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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
(18) 

 الظن الموضوعي والظن الطريقي
على ذم العمل بالظن أو النهي عنه، بان الظنن ل هبا املستد  ات الكرمية وقد جياب عن االستدالل باآلي

يف عدد من اآليات الكرمية يراد به، ظاهراً، الظن املوضوعي، ال الطريقي، ويف عدد آخر منهنا ممنل منردد 
بننني ان يننراد بننه املوضننوعي أو الطريقنني، تننال يصننل االسننتدالل هبننا علننى الننردو عننن الظننن الطريقنني املقصننود 

 بحث.بال
يالحظ كطريق إىل الواقع وكاشن  عننه ومنرآة لنه، وقند وقنع ا نال   رةً تا (1)بأنواعهتوضيحه: ان الظن 

، وقلننا بننان لنه كاشنفية ناقصننة اشنفية تيننه وال مرآتينة وال اقت نا يف ذلن  تقنالوا لنير قريقنناً إىل الواقنع وال ك
البحننث عننن الظننن املعننرو  يف  ولنن ا  ننل تتمننيم كنننفه وانننه مقننت آ للحايننة إىل آخننر مننا سننبق، تهنن ا هننو

بالفعنل  / النهني عننهعننه بطبعنه أو علنى الن م  تندل  االسنتدالل باآلينات الكرمينة وا نا  وهو ال ي وقع منورد
 أو ال. مطلقاً 
نظنن  يالحننظ موضننوعياً، أي وننا هننو هننو، أي كبننديل عننن الواقننع، وذلنن  يف العننر  ك نن ، وذلنن   ارةً وتنن

يبنننون عليهننا  وعامننة الننناذ النن ين قنندلعنننائر وه هننا ويف  تلنن  األمننم الك نن  مننن العننادات والتقالينند، يف ا
، وقنند يعلمننون با ننا باقننل أو يظنننون أو قريننق إلينه أو كاشنن  عنننه جملنرد ا ننا عننادة وتقلينند ولننير أل ننا حننق

تهننا النظننر عننن  نبننة قريقي يقطعننونببطال ننا أو ينننكون أو يظنننون بصننحتها، ال يهمهننم ذلنن  أبننداً، تهننم 
ا ملوضننوعيتها لننديهم، وذلنن  كتمسنن  الك نن ين منننهم بالفصننل العنننائري وبننالنهوة وه هننا، تمسننكون هبننوي

أو شننكهم أو ظنننهم بالوتنناه، إذ هننم  بنن ل  ، أو ظنننهمالنننرو والعقننل والعنندلرهننم علمهننم با ننا خننال  
بنندياًل عننن منن اًل علننى أقسننام، وبنن ل  تكننون العننادة بالفصننل هبنن ا النحننو أو بكو ننا مننن حصننة ابننن عمهننا 
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 .إىل احلق والعدل اً يقواقع لديهم ال قر ال
ان ك نننن اً مننننن الننننناذ يعتمنننند علننننى قننننول السنننناحر أو العننننرا  أو قننننار  الكنننن  وميكننننن التم يننننل أي نننناً بنننن

أل نل ذلن ، بنل أل نا  ولنه لدينه أو  علنى أولكن والفناان، ال لظنه باملطابقة، وإن كان بع هم يعتمد 
ويننرق يف إتبنناو قننويم تسننكيناً لفنن اد  أو راسنن،ة، عننادة وإىل  املنندار وارننور واملر ننع ب اتننه، لنندق قومننه إىل
 .ه  ذل  أو تأميناً ملصاحله رضى قومه أو

بل ان املنركني ال ين كانوا يبنون على معتقدات قومهم كانوا على قسمني تمنهم من كنان يعتقند بنان 
وضنوعية يف إتبناو أقنوال أقوال آبائه قريق قطعي أو ظين للواقع ومننهم منن كنان ال يراهنا كن ل  بنل ينرق امل

الننن  احتاننا  أي نناً األ نننام شننركا  هلل تنننحن نعبنندها، وينندل علننى ذلنن  ان آبائننه وا ننم مننادام قنند قننالوا 
علنى قومنه بعند ان كسنر األ ننام تمنع علمهنم با نا ليسنه آينة إال ا نم بننوا علنى عباد نا ال  إبراهيم 

ِإْذ قاَل أِلَبيِه َوقَهْوِمهِه مها ذا ََهْببُهُنوَ* َ َإ ِإْا ها   با للظن بصحتها، إذ علموا بطال ا، بل أل ا قريقة اآل
قهاُلوا َإ إَْْهَ  اَهَبْلهَ   هِا بَِِلَهِوحها يها و (2)قاَل إَََهْببُهُنوَ* مها ََهْحِتوُهو*َ و (1)آِلَهة  ُدوَ* اللَِّه َُريُنو*َ 

