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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
(14) 

 الجامع بين ظنين وضنين في االشتقاق األكبر
املاتهم، ومان املفياد  هاو، مع ان معىن )ظنني( بالظاا  أيضا   بالضاد فسرت بالبخيل كما فسرت باملتهم ِبَضنين  ان  تتمة: سبق
ح حال تفسري احدى الكلمتني مبعىن الكلمة األخرى املقاربة نق  كر القاعدة العامة يف املشتقات واملتقاربات لفظا  مبا يذ باالستطراد هنا 
 هلا، فنقول:

 اع: الصغري والكبري واألكرب:على أنو  االشتقاق
حارورت املشاتق مناه، عان  هحروفاقص نتااملشاتق ماع املشاتق مناه يف احلارورت والمبتياا مبعاىن ان ال فيه ما توافق  االشتقاق الصغير:

وذلك هو املشتقات السبع املعروفة وهاي: اسام الفاعال، اسام  وإن زاد حررت أو أكثر ولكن من دون ان خيل بمبتيا احلرورت األصلية
 فعول، اسم الممان، اسم املكان، اسم الآلة، أفعل التفضيل والصفة املشبهة امل

ماال والم فاان اماامع هاو ان  / ذجاذب وجبا :ثللكن مع تغيري ترتيا احلرورت وذلك مو ا مهما توافقت حروف االشتقاق الكبير:
 سم  ومس    وهكذا  / نوع شدة أو المع ريك جر  ورج  فان امامع التح / محد ومدح / ميال  حنو امللوم لكن بالقدح فيه (الم)يف 

احلح بعا  حارورت: مثال هاديل وهادير فاان اهلاديل صاوت ا أحدمها عان الآخار يف ما اختلف فيه االشتقاق األكبر: أو اهلدهاد  اممح
والثلماة يف  ،الاثلام وثوالباوم /  واألول صاوت احلماار والثااو صاوت الغاراب ،قهناق ونعا / املاا و احملار  و الرعاد  واهلدير صاوت ،خاصة

هذر وهذى فان امامع الكالم المائد والفضول منه مع فار   / سقر وصقر/  املاديات كامدار والثلم يف املعنويات وامامع إيراد نقص
 قصد، وكذلك صراط، سراط، زراط المع  يكون بال قصد واهلذر يف املهذارما صدر ان اهلذيان 

  ، وهو املت همنني جيمعهما االشتقا  األكرب، واملعىن املشمب  واحدواملقام من القسم الثالث: فان ظنني مع ض
من أحكم احلكما ، بل قاد  ميكاالشتقا  بأنواعه خاصة الثاو وباألخص الثالث، دليل قوي على ان واضع لغة العرب ح تنبيه:

بااني   القريااا أو املتوساو أو البعياادعااىن املشامب  امل إذ االلتفااات إى ؛ائاهيادعى انااه ال  كان ان يكااون إال اهلل جال ايبااه عاارب نا  ماان أنبي
 كافة األلفاظ من القسم الثاو والثالث أشبه باحملال للبشر 

 ير  الجَ روايات  عّممهت  إشكال: )الظن( من قوم، 
َفن   ن   يف قوله تعاى:  سبق نَوْل األ  وان وري أو الشابيه بالاذه  ان الاالم يف الظان للعهاد احلضا (1) ِإن  يَنتَِّبع وَن ِإالَّ الظَّننَّ َومنا تَنو 

 ِإن  يَنتَِّبع نوَن ِإالَّ الظَّننَّ ان مرجاع الضامري يف  :يف، ونضاوالذم موجه إليهم إلتباعهم ذلك النوع مان الظان الكالم عن قوم حمددين
نماء  ِإن  ِهنهو أولئك القوم الذين مضى عانهم احلاديث يف الآياات الساابقة وهام نفاس املخاالبون بالشاطر األول مان الآياة  َي ِإالَّ َأس 

، والدليل فهي قضية خربية بقوة القضية اخلارجية وال تستفاد منها كربى كلية لتكون بوِزان القضية احلقيقية  َسمَّي ت م وها أَفن ت م  َوآباؤ ك م  
  يَنتَِّبع ونَ ليس املورد والسيا  بل الضمري املستمب يف 

جتري كما جيري الشمس والقمر، مما يفيد عمومها وكون كال قضاية خارجياة  اعمبض بع  احلضور من األفاضل: بان الآية ولكن
                                                           

  32-11سورة النجم: الآيات  (1)



 ه1114ربيع األول /  61الثالثاء .......... ................................................................ (1115) (الظنصول: مباحث )األ

 قرآنية قضية حقيقية؟
نِري َكَمنا قولاه:  هو انه ورد عن اإلماام الصااد  بياٍن، إيضاح االعمباض مع مميد  أقول: ، َوِإفَّنه  َيج  ِإنَّ ال ق نر آَن َحنيل لَنم  َيم نو 

