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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
(22) 

 ِِّإالَّ اتِّباَع الظَّن إخبار أو إنشاء؟ 
مل ِإنَّوا قَوََونلنَوا اللَمسويَي ىيَسون ابلوَن َمورلَيَم َرللووَل النَّوِ  االستددالل بوولته اعتا   عن  وقد يجاب ِِ ِل َوقَووول

ََوَنفلووا َيوِ  َلفو  ومل َوِإلَّ الَّوايَن اخل ِل ِِونل بلوبَِّ  َل ومل بِوِ  ِمونل ِىنلوم  ِإالَّ   َوما قَوََونلوهل َوما َصوَنبلوهل َول ِل َبوٍّ  ِمنلو ل موا َل
على النهي عن إابتا  الظتن  (1)َوما قَوََونلوهل يَقيناً * َبلل رَََوَع ل النَّ ل ِإلَيلِ  وَكاَل النَّ ل َىزيزاً َحِيماً  اتِّباَع الظَّنِّ 

ومل بِوِ  ِمونل ِىنلوم  ِإالَّ اتِّبواَع الظَّونِّ ان يكون قولته اعتا  إما وهو انه ال خيلو  (2)أو ذمه، جبواب رابع ِل  موا َل
فعلتى األول هتو اوريتر وبيتان، أر اوريتر للواقتع أر استويي لته ولتيه املترا  بته   شتا ً إخباراً وإما ان يكتون إن

، وعلتتى الينتتا  هتتو (3)الدوريتتر األيلتتوذ التتدر يتترا  بتته اهلم تتا  يف قتتو م )قتتول املعصتتوم وفعلتته واوريتتر  حوتتة(
  اوريع وذم ومجلة خربية أريد هبا اهلنشا 
 َإل كال إخباراً َال إطالق ل 

اراً، فانه إخبار عن ظن باطي قطعاً لدا ال يصح إاباعه، فال يدل على قبح أو ذم إابا  فإن كان إخب -أ
ِلمل بِِ ...مطلق الظن أو أر ظن مل يعلم بطالنه، بعبارة أخرى  ال مري يف قوله  يرجتع إ  اليهتو   ما َل

ِلمل بِِ  ِمنل ِىنلم  الدين قالوا اهنم قدلوا املسيح فوال اعا    ه إ  قوم حمد ين يف ق ية جزئيتة فمرجع ما َل
شخصتتية خارجيتتة، فتتال عمتتوم لطيتتة وال إطتتالم، إذ الشتتي  متتا مل يدشتتخا مل يوجتتد والدشتتخا والوحتتدة 

 أر اهلطالم؟ خارجي جزئي حمد  فمنواقع إ  فمرجع ال مري، ومن مثّ مرجع اخلرب،  قانمدساو 
                                                           

 .151-151سورة النسا   اآلية  (1)
اجلواب األول  ان املرا  من الظن فيها الشك والرت  ، اجلواب الينا   ان املرا  هبا جممي ومر   بني أربع معان، وقد ستبق  (2)

مه عشتر، اجلتواب الينالتا  ان املترا  بتالظن فيهتا الظتن املوضتوعي ال الطريوتي، وقتد ستبق يف هدان اجلوابان يف الدرس اخلا
 الدرس السابع عشر حىت الداسع عشر.

 بي نظري قولك  هدا اورير لكالم فالن وهد  اوريراُت  رِس األسداذ، أو هدا اوريٌر يلحفٌي. (3)
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يف الكتتالم أو فوتتي  ةمستتدبطن ةر موتتدّ  ية،كتتربى كليتتة، خربيتتة أو إنشتتائ  بتتان العمتتوم مستتدفا  متتن  ال يوتتالو 
ه اعتتا  قتتال  )متتا  تتم بتته متتن علتتم إال إابتتا  الظتتن( و)ان إابتتا  الظتتن متتدموم( أو ، فكأنّتتامبتتع عليهتتالكتتالم 

 )وان الظن ليه حبوة( فاالسددالل بالكربى الكلية املسدنبطة من اآلية الكرمية؟
ن اآلية الكرمية، حبكم املهملة فال إطتالم  تا، ، على فرض اسليم اسدنباطها مالو ية  ان هد  إذ يوال

علتى الوتدر املدتيون، بعبتارة أخترى  يفدمتي يف فيها  ليي لّّب فال إطالم  ا بي يودصر  أمر أو أر حيا اهنا
ََِنبلوا  ان اكون كلية كما ذكر وقّدر كما يفدمي ان اكون مسورة بسور بعض نظري قوله اعا    الو ية اجل

ِلمل بِِ  ِمنل ِىنلم  ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ فيحدمي ان اكون  (1)نِّ ِإلَّ بَوعلَض الظَّنِّ ِإثلم  َكثيرًا ِمَن الظَّ   انّ )و ما َل
وبتتدلك ينتتدفع اتتوهم عتتدم الفائتتدة يف الو تتية إذا كانتت  مستتورة  بعتتض الظتتن إمث أو باطتتي أو ال حويتتة لتته(