ُبهوا ِإله ِإْبرا يُم َ قاَل َبْل اَهَبَلُه َكبيُرُ ْم  ِا َاْسئَهُلوُ ْم ِإْ*   ََ إَْْهُفِسهِهْم َاقهاُلوا ِإَُّ هْم   كاُْوا يَهْحِطُقهوَ* َ اَهَر
 .(3)ُرُؤِسِهْم َلَقْن َعِلْمَ  ما  ُؤالِء يَهْحِطُقو*َ   ثُمَّ ُِْ ُسوا َعل إَْْهُوُم الظَّاِلُموَ* َ 
ونا هنو  من القوانني الغربينة مبنينة علنى قنول الطنر  اآلخنر ال كطرينق إىل الواقنع بنل العديد مثال آخر:

ننه ال ننابه املسنن ول لننه  لننيهمإهننو قننول متماسنن  يف حنند ذاتننه أو ال، تنن ذا و ننل  قالننل لل اننو ، منن اًل، و  
متماسكة قبل جلو   أو اذن بدخولنه للبلند، ال لكو نا كاشنفة عنن الواقنع إذ  أ وبته أسكلة ك  ة، ت ن و د

وإن شنكه  ىل كلماته بعنوان موضوعيبل انه ينظر إ بل قد يظن بالعدم، قد ال يظن حىت وطابقتها للواقع
، وك ا العكر إذا و د كلماته متهاتتنة تاننه ال مينحنه وإن ظنن اننه  ناده يف تقل: انه يعترب له قيمة ذاتية

يالحظ كلماته موضوعياً أي يقول: ه ا الكالم يف حد ذاته انه مدعا  )من انه مظلوم مطارد يف بلد ( إذ 
اجلندل، تن ن  نناعة بنه للن هن يقر  نحه، مع قطع النظر عمنا ورا  ، و مننحه أو لير ونطقي تال منتمنطقي 
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 اجملادل يقطع النظر عن الواقع إذ يريد إتحام قرته بالكالم نفسه وإن كان باقاًل لديه.
 الظن على قسمني:مفردة تيها اليت وردت إذا عرته ذل  تنقول: اآليات 

 الظن الموضوعي ِإْ* يَهوَِّبُبوَ* ِإالَّ الظَّنَّ المراد من  -1
 ال م أو النهي عن إتباعه، وا هو موضوو، ال وا هو قريق. :ادان املر منها  ما يستظهر األول:
ِإْ* يَهوَِّبُبوَ* ِإالَّ الظَّنَّ َوما ََهْهَوى اأْلَْْهُفُس َوَلَقْن َاَءُ ْم ِمْن رَبِِّهُم قوله تعاىل يف سورة النام: ومنها: 
يتبعنننون إال الظنننن بننندياًل عنننن الواقنننع، ال قريقننناً إىل أن املعنننإ: إن والظننناهر، أو لعلنننه الظننناهر،  (1) اْلُههههنى

تاملقيناذ يف   َوما ََهْهَوى اأْلَْْهُفهسُ وي كد  عط   ظنه انه اتبعتعلق اإلتباو بالظن و  الواقع إذ هو ظاهر
اينناً تمحتمنل، ويندل علنى اننه إتباعهم ايوق ال الواقع وذلن  إن كنان العطن  تفسن ياً واضنل وإن كنان مب

وظنناهر  اينندق بالفعننل ال مننرد النننأنية،    َوَلَقههْن َههاَءُ ْم ِمههْن رَبِِّهههُم اْلُهههنىظننن موضننوعي قولننه تعنناىل: 
املنراد و تنرهم مني  ايندق ينم وعلمهنم بنه، إال ا نم يتبعنون ظننهم  كظاهر كل األتعال واملصنادر األخنرق.

مننا يننورظ الظننن مننا إو  ،مننا يننراد بننه املعتق نندإلزوالننه بعند منني  اينندق، و  لمننا كننانوا قنند ظنننوا بننه مننن قبننمننا إ :بنه
 .وإن مل يورثهم الظن بالفعل بل وإن ظنوا خبالته أو علموا إذاً املتَّبع عادة لديهم كقول اآلبا  تهو 

 المراد محه اي آية إخرى، مجمل -2
يَن ال يُهْؤِمُحو*َ قوله تعاىل: ما هو ممل، ك الثاْي:   بِاآْلِخَرِة لَُيَسمُّوَ* اْلَمالِئَ َة ََْسِمَيَة اأْلُْْث  ِإ*َّ الَِّ