ِري اللَّي ل  َوالننََّوار ، وََكَمن نِري َىلَنر َأوَّلِنَناَيج  رِفَنا َكَمنا َيج  َِ نِري َىلَنر آ ، َوَيج  نِري الََّّنم    َوال َقَمنر  نَواِت  وورد  (1)ا َتج  َم  َيك نون  َىلَنر األ 
َياء َح    (3)َكَما َيك ون  َىَلر األ 

م  َماتَنِو  :ما ورد يف تفسري العياشاي أيضاا  بنسانادن عان أف جعفار و  م  ث نمَّ َمناَت أ ولَِْنَو ال َقنو  يَنَة ِإَاا فَنَللَنو  ِفني قَننو  َولَنو  َأنَّ اآ 
يَة  َلَما بَِقَي ِمنَن ال ق نر آِن َشني   َر     ،ء   اآ  نرِِ  َمنا َ اَمنِو السَّنَماَوات  َواأل  َِ نِري َأوَّل نه  َىلَنر آ ل   ،َوَلِكننَّ ال ق نر آَن َيج  م  آيَنة  يَنتن  وفَنَونا َوِلك نل  قَننو 

ي ر  َأو  َشر  ]و[  ََ َوا ِمن    ومبضموهنا روايات متعددة  (2)ه م  ِمنن 
وعلياه: فالآيااة الكر ااة وإن كاناات تتحاادم عان قااوم معينااني أو عاان شااخص معاني كفرعااون وهامااان، إال ان هااذن الروايااات حاكمااة 

الطَّننَوا   كمطلااق مااوارد احلكومااة بالتوسااعة كااا  مياال،بنحااو التنعليهااا بالتوسااعة فتفيااد تعماايم حكمهااا لسااائر األقااوام أو األفااراد، وذلااك 
  (4)بِال بَني ِو َصاَلة  

إذ احلكومااة التنميليااة ليساات ماان التأوياال باال هااي ماان التفسااري؛ أال تاارى ان  ؛مااةهااذن احلكو وبااني وبااذلك يظهاار الفاار  بااني التأوياال 
 فتدبر  األصل على ظاهر ةلالمار  احلاكم، كاالمارات على األصول، ليس تأويال  له بل هو تفسري وحكومة

 قوم إلر غيرهم ال من موضوع إلر آَرمن الجواب: التعدي 
ظان  قوم إى غاريهم ومان شاخص إى آخار، ويف املقاام: التعادي مان إذ غاية ما يفيدن التعدي من ؛ردهذا االعمباض غري وا ولكن

فانااه  (هااان يف غري الظاا)لظاان يف الشاااون االعتقاديااة( إى يفيااد التعاادي ماان )ا ماان دون انسااائر األقااوام الالحقااة، ظاان أولئااك القااوم إى 
تفيااد توسااعة األحكااام يف الشاامول لسااائر األقااوام ال توسااعة معاااو األحكااام أو  تنقاايح مناااط وقياااب، وبعبااارة أخاارى: روايااات امااري

ان ا ذلاك، بال ال تفياد وويال الم العهاد إى الم امانس إذ لايس موضاوعها ومصابه ، أي اهنا، مثال ،إى موضوعات أخرى موضوعاهتا
 أي مهما كان معىن الالم عهدا  أو جنسا  فانه جاٍر يف سائر األقوام  ،على ما للظن من معىن مرادموضوعها ممبتا 
من سورة النجم( وإن أمكن االعمباض علاى االساتدالل  اا نظارا  ألهناا ال تتضامن كاربى كلياة  32بان هذن الآية )الا :وقد يعتر 

ِإن  يَنتَِّبع ننوَن ِإالَّ الظَّنننَّ َوِإنَّ الظَّنننَّ ال ماان السااورة نفسااها( تتضاامن الكااربى الكليااة بوضااوح إذ ورد  32) قاادح الظاان، لكاان الآيااةتفيااد 
َفن      فلئن كان   ِمَن ال َحق  َشي ْا    ين غ ني َوْل األ  الظَّننَّ ِإنَّ خربيا  والضمري يعاود لقاوم حماددين فاان   ِإن  يَنتَِّبع وَن ِإالَّ الظَّنَّ َوما تَنو 

 ال شك يف اهنا كربى كلية فتفيد ان الظن بطبعه كذلك  وسيأيت امواب عن ذلك بنذن اهلل تعاى  ِمَن ال َحق  َشي ْا    ال ين غ ني
 وصلر اهلل ىلر محمد واله الطيبين الطاهرين

 
   اَلةِ أ ِمر ت  ِبم َدارَاِة النَّاِس َكَما أ ِمر ت  بَِتب ِليِغ الر سَ  :رسول اهلل  قال

  (42: وف العقول)
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