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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(11) 

 سةرشدة أو مؤس  اآلية إما م  
ببيي ا    ِإنَّ الظَّببنَّ ي يب ني بب اقتضككا ب بلككول حطلككل، بلولككه  عككا    اإلشككلال علككى حبكك  حظيككة الظككن سببب  بب   شا وسككبل  (1)ِمببنا اليقا

ان هذه اآلية ونظائرها ظاهرة يف اإلشارة إ  أحر ار لازي علالئي فتلكون الظنكون اصا كة والظكن املطلكل علكى املبك ، خار كة   اباجلو 
 دق على هذا  شاهداملنفصلة احلليلية اآل ية  ، ونضيف  انعلالئي (2)وكالمها يغينان الظن غري العلالئي ال حينئٍذ ختصصاب إذ يراد 

 .اآلية الشريفة إحا أن  لون حرشدةب إ  االر لاز العلالئي بعدم إغنا  الظن عن احلل شيئاب، فاجلواب حا سبل املب  إذ
 اآلية على التعبدية مؤكدة لقجية الظن اقتضاء  

والظككاهر وإن كككان األول كمككا سككبل، للككن الدككاع )التعبككدي( علككى فككرب اللككول بككه ال يضككر  بنانككا  وإحككا ان  لككون  عبديككة  ،سيسككية،
، ألن حعناه  دخل الشارع و عبكده إيانكا بعدم احلظية احلظية، فان ذلك هو حلتضى التعبدبطبعه وذلك ألهنا  ؤكد كون حلتضى الظن 

لغكواب بكل حكن  بعكدم احلظيكة إال حع كونه حغنياب وحظة بطبعه وإال للان  عبده بك)انين أنا أعترب الظن غري حظة وغري حغٍن( وهذا ال يعلل
، واحا يدحع  ألن جيعله الشارع كذلك ويؤسسه حن  دحا ة بل ال غري حغٍن عن احلل بطبعه فال الظن حتصيل احلا ل أي لو كان 

 إن أريد اإلحضا  فلد سبل انه على العلس إذا سبل انه عندهم حلتٍض. فتدبر.
 اآليات ناهية عن الظ ون ايعتقادية خاصة -2
ونظكائره خكاب بكاألحور االعتلاديكة وا كول الكدين، ولكيس عاحكاب للكل الظنكون،  (3)ِإني يباتَِّبع ونا ِإيَّ الظَّبنَّ ان قوله  عا   الثان : 

ليس دليالب على املشهور، بل مها حعاب  والدليل على ذلك ليس قرينة املورد وحده ليلال انه ال خيصص الوارد وال السياق ليلال انه حؤيد
ب،مجعهكككا يف سكككياق  لريكككع املشكككركني علكككى إ بكككاعهم الظكككن يف الشكككؤون  بوقوعهكككاإضكككافة إ  ان االسكككتلرا  التكككام يف اآليكككاد اللر كككة أفادنكككا 

رد واحد حن اآلياد االعتلادية / أو الغيبية، كما سيظي ، فلئن مل يلن السياق حظة بنفسه إال ان  عاضد السياقاد وعدم و ود حو 
هكذا السكياق، يفيكد االنمئنكان عكادة باختصا كها بكاألحور االعتلاديكة، عكن  اب ار كاللدرية الناهية عن إ باع الظكن أو الذاحةكة ملكن يتبعكه، خ

أحور العلائد أيضاب، وذلك ألن  االعتبار على ذلك قيامضم ذلك كله إ   ه ال جمال يبلى للشك حعولئن شك يف ذلك أو شلةك فان
ولكذا دكد ان حكا ككاد ان يلكون إمجاعكاب انعلكد علكى اشك ا   ،(4)غريهكارية  داب فمن الطبيعي ان ال يلون الظن فيها حظكة، علكس خط

نلل أقواالب ستة إال ان حا عدا االش ا  شاذ، علس غريها إذ الشهرة إن يف الرسائل وإن  العلم يف الشؤون االعتلادية، والشيخ 
 .ظنون اصا ة حنها، فذلك مما يعضد اختصاب اآلياد باالعتلاديادمل  لن اإلمجاع على حظية ال

كو كوده  عكا  ووحدانيتكه وضكرورة إرسكال الرسكل بل نضيف  انكه قكد يلكال  ان عكدم إغنكا  الظكن عكن احلكل شكيئاب يف أ كول الكدين،  
حكن املسكتلالد العلليكة الكط يلطكع  كا  حن املستلالد العللية وذلك الستلالل العلل باحللم فيها، وحع كوهنكاونصب اصلفا  واملعاد، 

                                                           

 .33سورة يونس  اآلية  (1)
 حا مل يعارضه ظن أقوى. اب الظنون اصا ة، والظن املطلل حادام يلع يف حلابل الوهم فان إ باعه علالئي، بل حطلل (2)
 .23سورة النظم  اآلية  (3)
ككان حلمكه حلمهكا )االعتلاديكاد(، ولكذا دكد ان العلكال  ال يعتمكدون يف الشكؤون اصطكرية  حدالب،  شؤون العاحة ولئن و د حا كان خطرياب  داب، كال (4)

 كاحلرب والسلم على خرب الدلة الواحد.
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احلل فيها، علس غريها ( حغنياب عن )الظنال يلون اإلنسان ب،دىن التفاد، كيف  لن التعويل على الظن؟ ولذا كان حن البديهي ان 
ممككا ال يتيسككر  كوهنككا بطبعهككالعككدم كوهنككا خطككرية حككع  ممككا ليسكك  حككن املسككتلالد فككان هنككاا و هككاب و يهككاب إلغنككا  الظككن عككن احلككل فيهككا، 

