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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
(21) 

 سبعة  ال يُ ْغني في المحتمالت
َي ئا  ْي ا    ِإنَّ الظَّ  نَّ ال يُ ْغن  يبقولدده اعددا   وقددد يعددلى علددى االسدد دالل  ال ان احملدد ماليف يف املددرا  وددن قولدده اعددا   ِم  نا اْلحا  

ادر   املعدب بينهدا ، غدري اداهر أو ال  ليدل عليده، ولدو بدهأغلبهدا، وودا  ا االسد دالل بال يد م االسد دالل  كثرية ابلد  سدبعة اح مدااليف،   يُ ْغني
  ماليف هي واحمل ،لةفهي جمم

1- َي ئا   ْي ا    ِإنَّ الظَّ   نَّ ال يُ ْغن   ي كبدددديل عدددن احلدددغ، فددداملرا  الظدددن وال ينفددد   بدددديالن عدددن احلدددغ، أي ال ي ددد   يكفددديأي ال  ِم   نا اْلحا   
 املوضوعي، كما سبغ وفصالن، فلو ثبت هذا كان أجنبيان عن حمل البحث، وكذا لو ثبت بعض اآليت ون املعاين.

2- َي    يُ ْغن  يِإنَّ الظَّ  نَّ ال كطريددغ إ    يكفدديطريقددان إ  احلددغ والواقدد ، أي ال  يعدددا أي ال يوصددل إليدده بالفعددل أي ال  ئا  ْي ا   ِم  نا اْلحا  
 احلغ، وهذا حي مل فيه وجوه 

 انه ال يوصل إ  احلغ أصالن. -أ
 انه ال يوصل إ  احلغ غالبان. -ب
 ويف أكثرها يوصل. يوصلانه ال يوصل إ  احلغ أحيانان أي يف أقل األحيان ال  -ج

ممددا ثبددت  (ةعقالئيددال)الظنون املنهجيددة يف أغلددا األحيددان كدد يوصددل إ  الواقدد وددن الظنددون لبداهددة ان كثددريان  ؛عددان غددري صددحي  قط :واألول
ك ا كمدا فيمددا كمدا ان كثدريان ونهددا يوصدل إ  الواقد  يف كثدري ودن األحيدان إن ك يكدن يف أكثرهداع بداره بالددليل اصداخ كادث الثقدة والظدواهر،  

كثدري ودن   ي بعهدااطدابغ الواقد  وادذا  ،اندان ثبت عدم اع بداره كدالكو والفنجدان فاأدا أحيمما  وأوا غريهاكالشهرة واإلمجاع املنقول اع باره  يثبت 
 .ولو خالفت الواق   ائمان ملا اث وراءها أحد وينقا ون ااالناس 

عدددن بددده القددد وي  صددداحا الجدددواب  كمدددا سددديجيء حيدددث اح مدددل هدددذا املعدددب وعلدددى أي فهدددذا املعدددب غدددري ودددرا  ودددن اآليدددة قطعدددان كمدددا ا 
 وقسيمان آخر له فق ، فأضفنا املعاين األخرى لكوأا حم ملة حقيقة وا ميمان ملا قاله.

ْي ا  لوقوع ؛ و لك غري صحي  كسابقه، إضافة إ  انه خالف ااهر اآلية إ  ااهرها النفي الكاول والثاني:  يف سياق النفي. ئا
 .جدان  يةغري صحي  يف اجلملة، كما انه خالف ااهر اآل والثالث:

3- َي ئا ْي ا    ِإنَّ الظَّنَّ ال يُ ْغني ودن حيدث املدول واملعدب  أي انده ال يوصدل نوعدان أي ال يعدد طريقدان عقالئيدان وهدو و طدابغ ِمنا اْلحا
ولكن ير  عليه  ان الظن أندواع وبعدض أنواعده ووصدل  ،(1) دبرفو  ثاين الوجوه ون ثاين احمل ماليف لكنه و اير له  قةن  االسم وصدري
، وإرا ة االسدد  راق وددن الظددن ال يدددف  اإلوددكال بددل وكددذا إرا ة اجلددني اندده لدديي طريقددان عقالئيددان أبدددان  (2)اآليددةوادداهر  ،وعنوعددان لدددى الندد

 .(3)ف أول
4- َي ئا  ْي ا    ِإنَّ الظَّ  نَّ ال يُ ْغن  ي هددو وددا اسدد ظهره صدداحا الجددواب  وأصددرا عليدده، لكندده خددالف  أي لدددى املع قددد، وهددذا ِم  نا اْلحا  

