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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
(15) 

 طوائف اآليات الخمس في الظن
وردا فيهاااا دفااردة الظاان، شتقلاااا اعااقطاقافا، علاااى  وائااا  اا  دااان حياا  املعااا   ان اآلياااا الااي وبعبااارأ ملااام :

 املطصود دن الظن فيها:
 راً.كذ  أو  ، أي كالذهن،األوىل: دا يكون للعهد، بان يكون املراد دن الظن ظن دعهود حضوراً أو ذهناً 

 الثانية: دا يراد دن الظن فيها الشك.
 نون غري العطالئية.الثالثة: دا يراد دن الظن فيها الظ

 .باملع  األخص أو الظن باملع  األخص الرابعة: دا يكون جممالً دردداً بني إرادة الشك
 اخلادسة: دا يراد دنه اليطني احلاصل دن تدبر.

 والطسم اخلاد  خارج عن ددى البح  إال اننا نذكره تقميماً للفائدة، سيأيت يف ضمن كالم الطرحيي رمحه اهلل.
 حباجة إىل متهيد دطددقني: الكالمل وتفصي

 المعاني األربع للظن في اللغة
 ان الظن يف اللغة ورد على دعاٍن أربعة:األولى: 

 قال يف جممع البحرين: )وعن بعضهم أنه قال : يطع الظَُّن ملعان أربعة.
 :يهدنها دعنيان دقضادان، أحدمها الشك، واآلخر اليطني الذي ال عك ف

 أكثر دن أن حيصى عواهده.فأدا دع  الشك ف
 ودعناه علمنا. (1)َومَنَّا ظَنَانَّا َمْن َلْن نُاْعِجَز اهلَل ِفي اأْلَْرِض َوَلْن نُاْعِجَزُه َهَربا  وأدا دع  اليطني فمنه قوله تعاىل: 

 عك، قال الشاعر:ودعناه فعلموا بغري  (2)َورََمى اْلُمْجرُِموَن النَّاَر َفظَنُّوا مَناَُّهْم ُمواِقُعوهاوقال تعاىل: 
 رب مماااااااااااااااااااااااااااااااااااااار فر  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  بغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريم

 

 وغياااااااااااااااااااااااااااااااااااوب   ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ها ِبظَنُاااااااااااااااااااااااااااااااااااون   
 

َها َطَمعا   َويف  َحد ي   َوْصا  اْلُمقَّط نيَ  ،رفةودعناه كشفقها بيطني وعلم ودع َوِإَذا َمرُّوا بِآيَة  ِفيَها َتْ وِيٌق رََ ُنوا ِإلَياْ
َها َلْوقا  َوظَنُّوا مَناَّ   يعين أيطنوا أن اجلنة دعدة هلم بني أيديهم. (3)َها ُنْصَب َمْعيُِنِهمْ َوَتطَلََّعْت مَنْاُ ُسُهْم ِإلَياْ

                                                           

 .12سورة اجلن: اآلية  (1)
 .53سورة الكها: اآلية  (2)
 .151احلسن بن ععبة احلراين، حتا العطول، دؤسسة النشر اإلسالدي ا قم، ص (3)
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واملعنيان اللذان ليسا شقضادين )أحدمها( الكذب و)اآلخر( القهمة، فإذا كان شع  الكذب قلت َظَن فالن أي كذب، 
أو دا يطوم  (2)دنصوبيه  الشك السقوىف ودعناه إن هم إال يكذبون، ولو كان شع (1)َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ  :وقال تعاىل
 دطادهما.

 .(4)((3)القهمةوأدا شع  القهمة فهو أن تطول: ظَنَاْنُت فالنا، فيسقغ  عن اخلرب ألنك تريد 
ولكن املع  األول وهو اليطني ال يراد به دطلق اليطني بل اليطني النظري، أي احلاصل عان دطادداا دعلوداة أوصالت إىل 

 َومَنَّااا ظَنَانَّااا...قااوهلم ذي أمساااه الاابع) بااا)يطني القاادبر( أي احلاصاال عاان تاادبر وتفكاار فااان اجلاان يف نقيجااة جمهولااة وهااو الاا
كان هذا الظن يطيناً نظرياً   َفظَنُّوا مَناَُّهْم ُمواِقُعوهاظنهم أو يطينهم حاصالً عن تفكر وتدبر كما ان اجملردني عنددا  ناك

 ولي  يطيناً ضرورياً.
نظري أو اليطني القدبري، اليطاني الضاروري أو الفطاري أو حبسا  داا أمسااه الابع) العيااين، قاال يف لساان ويطابل اليطني ال

 العرب: )الظَّنُّ عكٌّ ويطني إال أنه لي  بيطني عياٍن، إمنا هو يطني تدبٍُّر، فأدا يطني العيان فال يطال فياه إال َعل اَم، وهاو يكاون
 .(5)امساً ودصدراً(

