
 ه1114ربيع األول /  72األربعاء ..... .................................................................... (1111) (الظنصول: مباحث )األ

 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) 

 الجنسد و أعم من العه ... ِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغنيكبروية 
مبثابااة الصااور  وقولااه ععااام بعاادها  با اارة  (1)ِإْن يَ تَِّبُع  وَن ِإالَّ الظَّ  نَّ...ال يبعااد اي ينااوي قااد يلااال  ا ااه وبعبااارة أخاار   

ْي ا    َوِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغني ََ  ياةمبنزلاة النا   فيفياد عادم حاياة الظان بلاول  طلاط وا اه بطبعاه لايء فياه اقي اا  احلا ِمَن اْلَح ِّ  
 ، وهو قول املشهور.)إي مل يُِفد اقي ا ه عد ها(

إذ العهااد قااد ينااوي الَعَلديااة  الن ويااة عنسااام  اان الااا  اان الم اجلاانء و اان الم العهااد املاارا   ااا  طلااط الشاا وي  إي  واجلااواب  
الااالم للااانء ال ، وقااد عناوي النااو عهادا   صصاايا  اللولار  اارٍر بركااا  فرالر او الركااا، وقااد يناوي عهاادا   وعيااا  أ   ركعاه إم 

ِسَعة  وضايلا ، وقاد سابط هتما وال فرق بني الثاين والثالث يف الوي الا  نهما ال   اللية عفيد قاعدة عا ة، وإي اخيلفو  ائر  ،هدللع
  ََ ْي ا   ِمَن اْلَح ِّ    َوِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغني ، إمنا اجلواب  علو  لدفن عوهم اي الوي عيدإي اح وكه الوي الالم للعهد )النوعي( فال 

 ال   اللية  ليا على إرا ة اجلنء  ن الم الظن  إذ اع ح ا ه أعم  نه و ن قسيمه.
 ما وقع فيها الظن في قبال المستقل العقلي

لوقوعااه يف  لابااا الفطاارة واملساايلا ذم  إعباعااه  فا هااا ال يعاادو  ، ولناانو إعبااا  الظاانذ  اااآلياااٍ الاا  بعاا   الطائف  ة الناةي  ة:
الظن املعي  بالدليا اخلاص، الص  الثلة والظواهر وغريها، لو وقان  عدم حاية حىتو ن البديهي  ه يف  فسه  ذ وم،ال أل  العللي

باا ببيالئاه باملعاارل اللطعاي، أال عار    اذ و ا  ال لنو اه يف  فساه  ، الما هو ظااهر،ولنن ذلر ،عييف  لابا حنم العلا اللط
ِِ فَ  ْوَ  َأيْ ديِهمْ  يَ دُ ظاهر قولاه ععاام  اي الظواهر حاة لنن َْ َتو و (2)اللَّ  لنو اه لايء جااة  (3)ال رَّْحمُن َعلَ ا اْلَع ْرِا ا

يف حاية  شدذلر ال خي ولنن  الظن النا ئ  نه حاة أبدا ؟  فليء عارضا  حلنم العلا اللطعي والفطرة با ه ععام ليء كسما ، 
ذلر االسيصاااب فا اه حااة باال  ار ولنان بشارت اي ال عناوي والا ،لا إذا ابيليو باملعاار ذلر خاص مبالظواهر بنفسها، با 
الذا ة بعباعهم ليء حاة حينئذ  بال  ر وال يوين حينئذ   ن احلط  يئا ، فنذلر امللام أ  اآلية  ذ وم و  على خالفه ا ارة فا ه

اهلل ععاام   لاباا حنام العلاا اللطعاي بعادم كا وذلار لنو اه ظناا  يف  ِإْن تَ تَِّبُع وَن ِإالَّ الظَّ نَّ يف ساورة األ عاام  الظن، والاوار ة
ُِ م  ا ، فلنلاارأ اآلياااٍ النروااة أوال    لناار  وضااوح  ااا ذالر اااه الفعاااالعبااا  علااى االعيلااا  أو  َْ  رَُكوا لَ  ْو َ  اَء اللَّ   ََ  يَ ُقوُل الَّ   يَن َأ

ََيْ  رَْكنا َوال آباُؤةا َوال َحرَّْمنا ِمْن  َْ ُُ وُ  لَن ا  ٍء َك ِلَك َك ََّب الَّ يَن ِمنْ  َأ ِر ْْ نا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْل ٍم فَ ُت ََ قَ ْبِلِهْم َحتَّا ذاُقوا بَْأ
ُرُصوَن * ُقْل َفِللَِِّ اْلُحجَُّة اْلباِلَغُة فَ َلْو َاَء َلهَ  ْْ َمعينَ ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن َأةْ ُتْم ِإالَّ َت ُْ  .(4)داُكْم َأ
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لاى راروهم بعا  عو   اي النفار ا عوا اجل ، أ  ك  اهلل ععام إيااهم علاى اعيلاا هم بالشارير لاه اٍاآلياٍ النرووعوضيح 
( واساايدلوا علااى ذلاار بال هاااي ابين  أ  بااا م ؟فنيااحت رر و ااا أحلهاااالاااي قااد ععااام  رتل علاايهم فيهااا باااي اهلل عااأُ األ اايا  )الاا  

