظن يف ال�سريعة اإلى العلم برجحان العتقاد ميثل طرًفا، 
ويقابله يف اجلهة الأخرى من يرى الظنون قا�سرة عن حت�سيل العلم باعتقاد 
الرجحان ف�ساًل عن العلم برجحان العتقاد، واملنهج الو�سط بينهما من يرّد 
الظنون اإلى العلم باعتقاد الرجحان، ويرى اأنها يف جهة رجحان العتقاد من 

قبيل الظن.

و�صوف �أو�زن بني هذه �ملناهج و�أقومها من خالل �لنقاط �لآتية:

–وهم  العلم برجحان العتقاد  اإلى  الظنون  يرّد  اأن منهج من  اأوًل: يظهر 
الظنون  موارد  بع�ص  جعل  لأنه  حتكٌم؛  فيه  معهم-  ومن  الظاهرية 
والظواهر  الآحاد  كخرب  فقبلها،  العتقاد  برجحان  العلم  مفيدة 
وال�ست�سحاب، ورّد املدارك الأخرى لأنها ل تفيد اإل الظن كالقيا�ص 
الواقع،  وال�ستح�سان ونحوها، وقد تكون براهينهم غي م�ستقيمة يف 
ما  وكثًيا  الظن،  اأفادهم  وذاك  العلم،  اأفادهم  هذا  اأن  ادعاء  �سوى 

يكون الواقع بخالف دعواهم.

قال �بن تيمية عن هوؤلء:

الظواهر،  يف  يقولون  وكذلك  العلم،  يفيد  الواحد  خرب  اإن  »وقالوا: 
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يقوله  كما  حكمه،  وننق�ص  خالفنا،  من  بخطاأ  نقطع  يقولون  بل 
و�أما  ظاهًر�،  يظنونه  ما  هو  �إمنا  عمدتهم  وهوؤلء  و�أ�صحابه،  د�ود 
ال�ست�سحاب فال�ست�سحاب يف كثي من املوا�سع من اأ�سعف الأدلة، 
وهم يف كثي مما يحتجون به قد ل يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ، 

بل الظاهر خالفه«.)1(

واأ�سحاب هذا املنهج رف�سوا ا�ستفادة العلم من الظاهر، وهو العلم 
باعتقاد الرجحان، وجعلوه غي معقول كما �سبق، وجعلوا تالزًما بني 
اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد يف الوجود والعدم، ثم تناق�سوا 
حني قبلوا اعتقاد الرجحان يف اأبواب كثية من الظنون كباب الأميان 

وال�سهادات.

وقد حاول ابن حزم التفريق بني البابني، فقال:

»حكمنا ب�سهادة ال�ساهد وميني احلالف لي�ص حكًما بالظن كما زعموا، 
بيمني  احلكم  علينا  افرت�ص  وجل  عز  اهلل  باأن  ونبّت  نقطع  نحن  بل 

الطالب مع �سهادة العدل، وبيمني املدعى عليه اإذا مل يقم بينة«.))(

ول يخفى اأن جواب ابن حزم هنا عودة اإلى طريقة املتكلمني يف تف�سي 
العلم  اإلى  عائًدا  الأبواب  هذه  يف  العمل  جعل  فقد  بالظنون،  العمل 
بوجوب العمل عند ح�سول الظن، فاأ�سبح العلم حا�ساًل قطًعا، والظن 
واقٌع يف طريقه، فيلزمه اأن ي�سلك هذا امل�سلك يف موارد الظنون كلها، 
ا باأن اهلل افرت�ص علينا العمل بالظنون كلها، ويكون  لأننا نقطع اأي�سً

اجلواب عليه وعلى املتكلمني واحًدا.

برجحان  العلم  اإلى  الظنون  بع�ص  -رّد  املنهج  هذا  اأن  واحلقيقة 

)1( جمموع الفتاوى 13/)11.
))( الإحكام 8/1)1.



131

اعتقاُد الرُّجحاِن وُرجحاُن االعتقاد

كالعلم  والظواهر  الآحاد  خرب  من  امل�ستفاد  العلم  يجعل  العتقاد- 
امل�ستفاد من املتواتر والن�سو�ص، وهذا غي �سديد؛ لوجود الفرق بني 
رجحان العتقاد يف العلوم، ورجحانه يف الظنون، فالأول علم، والثاين 
ظن، وهناك تفاوت بني العلم امل�ستفاد هنا وهناك، وهو التفاوت بني 
العلم برجحان العتقاد والعلم باعتقاد الرجحان، وهذا الأخي هو 

العلم املمكن يف الظنيات عموما.

اإن ظاهرية ابن حزم حالت بينه وبني قبول اكت�ساب العلم من اعتقاد 
�لرجحان يف بع�ص �أبو�ب �ل�صريعة، ولو قبله لجنلت �لروؤية �أمامه يف 
معظم الأ�سول التي خالف فيها، وهو املنهج الذي اكتملت اأركانه عند 
ابن تيمية فيما بعد، فتو�سط بني ظاهرية ابن حزم وتاأويل املتكلمني.

ثانًيا: منهج الباقالين ومن وافقه ي�سلب الظنيات قيمة ا�ستدللية يف باب 
العلم، ويح�سرها يف باب العمل؛ ذلك اأنهم ف�سروا اتباع الظنيات باأنه 
اتباٌع للعلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن، وهذا معناه اأن الظنيات 
بوجوب  العلم  عندها  يح�سل  فقط  اعتقاًدا،  اأو  علًما  تفيد  ل  كلها 

العمل.)1(

ا على من فرق بني الدليل والأمارة: قال اأبو يعلى ردًّ
»اعتقاد موجبهما، والعمل بهما واجٌب، فال فرق بينهما«.))(

وعندما رّد الرازي الظنون يف باب العقائد رّد عليه ابن تيمية بقوله:

»فرٌق بني رجحان العتقاد واعتقاد الرجحان، واأنت قد ذكرت هذا 
الرجحان  واعتقاد  وغيه،  الب�سري  احل�سني  اأبو  ذكره  كما  الفرق 

)1( انظر: التقريب والإر�ساد 313/1 املعتمد )/)9 �سرح اللمع 150/1 اأ�سول ال�سرخ�سي 1/)11 امل�ست�سفى )/179 
املنخول )5) البحر املحيط 3/1)1.

))( العدة 1/)13.



132

الدكتور يحيى بن حسني الّظْلمي

قد يكون علًما، فاإذا اعتقد اأن هذا الظاهر اأرجح من هذا الظاهر، 
فهذا يكون معلوًما م�ستيقًنا، وكذلك يجب العمل بهذا الراجح، ويكون 
العامل عاماًل بعلم ل بظن، وحينئٍذ فاإذا تعار�ص ظاهران، وقد علم 
رجحان اأحدهما جزمنا باأن اإرادة اهلل لذلك ال�سيء اأرجح، وكان هذا 
املراد، وهذا  واإن مل يجزم بوجود  اجلزم علًما، فلم ل يجوز ذلك؟ 

اجلزم ُينتفع به نفًعا عظيًما«.)1(

فهذا الكالم معناه اأن الظنون يتعلق بها العلم والعمل جميًعا، وذلك 
من جهة اعتقاد الرجحان، فكون املجتهد يجزم باأن اإرادة اهلل لهذا 
اأرجح على ذاك، هنا حت�سل ق�سية العتقاد، وكون املجتهد ل يجزم 
بوجود املراد يف نف�ص الأمر -رجحان العتقاد- ل يعني اأنه ل يجزم 

باعتقاد كون هذا اأرجح الوجوه –اعتقاد الرجحان-.

ورجحان  الرجحان  اعتقاد  بني  الفرق  هذا  ذكر  قد  الرازي  وكان 
العتقاد يف باب الجتهاد، فقال:

»اعتقاد كون ال�سيء اأولى بالوجود غي اعتقاد كونه موجوًدا، واعتقاد 
كونه اأولى بالوجود حا�سٌل مع اجلزم، فاإن املجتهد يقطع باأن اأمارته 

نظًرا اإلى هذه اجلهة اأولى بالعتبار«.))(

باعتقاد  العلم  ق�سية  اإلى  عموًما  الظنون  اأبواب  رد  فاإن  عليه  وبناًء 
الرجحان يحفظ قيمة ا�ستدللية عظيمة لهذه الأدلة يف باب العتقاد 
والعمل جميًعا، وميكن اأن تتقوى هذه الأدلة بالقرائن فتفيد اليقني 

الذي يفيده الدليل القطعي.)3(

)1( تلبي�ص اجلهمية 453/8.
))( املح�سول 1383/4.

)3( انظر: العدة 901/3 �سرح اللمع )/580 اأ�سول ال�سرخ�سي 330/1 الو�سول اإلى الأ�سول )/150 امل�سودة 40).



133

اعتقاُد الرُّجحاِن وُرجحاُن االعتقاد

ثالًثا: منهج الباقالين ومن وافقه يح�سر الفقه الظني يف حكم كلي واحد، 
مهما  الفقه  هو  فهذا  الظن،  ح�سول  عند  العمل  بوجوب  العلم  وهو 
الظنون احلا�سلة يف طريق هذا  ول يجعل  وم�سائله،  اأبوابه  اختلفت 
ا( ثم  احلكم الكلي فقًها؛ لأنهم عّرفوا الفقه باأنه )علم( ولي�ص )ظنًّ
مل يجدوا جهًة يثبتون من خاللها اأن الفقه علٌم اإل القول باأن الفقه يف 
كل م�ساألة ظنية هو العلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن يف النف�ص، 

فتولد الفقه عندهم من مقدمتني قطعيتني فكان قطعيًّا:

املقدمة الأولى: ح�شول الظن يف النف�س، وهي قطعية وجدانية.

