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

 باهلل العلي العظيماألبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(32) 
 المحاكمة بين الوجوه السبعة

 مناقشة الوجه األول:
شررنوه  يررراع  ررابررالظن أو ب ررع العلررم  العمرر يرررع علررى الوألرره األولال اطرره ال إ ررالا لارروه ا يررا  الناهيررة عررن  ولكــن
واه السياا بذلك إضافة إىل شأه النزول شاهد... اخل، وذلك لوروع آيا  طاهيرة عرن العمر   1لالطصراف أو غعه العقائد

ـاءاوا بالظن وهي صرحية يف كوه متعلقها هو فع  املالف وحام املسألة الفرعية الفقهية ومنها قوله تعراىلال  ِِنن  ج  ِإنَّ الَـّ
ـر َا ل كاـمْ  ـباوها ر  ِِ  تـ ـو لَّ    ِباإِلْفِك عاْصب ٌة ِمـْنكاْم ال ت ْحس  هاْم م ـا اْكت س ـب  ِمـْن اإِلثْـِم و الَـّ ْر اْمـِرْ  ِمـنـْ ـ ـْم ِلكا ـٌر ل كا يـْ ْْ هاـو  ي  بـ 

ْيـراَ  ماِسـِهْم ي   ِِ َا ِب ـِمْعتاماوها َّـ نَّ اْلماْنِمناـون  و اْلماْنِمن ـا اٌب ع ِظـيٌم   ل ـْوال ِإْ  م   ِ هاْم ل ها ع  ر ها ِمنـْ ا ِإفْـٌك مابِـيٌن  ِكبـْ  ِ ـ   و ق ـالاوا ه 
ــاِ با  ــْم اْلك  اِء ف ِاْول َِّــك  ِعْنـد  اللَّــِه ها ِْتاوا ِبالشوــه د  اء  ف ــِيْ  ل ــْم نـ  ــه د  ِ ْربـ ع ـِة را ــاءاوا ع ل ْيــِه ِب ْا اللَّــِه ع ل ــْيكاْم ل ـْوال ج  ون    و ل ـْوال ف ْلــ

اٌب ع ِظـ  ِ ي ا و اخِيـر ِ  ل م سَّـكاْم ِفـي م ـا ْ ف ْلـتاْم ِفيـِه ع ـ ِـْ تاها ِفي الـدو ِ فْـو اِهكاْم م ـا و ر ْحم  ِ ْلِسـن ِتكاْم و تـ قاولـاون  بِـ يٌم   ِإْ  تـ ل قَّْوِـ ها ِب
فاه االفك كاه هو إهتام مارية القبطية بالزطا، والقذف فع  من أفعال اجلوارح وحامه حام فقهي  2ل ْيس  ل كاْم ِبِه ِعْلمٌ 

 وهو احلد وليس من مسائ  أصول الدين كما هو واضح.
 ي عموم النهي عن اتباع الظنَّهور بعض اخناَ ف

إضرافة إىل اه بعرا ا يرا  رراهرة يف العمروم إه   تارن منصررفة للعمليرا  وال لارن القرول فيهرا باطصررافها إىل  هِا
ِِنن  ام ناــوا ومنهرراال قولرره تعرراىلال  5ذلررك مترروهم 4برر  ال يوألررد برره قائرر  ويسررتبعد اه يترروهم فيهررا 3االعتقاعيررا  ــا الَّــ ن ــا ْ نـوه 

                                                             

 كاوه األلف والالم يف بعضها للعهد احلضوري او الشبيه بالذهين. 1
 .15-11آل عمراهال  2
 أو كوه )أل( للعهد فيها. 3
 بعا ا يا  ا تية. 4
 اختصاصها باالعتقاعيا . 5
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ِثيرَا ِمْن الظَّنر ِإنَّ بـ ْعض  الظَّنر ِإْثمٌ   1اْجت ِنباوا ك 
فاه اخلطاب للمنمنني ال للافار كي يتوهم اختصاص النهي أو اطصرافه لشنوه العقائد بزعم اه معركة األطبيرا  كاطر  