املع قدد، اع قدا  الظاهر جدان، ملا سبغ ون ان األمساء ووضوعة ملسمياهتا الثبوايدة فداملرا  ال ي د  واقعدان، ثبوادان، حقيقدة، ال انده ال ي د   سدا 
وإال ك ي بعدده، فالحددو انددون الندداس سددواء  و ددن  ه ان دداملع قدددف فددان الظددان  سددا وع قددده اع قددا  إضددافة إ  ان هددذه الدددعوى هددي خددالف 

الظنددون غددري العقالئيددة كددالظن احلاصددل  كالشددهرة بددل وحددىعنهددا  ك يعلددم ر عدده الددر أو عنهددا الددر ر ع الشددارع عنهددا كالقيدداس أم الددر ك يددر ع 
  نيان.ه و  د  وع ق  فانه يظن به ويراه  سا وحنومها الكو والفنجان  ون قراءة

                                                           

 إ  ودار  اك الواق  وودار هذا العقالء. (1)
 إن فسريف بالعقالئية. (2)
 إال على رأي صاحا الفصول اآلنو الذكر )حجية خث الواحد ال ون حيث انه ان(. (3)



 ه1114ربيع اآلخر /  11األحد ................................ ........................................... (1116) (الظنصول: مباحث )األ

5- َي ئا ْي ا    لظَّنَّ ال يُ ْغن يِإنَّ ا ، بنحدو احلكوودة ان ليدغنداء ان ياإلعددم  بدان يكدونه و نيدان، يعددا لددى الشدارع، أي انده ال أي  ِم نا اْلحا 
ه اندده ال ي ناسددا ودد  وقددام االح جدداج أو يددر ا ، وثانيددان  فاندده قيددد  ائددد ال وددك لكثددري الشددك( لكندده أوالن خددالف الظدداهربال جددييغ كمددا يف )

ْم ِإالَّ ًّانإ ا ِإنَّ الظَّ نَّ ال يُ ْغن يواآلية الكرمية يف وقام  م الكفدار واقدريعهم أو االح جداج علديهم بداأم  ،ري قالذم وال  ِم نا   وام ا ي اتَّبِ ُع كاْثث ا ُرُْ
َي ئا   ْي ا   ِِ ِم  ْن ِ ْ    مع ِإْن ي اتَِّبُع   ونا ِإالَّ الظَّ   نَّ واِإنَّ الظَّ   نَّ ال يُ ْغن  و (1()2)اْلحا   ُْ   ْم بِ    َي ئا   ْي ا    يوام   ا لا دددوكيددو  (3)(4)ِم   نا اْلحا     ج علددديهم حي 

 .؟ يلويقرعون بال عبد وال ن
الثدداين هددو املعددب احلقيقددي لدده  احمل مددلاألول وددن  املعددباألول، ولكددن ودد  قطدد  النظددر عندده فددان  االح مددالواحلاصددل  ان الددذين نسدد ظهره 

 لكنه حيث اعذر ار   األور بني احمل ماليف األخرى الر هي جما ايف، وحيث ال ورج  فاآلية جمملة.
 الضوابط: اآلية مجم ة بعد تعذر المعنى الحقيقي

اإلغنددداء يسددد عمل يف  آخدددر إ  قدددال  )فدددنن قلدددت  انا  ببيدددانوقدددد اعدددلى السددديد حممدددد إبدددراهيم القددد وي  يف ضدددوابطه بدددبعض ودددا  كرنددداه 
فددان املددرا  وددن عدددم  (5)ِم  ْن ُو  و ع   ال ُيْس  ِمُن واال يُ ْغن  يوعنيددني  أحدددمها رفدد  االح يدداج واآلخددر الرفدد  جمددر ان عددن االح يدداج، كقولدده اعددا   

فقولدك )فدالحم حم دداج ال دب عدن اجلدوع عددم رفد  اجلدوع؛ إ  ال وعدب لعددم رفد  االح يدداج عدن اجلدوع، لكدن غالدا اسد عماله يف املعدب األوال، 
 إ  الشيء الفالين( يكون وعناه انه فاقد  لك الشيء، وإال ل م حتصيل احلاصل وقولك )أناه غ  عنه غري حم اج إليه( وعناه أناه واجد.
ولددده وإ ا محلندددا اآليدددة الشدددريفة علدددى ال الدددا كمدددا هدددو ااهرهدددا، يكدددون وعناهدددا ان الظدددنا ال يرفددد  االح يددداج ودددن الواقددد ، أي ال يكدددون عا

الظددان إ   (7)حيصددلبدده يف ودديء وددن األوددياء قدد ، وال ريددا أنا هددذا الددذي هددو ادداهر اآليددة كددذب جدددان وغددري وددرا  قطعددان؛ إ  ر ددا  (6)أصددالن 
اآليدة  الواق ، فانا الظنا قد خي لو عن املظندون الواقد  وقدد يصديا، فدن ا ك يكدن اداهر اآليدة ودرا ان يصدري جمملدة ل عددا  املعدب ا دا ي، فيصدري