واملقدمة الثانية: العلم بوجوب العمل عندئٍذ، وهي قطعية ا�شتدللية.)1(

قال الطويف بياًنا لهذا املنهج:

العمل عند قيام  العلم بوجوب  الفقه  »الظنون لي�ست فقًها، واإمنا 
الظنون«.))(

وي�سكل على هذا اأن العلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن هو حكم 
اأ�سويل ولي�ص هو الفقه.

قال ابن تيمية:

»لكن يقال: العمل بهذا الظن هو حكم اأ�سول الفقه، لي�ص هو الفقه، 
بل الفقه هو ذاك الظن احلا�سل بالظاهر، وخرب الواحد، والقيا�ص، 
والأ�سول تفيد اأن العمل بهذا الظن واجٌب، واإل فالفقهاء ل يتعر�سون 

لهذا، فهذا احلكم العملي الأ�سويل لي�ص هو الفقه«.)3(

)1( انظر: املعتمد 4/1 التلخي�ص 7 امل�ست�سفى 35/1 نفائ�ص الأ�سول 139/1 �سرح خمت�سر الرو�سة 159/1 جمموع 
الفتاوى 13/)11 �سرح املنهاج لالأ�سفهاين 1/)4 حتفة �مل�صوؤول 147/1 التقرير والتحبي 1/)3 تي�سي التحرير 1/)1 

فواحت الرحموت 1/)1.
))( �سرح خمت�سر الرو�سة 159/1.

)3( جمموع الفتاوى 113/13.
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ولكن اأ�سحاب هذا املنهج ل يردون الظنون كلها اإلى حقيقة يف نف�ص 
الأمر يتعلق بها حكم معني؛ لذا مل توجد عندهم اأحكام جزئية تتعلق 
بها الظنون، بل الظنون كلها ترجع لهذا احلكم الكلي )العلم بوجوب 
العمل عند ح�سول الظن( فالظن اأمارة جعلها ال�سارع ليح�سل العلم 

عندها ل بها.

واحلقيقة اأن هنا حكمني:

الأول: العلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن.

وهذا ل م�ساحة يف جعله من الفقه اأو من الأ�سول، وهو حكم قطعي.

الثاين: ظّن اأن حكم امل�ساألة هو التحرمي اأو الإيجاب اأو الإباحة، وهذا 

حكم جزئي، يتعلق فيه الظن بحقيقة يرجع اإليها يف الأمر نف�سه.

اأّي  الظنون  و�سلبوا  املنهج،  هذا  اأ�سحاب  اأهمله  الثاين  احلكم  فهذا 
حقيقة ترجع اإليها يف الأمر نف�سه، فهي عندهم جمرد عالمات يح�سل 
عندها العلم بتحقق ذلك احلكم الكلي القطعي، والذي ح�سروا الفقه 

فيه.)1(

وهذا احلكم الثاين ميكن اأن َيكت�ِسب العلم من جهة اعتقاد الرجحان، 
ب�صرط �أن يرجع �لظن )�لرجحان( �إلى حقيقة يف �لأمر نف�صه يتعلق 
اأن الراجح يف الأمر نف�سه التحرمي  بها اعتقاد امل�ستدل، فهو يعتقد 

مثاًل، فهذا هو اعتقاد الرجحان، وهو علم كما �سبق.

قال ابن تيمية:

»الفقه ل يكون فقًها اإل من املجتهد امل�ستدل، وهو قد علم اأن هذا 

تي�سي   3(/1 والتحبي  التقرير   1(5،1(4/1 املحيط  البحر   149/1 �مل�صوؤول  حتفة   (6/1 ال�سول  نهاية  )1( انظر: 
التحرير 1/)1.
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هذا  برجحان  علمه  هو  فالفقه  اأرجح،  الظن  وهذا  اأرجح،  الدليل 
الدليل وهذا الظن، لي�ص الفقه قطعه بوجوب العمل«.)1(

لأن  متعذر؛  الرجحان  باعتقاد  العلم  فاإن  الباقالين  منهج  على  اأما 
الظنون عندهم ل ترجع اإلى حقيقة يف نف�ص الأمر يتعلق بها اعتقاد 
امل�ستدل، وقد يقولون باعتقاد الرجحان على �سبيل التجوز، دون اأن 
يكون عن دللة تقت�سيه حقيقة، وهذا عند التحقيق ل معنى له؛ لأن 
ونف�ص  �خلارج  يف  مبا  �لرجحان  يتعلق  �أن  �لرجحان  �عتقاد  �صرط 
الأمر، واأن تكون له دللة تقت�سيه، فاملجتهد يعلم اأن هذا اأرجح عنده 

بناًء على ظنه اأنه اأرجح يف نف�ص الأمر بعد النظر يف الأدلة.))(

ثم اإنه َيِرُد على تف�سي الفقه بالعلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن 
اإ�سكاٌل اآخر، وهو اأنه ح�سر الفقه يف حكم الإيجاب، مع اأن الظنون 
قد تتعلق بالإباحة اأو الكراهة، وحينئٍذ ل ي�ستقيم تف�سي الفقه باأنه 

العلم بوجوب العمل عند ح�سول الظن.)3( 

وبناًء عليه فاإن رد اأبواب الظنون عموما اإلى ق�سية اعتقاد الرجحان 
هو  الفقه  فيكون  فيه،  اإ�سكال  ل  وجه  على  القطعية  الفقه  ُيك�سب 
جميع  هذا  وي�سمل  الرجحان،  باعتقاد  العلم  معنى  على  )العلم( 

الأحكام اجلزئية التي تقع يف الفقه ومداركها ظنية.

اإلى العلم بوجوب  اأبواب الظنون عموًما  رابعا: الباقالين ومن وافقه ردوا 
العمل عند ح�سول الظن، وهذا يورد اإ�سكاًل اآخر يف باب الرتجيح؛ لأن 
الرتجيح بني على اعتقاد الرجحان عند املجتهد، والرجحان يتعلق مبا 
يف نف�ص الأمر كما �سبق، واإل ملا كان للرتجيح معنى، فاملجتهد يظن اأن 

)1( جمموع الفتاوى 119،118/13.
))( انظر: املح�سول 4/)138 نفائ�ص الأ�سول 4067/9.

)3( انظر: نفائ�ص الأ�سول 144/1 حتفة �مل�صوؤول 150/1.
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هذا اأرجح من ذاك يف الواقع ونف�ص الأمر، وحيث �سلبوا الظنون هذه 
ال�سفة، وجعلوها كلها على درجة واحدة يف الإي�سال حلكم كلي هو 
وجوب العمل عند ح�سولها، فال مكان للرتجيح ول مكان اإذن لعتقاد 
يعتقد  اخلارج  بها حقيقة يف  تتعلق  الأمارات مل  لأن هذه  الرجحان؛ 

املجتهد اأنها راجحة اأو مرجوحة، فاإذن ل مكان يتعلق به الرجحان.

الظنون  اأبواب  يف  الرتجيح  اإنكار  للباقالين  ُن�سب  فقد  ولذلك 
عموًما.)1(

قال الغزايل:

»وقال القا�سي: الظنون متقاربة، ل ترتيب فيها، ومل يقم مل�سالك 
الظنون وزًنا«.))(

وبغ�ص النظر عن �سحة هذه الن�سبة فاإن باب الرتجيح يبقى م�سكاًل 
العمل عند ح�سولها،  بوجوب  العلم  اإلى  الظنون  يرد  على منهج من 
ول ي�ستقيم اإل حينما نرد الظنون اإلى ق�سية اعتقاد الرجحان، وهذا 
تتفاوت،  الظنون  اأن  الرتجيح؛ ذلك  ثمرة  اإمنا هو  العلم يف احلقيقة 
فاإذا ا�ستوى ظنان عند املجتهد ظاهًرا فزع اإلى م�سالك الرتجيح، ثم 
يح�سل عنده رجحان هذا على ذاك، فيح�سل اعتقاد الرجحان من 

هذه اجلهة.

وبناًء على ما تقدم فاإن التف�سي ال�سحيح للعمل بالظن يف ال�سريعة يرجع 
)اعتقاد  رجحانه  يعتقدون  ما  يتبعوا  باأن  املكلفني  اأمرت  ال�سريعة  اأن  اإلى 
الرجحان(، وهو من قبيل اتباع العلم ل اتباع الظن؛ لأن الظن له اأدلة تقت�سيه، 

)1( انظر: الربهان )/)114 املنخول 334 الإحكام لالآمدي 4/)9) جمموع الفتاوى 113/13 ك�سف الأ�سرار للبخاري 
110/4 الإبهاج 09/3).

))( املنخول 334.