ا يرة للمرنمنني صرراحة هرذه اخلطراب يف ؛ إذ -ومنره تقليردهم آبرا هم  – مع الافار على اتباعهم الظن يف شرنوه العقائرد
ْر ق وٌم ِمْن قـ ْوْم ع س   ْ ْن إضافة إىل سبقها بآيا  االحاام وحلوقها  ا فالحظ ما سبقها  ِِنن  ام ناوا ال ن ْسخ  ا الَّ ن ا ْ نـوه 

ْيــرَا ِمــنـْهانَّ و ال تـ ْلِمــ اوا ــنَّ ي  ــ  ْ ْن ن كا ــاْء ع س  ــاٌء ِمــْن ِِس  هاْم و ال ِِس  ْيــرَا ِمــنـْ ــاِب ِبــَّْس   ن كاوِاــوا ي  ــكاْم و ال تـ ن ــابـ  اوا ِباأل ْلق  ماس   ِْ
ِِنن  ام ناـوا اجْ  ـا الَـّ ـْم الظَـّاِلماون    نـ ا ْ نـوه  ـاِن و م ـْن ل ـْم نـ تاـْب ف ِاْول َِّـك  ها ِثيـرَا ِمـْن الظَـّنر ِإنَّ ااِلْمما اْلماساوقا بـ ْعد  اإِلنم  ت ِنباـوا ك 

 2ال ت ج سَّساوا و ال نـ ْغت ْب بـ ْعلاكاْم بـ ْعلَا...و  والحظ ما حلقها  بـ ْعض  الظَّنر ِإْثمٌ 
 منند الِصراف اخناَ الناهية للعقائدناَ وجوابان

د اطصراف ا يا  الناهية عن الظن املوألهرة للافرار، إىل العقائرديا ، باطره حير  كراه اخلطراب  رم أ لر  قد يني   ِعم
ـا تعراىلال  ( كقولرهبعرا الظرن)النهي عن العم  بالظن وحي  توأله اخلطاب للمنمنني أمج  أو أمه  وسّور بسور  نـ ا ْ نـوه 

ِثيـرَا ِمــْن الظَّــنر إِ  ِِنن  ام ناــوا اْجت ِنباــوا ك  أو اطصررراف  3اختصرراص بعضرهمافيفيررد ضرم الطررائفتني إىل  نَّ بـ ْعــض  الظَـّنر ِإثْــمٌ الَـّ
 .كما صنع ههنا  ينب ي اه يفص  وجيم  ويسور بالبعاتلك إىل العقائديا  وإال لان 

برر   رة بسررور بعررا وشرربههوّ سررأو م اه ا يررا  الناهيررة املوألرره فيهررا اخلطرراب للمررنمنني لرريس كلهررا مهملررة وفيــه: ْواَل:
فراه اخلطراب للنر   و ال تـ ْقفا م ا ل ـْيس  ل ـك  بِـِه ِعْلـمٌ االستناع إىل قوله تعاىلال  شاهداً على ذلك بعضها مطل  ويافي
 وليس للافار كما هو واضح. ،واحلام عام لألمة

ذلك االسرتدالل  ب  اهاه ضم الطائفتني ال يدل على ما ذكر ب  غاية األمر االستشعار أو التأييد وليسا حبجة  ثاِيَا:
 االستدالل بتقييد أحد املثبتني بضمه لآلخر. فتدبرحااًل من اسوأ 

 )ان بعض الظن إثم( ألصْ حجية بعض الظنون ستِمي
ِثيـرَا ِمـْن الظَـّنر ِإنَّ بـ ْعـض  الظَـّنر ِإثْـمٌ اه ههنا طاتة هامة ألرداال وهري اه قولره تعراىلال  ثم الر  سسرك  را  اْجت ِنباـوا ك 

بعا االخباريني علياًل على كوه األص  يف الظن عدم احلجية وأيضراً الر  قرد يتمسرك  را لالسرتدالل علرى اه األصر  يف 
قولرره الظرن عرردم احلجيرة، هرري علرى العاررس أعّل، إذ الرا بعقررد السررل  فيهرا ترردل علرى حجيررة الظرن يف اجلملررة فراه ررراهر 

ِثيرَا ِمْن  تعاىل  ،بعرا الظرن إو وهرو يفيرد عرفراً اه اه كثرعاً مرن الظرن و  صررحيهبر   الظَّنر ِإنَّ بـ ْعض  الظَّنر ِإْثمٌ اْجت ِنباوا ك 
                                                             

