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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
(19) 

َ مرا كقوله تعاىل:   تأيت ملعىن البدلية، ِمن  ويشهد للكل ان الثالثة: سبق: ) ْنيا ِمن  اآْلِخرر ِة  ياِة الدُّ أ  ر ضيُتْم بِاْلح 
َِررَ اآْلِخررر ِة ِ       يرر    ْنيا  يرراِة الرردُّ ررْم ِمررن  ال  ررِ  و أي بدددل ارخددرة (1)م ترراُ  اْلح  َُ ُِ َُْم ال   أ اْل  ْم أ ْمررواُل َُ ْ رريرْ   َ ل ررْن ُُرْنيِرر

ْيئا   ا ان يصح وضع بدالً أو بدياًل، مكاهنا، واألصل يف من وإن كان ابتداء الغاية بدالً عن اهلل تعاىل، وعالمته أي (2)ش 
إال اهنا غري ممكنة يف ارية، فالبدلية هي الظاهرة مدن بدني املعدال الباقيدة )وهدي أربعدة عشدر معدىن مكدر  لدد مادن( بدل الظداهر 

)ان الظدن ال يغدب بددالً عدن احلدق  يقدال:بدان  عدم صحة املعال األخرى، ويصح وضع كلمة بدل يف ارية عوضاً عدن مادن
 .(3)/ بديالً عن احلق أبداً / شيئاً( واهلل العامل(

 معانَ ِمن الخمسة ْشرة    البدلية صحةْدم 
وضيح : ِِ ل رْي   ِمرن  اْلم ْسرِ ِد   ُسْبحان  ال ري  أ ْسرر قوله تعداىل كان املعىن املعروف لد)مان( هو ابتداء الغاية   اُل ِبع ْبرِد

ْول ر ُ  يرا ح  رراِم ِ ل را اْلم ْسرِ ِد اأْل ْ   را ال رري  بار َْ رر     ِ ن  الظ رن     ُرْنيرَوهدو غدري حمتمدل يف قولدده تعداىل  (4)اْلح  ِمرن  اْلح 
ْيئا   ِ ن  الظ رن     ُرْنيرَويف آية أخدرى  (5)ش  رْيئا    ال  ر   ش  ال  بدل ال وهده لدهذ إم فانده غلدأ أو بتكلدد شدديد (6)ِمرن  اْلح 

 .ميكن وضع )ابتداء( موضعها أبداً 
َُْم م ْن َ   م  ال   ُ التبعيض كقوله تعاىل:  :هامعاني المن وهو غري حمتمل يف  (8)ح ت ا ُُرْيِفُقوا ِمم ا ُُِحبُّون  و (7)ِميرْ

 مسدها يف آية الظن. (بعض)ارية أيضاً إم ال ميكن ن تسد 

                                                           

 .38سورة التوبة: ارية  (1)
 .17واجملادلة: ارية  116و 11سورة آل عمران: ارية  (2)
 الدرس السابق. (3)
 .1ء: ارية سورة اإلسرا (4)
 .36سورة يونس: ارية  (5)
 .28سورة النجم: ارية  (6)
 .253سورة البقرة: ارية  (7)
 .22سورة آل عمران: ارية  (8)



 ه1444ربيع اآلخر /  4األربعاء . .................................................................... (1171) (الظنصول: مباحث )األ

2 

 

رامعانيها: بيان اجلنس كقوله تعاىل:  المن َ ر  ُمْمِسر   لَ  رة   ِِ ال  رُ  لِ ي راِم ِمرْن ر ْحم  رْ  ِمرْن و (1)ما  ر ْفرت  مرا نر ْيس 
ر    و (2)آ  ة   ِ ْسرت برْ َ ب  ال  ر ْ ب ُسون  ثِيابا  ُخْضرا  ِمْن ُسرْيُدم  ال  وهداا املعدىن أيضداً غدري  (3)ُ ح   ْون  َيَا ِمْن أ سااِلر  ِمْن ذ 