137

اعتقاُد الرُّجحاِن وُرجحاُن االعتقاد

واملكلف اإمنا يعمل مبا يوجب العلم بالرجحان ل بنف�ص الظن، فاأما اتباع الظن 
ال�سريعة؛ لأنه ظنٌّ مل يعلم املكلف  الذي نهت عنه  بالرجحان فهو  العلم  قبل 
اتباعه وحرمه  اتباعه، وذلك هو الظن الذي ذم اهلل  رجحانه، فال يجوز له 

على املكلفني، فال يجوز اأن يبنى عليه العمل يف كل اأبواب ال�سريعة.
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املبحث اخلام�س
التطبيقات االأ�صولية والفقهية

ترّدَدْت كثًيا م�ساألة حكم اتباع الظن يف مواطن كثية من البحث الأ�سويل، 
وقد جاءت يف �سياق رد بع�ص الأ�سول الظنية اأو تقريرها، وياأتي اجلواب عن 
اتباع الظن يف ال�سريعة على اأحد املنهجني ال�سابقني يف تف�سي العمل بالظن 
يف ال�سريعة، واإن كان اجلواب الأ�سهر عند الأ�سوليني هو جواب الباقالين ومن 

معه، كاجلويني، والغزايل، واملعتزلة عموًما.)1(

املطلب االأول
التطبيقات االأ�صولية

امل�صاألة االأولى

ت�صويب املجتهدين

  من اأ�سهر الأ�سول التي بنيت على تف�سي العمل بالظن يف ال�سريعة بالعلم 
بوجوب العمل عند ح�سول الظن القوُل بالت�سويب يف م�سائل الجتهاد، اأي اأن 
كل جمتهد م�سيب؛ لأن املجتهد عندما ينظر يف الأدلة الظنية يح�سل عند نظره 
الظن، وحيث ح�سل الظن فقد ح�سل العلم بوجوب العمل، ول مزية لظن على 
ظن ول ملجتهد على اآخر، فكلهم قد ح�سل عنده هذا احلكم الكلي القطعي؛ لأن 

)1( و�ملق�صود هنا عر�ص مناذج توؤكد �لأثر �لأ�صويل لختالف تف�صري �لعمل بالظن يف �ل�صريعة، �أما �ل�صتقر�ء فيخرج عن 
مق�سود هذه الدرا�سة املوجزة.
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يف  حقيقية  م�سالك  للظنون  فلي�ص  بها،  ل  عندها  الظن  يح�سل  الأمارات  هذه 
نف�ص  تقت�سيه يف  ملا  بالنظر  ال�سواب واخلطاأ  بها  لتعلق  واإل  للعلوم،  العقل كما 
بها  لتعلق  للعلوم  كما  حقيقية  م�سالك  للظنون  كان  لو  اأخرى  بعبارة  اأو  الأمر، 
اعتقاد الرجحان، بحيث يعتقد املجتهد اأن هذا احلكم اأرجح من ذاك يف نف�ص 
والتخطئة  الت�سويب  به  ويتعلق  الرجحان،  باعتقاد  العلم  فيح�سل عنده  الأمر، 
بالنظر ملا يف نف�ص الأمر، ولكنه غي ممكن عند من ي�سلب الظنيات �سفة الأدلة 
الظن،  بح�سول  يعلم  فاملجتهد  الأمر،  نف�ص  املطلوب يف  اإلى  املو�سلة  احلقيقية 

ولكن هذا العلم ل يتبعه اعتقاد الرجحان يف نف�ص الأمر.)1(

يرى  الرجحان،  باعتقاد  ال�سريعة  يف  بالظن  العمل  ف�سر  من  اأن  حني  يف 
في�سوِّب  الأمر،  نف�ص  يف  رجحانه  يعتقد  ثم  ظنه،  بح�سول  يعلم  املجتهد  اأن 
املجتهدين ويخطئهم بالنظر للرجحان يف نف�ص الأمر، فاعتقاد الرجحان عند 
املجتهد يحتمل ال�سواب واخلطاأ بالنظر ملطابقته للواقع اأو عدم مطابقته، ولكن 
املجتهد معذور لأنه قد تعذر العلم برجحان العتقاد، فاأما اعتقاد الرجحان 
فهو علٌم ل ينتفي العذر معه حالة اخلطاأ؛ لأنه علم بالظاهر، واملجتهد ل ي�سعه 

العلم بغيه يف اأبواب الظنون عموًما.))(

فعلى منهج الباقالين )امل�سوبة(: الظنيات يح�سل عندها العلم بوجوب 
العمل فقط، وهذا العلم ي�ستوي فيه كل املجتهدين، فيكونوا جميًعا على �سواب.

العلم  بها  الظنيات يح�سل  الرجحان )املخطئة(:  اعتقاد    وعلى منهج 
بوجوب العمل، والعلم باعتقاد الرجحان، وهذا العلم الثاين قد يطابق الواقع 
فيكون �سواًبا، وقد ل يطابقه فيكون خطاأً، مع عذر املجتهد واأجره يف احلالني.

)1( انظر: الف�سول )/00) التقريب والإر�ساد 1/1)) املعتمد 5/1 �سرح العمد 90/1) احلدود 38 قواطع الأدلة 33/1 
املنخول 457 نهاية الو�سول 1/)3.

))( انظر م�ساألة الت�سويب والتخطئة يف: العدة 131/1 اإحكام الف�سول 175/1 املنخول 453 الو�سول اإلى الأ�سول )/341 
التمهيد 61/1 ميزان الأ�سول 71،70 امل�سودة 573 �سرح الكوكب املني 53/1.
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واحلقيقة اأن تف�سي العمل بالظن يف ال�سريعة باعتقاد الرجحان اأو رجحان 
العتقاد هو الأ�سل الأول، الذي ُب�سط ب�سببه الكالم يف الت�سويب والتخطئة، 

ويح�سل ب�سبطه نفٌع عظيم يف الأ�سول والفروع.

امل�صاألة الثانية

تقرير حجية خرب االآحاد

ملا كان خرب الآحاد ل يفيد اإل الظن جاء العرتا�ص عليه باأن ال�سريعة قد 
ذمت اتباع الظن، وهذا منه، فال يجوز اتباعه.

يف  ال�سابقني  باملنهجني  الأ�سولية  النقا�سات  يف  الإيراد  هذا  ُدفع  وقد 
تف�سي العمل بالظن يف ال�سريعة:

اإلى اعتقاد الرجحان جاء اجلواب باأن العمل  فعلى منهج من يرد الظن 
ا.)1( باأخبار الآحاد من قبيل العمل بالظن الغالب، والظن الغالب علم ولي�ص ظنًّ

بع�سه  �سمي  ولذا  ويتفاوت؛  الزيادة  يقبل  الظن  اأن  الكالم  هذا  ومعنى 
اإلى حقيقة  اإل على منهج من يرد الظن  غالًبا بالنظر لقوته، وهذا ل ياأتي 
يف نف�ص الأمر يتعلق بها الرتجيح والتغليب، وهو منهج رد الظن اإلى اعتقاد 

الرجحان.

كما قرر اأ�سحاب هذا املنهج حجية خرب الآحاد بقولهم: اإن الظن املنهي 
عن اتباعه هو الظن الذي ل دليل عليه.))(

به،  والعمل  الرجحان  اعتقاد  اتباع  من  الآحاد  خرب  اتباع  اأن  هذا  ومعنى 
ذلك اأنه قد قام الدليل عند املجتهد على ق�سية الرجحان فح�سل عنده العلم 

بها، وهو اعتقاد الرجحان، فيجب العمل به.

)1( انظر: اأ�سول ال�سرخ�سي 6/1)3 ك�سف الأ�سرار للن�سفي )/19.
))( انظر: العدة 874/3.
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واأما على منهج من يجعل الظنيات عالمات يجب العمل عندها ل بها، 
فقد قرروا حجية خرب الآحاد كما يلي:

يجب العمل بخرب الآحاد لدللة الأدلة القطعية على وجوب اتباع الظن، 
فالعمل يجب عنده ل به، وهذا اتباع للعلم بوجوب العمل ل للظن الثابت بخرب 

الآحاد.)1(

فهذا املنهج يجعل اأخبار الآحاد عالمة على وجوب العمل بها فقط، بينما 
املنهج الأول يرى اأن اأخبار الآحاد تفيد العلم باعتقاد رجحان ما دلت عليه.

الأ�سول  علماء  اأغلب  اأن  يجد  الأ�سولية  للنقا�سات  املطالع  اأن  واحلقيقة 
يلتم�سون القطعية لأخبار الآحاد من جهة الأدلة القاطعة الدالة على وجوب العمل 
الرجحان؛  اعتقاد  واليقني من جهة  العلم  ا�ستفادة  يعولون كثًيا على  بها، ول 
وذلك لأن املنهج الغالب على الكتابات الأ�سولية املتقدمة يجعل الأدلة الظنية 
العلم ول حتى الظن، بل الظن يح�سل عندها،  جمرد عالمات ل يح�سل بها 

وهذا معنى كونها عالمات.

وهذا املنهج ُي�سِعف من �ساأن هذه الأدلة ومنها اأخبار الآحاد، وي�سلبها قيمة 
ا�ستدللية عظيمة، �سيما يف باب العقائد، ومل يقبلوا تقويتها بالقرائن لتفيد 

العلم.))(

فمنهج الباقالين ومن وافقه هو الغالب يف تقرير حجية خرب الآحاد، وقد 
ات�سح اأنه ل يكفي، واأننا اإن اأردنا ال�ستدلل به يف العلم والعمل جميًعا فالبد 
من رد العمل به اإلى اعتقاد الرجحان، ويكون من قبيل العمل بالعلم ل الظن، 

وتتو�سع دللته لت�سمل العتقاد والعمل مًعا.

)1( انظر: انظر: �سرح اللمع )/600 امل�ست�سفى 154/1 التمهيد 80/3 رو�سة الناظر 367/1 الو�سول اإلى الأ�سول )/)17 
تي�سي التحرير 3/)8.