 .بسور بعض وشبهه
 ية ارتِازيةوإل كال إنشاًء َِو إحالة ىنن كبرى كن

فتتال متتا ستتبق متتن انتته متتا ام ذمتتاً واوريعتتاً  (2)وإن كتتان إنشتتاً  وذمتتاً واوريعتتاً، ور  علتتى االستتددالل بتته -ب
يصح ان يكون إحالة على كربى كلية اراكازية ملا قتد ستبق متن ان عتدم حويتة مطلتق الظنتون لتيه مراكتزاً 

شتتتكي مطلتتق، وبعتتتض أنواعتتته فتتتال يوجتتتد وال عوالئيتتاً، بتتتي بع تتتها فوتتتل كتتاألحالم والفنوتتتان، وامتتتا الظتتتن ب
 اراكاز على قبحه وال بنا  للعوال  على عدم حويده، وقد م ى افصيله.

ويوضتحه  ان الظنتون علتى ةالةتة أنتوا   فبع تها حوتة لتدى العوتال  كخترب الينوتة وبع تها لتيه حوتتة،  
حكتم علتى إطالقته  كاألحالم والفنوان، وبع ها خمدلت  فيته كالشتهرة واهلمجتا  املنوتول، وال يوجتد لتديهم

اآليتة الكرميتة، علتى فترض استليم ا تمّنها  كتونابوبح إابا  الظن أو بعدم حويده، وعليه فال حمالتة متن ان 
ليصتح الدوريتع هبتا يف موتام ( لعدم حوية بعض الظنون، الت  املوتام منهتا، )أو إم ا ً  إنشا ً  لو يٍة إنشائيٍة،

إذ ال يصتتتح اوريتتتع متتتن ال يتتتومن بتتتديننا أو  االحدوتتتا (يف موتتتام   إذا كانتتت ا)أو ليصتتتح االحدوتتتا  هبتتت التتتدم
بكربى اعبدية لدينا بي ال بد من كونه، أر الدوريع، مبا يستّلم اخلصتم مدموميدته وهتو بصحة إخباراانا أبداً، 

 ليه إال بعض أنوا  الظن فال ادل اآلية على مدموميده مطلواً.
                                                           

 .12سورة احلورات  اآلية  (1)
 اعا  ومن اآلية الكرمية. أر هبدا املوطع من قوله (2)
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 جواب خامس: الظن المقاَبل بالعنم، باطل، ال مطنق
ببيتتان آختتر، وقتتد يصتتلح ان نعتتد  جوابتتاً خامستتاً، وهتتو  ان الظتتن، حتتىت لتتو كتتان عتتن ذلتتك  يعبّووروقوود 

عدم حويده لدى معارضده بالعلم أعتم متن عتدم و حوة، فانه لو قوبي بالعلم امل ا  له سول عن احلوية، 
هتتا علتتى حويدتته أيلتتاًل أو يف خصتتو  يلتتورة ابدالئتته مبعتتارض أقتتوى كتتالعلم، واآليتتة الشتتريفة ال ازيتتد بظاهر 

، علتتى التتوجهني( بتتبطالن هتتدا الظتتن التتدر قابلتته العلتتم الوطعتتي، وذلتتك أعتتم متتن عتتدم الدوريتتع)اهلخبتتار   
َق أال اتتترى ان املتتتو ، أو أر عاقتتتي، لتتتو قتتتال لطختتتر املستتتددل بتتتت ؛حويتتتة الظتتتن كمتتتا ستتتبق يَووودل النَّوووِ  ََووووول

مل  ِِ لكنه قطعاً غري مرا  وليه حبوتة،   (2)الظاهرإال هدا ما َلك على انه اعا  جسم، لو قال له   (1)أَيلدي
هدا الظاهر البدالئه بتالعلم  عنرفع  اليد قد  إذ قد اكونأعم من قولك بعدم حوية الظواهر ذلك كان 

، فكدا نرفع اليد عن  عواهم وشها هتم وظنهم بودي يف حد ذااه ومبا هو هو باخلالف ال لعدم كونه حوة
وأمتتا البتتارر اعتتا  فانتته حمتتيل  ،أخبتتار الوتترآن التتدر قطعنتتا بانتته متتن التتر ناملستتيح؛ نظتتراً لوطعنتتا بتتاخلالف ب

لتدا دتد  اعتا  يوتول بوضتو   وعامل بكدب  عواهم فمن الواضح ان ال اكون لظنهم حوية واحلال هتد .
 ًَوما قَوََونلوهل يَقينا. 

