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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 على األبدية الدائمة واللعنة األرضيُت، يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبُت وآلو حممد على والسالم والصالة العادلُت، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعُت، أعدائهم
االستنباط  مبادئ

التفصيل بُت صورة الظن باخلالف وغَتىا 
كالنحو والصرف والبالغة )يف الفروع غَت اخلبَت يف مبادئ االستنباط  (اجملتهد  )يف رجوعو للمجتهد وبُت  (العامي  )وقد يفرق بُت 

يف رجوعو للخبَت هبا،   (والرجال وغَتىا
 (العامي  )برجوعو اىل اىل اخلربة ، يف ادلبادئ ، فيما لو مل يظن باخلالف دون ما اذا ظن باخلالف ، عكس  (الفقيو  )يف : بالتفصيل

. الذي عليو ان يرجع اىل اجملتهد أي سواء اظن باخلالف ام بالوفاق ام شك
ودليلو  (الفقو  )رأي 

والتفريق بأن العامي يلزمو األخذ وان ظن  ))بـ (وعلى نفي التفريق  ) واستدل عليها احلجية مطلقاً  (الفقو  )لكن ارتأى السيد الوالد يف 
باخلالف ، والفقيو ال جيوز لو االخذ اذا ظن باخلالف، غَت سديد؛ اذ الفقيو اذا رأى اىل اخلربة من اللغويُت يفسرون لفظاً مبعٌت ومل يكن لو 
حجة على خالفو مل جيز لو بناء احلكم الشرعي على خالف ارائهم وان ظن باخلالف ، لوضوح عدم معذورية الشخص اذا اعتذر يف خمالفة 

 ((وقد تقرر يف حملو ان الظواىر حجة وال تشًتط بالظن بالوفاق او اخلالف . االمر بأنو مل يفهم من االمر ما يفهمو اللغة والعرف 
: يف ضمن امور (التحقيق  )

:  ، وذلك يف ضمن امورينبغي حتقيق ادلقام على ادلباين واالشارة اىل عناوين ادلتها اوالً ، مث مناقشة بعض ما ذكره : اقول
التفريق بُت القول حبجية رأي اىل اخلربة وعدمو - 1

:   او ال ينبغي التفريق بُت مالو ذىبنا اىل ان رأي اىل اخلربة حجة:االمر االول
سواءاً اظن كل منهما بالوفاق او  (يف رجوعو الىل اخلربة  يف ادلبادئ  )واجملتهد  (يف رجوعو للمجتهد  )فعلى الثاين ال فرق بُت ادلقلد 

. اخلالف او شك فانو ليس حبجة مطلقاً 
.  فهو حجة يف حق كل منهما وان ظن باخلالف: وعلى االول 

. وادلقصود من الظن يف كل فروض ادلسألة الظن الشخصي
ـ التفصيل او التعميم منوط باالدلة العقلية والنقلية 2

: توضيحو..  والتفريق بُت كوهنا ادلة نقليو او عقلية ان حتقيق ذلك منوط بالعودة اىل ادلة احلجية :االمر الثاين
بناء العقالء او سَتهتم :  لو قلنا ان دليل احلجية –أ 

باهنا ادلة لُبّية يقتصر : وعندئٍذ قد يقال  (سَتهتم  )او  (بناء العقالء  ) ىو  بان الدليل على حجية رأي الفقيو واخلبَت:انو تارة يقال
.  فيها على القدر ادلتيقن وىو صورة ما لو مل يظن باخلالف

                                                             

 أي حجية قول اىل اخلربة على الفقيو مطلقاً اي حىت اذا كان ظنو الشخصي على اخلالف-  
 464 صفحة–كتاب االجتهاد والتقليد  اجلزء االول  - (دام ظلو  )السيد حممد احلسيٍت الشَتازي: الفقو -  
 أي يف حق اىل اخلربة اآلخر الذي مل حيقِّق بالفعل يف ادلسألة فكان جاىالً هبا بالفعل وان كانت لو ملكو االستنباط وقوتو-  
 .من اىل اخلربة وغَتىم، فهذه مسائل ثالثة: اي حجية راي الفقيو دلقلديو، وحجية رأي اىل اخلربة ، لغَتىم -   
لغَت اخلبَت، او حىت للخبَت اآلخر اجلاىل بالفعل بادلسألة -  
من الفساد، خاصة يف  (اي ظناً ال منشأ نوعي لو)ال خيفى ما يستلزمو القول من عدم حجية رأي الفقيو على العامي اذا ظن العامي باخلالف -  
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 لو مل يعمل مبا – غَت اخلبَت – االترى ان ادلريض لكن الظاىر العموم يف بنائهم؛ الحراز اهنم ال يعتنون بالظن الشخصي باخلالف
وصفو لو الطبيب الثقة ، فمات او تلفت احدى قواه او اعضائو ، فانو ال يعذره العقالء وان تعلَّل بانو ظن ظناً شخصياً باخلالف ؛ اذ يقال 