))( انظر: رو�سة الناظر 353/1 جمموع الفتاوى 40/18 امل�سودة 40) �سرح خمت�سر الرو�سة )/85.
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يقولون  اأنهم  الأ�سولية  الكتابات  يف  وافقه  ومن  الباقالين  منهج  وعالمة 
عند تقرير العمل باأي دليل ظني: )يجب العمل عنده( ول يقولون )يجب العمل 
الظنية  الأمارة  العمل وجب عندهم بدليل قطعي، ُجعلت هذه  به(، وذلك لأن 
عالمة عليه فقط، والأدلة املوجبة هي الأدلة القطعية الدالة على وجوب العمل 
تقع  التي  الأحكام،  وقوع  اأدلة  ت�سبه  عندهم  الظنية  الأدلة  فكاأن  بالظنيات، 
التي يجب العمل بها  اأدلة م�سروعية الأحكام  الأحكام عندها ل بها، ول ت�سبه 

مبا�سرة.

امل�صاألة الثالثة

تقرير حجية االإجماع املنقول باالآحاد

  نقل عبدالعزيز البخاري اتفاق العلماء على اأن الإجماع املنقول بطريق 
الآحاد ل يفيد العلم، واأن اختالفهم اإمنا هو يف اأن الإجماع املنقول بطريق 

الآحاد هل يوجب العمل اأم ل؟)1(

وقد جاء تقرير العمل به على منهج من يرد الظنيات اإلى اأدلتها القاطعة 
املفيدة وجوب العمل بها:

فقد  الظن  وجد  وحيث  عنده،  الظن  يح�سل  الظني  الإجماع  اأن  وذلك 
وجب العمل به قطًعا ك�سائر الظنيات، اأما العلم فال ي�ستفاد اإل من الإجماع 

القطعي.))(

اإلى  الظنون  يرد  من  منهج  على  قدامة  ابن  عند  حجيته  تقرير  وجاء 
اعتقاد الرجحان، فقال:

ال�سرعيات، والإجماع املنقول بطريق الآحاد يغلب على  »الظن متبٌع يف 

)1( ك�سف الأ�سرار 485/3 وانظر امل�ساألة يف: التمهيد 3/3)3 رو�سة الناظر )/500 �سرح تنقيح الف�سول )33 �سرح 
خمت�سر الرو�سة 8/3)1 تي�سي التحرير 361/3 فواحت الرحموت )/)4).

))( انظر: التمهيد 3/3)3 املح�سول )/73 �سرح خمت�سر الرو�سة 8/3)9،1)1.
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الظن، فيكون ذلك دلياًل كالن�ص املنقول بطريق الآحاد«.)1(

ومعنى كونه يغلب على الظن اأنه يح�سل به اعتقاد الرجحان؛ لأن كون الظن 
من  وهي  الأمر،  نف�ص  يف  والرجحان  والتفاوت  للزيادة  قابل  اأنه  معناه  غالًبا 

�سفات الظن عند من يرد الظنون اإلى اعتقاد الرجحان.

واحلقيقة اأننا اإن قلنا با�ستفادة العلم من اأخبار الآحاد فالإجماعات املنقولة 
والإجماع  الواحد وطريقه،  واقٌع يف ذات خرب  الظن  اأولى؛ لأن  الآحاد  بطريق 
اإمنا وقع الظن يف طريقه ل يف ذاته، واإذا ا�ستفيد العلم من الأول فمن الثاين 

اأولى.))(

واملراد بالعلم هنا العلم الظاهر، اأو اعتقاد الرجحان.

الأ�سولية  الكتابات  يف  الغالب  املنهج  اأن  ال�سواهد:  هذه  بعد  واخلال�سة 
التهوين من الظنيات، وق�سرها على العمل ل العلم، بل اإنها جمرد عالمات 
يح�سل عندها العلم بوجوب العمل، وهذا ب�سبب منهج املتكلمني ومبالغتهم 
يف طلب القطعية املطلقة يف كل الق�سايا، مع اأن الواقع اأن اليقني قد ي�ستفاد 
من �سفات متعددة بع�سها ترجع اإلى الأدلة، والبع�ص الآخر يرجع اإلى املجتهد 
وامل�ستدل نف�سه، وحيث كان هذا �سبيل اليقني فلي�ص يبعد اأن يح�سل عند بع�ص 
بالدليل  القرائن قد حتتف  اأن  �سيما  الظنية،  الأدلة  بهذه  اليقني  املجتهدين 

الظني فتقويه فيح�سل العلم به.

واإرجاع اليقني اإلى �سفات امل�ستدل وحاله وطبعه هو املتوافق مع منهج رد 
اأول درجات  الرجحان هو  باعتقاد  العلم  فاإن  الرجحان،  اعتقاد  اإلى  الظنون 

ل فقد يتقّوى بالقرائن. لة من النظر يف الظنيات، وحيث ح�سَ العلم املح�سَّ

اإلى  املو�سل  الدليل  �سفة  ابتداًء  تاأخذ  اأن  يجب  الظنون  اأن  هنا  واملق�سود 

)1( رو�سة الناظر )/501.
))( انظر: �سرح خمت�سر الرو�سة )/8)9،1)1 والطويف ذكر هذا الوجه لتقرير العمل به ل العلم.



145

اعتقاُد الرُّجحاِن وُرجحاُن االعتقاد

وحيث ح�سل  املطلوب،  لهذا  اإنتاجه  كان �سعف  مهما  على احلقيقة،  مطلوب 
ال�سفة، وهذه احلالة هي )اعتقاد  بهذه  يتعلق  وامل�ستدل  املجتهد  اعتقاد  فاإن 
الرجحان( مبعنى اأن يعتقد املجتهد اأن ظنه يرجع اإلى حقيقة يف نف�ص الأمر 
قد ي�سيبها وقد يخطئها،وهذه الدرجة علم ل ظن، وحيث ح�سلت هذه الدرجة 

من ال�ستدلل فيمكن اأن تتقوى بالقرائن.

فاأما عند من ي�سلب الظنيات اأي قيمة ا�ستدللية فال �سبيل اإلى تزايد الظن 
اإما اأن تفيد  اأو غلبته عنها؛ لأن الظنيات عندهم على درجة واحدة، فالأدلة 
األ تفيد �سيًئا يف باب ال�ستدلل، بل تكون جمرد  واإما  ابتداًء،  العلم واليقني 
عالمات واأمارات يح�سل الظن عندها ل بها، وحيث ح�سل الظن فقد وجب 

العمل قطًعا.

املطلب الثاين
التطبيقات الفقهية

امل�صاألة االأولى

اليقني ال يزول بال�صك

من اأ�سهر القواعد الفقهية التي تتعلق باعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد 
القاعدة  هذه  �سياغة  على  اعرُت�ص  وقد  بال�سك(،  يزول  ل  )اليقني  قاعدة: 
باعرتا�ص مفاده: اأنه يفهم من ظاهرها جواز اجتماع اليقني وال�سك يف حال 
واحدة، وهذا عقاًل ممتنع؛ لأن اليقني ل بقاء له اإذا ورد ال�سك على ذات املحل، 

فاليقني يزول بال�سك عقاًل.)1(

اليقني  حكم  القاعدة:  تقدير  باأن  العرتا�ص  هذا  عن  اجلواب  جاء  وقد 

)1( انظر: الف�سول يف الأ�سول 355/3 املجموع 9/1)) الأ�سباه والنظائر لبن الوكيل )/18) الأ�سباه والنظائر لبن 
ال�سبكي 13/1 قاعدة اليقني ل يزول بال�سك للباح�سني 3))،4)).
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ال�سابق ل يزول بال�سك الطارئ، ل اأن املراد جواز اجتماع اليقني مع ال�سك يف 
حال واحدة.)1(

واحلقيقة اأن هذا اجلواب ميكن اأن يكون اأكرث قوة لو ربط باعتقاد الرجحان؛ 
ال�سك؛  مع  يزول حتى  ول  به،  العلم  ي�ستمر  ال�سابق  الرجحان  اعتقاد  اأن  ذلك 
لأن ال�سك متعلق برجحان العتقاد، واليقني متعلق باعتقاد الرجحان ال�سابق، 
هو  اليقني  وهذا  متطهًرا،  كان  اأنه  متيقن  الطهارة  يف  ال�سك  حلظة  فاملكلف 
اعتقاد الرجحان ال�سابق، بينما هو الآن ي�سك يف بقاء تلك الطهارة، وهذا ال�سك 

متعلق برجحان العتقاد.

وهذا املو�سع من الفروق بني اعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد، فرجحان 
العتقاد يزول مع تغي الظن، بينما اعتقاد الرجحان ل يزول، فعلمك بح�سول 

الظن جتاه اأمر يف زمن، ل يزول حتى واإن تغي ظنك جتاه ذلك الأمر.

وقد و�سح هذا الفرق ابن ال�سبكي فقال:

»رجحان العتقاد اإمنا يح�سل حاًل فحاًل، واأما اعتقاد الرجحان فقد يكون 
يعتقد يف وقت قطًعا رجحان اأمٍر عنده يف املا�سي«. ))(

وقال: »الظن ال�سابق معلوٌم الآن«.)3(  

وتطبيقه هنا اأن املكلف متيقن عند �سالة الع�سر اأنه كان على طهارة عند 
�سالة الظهر، فهذا هو اعتقاد الرجحان ال�سابق، بينما هو �ساكٌّ يف بقاء طهارته 

الآن، فهذا هو رجحان العتقاد، وقد تغي بني حال الظهر وحال الع�سر.

ويرتتب على هذا اأن املكلف مل ينِب احلكم على يقني �سابق زائل، بل هو 
بناه على يقني موجود اإلى الآن، وهو اعتقاد الرجحان ال�سابق.

)1( انظر: امل�سادر ال�سابقة.
))( الإبهاج 66/3).

)3( امل�سدر ال�سابق 67/3).