ِّْ َ هههْيئا    َ َومههها َلُههههْم بِهههِه ِمهههْن ِعْلهههُم ِإْ* يَهوَِّبُبهههوَ* ِإالَّ الظَّهههنَّ َوِإ*َّ الظَّهههنَّ ال يُهْ حهههي وهننننا لتمنننل  (2)ِمهههَن اْلَتههه
 بننن ل  ال أل نننم نقننندو يعت م نننقنننع، واالو هنننان: ا نننم يعتنننربون املالئكنننة إناثننناً لظننننهم بننن ل  كطرينننق إىل الوا

قنام علينه لنديهم منا انه احلنق، بنل جملنرد اننه ظننهم أي معتقندهم أو ظننهم أي السنابق أو ظننهم أي  يظنون
 ،تعلى األخن  تنان معنإ ان يتبعنون إال الظنن أي إال سنبل الظنن، وإن مل ي فند   سبل الظن كقول اآلبا ،

اكني أو يظنننون العكننر إال ا ننم يبنننون علننى إتبنناو مننور ظ تننرهم ا ننم قنند ال لصننل يننم ظننن، بننل يبقننون شنن
 .(3)الظن، ملوضوعيته لديهم. تتأمل

                                                           

 .23سورة النام: اآلية  (1)
 .25-22رة النام: اآلية سو  (2)
 .، ولكن قد يدتعه ما يأيت يف املنت تانه قرينة عليهملكان التاوز (3)
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 قرائن إخرى عل  إرادة الظن الموضوعي
الظننننن علننننى ان املننننراد بننننالظن يف اآليتننننني السننننابقتني، وأك ننننر اآليننننات األخننننرق،  ينننننهدوعلننننى أي تانننننه 

 الكرمية:من داخل اآلية  ، بني دليل وم يد،قرائن أخرقاملوضوعي 
( الداخلننة عليننه الو) هننين عنننه ال قريقيتننهتننان ظاهرهننا بدليننة مننا أهننإ عمننا أ   يُهْ حههيكلمننة   األولهه :

؛ أال ترق ان  تقول: ما يغنين املنال منن العلنم أي ال يكنون بندياًل، ومنا يغنين عنرل احليناة الندنيا عنن تنفيه
 ل الباذلني(.، وك ا: )ان يف اهلل هٌإ عن ب بديالً أو  الً ال يقع بد اآلخرة أي
 ال م دا ، تانه ماز. ،ال يغين ،هوالظاهر يف انه هو  ِإ*َّ الظَّنَّ لن ا  خرباً  ال يُهْ حي الثاْية:
ْْيا ِمههَن تننأيت ملعننإ البدليننة، كقولننه تعنناىل:  ِمههنَ وينننهد للكننل ان الثالثههة:  َإ َرضههيُوْم بِاْلَتيههاِة الههنُّ

ُهْم َإْمهواُلُهْم َوال َإْوالُدُ هْم ِمهَن و (1)يا ِاي اآْلِخَرِة ِإالَّ َقليل  اآْلِخَرِة َاما َمواُع اْلَتياِة النُّْْ  َلْن َُهْ حِهَي َعهحهْ
، وعالمتهنا ان يصنل وضنع بنداًل أو بندياًل، مكا نا، أو بداًل عنن اهلل تعناىل أي بدل اآلخرة (2)اللَِّه َ ْيئا  

ظنناهرة مننن بننني املعننا  إال ا ننا هنن   كنننة يف اآليننة، تالبدليننة هنني ال ابتنندا  الغايننةوإن كننان  مننن واأل ننل يف
وضنع كلمنة  بل الظاهر عدم  حة املعا  األخرق، ويصل (3)ذكرت لن م ن( أربعة عنر معإالباقية )وهي 

. واهلل العنامل بدل يف اآلية عوضاً عن م ن )ان الظن ال يغين بداًل عن احلق / بندياًل عنن احلنق أبنداً / شنيكاً(
 وللبحث  لة ب ذن اهلل تعاىل.

   متمن واله الطيبين الطا رينوصل  اهلل عل
 

ْ  َقْن َغِرَق ِايَها َعاَلم  َكِثير  اَهْلَوُ ْن َسِفيَحُوَك ِايَها  :اإلمام موسى الكاظم  قال ْْهَيا َبْتر  َعِمي ِإ*َّ النُّ
يَماَ* َوِ َراُعَها الوهَّوَكَُّل َوقَهيُِّمَها اْلَبْقَل َوَدلِيُلَها رَ  ََهْقَوى اللَِّه َوَحْشُوَ ا اْْلِ     اْلِبْلَم َوُس َّاُْهَها الصَّبهْ

 (18ص 1الكايف:  )
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