  يوهد ما ميكن ان يكون بيان له.حمتمل يف آية الظن السابقة بل ال
ِخُ وا نارا  معانيها: التعليل كقوله تعاىل:  المن ِْ َ ُأ ْم ُأْغرُِ وا  َِ   (4)ِمم ا خ طيئاُِ

ي ُم(.  و)يُدْغضا نَي يَدْبَتسا  َحَياًء َويُدْغَضى ماْن َمَهابَتاها *** َفَما ُيَكلَُّم إالَّ حا
 .ة( )بسبب( مسدهلّ بعا ّد )وهاا املعىن أيضاً غري حمتمل إم ال ميكن ان يس

وعلى، وكوهنا للفصل أو للغاية أو توكيد العموم أو  اوَربّ كما ال حيتمل فيها سائر املعال ككوهنا مرادفة الباء وعن ويف 
 .فلم يبق إال البدلية اليت عالمها صحة وضع بدل / بديالً مكاهنا كما سبق (5)التنصيص عليه
وقددد سددبق  ،امددنهميددة تددارة يكددون موضددوعياً وأخددرى اريقيدداً ورالاددة  مددالً مددردداً بيان الظددن يف اريددا  الكر  :ب َمررا سرر

ْيئا    ِ ن  الظ ن     ُرْنيَبدالتمايل للموضوعي   .منه وللمجمل ِمن  اْلح    ش 
 َ ظن الطر قلنماذج 

 :دةوبقي ان منال للطريقي تتميماً للفائ
ْ      ال مرا ن رر : قولده تعداىل ملك َمن راِذبين  ل ُكرْم  َ ْضر   ب رْ  ن ظُريُُّكْمَ  واضدح اهندم الحظدوا الظدن ومدن ال (6)ْييرا ِمرْن 

 اريقياً ومرآة وكاشفاً عن الواقع بزعمهم.
را ُر ْعم  ُرون  قوله تعاىل  :المي  ثيرا  ِمم  ْيُتْم أ ن  ال        ر ْع  ُم َ  والظداهر ان كادرياً مدنهم كدان متيقنداً بدالك   (7)ال لِكْن ظ ير 
فاندده اريقددي، ويدددل عليدده أيضدداً اهنددم كددانوا إما  أي  كمددا سددبق، وعلددى   املهكاددري مددنهم ًاندداً بددالك، والظددن يشددم  كددانكمددا  

انده أيضداً اهلل تعداىل  يفارادوا فعل القبيح ألقوا على أصنامهم ما يغطيها كي ال تنظر إليهم يف حالة املعصية! فكان يظندون 
را ُر ْعم  ُرون   )، ويف تفسري الصدايفال يعلم كارياً مما يعملون ثيررا  ِمم  ْيرُتْم أ ن  ال  ر      ر ْع  رُم َ  *: فلدالك اهدمتأ   ال لِكْن ظ ير 

 على ما فعلتم.

                                                           

 .2سورة فاار: ارية  (1)
 .112سورة البقرة: ارية  (2)
 .31سورة الكهد: ارية  (3)
 .25سورة نوح: ارية  (4)
 مان(.حرف ) 334ص 1راهع مغب اللبيب ج (5)
 .27سورة هود: ارية  (6)
 .22سورة فصلت: ارية  (7)
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عضدداءكم تشددهد عنددد ارتكدداب الفددواح  لافددة الفضدداحة، ومددا ًننددتم أن أ (1)وقيددل: معددىن اريددة كنددتم تسددتمتون الندداس
وقيل: بل معناه وما كنتم تمتكون املعاصي حارا أن تشهد علديكم هدوارحكم  دا ألنكدم مدا  .(2)عليكم، فما استمت  عليها

ويف  (4)((3)تظنون ملك، ولكن ًننتم أن اهلل ال يعلم كاريا مما تعملون، جلهلكم باهلل فهان عليكم ارتكاب املعاصي لالك
ثيرا  ِمم ا ُر ْعم ُ ون  ال لِكْن ظ  تبيني القرآن ) ْيُتْم أ ن  ال        ر ْع  ُم َ   .(5)يف السّر فلالك اهمتأ  على ما فعلتم( ير 
رراقولدده تعدداىل  الميرر : َُم  املسددتند إىل الظددواهر  ، فدد ن أريددد بظندده (7)اريقدديفاندده  (6)ال  ررال  لِ  رري  ظ ررن  أ ن ررُ  نرراج  ِميرْ

أي الراهح أو كان مردداً بينه وبني اليقدني غدري العيدال، وإن أريدد الظدن املسدتند إىل الطبيعية كان من الظن باملعىن األخص 
 الوحي أو إلقاء امللك كان من اليقني.