147

اعتقاُد الرُّجحاِن وُرجحاُن االعتقاد

فالعلم  املحل،  واحلالة هذه؛ لختالف  واليقني  ال�سك  اجتماع  ومل يح�سل 
متعلق باعتقاد الرجحان ال�سابق، وال�سك متعلق برجحان العتقاد الآن، بل اإن 
�سئت قل اإن املكلف قد اجتمع يف نف�سه علمان: علمه اأنه كان متطهًرا، وعلمه اأنه 
�ساكٌّ يف الطهارة الآن، فيبنى احلكم على العلم الأول، وهو معلوم للمكلف الآن.

وهذا التوجيه قد يكون مق�سوًدا للفقهاء حني قالوا: حكم اليقني ال�سابق ل 
يزول بال�سك، ولكن ربطه باعتقاد الرجحان ورجحان العتقاد مل يكن �سريًحا 

عندهم.

امل�صاألة الثانية

الطهارة

املتاأمل يف اأبواب العبادات واملعامالت كلها يجد اأن ال�سريعة اأناطت التكليف 
باعتقاد الرجحان دون رجحان العتقاد، وذلك يف مواطن الظنون التي يع�سر 
فيها العلم، وهذا من ي�سر ال�سريعة و�سماحتها؛ لأن اليقني متعذر يف هذه املواطن، 

فلم ُيطلب من املكلف اإل حت�سيل العلم بالظاهر، اأو اعتقاد الرجحان.)1(

ففي باب الطهارة اأمر املكلف اأن يتحرى طهارة املاء الذي يرفع به احلدث، 
اأن هذا  اأن املكلف قادٌر على حت�سيل اليقني يف نف�ص الأمر  ولي�ص معنى هذا 
ل علًما دون ذلك ويقيًنا دون ذلك اليقني،  املاء طاهر، بل املطلوب منه اأن يح�سّ
املاء طاهر فقد ح�سل  اأن هذا  الرجحان، فمتى غلب على ظنه  اعتقاد  وهو 
عنده العلم بح�سول هذا الظن، بعد اأن بذل الأ�سباب املطلوبة للتحري، فيجوز 
له اأن يتو�ساأ به واحلال ما ذكر، ثم لو كان يف نف�ص الأمر جن�ًسا مل ي�سره ذلك؛ 
اأما  املاء طاهر،  اأن هذا  الظاهر  العلم  به من حت�سيل  ما كلف  اأدى  قد  لأنه 

العلم بحال املاء يف نف�ص الأمر فلم يكلف به لتعذره.))(
)1( انظر: قواعد الأحكام )/39 فقد ذكر اأمثلة كثية ت�سهد لذلك من اأبواب ال�سريعة كلها.

))( انظر: قواعد الأحكام )/39.
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وكذلك طهارة الثياب ونحوها، يتعلق التكليف فيها باعتقاد الرجحان دون 
ثيابه عند املغا�سل احلديثة،  اأن ي�سع  للم�سلم  رجحان العتقاد؛ ولذلك يجوز 
ثم يلب�سها على اأنها طاهرة ظاهًرا، فلي�ص له اإل العمل باعتقاد الرجحان، اأما 
جن�سة،  اأخرى  مع  غ�سلت  تكون  فقد  اإليه،  �سبيل  من  فلي�ص  العتقاد  رجحان 
بناًء  فيها  ال�سالة  فت�سح  الظاهر،  يف  طاهرة  الأمر،  نف�ص  يف  جن�سه  فتكون 
اأ�سباب  على  طهارتها  بنى  وكونه  طاهرة،  اأنها  رجحان  املكلف  اعتقاد  على 
�سرعية توجب هذا العتقاد، من اإقبال النا�ص على هذه املغا�سل، وثقة امل�سلمني 

بعملهم، وعدم ظهور ما ينايف ذلك.

ويت�سح هذا اجلانب اأكرث يف حكم من �سلى يف ثوب يعتقد اأنه طاهٌر، ثم 
بان جن�ًسا بعد ال�سالة، مع تيقنه بعد ال�سالة اأنه �سلى والنجا�سة عليه، فقد 
وعليه جنا�سة  ثوب  اأن من �سلى يف  قدامة �سحة �سالته، يف حني  ابن  رجح 

ي�سية قد علمها قبل ال�سالة ف�سالته باطلة.)1(

والفرق بني امل�ساألتني ظاهر، فالأول �سحت �سالته بناء على اعتقاده طهارة 
الثوب قبل اأن ي�سلي، فهذا هو اعتقاد الرجحان، وقد ُبني عليه �سحة ال�سالة، 

مع اأن الواقع مل يطابق هذا العتقاد، فقد بان اأن الثوب جن�ص.

فاأما الثاين فلم يح�سل عنده العلم بطهارة الثوب ابتداًء، فلم يوجد علٌم 
بالطهارة ميكن اأن نبني عليه ت�سحيح �سالته، بل هو يعتقد جنا�سة الثوب قبل 

اأن يدخل يف ال�سالة.

وهذ� يبني �أن �لتكليف منوٌط باعتقاد �لرجحان ل برجحان �لعتقاد؛ ولذلك 
لو �سلى يف ثوب عليه بقعة يعتقد اأنها جنا�سة ف�سالته باطلة، حتى واإن بان بعد 
الذي  الثوب  جنا�سة  يعتقد  وهو  �سالته  اأدى  لأنه  طاهرة؛  البقعة  اأن  ال�سالة 

�سلى فيه، وهو اعتقاد ل ميكن اأن نبني عليه �سحة �سالته.))(
)1( انظر: املغني )/480،465.

))( انظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم 134.
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واخلال�سة يف باب الطهارة اأن امل�سلم يتحرى لي�سل اإلى عدم العلم مبا 
يخالف اعتقاده الطهارة، ل لي�سل اإلى العلم بعدم ما يخالف اعتقاده، فالأول 
هو �عتقاد �لرجحان، وهو مناط �لتكليف، و�لثاين هو رجحان �لعتقاد يف 

نف�ص الأمر، والعلم به متعذر وع�سي؛ لذا مل يتعلق به التكليف.

امل�صاألة الثالثة

ا�صتقبال القبلة

ولذلك  �لعتقاد؛  برجحان  ل  �لرجحان  باعتقاد  منوٌط  �لقبلة  ��صتقبال 
فامل�سلم اإذا دخلت عليه ال�سالة وهو يف مو�سع التحري لي�ص عليه �سوى النظر 
يف عالمات القبلة واأماراتها يف الأر�ص وال�سماء، وحيث غلب على ظنه جهة ما 
فقد ح�سل عنده اعتقاد الرجحان، في�سلي اإلى تلك اجلهة، و�سالته �سحيحة، 
اأن حتريه خاطئ؛ لأنه بنى قبلته على اعتقاد  له بعد ال�سالة  واإن ظهر  حتى 

�سحيح، وهو اعتقاد الرجحان.

بوجوب  يقطع  فاإنه  الكعبة يف جهة،  ظّن  »من  عبدال�سالم:  بن  العز  قال 
ا�ستقبال تلك اجلهة، ول يقطع بكون الكعبة فيها«.)1(

ا�ستدل  لو  امل�سلم  اأن  ذكروا  الفقهاء  اأن  القبلة:  باب  يف  اأكرث  هذا  ويقّرب 
و�سالته  �سحيح،  ا�ستدلله  فاإن  خالفه،  فبان  اجلدي،  يظنه  بنجٍم  القبلة  على 

�سحيحة.))(

اأن هذا  اعتقاد  وهو  اعتقاد �سحيح،  على  بنى �سالته  اأنه  هنا  وال�سبب 
اعتقاد  ح�سل  فهنا  القبلة،  جهة  على  به  وال�ستدلل  اجلدي،  هو  النجم 

الرجحان، وبني عليه ت�سحيح ا�ستقبال القبلة.

)1( قواعد الأحكام )/111.
))( انظر: القواعد لبن رجب 118.
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امل�صاألة الرابعة

حتري هالل رم�صان

و�أفطرو�  لروؤيته،  )�صومو�  ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله  رم�سان  هالل  بتحري  ماأمور  امل�سلم 
فاإذا  العتقاد،  برجحان  الرجحان ل  باعتقاد  متعلق  والتكليف هنا  لروؤيته()1( 
بروؤية  �لعلم  ح�صل  فقد  �صروطها،  وتو�فرت  �ملعتادة،  �لروؤية  �أ�صباب  ح�صلت 
ي�سر  فال  الرجحان،  باعتقاد  العمل  قبيل  من  وهذا  ال�سيام،  ووجب  الهالل، 
احتمال كون ال�سهود راأوا �سيًئا غي الهالل يف الأفق؛ لأن ال�سارع مل يوجب العلم 
مبا يف نف�ص الأمر، واإمنا علق التكليف بالعلم الظاهر اأن ال�سهر قد دخل، وهذا 
حا�صل، فال�صهود ح�صل عندهم �عتقاد �لرجحان بالروؤية مع �ندفاع �ملعار�ص 
املعترب لها، واملتبعون ل�سهادتهم ح�سل عندهم اعتقاد الرجحان بعدالة ال�سهود، 
العلم  فيح�سل  التكليف،  عنده  يتحقق  القدر  وهذا  الباب،  هذا  يف  وخربتهم 

بدخول ال�سهر، ووجوب ال�سيام.))(

ول ي�صر عدم مطابقة علمهم للو�قع؛ لأن �لتكليف منوط بالظاهر ل مبا يف 
الواقع ونف�ص الأمر، ول يقدح يف العلم الظاهر اإل التق�سي يف بذل اأ�سبابه.