 لو ان ظنك الشخصي ال قيمة لو ما دمت غَت خبَت وان قول الطبيب كان حجة حبقك، وال ُتسِقط الالحجُة احلجَة عن احلجية
ان دليلها العمومات واالطالقات  : ب ـ لو قلنا
 َطاِئَفةٌ  ِمنـُْهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  نـََفرَ  فـََلْواَل  َكافَّةً  ِليَـْنِفُروا اْلُمْ ِمُنونَ  َكانَ  َوَما))  بان الدليل على احلجية ىو االدلة النقلية مثل :وتارة يقال

واجلس يف ادلسجد  ) ((تـَْعَلُمونَ  اَل  ُكْنُتمْ  ِإنْ  الذِّْكرِ  َأْىلَ  َفاْسَأُلوا)) ((حَيَْذُروَن  َلَعلَُّهمْ  ِإَلْيِهمْ  َرَجُعوا ِإَذا قـَْوَمُهمْ  َوِليـُْنِذُروا الدِّينِ  يف  ِلَيتَـَفقَُّهوا
 (وافت الناس 

. وحينئٍذ قد يقال باهنا مطلقة تشمل صورة الظن اخلالف كصوريت الشك والظن بالوفاق 
مشول االدلة النقلية دلبادئ االستنباط 

واشباىها ال تشمل ادلسائل الرجالية والتفسَتيو واللغوية والصرفية وشبهها؟  (ليتفقهوا يف الدين  )و  (اسألوا اىل الذكر  ) :ال يقال 
 بل تشملها لكوهنا فيما اذا وقعت طريقاً اىل استنباط احلكم الشرعي، من الدين ؛ فاهنا عرفاً كذلك ، وىي باحلمل الشائع الصناعي :إذ يقال 

عرفاً وباحلمل الشائع ، بل ان بعضها ، كالتفسَت والرجال ،  (اىل الذكر  )كذلك وذلك لتحيُّث ادلسائل بعناوين جهاهتا، كما ان العامل هبا ىو من 
. وقد فصلناه سابقاً فالنطيل ، كما لعلو سيأيت مزيد بيان لو . ىي بنفسها من الدين 

وفيو ما سيأيت عند اجلواب على الوجهو الثالث . اللهم اال ان يدعى االنصراف
التفصيل بُت صورة االحنصار وعدمو 

، ان احنصر يف واحٍد فقولو حجة مطلقاً ...بان اىل اخلربة ، كالطبيب و اللغوي والرجايل و : وقد يُفّصل بُت صورة االحنصار وعدمو ، بأن يقال 
اي وان ظن غَت اخلبَت ادلراجع لو ، ظناً شخصياً باخلالف ، وان مل ينحصر فال ، اال اذا ظن بالوفاق او حىت لو شك دون ما لو ظن باخلالف ، 

 .صلة  وللحديثفتأمل. لوجود ادلندوحة
 وصلى اهلل على حممد وآلو الطاىرين

                                                                                                                                                                                                                           

وىذا مع قطع النظر عن استداللنا بعموم ادلة احلجية ! ىذه االزمنة اليت كثر فيها العوام الذين يرون ال نفسهم رأياً يف مقابل خمتلف اراء الفقهاء 
 النقلية بل والعقلية كبناء العقالء الن بنائهم على االعم

من العامي ، بل ومن اخلبَت الذي مل حيقق يف ادلسألة بالفعل فهو جاىل هبا باجلهل الشائع الصناعي لكنو ظن ظناً شخصياً باخلالف من جمرد -  
 مساعو رأي اخلبَت اآلخر

 اخلرَب الصحيح عن احلجية دلعارضتها لو ، على القول بذلك  – على القول باهنا ليست حجة –اال لو بٌت العقالء على ذلك كاسقاط الشهرة -  
 فتدبر. لكنهم ال يقولون بذلك يف معارضة الظن الشخصي من غَت اخلبَت ، للظن النوعي احلاصل من قول اخلبَت

 122اية : سورة التوبة-  
 43اية : سورة النحل -  
 بناء على داللتو التزاماً ، عرفاً ، على لزوم العمل بفتواه مطلقاً سواء اظن باخلالف ام ال -   
. انو إن مل ينحصر فهو حجة ختيَتية: وقد يقال -  
احُلجية مطلقاً ؛ بعموم االدلة، اال اذا عارضتو حجة اخرى ، كما لو عارض اي الطبيب او اللغوي رأي طبيب او لغوي : واما ادلنصور فهو -  

 آخر 