َُْم ُمواِ ُعوَابقوله تعاىل: ، أيضاً  ميال للظن الطريقي ال د َ ظ يُّوا أ نر  فقد يقال اهنم ًنوا  (8)ال ر أ   اْلُمْ رُِمون  الي ار  
بالك أي باملعىن األخص، مع احتماهلم اخلالفذ ألملهم برمحة اهلل الواسعة وانده قدد يغفدر هلدم، ولكدن ملدك وإن صدح يف 

ْ ْيَا م ْ رَِا  حّد ماته إال ان ًاهر آخر ارية الكرمية على خالفه  فاً ًاهرياً غري رمحة ر صم)بدإال ان يؤول  ال ل ْم   ِ ُدالا 
را الظاهر بل تكفي رواية التوحيد عن أمري املدؤمنني  خالفكنه ل اهلل( ِ اِخُ وَ  رْم  َُ ويف االحتجداج  (2) ر ْعِيَ أ  ْرق ُيوا أ نر 
َِِر   ِقييا  ال ذ ِل    ر ْولُُ   عنه  ا َُْم ُمواِ ُعوَراال   ْد   ُكوُن بر ْعُض ظ ن  اْلك  َ ظ يُّوا أ نر  ْ  أ  ْرق يُروا أ   ال ر أ   اْلُمْ رُِمون  الي ار  

ا َُْم ُمو اِ ُعوَ   .(11)أ نر 
رِيبا  ونظدري هداه اريدة الكرميدة قدول اهلل تعداىل  ْ   را ال  رِ  َ  نْرُل ال اْلِ رنُّ  يف احتمددال  (11)ال أ ن را ظ ير ي را أ ْن ل ررْن ُر ُقرول  اْسِ

 .وبعض الروايا  الكرمية، من قبل الوههني إال ان األًهر إرادة اليقني يف اريتني كما عليه املفسرون
 

                                                           

 ون من الناس ".هكاا يف األصل، والصحيح: " كنتم تسمت  (1)
 .8، س 347، ص 2قاله البيضاوي يف تفسريه أنوار التنزيل: ج  (2)
 .14، س 11، ص 11 - 2قاله الطربسي يف تفسريه  مع البيان: ج  (3)
 .333ص 6الفيض الكاشال، التفسري الصايف، دار الكتب اإلسالمية د اهران، ج (4)
 .422ص، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع د بريو ، السيد حممد احلسيب الشريازي، تبيني القرآن (5)
 .42سورة يوسد: ارية  (6)
 الظن الراهح. أمسواء أريد اليقني  (7)
 .53سورة الكهد: ارية  (8)
 .267الشيخ الصدوق، التوحيد، مؤسسة النشر اإلسالمي د قم، ص (2)
 .251ص 1، جأبو منصور أمحد بن علي الطربسي، االحتجاج، نشر املرتضى د مشهد املقدسة (11)
 .5سورة اجلن: ارية  (11)
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 ظن الم م نموذج ل 
رير ُقوُل ال ري ن  أ ْشرر َُوا ل رْو شراء  أيضاً باال آخر وهو قوله تعاىل:  ، وهو القسم الاالث،وال بأس بان منال للمجمل س 

 َْ ر يا ال   آباُؤنا ال   ح ر ْميا ِمْن ش  ريا  ُر ْ  ال  ُ  ما أ ْشر َْ ت را ذا ُروا ب ْأس  ْم ح  َِ ري    ال ري ن  ِمرْن  ر رْبِ  ريِل   َ  ْم ِمرْن  ء  َ  َُ ْيرد  ِْ رْ    َ
ِ ْن أ نْرُتْم ِ    ُ ْخُرُصون   ْ م  َر ُتْخرُِجوُِ ل يا ِ ْن ُر ت ِبُعون  ِ    الظ ن  ال  ِْ(1). 