العلم  حت�سيل  حماولة  يف  التكّلف  الباب  هذا  يف  اخلطاأ  من  فاإن  ولذا 
فاإن  غيه،  اأو  الفلكي  احل�ساب  طريق  عن  �سواء  الأمر،  نف�ص  يف  بالرجحان 
يح�سل  ل  الو�سائل  هذه  اأن  عن  ناهيك  بذلك،)3(  التكليف  يعلق  مل  ال�سارع 
عندها اجلزم بالرجحان يف نف�ص الأمر، واإمنا يقوى عندها اعتقاد الرجحان، 
ا حتتمل اخلطاأ بالنظر ملطابقة الواقع، والوقائع ت�سهد لذلك. مبعنى اأنها اأي�سً

ال�سارع  اأمر  الرجحان  اعتقاد  يتعذر معه  الذي  املعار�ص  قام  ملا  ولذلك 
باإكمال العدة، وذلك باأن ُغّم الهالل بغيم اأو نحوه. 

)1( �أخرجه م�صلم يف �صحيحه، كتاب �ل�صيام، باب وجوب �صوم رم�صان لروؤية �لهالل )/760،759.
))( انظر: قواعد الأحكام )/105.

)3( انظر: ترتيب الفروق واخت�سارها 199.
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امل�صاألة اخلام�صة

حتري الفقري الإخراج الزكاة

امل�سلم ماأمور اأن يتحرى م�سرف الزكاة ال�سحيح ليدفع اإليه الزكاة، فلو 
ظهر له �سخ�ص اأنه فقي، بعد بذل الأ�سباب املو�سلة اإلى العلم بحاله، فدفع 
اإليه الزكاة على اأنه من اأهلها، فقد اأدى ما عليه؛ لأنه يعتقد يف نف�سه اأن هذا 
ال�سخ�ص من اأهل الزكاة، وقد بنى اعتقاده على اأ�سباب �سحيحة توجبه، وهذا 

هو اعتقاد الرجحان.

  وعليه لو كان هذا ال�سخ�ص غنيًّا يف نف�ص الأمر حُرم عليه اأخذ الزكاة، 
ولكنها جتزئ خمرجها بناًء على العلم الظاهر.

بل اإن بع�ص الفقهاء مل يوجبوا عليه اإعادة اإخراجها حتى واإن تبني له حال 
هذا ال�سخ�ص بعد الإخراج، وهم بهذا بنوا احلكم على اعتقاد الرجحان، ومل 
ينق�سوه ب�سبب عدم مطابقته للواقع؛ لأنه مل يق�سر يف التحري، وبنى عمله 

على علم �سحيح.)1(

امل�صاألة ال�صاد�صة

حتري اإ�صابة اجلمرة عند الرمي

وهم  املرمى،  يف  احل�سى  يقع  اأن  اإل  يجزئ  ل  الرمي  اأن  الفقهاء  يذكر 
بهذا يعلقون التكليف باعتقاد الرجحان ل برجحان العتقاد؛ ولذلك قال ابن 

قدامة: »واإن كان الظاهر اأنها وقعت فيه اأجزاأته؛ لأن الظاهر دليٌل«.))(

فالواجب اإذن اأن يتحرى اإ�سابة املرمى، وحيث ح�سل عنده اعتقاد اأنه 
اأ�سابه، بعد بذل اأ�سبابه امل�سروعة فقد اأجزاأه.

)1( انظر: تقومي الأدلة 414 العدة 1577/5 �ملب�صوط 187/10 الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 91) الأ�سباه والنظائر لبن جنيم 134.
))( املغني 96/5).
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ولي�ص من الأ�سباب امل�سروعة التدافع واإيذاء امل�سلمني من اأجل تيقن اإ�سابة 
املرمى؛ لأن هذا خارج التكليف يف هذا الباب، فال�سارع مل يكلف احلاج اجلزم 
باإ�سابة املرمى، اأو العلم بالإ�سابة حقيقة، بل كلفه اعتقاد الرجحان، اأو الأخذ 

بالعلم الظاهر اأنه اأ�سابه، وما دون ذلك �سرب من التكلف ل تقره ال�سريعة.

امل�صاألة ال�صابعة

ال�صهادة

بناء الأحكام الدنيوية على ال�سهادة من قبيل ربط الأحكام بالعلم الظاهر 
و�عتقاد �لرجحان، فعندما يكون �ل�صاهد عدًل يف �لظاهر، مع تو�فر �صروط 
به،  �سهد  ما  �سدق  اعتقاد  ب�سهادته  يح�سل  فاإنه  موانعها،  وانتفاء  ال�سهادة 
وهذا العتقاد تبنى عليه الأحكام، مع احتمال عدم مطابقته للواقع، فقد يكون 
�ل�صاهد كاذًبا، �أو و�هًما فيما �صهد به، ولكن هذ� �ملعنى ل يوؤثر يف ردنّ �ل�صهادة؛ 

لأن ال�سارع ربط احلكم هنا باعتقاد الرجحان ل برجحان العتقاد.

اأن حكم احلاكم ب�سهادة ال�ساهدين ل  اإلى  ولذلك ذهب بع�ص الفقهاء 
اإن  اأنهما فا�سقان بعد ال�سهادة، ويغرم ال�ساهدين  ينق�ص حتى واإن بان له 

كان يف ق�سية مال.)1(

وال�سبب اأن احلاكم بنى احلكم على العلم الظاهر، فهو يعتقد اأنهما عدلن، 
وال�سارع كلف احلاكم  الواقَع،  العتقاُد  يطابق  اأحياًنا، فال  قد تخفى  والعدالة 
�لنظر يف �لأ�صباب �ملوؤدية �إلى �لعلم �لظاهر، وهو عدم �لعلم بالف�صق، ومل يكلفه 
الوقوف على الواقع ونف�ص الأمر، وهو العلم بعدم الف�سق؛ لأن ذلك متعذر، فالأول 
يتعلق به اعتقاد الرجحان، وهو علم قد ح�سل عند احلاكم، وق�سى به، والثاين 
يتعلق به رجحان العتقاد يف نف�ص الأمر، وهو الذي بان بعد احلكم ب�سهادتهما.

)1( انظر: املغني 58/14) قواعد الأحكام )/119.
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امل�صاألة الثامنة

الق�صاء

يف احلديث املتفق عليه: »اإمنا اأنا ب�شر، واإنكم تخت�شمون اإيل، ولعّل بع�شكم 
اأن يكون اأحلن بحجته من بع�س، فاأق�شي على نحو ما اأ�شمع، فمن ق�شيت له 

من حق اأخيه �شيًئا فال ياأخذه؛ فاإمنا اأقطع له قطعة من النار«.)1(

يف هذا احلديث رْبط اأحكام الق�ساء باعتقاد الرجحان ل برجحان العتقاد؛ 
اأن  لعتقاد  لي�سل  وبّيناتهم،  املتخا�سمني،  حجج  يف  ينظر  القا�سي  اأن  ذلك 
اأو تلك، وحيث ح�سل عنده هذا العلم فيجوز له احلكم  احلق يف هذه اجلهة 
وهذا  زيد،  مع  احلق  اأن  يعتقد  عمرو  على  لزيد  يق�سي  حينما  فالقا�سي  به، 
العتقاد بناه على طريق �سحيح، وقد ح�سل عنده العلم به، فال ي�سره احتمال 
كون حكمه غي مطابق للواقع، باأن كان احلق لعمرو على زيد؛ لأن ال�سارع مل 
يكلفه العلم مبا يف نف�ص الأمر، واإمنا كلفه الأخذ باأ�سباب العلم الظاهر واعتقاد 

الرجحان والق�ساء به.))(

الرجحان،  لعتقاد  لة  املح�سِّ الأ�سباب  يف  ر  ق�سّ اإذا  القا�سي  يالم  واإمنا 
بحيث بنى اعتقاده على طريق غي �سحيح، اأو ترك اأ�سباًبا ل خفاء فيها، لو اأخذ 

بها لختلف اعتقاده وحكمه، ويف هذه احلالة قد ينق�ص حكمه.

قال ابن ال�سبكي: »فاإذا حكم للخارج معتقًدا اأنه ل بينة للداخل ثم جاءت 
اأمٌر لو قارن ملنع ظًنا، والظن ال�سابق معلوٌم الآن، وهذا هو  البينة، فقد ظهر 
يف  ههنا  الأ�سحاب  اختلف  وقد  قبل،  من  اإليه  اأ�سرنا  الذي  الرجحان  اعتقاد 

النق�ص«.)3(

)1( اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخ�سوم، �ص 1368 رقم )7169(، وم�سلم يف 
�سحيحه، كتاب الأق�سية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، 1337/3،رقم )675)(.

))( انظر: قواعد الأحكام )/)4.
)3( الإبهاج 67/3).
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ثم قال: »ومن قال بالنق�ص فوجهه اأنه عامٌل بظنه، وباأنه اإمنا حكم معتقًدا 
عدم بينة اخلارج، فهو قاطٌع مبا كان مينعه من احلكم لو قارن«.)1(

اأي اأنه ح�سل تعار�ص بني اعتقاد الرجحان الذي بني عليه احلكم، واعتقاد 
العتقاد  قارن  لو  �سبب  على  ُبني  لأنه  احلادث؛  فيقدم  احلادث،  الرجحان 

ال�سابق لغيه، ولتغي معه احلكم.

وخال�سة ما تقدم من تطبيقات فقهية: اأن الأحكام الفقهية يف اأبواب الظنون 
بح�سول هذا  العلم  على  بنيت  واإمنا  الظن،  وهو  العتقاد  على رجحان  تنَب  مل 
واأ�سباب  اأدلة  له  العلم  الرجحان يف نف�ص املكلف، وهو اعتقاد الرجحان، وهذا 
ط �ملكلف يف حت�صيلها وحتريها فاعتقاده فا�صد، ل ي�صح  تقت�صيه �صرًعا، متى فرنّ

له بناء العمل عليه.