 ريفة جمملة، ويسق  االس دالل.الش
ددا ادددلا علددى أنا العاوددل بددالظن ال يكددون غنيددان عددن الواقدد   سددا اع قددا ه قدد ، وأنا العمددل بددالظن ال يكددون و نيددان عددن  قلنددا  انا اآليددة إتا

 .(8)( م كذب فان الظاهر وطابغ للواق ال يل ا ان الواق   سا االع قا  ق ، ف
 ضمن نقاط أقول  اوضيحه أوالن مث وناقش ه يف 

 فيددهغددري احمل دداج، فهددذا عددن ا ددر  وأوددا امل يددد  وال دد ا يقدد  وقابددل احمل دداج، فددال ب عدددم احلاجددة  ال دد ا  يقدد  وقابددل احلاجددة و بل  دداألول  ان ا
يف اآليددة  فهددذا هددو وعناهددا األصددلي، لكندده مم ندد  (9)احلاجددةال يرفدد  اندده فددريا  بدده    ال يُ ْغن  يوددن بدداب األفعددال كمددا هددو يف اآليددة الكرميددة 

 وص ى اهلل   ى محمد والِ الطيبين الطاْرين وللبحث صلة بن ن اهلل اعا . اه أعاله.، وملا بينا  الشريفة ملا قاله
ِِ ِمنْ    أوري املؤوننيقال  ِِ ف اْ ي اْنظُْر ثاْيفا ماْنزِلاُة ال َّ ُِ ِ ْندا ال َّ  (.107حتو العقول  خ)   ُِ ِ ْندا الذُّنُوبِ واماْن كاراادا ِمْنُكْم كاْن ي اْع اما ثاْيفا ماْنزِلاُت

                                                           

 .36سورة يوني  اآلية  (1)
ْل ِمن ُئراثاآئِ فالحو متام اآليايف الكرميايف  (2) ْا ْا ْل ِم ُقْل  َا ثُ مَّ يُِعي ُدُه فا ىانَّى تُ ْكفاُك ونا ْ قُ ْل    ْ كُ اْلخا ُِ ي اْبدا َا ثُمَّ يُِعيُدُه ُقِل الّ   ْ كُ اْلخا ن ُئ راثاآِئُكم ُكم مَّن ي اْبدا

َُّ كان يُ تَّبا عا كامَّ  َي كاحا  ْْ ِدي ِإلا ى اْلحا  َي كافاما ن ي ا ْْ ِدي ِلْ حا  ُِ ي ا َي قُ ِل ال ّ  ِدي ِإلاى اْلحا  ْْ ْي فا تاْحُكُم ونا ْ واما ا ي اتَّبِ ُع مَّن ي ا ْْ داف فاما ا لاُك ْم ثا ن الَّ ياِْ ديي ِإالَّ كان يُ 
ِا  ا ايٌم ِبماا ي اْفعاُ ونا  َي ئاْي  ا ِإنَّ الّ  ْم ِإالَّ ًّانإا إانَّ الظَّنَّ الا يُ ْغِني ِمنا اْلحا  .36-34سورة يوني  اآليايف  كاْثث اُرُْ

 .28سورة النجم  اآلية  (3)
ِِ ِمْن ِ ْ مع حو متام اآليايف الكرميايف فال (4) ُْم ِب ِئكاةا تاْسِمياةا اأْلُنثاى ْ واماا لا ِإن ي اتَِّبُعونا ِإالَّ الظَّ نَّ واِإنَّ الظَّ نَّ الا ِإنَّ الَِّذينا الا يُ ْكِمُنونا بِاآْلِخراِة لاُيسامُّونا اْلماالا

َي ئاْي  ا ْ فاىاْ ِرْض  ان مَّن ُْوا كا ْ  يُ ْغِني ِمنا اْلحا ُْم مينا اْلِعْ ِم ِإنَّ رابَّكا  نْ ياا ْ ذاِلكا ماب ْ اُغ ُْوا ت اوالَّى  ان ِذْثرِناا والاْم يُرِْد ِإالَّ اْلحايااةا الدُّ ِِ وا ِبيِ  َالَّ  ان سا  اُم ِبمان 
تاداف ْْ  .30-27سورة النجم  اآليايف  كاْ  اُم ِبماِن ا

 .7سورة ال اوية  اآلية  (5)
 صحي  )واصالن(.الظاهر ان ال (6)
 الظاهر ان الصحي  )يصل(. (7)
 .133-132خ 1ق 2السيد إبراهيم الق وي ، ضواب  األصول، الع بة احلسينية املقدسة د وعبة إحياء اللاث الثقايف والدي  د كربالء، ج (8)
 وي   يع  يرف  احلاجة، ي نيه أي يرف  حاج ه. (9)
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