 لبنا  العلال  عليها. (1)لإلنسان احلصول على اللطع فيها بل
واحلا ل  ان جمموع هذه اصمسة  حوارد اآليكاد، وسكياقا،ا، واعتضكاد السكياقاد ببعضكها، واالعتبكار، وككون عكدم إغنكا  الظكن يف 

لككى اللطككع باختصككاب اآليككاد الناهيككة بككالظنون عواملفسككر الفليككه األ ككوو و حككن املسككتلالد، دون غريهككا،  شككر  االعتلاديككة األ ككول 
 واهلل العامل. . ول الدين أو الغيبياد،ب

 الالم ف  )الظن( للعهد -1استقراء اآليات 
 وال بد حن استلرا  سريع لآلياد اللر ة ليتضح ذلك أكدر 

بماةض زبيزى  * أا لاك م  البََّّكار  والاب   األي نيثبى  أا فباراأايبيت م  الالَّتا وااليع زَّى * واما اةا الثَّالِثاةا األي خيرى قال  عا   -1 َا ِإاا  ِقسي * ِإني   * تِليب
ماءض سامَّييت م وها أانبيت مي واآباؤ ك مي ما أانبيزالا اللَّب   ِبهبا ِمبني س بلي انن ِإني يباتَّبِ  انبي  بل  والاقابدي مباءاه مي ِمبني ِه ا ِإيَّ أاسي بواى األي ع بونا ِإيَّ الظَّبنَّ وامبا تباهي

فاللالم عن الظن احلا ل هلم بو ود شركا  هلل  عا ، بل نلكول  ان الظكاهر ان الكالم الم العهكد يف الظكن، خا كة  (2) راب ِهم  اليه دى
  أافبات مار وناب   عالبى(3)  ما زالَّ صاِحب ك مي واما غابوى له  عا  قو  بلحاظ ان اللالم يف اآلية اللر ة عن قوحه الذين انلروا فالحظ

ماءض سامَّييت م وها أانبيت مي واآباؤ ك مي ما أانبيزالا اللَّ   ِبها ِمني س لي انن ِإني يباتَِّبع ونا (5) أافباراأايبيت م  الالَّتا وااليع زَّى(4)  ما يارى ِإني ِه ا ِإيَّ أاسي
و كردد الكالم بكني كوهنكا مجكال اإلأقكل حكن  الو اللالم عن قوم حمددين واهنم حا يتبعون إال الظن، فالظاهر العهد ف (3)يباتَِّبع ونا ِإيَّ الظَّنَّ 
 فت،حل. حن حمتمل اللرينية املتصل. الواضح األكيد التعميم خا ة حع كون السياق )الظن( فال يستفاد حن ،هدللظنس أو الع

 والَّم عّل  على أمرين ي على الظن خاصة
ماءض سامَّييت م وها أانبيت مي واآباؤ ك مي ما أانبيزالا اللَّ   ِبها ِمني  ل على أحرين  ل  ع    ان الذم والتلريع يف اآلية اللر ة ونضيف ِإني ِه ا ِإيَّ أاسي

انبي  ل   واى األي إ باعكاب للظكن وكونكه إ باعكاب ملكا ،كوى وكما حيتمل ان يلون كل واحد حنهما )كونكه  س لي انن ِإني يباتَِّبع ونا ِإيَّ الظَّنَّ واما تباهي
دليل الكال يكتم  وعكدم و كود حر كع يف البكني، فانكه األنفس( سبباب حستلالب للذم حيتمل كون اجملموع هو السبب، وحكع و كود االحتمكالني

 ى. وللبحث  لة بإذن اهلل  عا .و لهعلى ذم إ باع الظن  ا هو هو حع جترده عن كونه إ باعاب ل
 مقمد وال  ال يبين ال اهرين وصلى اهلل على

قاى بباعيدا غاييباِة قااِئِم اا    اهلادي علي اإلحام قال اب ينا عاني ِديِ ِ   لاوي يا ماني يباببي ال ينا عالاييِ  واالََّّ ِمنا اليع لامااِء الدَّاِعينا ِإلاييِ  واالدَّ
ِ  ِمني ِشبااِك ِإبيِليلا واماراداتِِ  واِمني ِفخااِخ ال بَّوااِصِب لاماا باِق ا أاحادض ِإيَّ اريتادَّ عاني ِديِن اللَِّ  ِبق جاِج اللَِّ  وااليم  يِقَِّينا ِلض عا ااِء ِعبااِد اللَّ 

َ  صااِحب  السَِّ ي اِة س كَّانباهاا أ   ِس ِسك ونا أازِمَّةا قب ل وِب ز عا ااِء الش يعاِة كاماا ي مي َا ه  والاِك بَّه م  الََِّّينا ي مي افيضال ونا ِع يدا اللَِّ  ولاِ  م  األي
 .(11ب 1االحتظاج  ج)   وامالَّ  عازَّ 

                                                           

لككدى انسككداد بككاب إمنككا يلككون املطلككل علككى حبنانككا، ، والظككن اللظككو  إ  الظنككون اصا ككةوان االضككراب، لككدفع دخككل لكك وم حتصككيل العلككم حكك  أحلككن،  (1)
 علم، فلط، وذلك لضميمة كاشفية الظن الناقصة حع حصلحة التسهيل، مما ال جيري يف املستلالد.ال
 .23-11سورة النظم  اآلياد  (2)
 .2سورة النظم  اآلية  (3)
 .12سورة النظم  اآلية  (4)
 .11سورة النظم  اآلية  (5)
 .23سورة النظم  اآلية  (3)
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