مل يفعااا،  ولننااهام عااامل  اام وقااا ر علااى  اانعهم عنوينااا   اان ذلاار،  عيلاادوي بالشاارالا  وبيااارا بعاا  األ اايا ، وحيااث اي اهلل ععاا
وإال لوكااا اي يشااا  اهلل  اانعهم  اان ذلاار   نااده رضااي لديااه ععااام و ااايح ع هااذا االعيلااا  وذلاار اليااارا فياادل ذلاار علااى اي

ُُو ُ االعيلا  عنوينا ، فركا م ععام بلوله   ِر ْْ وهو الاملسف ه هلم  ذا اجلواب أ  إذا الاي هذا  لَنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فَ ُت
، أ  الو م جمباورين علاى االعيلاا  مباا اعيلادوا، اجل بطالي  وكدا يةو بداهة االخييار وفطرييه ،  ن ؟ليهحلا  فرين الدليا العلمي ع

لاذ  اعبعاوه الااي يف  لاباا حنام العلاا املسايلا و ان الباديهي اي هاذا الظان )بااجل ( ا ِإْن تَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ  ععام   أضاف
 .، و ن الواضح اي  ثا هذا الظن ليء جاةوحنم الوكداي والفطرة باي اب ساي ليء جم ا  يف اعيلا ه  ا اعيلد أو فعله  ا فعا

ُرُصونَ وأضاف كا امسه  ْْ ويف قارارة  الظن باه إذ هام واقعاا   عنذبوي يف ا عا  العلم باجل  أو -واملرا  ا ا أ َوِإْن َأةْ ُتْم ِإالَّ َت
 أو ردسوي  ن غري  نشر علالين. - اال وي وقد بنوا على جمر  الوهم أو االحيمال. ب أ فسهم

َمعينَ يف قوله ععام   عا ، عليهم بالنل  واحلا ععام   اسيدل اهلل ُْ   ُقْل َفِللَِِّ اْلُحجَُّة اْلباِلَغُة فَ َلْو َاَء َلَهداُكْم َأ
فهااو ا ااه لااو  ااح برهااا نم ابين  جلاار  فينااا أي ااا  باااي  لااول اي اعيلا  ااا بالوحدا يااة،  اان علمااه وقدرعااه علااى الاار    نقضأم  ا ال  

 ،  ليا على رضاه مبعيلد ا و ايه لديه، فنيحت جتر باؤالم وال جتر باؤ ا؟عن ذلر الينويين
،  لياااا علاااى اي للشاااي  الواحاااد ما وحمااار  ل اااحم ، فهاااو اي اخااايالف البشااار باااني قائاااا بالشااارو وقائاااا باليوحياااد، وبااانيوأم   ا الح   ل

د البشر على رأ  واحد )بااي يوحادهم وح  اي يليء باجل  با باالخييار، إذ لو أرا  ععام اجل  لوكا  االعيلا  والياليا واليارا
م حار  فدل ذلر علاى ا اه د البشر وح  لننه مل يفعا، إذ مل ي ، أو يوحدهم على  ا عروي ا ه احلط( ، الذ   ر  ا ه عند ادعلى اهل

وإال  ،يناا  الشرو عشريعا  فلط ومل ييدخا يف  نن الناس عنه عنويناا ، والاذلر أوكاا ابوااي بوحدا يياه عشاريعا  ومل لا هم عليهاا عنو 
َمعينَ عنوينية، إذ ال  ر يف  شيئيه اليشريعية   شيئة  أ   فَ َلْو َاءَ  ن غري خالف  ا  ديلناي النا  هي ُْ  .َلَهداُكْم َأ

 موضوعا   الظَّنَّ ال يُ ْغنيخروج الظن الْاص من 
ََ ْي ا    َوِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغني لساي على قولنا اياألفاضا اعرتل بع  احل ور  اَتدراك: آب عان اليصصاي ،  ِمَن اْلَحِّ  

 .ا الما فعا مجهور العلم  با ه ليء آبيا  وإال ملا أ نن إخراج خ  الثلة والظواهر و...  نه واسيثناؤها
بطبعااه ال يوااين، وإمنااا خاارج خاا  الثلااة وغااريه  الظاان اللساااي آب عاان اليصصااي  إذ يفيااد ايهااذا اي يف واجلااواب  ا ااه ال  اار 

)الظن( يف اآلياة يارا  باه الظان غاري العلالئاي، باللريناة امللا ياة اللطعياة فيصارج خا  اي صا  ملا سبط  ن ص  باخلروج املوضوعي أ  خت
لناي خروج خ  الثلة، يف غريها،  ة( يأل ه ظن علالئي،  عم إي قلنا اي املرا  )الظن يف الش وي االعيلا وضوعا   و ا أ بههالثلة 

، أو بااي إباا  اللسااي  يآب عان اليصصالايء بافلزم اليصل   نه، ملان يار  حايياه، بااي اللسااي  اثال   ا  يصلو  ح خروكا  ختصي
 .اقي ائي ال ِعل ي فيمنن اخلروج عنه بالدليا األقو 

 وصلا اهلل علا محمد والِ الطيبين الطاهرين
ةْ َيا َمَع اْلِحْكَمِة َوَلْم يَ ْرَض بِالدُّوِن ِمَن اْلِحْكَمِة َمعَ   اب ام الناظم  قال ةْ َيا يَا ِهَشاُم ِإنَّ اْلَعاِقَل َرِضَي بِالدُّوِن ِمَن الدُّ  الدُّ
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