املطلب الثالث
اجلمع بني العمل باعتقاد الرجحان وبني قاعدة: 

)ال عربة بالظن البنينّ خطوؤه(

اأن  مبعنى  الرجحان،  باعتقاد  الظنون  اأبواب  يف  التكليف  ربط  ال�سارع 
املكلف ينظر يف الأ�سباب التي يح�سل بها العلم الظاهر عنده، فيعلم اأن هذا 

الأمر راجح عنده، فيعمل حينئٍذ، وترباأ ذمته بذلك.

وهذ� �لتقعيد ل ي�صرتط �صالمة هذ� �لعلم يف �لعاقبة، ومطابقته للو�قع، 
فلو بان هذا العتقاد غي مطابق للواقع فالعمل �سحيح؛ لأنه بني على اعتقاد 
�سحيح وقت العمل، ومل يق�سر املكلف يف طلب العلم الظاهر، وقد ح�سل عنده 

العلم برجحان اأمر على اآخر، فعمل بهذا العلم.

)1( امل�سدر ال�سابق 67/3).



155

اعتقاُد الرُّجحاِن وُرجحاُن االعتقاد

)ل  قاعدة  عليه  دلت  الذي  باملعنى  الظاهر  يف  ا  معاَر�سً يبدو  املعنى  هذا 
عربة بالظن �لبني خطوؤه(، و�لتي تدل على �أن �لظن �ملعترب هو �لذي يوؤول �إلى 
الأحكام  عليه  تبنى  اأن  يجوز  فال  خطاأً  املاآل  يف  بان  اإن  فاأما  فقط،  ال�سواب 

ال�سرعية.)1(

ويذكرون من فروع هذه القاعدة:

• لو ظّن امل�سلم اأن وقت الفجر قد دخل ف�سلى الفجر، ثم بان اأن الفجر 	
مل يطلع ف�سالته باطلة.))(

• ال�سالة، 	 بعد  النجا�سة  راأى عني  ثم  ثوٍب يظنه طاهًرا،  لو �سلى يف 
ف�سالته باطلة.)3(

ومعنى هذا اإبطال الأحكام التي بنيت على اعتقاد الرجحان يف حال مل 
يتطابق اعتقاد املكلف مع الواقع، وت�سحيحها ظاهًرا يف حال خفاء الواقع، 

ب�صرط عدم ظهور ما يناق�ص هذ� �لعتقاد.

�سوى  الرجحان،  باعتقاد  الأحكام  لربط  مزية  يجعل  ل  املعنى  وهذا 
مبا  الواقع  انك�سف  وحيث  الواقع،  خفاء  حالة  عليها  البناء  يف  الرخ�سة 

يخالف اعتقاد املكلف وعلمه وجب نق�ص العمل.

الفقهاء  ا�سطراب  من  يل  ظهر  ما  الباب  هذا  يف  الإ�سكال  يزيد  ومما 
يف �لأحكام �لتي تبنى على �لظن �لذي بان خطوؤه، فتارة جتدهم ينق�صون 

العمل، وتارة جتدهم مي�سونه، يف م�سائل مت�سابهة.)4(

درر   134 جنيم  لبن  والنظائر  الأ�سباه   (89 لل�سيوطي  والنظائر  الأ�سباه   353/( املنثور  يف:  القاعدة  هذه  )1( انظر 
احلكام 64/1 املدخل الفقهي العام )/976.

))( انظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم 134.
)3( انظر: تقومي الأدلة 414.

)4( انظر: التقديرات ال�سرعية للدكتور م�سلم الدو�سري 464 حيث يقول:«واملتاأمل لواقع الفروع الفقهية التي ترتبط 
باخلطاأ يف الظن يجد اأن احلكم فيها يتفاوت، فتارة ل يعترب الظن بناء على اخلطاأ فيه، وتارة يعمل مبوجب هذا 

الظن فال يلتفت اإلى هذا اخلطاأ الواقع فيه«.
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واحلقيقة اأنني تاأملت طوياًل يف هذه القاعدة، واأورثت عندي اإ�سكاًل يف هذا 
الباب، حتى وجدت لها تاأوياًل �سائًغا اإن �ساء اهلل تعالى، يح�سل به اجلمع بني 
بناء الأحكام على اعتقاد الرجحان،  الذي دلت عليه، وبني ت�سحيح  معناها 

وذلك كما يلي:

�صرُط بناء �لأحكام على �عتقاد �لرجحان �أن يرجع هذ� �لعتقاد �إلى طريق 
العتقاد،  لهذا  املوجبة  الأ�سباب  على  اعتقاده  املكلف  يبني  بحيث  �سحيح، 
ويراعي اندفاع املعار�ص املعترب لهذا العتقاد، وحينئٍذ ل يتهم املكلف بالتق�سي 

وقت العمل بهذا العتقاد، حتى واإن بان الواقع غي مطابق لعتقاده.

وحيث ح�سل التق�سي من املكلف يف هذه املرحلة فاعتقاده غي �سحيح 
بالنظر لتخلف �سرطه، ل بالنظر ملطابقته للواقع.

ول ينك�سف تق�سي املكلف اإل بعد تبني اخلطاأ يف املاآل، وظهور الأ�سباب 
املوجبة لتغي اعتقاده، والتي اأهمل النظر فيها.

وهذا معناه اأن املكلف ل ُيطلب منه الإحاطة بالأ�سباب اخلفية وقت العمل، 
لأ�سباب  الواقع  اعتقاده  يطابق  مل  فحيث  الظاهرة،  بالأ�سباب  ياأخذ  واإمنا 

ا �سحيح. خفية فاعتقاده �سحيح، وعمله اأي�سً

وقد ظهر يل من خالل تتبع الفروع الفقهية املختلفة املتعلقة بالظن الكاذب 
اأن هذا املعنى رمبا يكون مق�سوًدا للفقهاء، من خالل تفاوت اأحكامهم من 

فرع لآخر.

فالحظت �أنهم مي�صون �لعمل بالظن �لذي بان خطوؤه �إذ� كانت �لأ�صباب 
خفية وغي ظاهرة، ومل ُيتهم املكلف بالتق�سي يف حت�سيلها.

�لعمل �لذي بني على ظن بان خطوؤه لأ�صباب ظاهرة، ما  فيما يبطلون 
كانت لتخفى لول تق�سي املكلف يف تتبعها قبل العمل.
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بعد  القبلة  يف  اإليها  �سلى  التي  اجلهة  خطاأ  بان  لو  املثال:  �سبيل  فعلى 
حتريه فاإنه ل يعيد؛ خلفاء الأ�سباب.)1(

لكن لو وجد عالمات ظاهرة يف حميطه تدل على القبلة فاإنه يعيد؛ لأنه 
مق�سر يف التحري.

وكذلك من اأكل معتقًدا اأن الفجر مل يطلع، يلزمه الق�ساء؛ لأنه مق�سر 
يف التحري، فاعتقاده ل يبنى عليه عدم الق�ساء.

وفارق  العامد،  اأكل  فاأ�سبه  منه،  التحرز  ميكن  »ولأنه  قدامة:  ابن  قال 
النا�سي، فاإنه ل ميكن التحرز منه«.))(

وفّرق بع�ص العلماء بني �سالة امل�سلم خلف الكافر يظنه م�سلًما، وخلف الأنثى 
يظنها ذكًرا، وبني �سالته خلف املحدث يظنه متطهًرا، ف�سححوا ال�سالة خلف 
معذوًرا،  فيكون  يخفى،  احلدث  لأن  واملراأة؛  الكافر  خلف  واأبطلوها  املحدث، 

وت�سحح �سالته بناًء على اعتقاده طهارة هذا الإمام.

بينما مل ي�سح اعتقاده اإ�سالم الإمام وذكورته؛ لأنهما و�سفان ل يخفيان 
لول تق�سيه يف التحري، وبناًء عليه فاعتقاده اإ�سالم الإمام، اأو ذكورته اعتقاد 

غي �سحيح، لي�ص لأنه مل يطابق الواقع، واإمنا لختالل �سرطه.)3(

وكذلك لو قبل احلاكم �سهادة الفا�سق يظنه عدًل، والكافر يظنه م�سلًما، 
يكون احلكم الذي بناه على اعتقاد عدالة الفا�سق �سحيًحا عند بع�ص الفقهاء، 
فال ينق�ص، بخالف احلكم الذي بناه على اعتقاد اإ�سالم الكافر؛ لأنه مق�سر 

يف �صرط �عتقاد �لرجحان �لذي تبنى عليه �لأحكام.)4(

وهكذ� يكون تطبيق قاعدة )ل عربة بالظن �لبنينّ خطوؤه( مقيًد� ل مطلًقا، 
)1( انظر: القواعد للمقري 1/)4).

))( املغني 390/4.
)3( انظر: قواعد الأحكام )/115 املجموع املذهب 391/1 القواعد للح�سني )/)8).

)4( انظر: املغني 58/14).
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مبعنى اأن الظن امل�ستند اإلى الأ�سباب اخلفية تبنى عليه الأحكام حتى واإن بان 
�أ�صباب ظاهرة ق�صر �ملكلف يف حتريها،  �إلى  خطوؤه، بخالف �لظن �مل�صتند 

فال تبنى عليه الأحكام.