 .12احلجرا ال  1
 .12-11احلجرا ال  2
 على العهدية أو شبهها. 3
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اه غع الاثع ليس بواأل  األتنابه واه بعا الظرن ا خرر لريس برلو ولريس  ، واضح صريح أو كالصريح لديهمب  هو بنّي 
وبظهرور التعلير  يف  علرى تفصري ، بر  برالظهور العرريف القطعري االستناع إىل مفهوم اللق ، وإه كنا طرر  حجيتره يف اجلملرة

 .1ذلك
لو أراع أل  امسه تأسيس أص  يف الظن لااه ينب ي اه يقال )األتنبوا كر  الظنروه( أو )األتنبروا الظرن(  وبعبار  ْيرى:

ْيع  و)اه ك  الظن أو اه الظن إو( كما قالال  َّْ اللَّها اْلبـ  وهرو مطلر  و  يقر  أحر  اهلل بعرا البيرع ولرو قرال كرذلك  ْ ح 
ْو ويف الروايرا   (ببعا العقوع وليس )اوفوا 2ْ ْوفاوا ِباْلعاقاودِ ملا استفيد منه اه األص  يف البيع احللية، وكذلك قال  ـ كا

ــيْ  ــِه ِـ ْهــي ر  تَّــ  ن ــِرد  ِفي ــيْ 3 ْء ماْطل ــٌ  ح  ْو ر  ــ ــِه م ْيت ــة ءْ  كا ــد م  ْ نَّ ِفي اِن ِعْن اِن ن ْشــه د  ــاِهد  تَّــ  ن ِجيَّ ــك  ر  ٌل ح  ــال   4ل ــك  ح 
ار ِتك  ثامَّ ر ك ْكت  فـ ل ْيس  نـ ْنب ِغي ل ك  ْ ْن تـ نـْقاض  اْلي ِقين  ِبالشَّكر ْ  و  5ب داَ أِل َّك  كاْنت  ع ل   ن ِقيْن ِمْن ط ه 

بأل أو علرى أقر  التقراعير املطلر  هرو الرذي  احمللىاه التسوير بسور ك  أو مجيع أو استخدام صي ة اجلمع والحاصْ: 
 ، اما استخدام املهملة واملسورة ببعا فال يفيد إال اجلزئية واإلمهال.أو امضا ها القاعدة تأسيسيفيد 

 قررة( ومررا لرريس بررلو )وهررو الظنرروه اخلاصررة(وعليرره فا يررة تفيرردال اه الظررن علررى قسررمنيال مررا هررو إو )وهررو الظنرروه املطل
 .ويستفاع كوطه رناً مطلقاً أو خاصاً من علي  خارج

مرن علير  آخرر  فيجر  التماسرهبعرا الظرن إو، امرا هرو مصرداا اإلو مرن الظرن  اه مفراع ا يرة هرو اهبعبار  ْيـرى: 
 علم اطه منه أو من قسيمه.يل

 احتياج االمتدالل باخنة إل  متمم
 اليف بعرا كتبنرا وألوهرا ومنهرا وقرد ذكرطراوأله االستدالل  ذه ا ية على عدم حجية الظنوه، هو مبرتمم  اهيبقى  ِعم

اه ما كاه بعضره غرع حجرة احتراج إ برا  مرا هرو  الاطدراأله يف عائرة العلم اإلمجايل يف ضمن شبهة الاثع يف الاثع ومنها
 غع ذلك فتدبر. ومنهاإىل احلجة فاه الشك يف احلجية موضوع عدمها، حجة منه 

 مناقشة الوجه الثاِي
 اه اجملاز خالف األص  ال يصار إليه إال بالدلي . )اه العلم أريد به األعم من العلمي(ال على الوأله الثاين ونرد

                                                             

 .اْجت ِنباوا ك ِثيراَ ِمْن الظَّنر لر تعلي  ِإنَّ بـ ْعض  الظَّنر ِإْثمٌ فاه  1
 .1املائدةال  2
 .313ص 1من ال حيضره الفقيهال ج 3
 .333ص 6اإلسالمية( ج –الاايفال )ط  4
 .466ص 3الشيعةال جوسائ   5
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 .؟قرينة اجملاز هي األعلة الدالة على حجية الظنوه اخلاصة ال نقال:
تلك أعم من كوه املراع من العلم العلمي جمازا ومن سائر الوألوه، كالتنزي  أو التخصيص وما أشربه، واألعرم  إ  نقال:

، واحلاصررر ال اطررره يف عرررا  اإل برررا  ال برررد مرررن مالحظرررة لسررراه األعلرررة الدالرررة علرررى حجيرررة الظنررروه ال ياررروه عليررر  األخرررص
 .اخلاصة

 مناقشة الوجه الثالث
اطه يستلزم تالياً فاسداً ال لارن االلترزام بره وهرو اه ال تاروه  الراع من العلم العلم العريف(على الوأله الثال  )اه امل ونرد

، إذ املسرمى باال مننراه الظنوه النوعية )كخرب الثقة والظواهر وغعها( حجة إال لو اور ر  الظرن الشخصري املتراخم للعلرم
وامررا الظررن النرروعي إذا   يررورا اال مننرراه فاطرره ال يطلرر  عليرره اطرره علررم عرفرراً خاصررة مررع وضرروح اه  ،هررذا هررو العلررم العررريف

و ال تـ ْقـفا م ـا ل ــْيس  العنراوين رراهرة يف الشخصرية ال النوعيرة كمرا حقر  يف قاعردة ال حررج وينكرده يف املقرام قولره تعراىلال 
 فقط. فيها طص يف الشخصية وليس راهراً  (لك)و ل ك  ِبِه ِعْلمٌ فاملالك هو  ل ك  ِبِه ِعْلمٌ 

 مناقشة الوجه الخامس
ــرد ناــها  علررى الوألرره اخلررامسال اه التنزيرر  وإه أماررن إال اطرره خررالف رررواهر األعلررة فالحررظ قولرره  ون ــِر و و ابـْ اْلع ْم

ا ْ دَّن ا ِإل ْيك  ع نري فـ ع نري نـان درن ان...  عرفاً ال التنزي  فاطه حباألة إىل عناية زائدة. فاه راهره الطريقية  1ِثق ت اِن ف م 
ال ـْة فـ تاْصـِبحاوا ع ل ـ  م ـا فـ ع ْلـتاْم ِـ اِدِمين  ب  وكذا قوله تعاىلال  يـَّناوا ْ ْن تاِصـيباوا قـ ْومـاَ ِبج ه  اء كاْم ف اِمٌ  ِبن ب ْي فـ ت بـ   ِإْن ج 

وخرررب الثقررة عرفرراً لرريس ألهالررة ال اطرره ال حيترراج إىل التبررني، ال يارروه ألهالررة وال يسررتتبع طرردماً التعليرر  ررراهر يف اه مررا  فرراه
خاصرة مرع حلران اه  ررا  ،ل منزلة ما ال يسرتتبعزّ ألهالة طزّل  منزلة العلم، وليس  مما يستتبع طدماً ال اطه يستتبعه لانه طر  

تنزيليرراً برر  اه   -يرر  أي الطر  – بالزيرراعة والررنقص ال جيعرر  أصررلهواه تصرررفه يف بعضررها الشررارع هرري طفررس الطرررا العقالئيررة 
عررن خطررأ العرررف فتأمرر   اً هررذا إه   ياررن كاشررف ل منزلررة العرردم ومررا أضررافه فاطرره منررزل منررزل الوألرروعكرراه فرراه مررا طفرراه منررزّ 

 وتدبر أليداً.
 وصل  اهلل عل  محمد واله الطاهرنن

  

   )الحكمة(:
ِإْن  ال موسى الاارم اإلمامقال  ـناَ اْمـتـ   اد  ِمْنـها و  ْ  ح س  ْر نـ ـْوْم ف ـِيْن ع ِمـ ـ اِمْب ِـ ْمس ها ِفي كا ل ْيس  ِمنَّا م ْن ل ْم ناح 

يرَّاَ اْمتـ ْغم ر  اللَّه  ِمْنها و ت اب  ِإل ْيه ْ  م   (حتف العقول عن آل الرسول )  ع ِم

                                                             

 .331ص 1اإلسالمية( ج –الاايفال )ط  1