ليه بسارم )ألنته كتان  مينال آخر  أال ارى انك اوول ملن أقام بينه على ان زيداً سارم وأن  عامل بانه
ه  تا؟ فتدلك أعتم ب  بدلك من علم، إن هي إال البّينة، وهي خمطئة وقتد ُشتما لك يف موضع بعيد ميناًل( انه  

إال ما لك ، وكدا لو قل  ملن اسددل باالسدصحاب أو الربا ة انه لديك ككربى كلية من عدم حوية البينة
وأما أنا فواطع باخلالف   يي احلاكم وهو خرب الينوة ميناًل، أواالسدصحاب )أو الربا ة...( وأما أنا فلي الدل

 وأن  ملبوس عليك...
لدكر الدليي على ختالف كالمهتم بتي اكدفتى بانته العتامل  وامللف  يف اآلية الكرمية ان اهلل اعا  مل يدصدّ 

شتك ان أر ظتن غري مطتابق قطعتاً، فوتد أوقتع ظتنهم موابتي علمته وال  وانه بالواقع واهنم ليه  م إال الظن
 وقع موابي العلم فليه حبوة فالحظ اآلية الكرمية بدمامها مرة أخرى.

 ومتتنللحويتتة فيهتتا  اقد تتا ٍ وجتتو  حمدمتتي احلويتتة، أعتتم متتن عتتدم يف يف حوتتة، أو  الطعتتنواحلايلتتي  ان 
                                                           

 .11سورة الفدح  اآلية  (1)
ِلمل ِبِ  ِمنل ِىنلم  ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ على ِوزان  (2)  .ما َل
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 وجو  مانع.
 .(1)فهد  مخسة أجوبة عن اآلية األخرية، وقد سبو  أجوبة عديدة على آيات الظن األخرى

 لاً: اآليات الناهية ظنية، َااللَدالل بِا َدوريٌّ و..لاد
 وهناك أجوبة أخرى ذكرها عد  من األعالم وناقشوها 

 )ومنها  أّن مفا  هد  اآليات ال يزيد على الظّن، فال جيوز االسدنا  إليها يف املوام 
 لى جمّر  الظن.أّما أواًل  فألّن هد  املسألة من عمدة مسائي األيلول فال يصح االاكال فيها ع

وأّما ةانياً  فألّن ق ّية ظاهرها عدم حوية ظواهرها، فلو يلح العمي بدلك الظواهر مل يصح العمي هبا، 
 .(2)(...وما يسدلزم وجو   عدمه فهو باطي

طور البحا يف   ةاليناً  ان االسددالل هبد  اآليات الكرمية مصا رة، إذ اننا والطرف اآلخر يأقول ون 
الدالتتتتة علتتتى عتتتتدم حويتتتتة الظتتتتن اآليتتتتات أر  ؟ة أو ال، فكيتتتت  يستتتتددل باآليتتتات الظنيتتتتةيف ان الظتتتن حوتتتت

 بالداللة الظنية؟
  اللدها قطعية؟ ال يقال:
متيناًل، ال يعتدو كونته مطلوتاً،  ِمَن اللَحقِّ َبيلئاً   ِإلَّ الظَّنَّ ال يولغلن إذ الظن يف قوله اعا   ؛كال  :إذ يقال

انته يفدمتي فيته ان اكتون التالم للعهتد ال للوتنه وال لالستديرام؟ غايتة األمتر  أال اترى ؛ظتعوالعموم يف املطلق 
الظن بأحد األخريين؟ وأال ارى ان اهلطالم يدوق  على متاميتة موتدمات احلكمتة، وإحتراز كتي منهتا ظتع؟ إذ 

انتته ال قتتدر مدتتيون يف موتتام الدخاطتت  و يوجتتد إمنتتا نظتتن ان املتتو  كتتان يف موتتام البيتتان متتن هتتد  اجلهتتة وانتته ال 
قرينة على اخلالف إذ كينري متن أحا ييننتا ضتاع  والفت  فيايتة األمتر ان نظتن بعتدم وجتو  قرينتة علتى اخلتالف 

 وللبحا يللة بإذن اهلل اعا . هدا وسيأيت اجلواب عن اهلشكاالت الينالةة املاضية. فيها.
 وصنن اهلل ىنن محمد وال  الطيبين الطاهرين

نلِا بِاللفانِياتِ َمنل َىرَ   أمري املومنني  قال ِس  َلمل يلِِ َر نَوفل  (.233غرر احلكم و رر الكلم   )   َف َقدل
                                                           

هتي للعهتد وان املترا  هبتا الظتتن يف  ِموَن اللَحوقِّ َبوويلئاً   ِإلَّ الظَّونَّ ال يولغلنو منهتا متيناًل ان التالم يف )الظتن( يف قولته اعتتا   (1)
 الدين خايلة... إ  أجوبة أخرى سبو  فراجع.أيلول 

 .341-333  3حممد اوي الرازر، هداية املسرتشدين، موسسة النشر اهلسالمي ت قم،   (2)

 m-alshirazi.com  اديّسر مالحظة نا الدرس على املوقع الداذ