 نه على نوعني وله إ القان.ويطصد با)عك ويطني( ا
ِإنِّي ظَنَاْنُت مَنِّي ُمالق  ل للظن الذي شع  العلم با)ويف القنزيل العزيز: دث  كما   (6)()القَّهذي : الظَّنُّ يطنٌي وعك  وقال: 

ل، أنَّ قودهم قد  أي َعل ُموا، يعين الرس ؛(8)َوظَنُّوا مَناَُّهْم َقْد ُ ِذبُوا؛ أي َعل مُت، وكذلك قوله عز وجل: (7)ِحسابَِي ْ 
 .(1)كذَّبُوهم فال يصُدُقوهنم، وهي قراءة(

اظَّنَّه،  وقال: )والظِّنَّة: القاَُّهَمة( )والظَّن نُي: الاُمقَّهم الذي تظنُّ به القُّهمة، ودصدره الظَّنَّة، واجلمع الظَِّنُن؛ يطال دنه:
َوَما ُهَو َعَلى الَغْيِب  الظِّنَّة والظِّنانة. وقوله عز وجل: بالطاء والظاء، إذا افمه. ورجٌل ظنني: ُدقَّهم دن قوم أظناء بيِّين

أي شقهم؛ ويف القهذي : دعناه دا هو على دا يُنبئ عن اهلل دن علم الغي  شقهم، قال: وهذا يروى عن علي،  ِبظَِنين  
                                                           

 .78سورة البطرة: اآلية  (1)
 كما تطول ظننت زيداً أسرياً أو عاملاً. (2)
 أي افمت فالناً. (3)
 .271ص 6، جانقشاراا درتضوي احلسيين، –النجفي، جممع البحرين ط  فتر الدين الطرحيي (4)
 .272ص 13، ج3لعرب، دار صادر ا بريوا، طابن دنظور، لسان ا (5)
 املصدر نفسه. (6)
 .22سورة احلاقة: اآلية  (7)
 .112سورة يوسا: اآلية  (8)
 .272ص 13، ج3ابن دنظور، لسان العرب، دار صادر ا بريوا، ط (1)
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ه، والعرب تطول للرجل عليه السالم. وقال الفراء: ويطال ودا هو على الغي  بظنني أي بضعيا، يطول: هو حمقمل ل
الضعيا أو الطليل احليلة: هو ظنون؛ قال: ومسعت بع) قضاعة يطول: رشا دلَّك على الرأي الظنون؛ يريد الضعيا دن 

 الرجال.
 .(1)قال ابن سريين: دا كان علي يظَّنُّ يف ققل عثمان وكان الذي يظَّنُّ يف ققله غريه(

)نعم قرأ أهل البصرة، غري سهل وابن كثري  بالضاد ال بالظاء، ِبَضنين   اْلَغْيبِ  َعَلى ُهوَ  ماوَ أقول: لكن املشهور 
 .هم وفسرها بعضهم بالشحيح البتيلقَّ على ان بعضهم فسرها حىت وهي بالضاد بامل ،(2)والكسائي، )بظنني( بالظاء(

. يطني وقال يف دعجم دطايي  اللغة )الظاء والنون ُأَصْيل صحيٌح يدلُّ على دعنيني  خمقلفني:  وعك 
اهلل أراد، و  (3)اهلل ٰقاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن مَناَُّهْم ُماٰلُقوا: تعاىلاهلل  أيطنت. قال ي، أنت ظناً فأدَّا اليطني فطوُل الطائل: ظنَ 

 :]دريد بن الصم ة[ قال عاعرهم ،والعرُب تطول ذلك وتعرفه ؛أعلم، يوقنون
 ُماااااااااااااااااَد َّ    يفقلااااااااااااااااات لهااااااااااااااااام ظُنُّاااااااااااااااااوا بااااااااااااااااا َل ْ 

 

 الُمَساااااااااااااااااااااارَّ ِ  يِّ ال ارساااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااي سااااااااااااااااااااااراُتهم 
 

 الطرآن كثري.يف و هو  ،أراد: أَيط ُنوا
 .فإنَّ َدظ نَّة اجلهل  الشَّبابُ  قال النابغة: ،ويطولون: هو َدظ نٌَّة لكذا ،، وهو َدْعَلمه ودكانُهالشيءودن هذا الباب َدظ نَّة 

، يطال ظننت الشيَء، إذا مل تقيط نه، ودن ذلك الظِّ  ُق هم؛ ويطال اظَّنَّين  واألصل اآلخر: الش ك 
نَّة: القاُّْهَمَة، والظَّن ني: امل

 ُفالٌن. قال الشَّاعر:
 وال ُ اااااااااااااااااا ُّ َماااااااااااااااااان َيظَّنُّنِااااااااااااااااااي منااااااااااااااااااا ُمْع ِاااااااااااااااااابٌ 

 

 (4)(وال  اااااااااااااااا ُّ مااااااااااااااااا يُاااااااااااااااااْرَوى علاااااااااااااااايَّ مقُااااااااااااااااول 
 