وي�سبه نق�ص العمل هنا نق�ص العمل بالجتهاد الذي بان م�سادًما للن�ص اأو 
الإجماع، فاملجتهد لول تق�سيه يف البحث عن الأدلة ملا خالف اجتهاده الن�ص، 
وهنا لول تق�سي املكلف يف حتري الأ�سباب الظاهرة املوجبة للظن ملا اأخطاأها.

وبناًء عليه فمتى ما بذل املكلف و�سعه يف حتري الراجح، ومل يق�سر يف طلب 
اأ�سباب الظنون، ودفع ما يعار�سها، فاإن عمله �سحيح اإن �ساء اهلل؛ لأنه بناه على 
اعتقاد الرجحان، وهو علٌم قد ا�ستند اإلى طريق �سحيح واأ�سباب معتربة، ول 

تنق�ص الأحكام التي بنيت عليه طابق الواقع اأو خالفه.

ومع ما تقدم �إل �أن للورع و�لحتياط م�صلًكا يف هذ� �لباب، ول�صك �أن �إهمال 
�لظن �لذي بان خطوؤه، ونق�ص ما بني عليه هو �لأحوط، و�لورع يقت�صيه، ولعل 
بع�ص الفقهاء بنى على ذلك يف بع�ص الأبواب، فاختلف اعتداده بالظن الذي 

تبني خطوؤه من باب لآخر. 

يقول العز بن عبدال�سالم يف حالة تبنيُّ خطاأ الظن: »فاإن كان يف غي الأحكام، 
�حتياٌط  فيه  كان  �إن  �لثاين،  بالجتهاد  �لعمل  فالورع  و�ملعامالت،  كالعباد�ت 

للعبادات واملعامالت؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )دع ما يريبك اإلى ما ل يريبك()1(..«.))(

ولكن املق�سود هنا بيان وجه معترب لإعمال الظن، مبا يتوافق مع قاعدة 
الي�سر ورفع احلرج يف ال�سريعة.

)1( اأخرجه الرتمذي يف �سفة القيامة 1/7)) والدارمي )/45) والن�سائي 7/8)3 وقال عنه الرتمذي:«حديٌث �سحيح« 
و�سححه احلاكم يف امل�ستدرك )/13.

))( قواعد الأحكام )/47.
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اخلامتة

نبينا  وال�سالم على  وال�سالة  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  احلمد هلل 
حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم، اأما بعد:

اأن  العتقاد( ميكن  الرجحان ورجحان  درا�سة مو�سوع: )اعتقاد  فبعد 
اأخل�ص النتائج التي تو�سلت اإليها كما يلي:

املجتهد . 1 علم  هو  الرجحان  واعتقاد  الظن،  هو  العتقاد  رجحان 
بح�سول هذا الظن.

�صرط �عتقاد �لرجحان �أن يرجع �لرجحان لأ�صباب و�أدلة تقت�صيه . )
اعتقاد  فاأما  ال�ستدليل،  الرجحان  اعتقاد  املق�سود  لأن  �سرًعا؛ 
الرجحان الوجداين الذي ل ي�ستند اإلى طريق معترب فلي�ص مق�سوًدا 

يف هذا الباب، وقد يح�سل لكل اأحد.

اعتقاد الرجحان علم؛ لأن املجتهد يعلم الرجحان عند نف�سه، بينما . 3
رجحان العتقاد ظن؛ لأن املجتهد ل يجزم اأن اعتقاده هو الراجح 

يف نف�ص الأمر.

اعتقاد الرجحان يتعلق مبا يف نف�ص املجتهد فقط، ورجحان العتقاد . 4
يكون يف نف�ص املجتهد ويتعلق مبا يف نف�ص الأمر.
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اعتقاد الرجحان يرجع اإلى عدم العلم مبا يخالف العتقاد عند املجتهد، . 5
نف�ص  يف  العتقاد  يخالف  ما  بعدم  العلم  اإلى  يرجع  العتقاد  ورجحان 

ا. الأمر؛ لذا كان الأول علًما والثاين ظنًّ

الظاهر(، . 6 )العلم  �سمي  ولذا  الظاهر؛  حكم  هو  الرجحان  اعتقاد 
ورجحان العتقاد هو حكم الباطن؛ لذا ل �سبيل اإلى اجلزم به والدليل 

، بل يحتاج اإلى دللة قطعية للعلم به. ظنيٌّ

يتعلق التكليف يف م�سائل الجتهاد والظنيات عموًما باعتقاد الرجحان، . 7
بينما يتعلق التكليف يف العقائد والقطعيات بالعلم، فيكلف مبا يف نف�ص 

الأمر.

العمل بالظن جائز يف ال�سريعة، اإذا كانت له اأدلة تقت�سيه واأ�سباب . 8
العلم، والأخذ به؛ لأن املكلف يعلم بح�سول  اتباع  توجبه، وهو من 

الرجحان بطريقه املعترب �سرعا، وهذا هو اعتقاد الرجحان.

الظن املنهي عن اتباعه يف ال�سريعة هو الظن املجرد الذي ل يعلم . 9
املكلف رجحانه، فهو ظن مل يكت�سب العلم يف اأحد جهتيه، وهي جهة 
العتقاد، باأن يعتقد املكلف رجحانه يف نف�سه بناًء على دللة اأو �سبب 

اقت�سى ح�سول الرجحان.

اأقرب تف�سي للعمل بالظن يف ال�سريعة اأنه عمل باعتقاد الرجحان، وهو . 10
علم ل ظن؛ لأن الظن له اأدلة واأ�سباب تقت�سيه حقيقة، وحيث اتبعها 
املكلف وح�سل عنده الرجحان، فقد ح�سل عنده العلم برجحان هذا 

العتقاد على ذاك.

من ل يرى الظنيات اأدلة حقيقة فاإنه يف�سر العمل بالظن يف ال�سريعة . 11
باأنه اتباع للعلم بعد ح�سول الظن عند املجتهد، وهذا العلم يرجع 
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اإلى قاعدة كلية مقررة يف اأ�سول الفقه باأدلة قطعية، وهي اأن ال�سارع 
وجب  فقد  الظن  ح�سل  فحيث  الظنون،  عند  بالعمل  املكلف  اأمر 

العمل قطًعا عند الظن ل به.

الظاهرية ادعوا اإمكان ح�سول العلم برجحان العتقاد يف بع�ص الظنيات . )1
كاأخبار الآحاد والظواهر، وردوا القيا�ص وغيه من اأبواب الظنون لأنها 
رجحان  غي  العلم  منها  ي�ستفاد  اأخرى  جهة  يثبتوا  ومل  العلم،  تفيد  ل 

العتقاد.

من يف�سر العمل بالظن يف ال�سريعة باعتقاد الرجحان يرى اأن املجتهدين . 13
يخطئون وي�سيبون بالنظر لرجحان العتقاد يف نف�ص الأمر، وُيعذرون 

ويوؤجرون بالنظر لعتقاد �لرجحان عند �أنف�صهم.

ح�سول . 14 عند  للعلم  اتباع  باأنه  ال�سريعة  يف  بالظن  العمل  يف�سر  من 
الظن ي�سوب كل جمتهد؛ لأن الظنون لي�ص لها طرٌف راجح يف نف�ص 
الأمر يتعلق به ال�سواب واخلطاأ، فكانت كل الجتهادات بالنظر لهذه 

اجلهة �سوابا.

الراجح اأن اأخبار الآحاد تفيد العلم والعمل مًعا؛ لأن املجتهد يعتقد . 15
دللتها على املراد، وهذا العتقاد معلوم لدى املجتهد ل مظنون، وهو 

اعتقاد الرجحان.

ميكن تف�سي قاعدة: )اليقني ل يزول بال�سك( باأن املراد ب�� )اليقني( . 16
اعتقاد الرجحان، فاملكلف حني يطراأ عليه ال�سك يف الطهارة يجتمع يف 
ذهنه العلم بال�سك يف الطهارة، والعلم بح�سول الطهارة �سابًقا، وهذا 
العلم هو الذي يبنى عليه احلكم، وهو اعتقاد الرجحان، وهو املق�سود 

بالقاعدة.
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تبني . 17 ال�سريعة  اأن  التطبيقية  الفروع  بع�ص  درا�سة  خالل  من  ات�سح 
الأحكام على اعتقاد الرجحان، ولي�ص على رجحان العتقاد، وهذا من 
ي�سر ال�سريعة و�سماحتها؛ لأن رجحان العتقاد يتعذر العلم به يف كثي 

من الأحيان، فيكون يف ربط التكليف به م�سقة عظيمة على املكلفني.

وبني . 18 خطوؤه(  �لبنينّ  بالظن  عربة  )ل  �لفقهاء:  قول  بني  �جلمع  �أمكن 
�عتقاد  �صرط  حتقق  �ملر�د  باأن  �لرجحان،  �عتقاد  على  �لأحكام  بناء 
الرجحان، وذلك باأن ُيبَنى على اأدلة واأ�سباب معتربة �سرًعا ي�ستند اإليها 
الظن  اأ�سباب  حتري  يف  املكلف  من  التق�سي  ح�سل  وحيث  العتقاد، 
الظاهرة فاإن اعتقاده رجحان اأمر ما يكون اعتقاًدا فا�سدا، ول ي�سح 
له بناء احلكم ال�سرعي عليه، وينق�ص عمله، بخالف ما لو بذل املكلف 
املعترب حل�سول الظن،  املعار�ص  اأ�سباب الظن، ودْفع  جهده يف حتري 
فاإن عمله �صحيح بناًء على �عتقاد �لرجحان، حتى و�إن بان خطوؤه، باأن 

كان غي مطابق للواقع.

و�سلى اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

واحلمد هلل رب العاملني
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