كمدا عليده املفسدرون ممدن   ،بتكدابون ُ ْخُرُصرون  فان الظن هنا حيتمدل ان يكدون املوضدوعي وملدك بنداء علدى تفسدري 
ررررا  يعقددددل ان يكونددددوا ًددددانني نعددددم يعقددددل كددددوهنم معتقدددددين إم إم مددددع كددددوهنم كددددامبني ال ،وهددددد  كلمددددا م ررررُدالا بَِ ال ج ح 

َُْم ظُْ مررا   ق ي ْتَا أ نْرُفُسرر ، أو علددى سددبب اً عيموضددو فيكددون ولكددن ال مندداص حينئددال مددن محددل الظددن علددى املعتَقددد  (2)ال اْسررتر يرْ
 )اهنم بشيئة اهلل تعاىل وقهره أشركوا وحّرموا(. :مالظن وهو قول ارباء هل

بتحدسددون فددان احلدددس هددو احلدددس  ُ ْخُرُصررون  يف الظددن ان يكددون الطريقددي وملددك بندداء علددى تفسددري حيتمددل  كمددا
 ناشئ من احلدس.أي بالواقع فيكون الظن هو الظن بالواقع ويكون حتدسون تفسرياً للظن أي ان ًنهم حدسي 

 الظن حقيقة ذات جيبتين
الظددن مددن احلقددائق ما  اجلنبتددني إم اندده صددفة حقيقيددة  سددبق ان الظددن اريقددي وموضددوعي، وملددك ألن مز ررد   ضررا :

ى، فقدد املدؤدّ ق و ملتعلَّدمدن ههدة، كمدا ان لده ههدة الكاشدفية عدن ا ((3)قائمة بالنفس )أو هو إضافة، أو هو انفعال قائم  ا
وقددد  ،عياً يالحد  بددا هددو هددو ومدن ههددة كددون صددفة أو انفعدداالً فيحمدل عليدده أمددر أو يمتتددب عليدده حكدم فيكددون ًندداً موضددو 
اريقيداً، أو  –يالح  من ههة كونه كاشفاً عن املؤّدى فيكون اريقياً، وقد يالح  من  موع اجلهتدني فيكدون موضدوعياً 

 اريقياً. –صفتياً 
 الص ا اهلل ْ ا محمد الال  الطيبين الطاَر ن

 
ََِ الي اِر أِل ن  نِي اُِ  : الصادقاإلمام  قال ُ  الي اِر  َْ ا أ ْن  ر ْعُ وا ِ ن م ا ُخ  د  أ   َ َِي نْري ا أ ْن ل ْو ُخ  ُدالا  ََِ الدُّ ان ْت  ْم َ  َِ

ا أ ْن  ،ال     أ ب دا    َ َِي نْري ا أ ْن ل ْو بر ُقوا  ََِ الدُّ ان ْت  ْم َ  ي ِة أِل ن  نِي اَُِِ ََِ اْل   ي ِة  ُ  اْل   َْ ِ ن م ا ُخ  د  أ   ، ُِطيُعوا ال     أ ب دا  ال 
ِء ثُم  ُ     ر ْول ُ  ُر ع ال ا َ ِبالير ي اِت خُ  ُؤ    َ ِء ال  ُؤ    َ ْ  ا  د   َِ  ِت ِ   ُ ْ  َُ ٌّ  ر ْعم ُ       ْ   ا نِي ِت ِ  :  ال   شا

 (85ص 2الكايف: ج)
                                                           

 .148سورة األنبياء: ارية  (1)
 .14سورة النمل: ارية  (2)
(3)   

  مررررررررررررررررررررررن ُ رررررررررررررررررررررر  أن َررررررررررررررررررررررَ جيسرررررررررررررررررررررر  أ رررررررررررررررررررررروال
 

،  ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراَة ، أال انفعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال    ُ َيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
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