 اخ الف معنى ال ك والظن في العرف عن اللغة
 :همادغاير للجري الطرآين يف دعنيي ،لغة  املذكور يف الان الشك والظن هلما يف العرف دع  آخر غري املع الثانية:

م ععلى األيف العرف يراد به دقساوي الطرفني لكنه يف اللغة يراد به خالف اليطني دطلطًا كما جرا فانه  مما ال ك،
ُقُضُ  بَِيِقين  آَخرَ كا  صُ النصو  ُقُض اْلَيِقيَن مََبدا  بِال َّكِّ َوَلِكْن يَاناْ  :نه يف اللغة ويف االسقعمال الطرآين أعملك (5)َواَل يَاناْ

َمِفي اهلِل َلٌك فاِطِر السَّماواِت مع البحرين: )قوله تعاىل: جمويف  (6))الشك نطي) اليطني( :لسان العرب قال يف

                                                           

 .273املصدر نفسه: ص (1)
 .271ص 12ا، جالشيخ الطربسي، جممع البيان يف تفسري الطرآن، دؤسسة األعلمي للمطبوعاا ا بريو  (2)
 .241سورة البطرة: اآلية  (3)
 .463-462ص 3ابن فارس، دعجم دطائي ، دار الفكر، ج  (4)
 .8ص 1، القهذي ، دار الكق  اإلسالدية ا  هران، جالشيخ الطوسي (5)
 .451ص 12، ج3ابن دنظور، لسان العرب، دار صادر ا بريوا، ط (6)
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 الشَُّك االرتياب وهو خالف اليطني. (1)َواأْلَْرضِ 
 كذا نطل عن أئمة اللغة. .ويسقعمل فعله الزداً ودقعدياً 

 اليطني، يشقمل الرتدد بني الشيئني سواء اسقوى  رفاه أم رجح أحدمها على اآلخر.فطوهلم: خالف 
 قال املفسرون: أي غري دقيطن وهو يعم احلالقني. .(2)فَِإْن ُ ْنَت ِفي َلك  ِممَّا مَنْاَزْلنا ِإلَْيكَ قال تعاىل: 

 الطال  ودن َعَك يف الصالة أي دن مل وقد اسقعمل الفطهاء الشََّك يف احلالقني على وفق اللغة، كطوهلم: دن َعَك يف
 يسقيطن، سواء رجح أحد اجلانبني على اآلخر أم ال.

 .(3)وكذلك قوهلم دن تيطن الطهارة وَعَك يف احلدث، وعكسه أنه يبين على اليطني(
اللغة يف دا فانه يف العرف يراد به املع  األخص أي األقوى احقمااًل أي الراجح أحد  رفيه على اآلخرين، أ ،ومما الظن

الشك باملع   قابلوالطرآن الكرمي فطد عرفت ان له إ القاا أربع فإن أريد به اإل ال  األول مما ورد يف جممع البحرين 
 اللغوي وإن أريد به اإل ال  الثاين فانه أعم دن الظن والشك العرفيني.

 طوائف اآليات في الظن
 دن الظن يطني القدبر. فيها غري دا كان املراد إذا اتضح ذلك فنطول: ان  وائا اآلياا على أربع،

 ما  انت الالم فيها للعهد
 ان تكون الالم يف الظن للعهد، وقد سبق تفصيله يف الدرس السابق. الطائ ة األولى:

(. :بقوقد س :مةت   )ودع وجود االحقمالني وعدم درجح يف البني 
الطدر املقيطن درجع عملي  إذ يقال:ا فوى األنف (؟ د)دع  (نظ)إتباع ال ملرجع الطدر املقيطن وهو دا مجعا ال يقال:

لجأ إليه عند فطده واالنسداد. فقدبر جيدًا وللبح  يُ والكالم عن األصل العطالئي الكاعا عن املراد ال األصل الذي 
 صلة بإذن اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وال  الطيبين الطاهرين
 

ُلُح َمْن اَل يَاْعِقُ  َواَل يَاْعِقُ  َمْن اَل يَاْعَلُم، َوَسْوَف يَاْنُجُب َمْن يَاْ َهُم َوَيْظَ ُر َمْن اَل َيصْ  : الصاد  اإلدام قال
    َواْلِعْلُم ُ نٌَّة َوالصِّْدُق ِعزٌّ َواْلَجْهُ  ُذلٌّ َواْلَ ْهُم َمْجدٌ  ،مُ َيْحلُ 

 .(356: حتا العطول)
                                                           

 .12سورة إبراهيم: اآلية  (1)
 .14سورة يون : اآلية  (2)
 .277-276ص 5احلسيين، انقشاراا درتضوي، ج –فتر الدين الطرحيي النجفي، جممع البحرين ط  (3)

 m-alshirazi.com: تقيس ر دالحظة نص الدرس على املوقع القايل


