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ملخص البحث :
الشــــریعة یهــــدف البحــــث إلــــى تســــلیط الضــــوء علــــى (أحكــــام الظــــن وألفاظــــه وأقســــامه فــــي

اإلســالمیة) وقــد اعتمــد الباحــث علــى مــنهج ألتأصــیل الشــرعي التحلیلــي فــي تناولــه للنصــوص فــي 

القـــرآن والســـنة،وقد قـــدم الباحـــث بحثـــه علـــى شـــكل أربعـــة مباحـــث حیـــث تنـــاول فـــي المبحـــث األول 

تعریف الظن في اللغة واالصطالح والمبحث الثاني في بیان مفهوم ألفـاظ الظـن فـي القـران الكـریم

فـي بیـان الحكـم الشـرعي وكان المبحث الثالث بیانًا لألحادیـث الـواردة فـي الظـن ثـم المبحـث الرابـع

للظن وأقسامه ثم ذكر نتائج البحث كما هو موضح في ثنایاه.

The Judgment of conjecture and its division in
Islamic Sharia

Lecturer. Abdulsalam Ibrahim Majid
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Abstract:
The research focuses on (The Judgment of conjecture and its

division in Islamic Sharia) .The researcher dependant analyses method in

treating with verses of Holy Quran and AL- Sunna .

The research includes four aspects , the first one is dealing with

declare the meaning of conjecture , while the second is dealing whit the

concepts of conjecture in Holy Quran , So the third is dealing with

Hadeeth of the prophet(P.B.U.H) , and last one is dealing with Judgment

of conjecture , and finally, the results of the research.
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المقدمة
الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على سید المرسلین ، وعلى آله الطاهرین 

واقتفى أثرهم إلى یوم الدین وبعد :وصحبه الغر المیامین ومن سار على نهجهم

جتمع الى صیانة حرمات األشخاص وكراماتهم فقد وضع اإلسالم نظاما قیمًا دعا فیه الم

وحریاتهم فعلم الناس كیف ینظفون مشاعرهم وضمائرهم، في أسلوب مؤثر عجیب فقال اهللا 

ْم ُضكُ َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْجتَِنُبوا َكِثیًرا ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَُّسوا َوال َیْغَتْب َبعْ َیاتعالى(

نهبًا لكل ما یهجس فیها حول .فاآلیة تأمرهم بإجتناب كثیر من الظن فال یتركوا نفوسهم)١()َبْعًضا

وما دام النهي منصبًا )ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ اآلخرین من ظنون وشبهات وشكوك وتعلل األمر:(

للضمیر هو اجتناب الظن على أكثر الظن والقاعدة إنَّ بعض الظنَّ إثٌم ، فإن إیحاء هذا التعبیر

.)٢(السيء أصًال ، ألنه ال یدري أيُّ ظنونه تكون إثماً 

: أن للشیطان مداخل عدة فمنها سوء الظن بالمسلمین واحتقار غیرهم، وقد ذكر الغزالي

واالنتقاص منهم ،فیجب االحتراز عن ظن السوء وعن تهمة األشرار، فإن األشرار ال یظنون 

انه خبیث في فمهما رأیت إنسانًاً یسيء الظن بالناس طالبًا للعیوب فاعلمبالناس كلهم إّال الشر

الباطن،وأن ذلك خبثه یترشح منه وٕانما رأى غیره من حیث هو، فإن المؤمن یطلب المعاذیر ، 

)٣(والمنافق یطلب العثرات والعیوب

ربى وكیفوالمتأمل في القران الكریم و المتفحص في سیرة النبي الكریم محمد 

أصحابه وكیف بین لهم خطورة مسألة سوء الظن والتحرز من التهمة ووصفه الظن بأنه اكذب 

الحدیث لما یترتب علیه من الوقوع في المهالك من الغیبة والوقوع في حرمات الناس والخوض 

في أعراضهم ............ الخ

ثار هامة جدا في وألهمیة دراسة(الظن) في الشریعة اإلسالمیة وما یترتب علیه من آ

نفس الظان والمظنون به ، فقد حاولت تسلیط الضوء علیه وتأصیله تأصیًال شرعیًا .

فرضیة البحث
إن الذي ینظر في واقع الناس بشكل عام یجد فیه كثیرا من العداوات والبغضاء تحصل 

ضنا فیه بسبب ما یجلبه الظن من آثار سیئة ومفاسد كبیرة ، بحثنا في هذا الموضوع الذي عر 

اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة محاولة للحد من هذه الظاهرة أو التقلیل منها والتحذیر من 

اآلثار المترتبة علیها ، فقد أوجب اإلسالم التثبت في كثیر من القضایا وعدم المسارعة في الحكم 

بعة شهود لما على األشخاص فلذلك شدد في مسألة الشهود في الزنا وأن ال یقل عددهم عن أر 

لألعراض من أهمیة في التشریع اإلسالمي والتي تعد من الضرورات الخمس ولذلك إذا قل العدد 

عن أربعة یجلدون حد القذف ، فقد أوردنا اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة والتي تبین كیفیة 
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.التعامل مع الظن ولذلك قد یكون حكمه واجبًا أو محرمًا أو مباحًا 

البحثأھداف
أحكام الظن وألفاظه وأقسامه في الشریعة اإلسالمیة) من خالل عرض (یهدف البحث

اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة وأقوال الفقهاء والمفسرین إلى بیان الحكم الشرعي للظن وبیان 

أقسامه ومفهومه للوقوف على حقیقة الظن ودوافعه ثم غایاته وأهدافه وأثر ذلك في الجانب 

ملي في حیاة المسلم ومعرفة حكمه الشرعي من حیث الوجوب والحرمة والجواز. الع

أن یوفقنا الى الخیر والصواب فما كان فیه من صواب فمن وفي الختام أسأُل اهللا 

اهللا وما كان فیه من خطأ فمني ومن الشیطان ورحم اهللا من دلنا على خطئنا ، وآخر دعوانا أن 

والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه الحمد هللا رب العالمین 

أجمعین . 

مفھوم الظن لغة واصطالحا:األولالمبحث 
الرجل المتهم والظنة  نالظن: أصله ظنن،وقد یوضع موضع العلم والیقین،والظنی الظن لغة :

من إحدى النونات یاءا. التهمة والجمع: الظن، والتظني :إعمال الشيء وأصله التظنن أبدل 

ومظنة الشيء موضعه ومألفه الذي یظن كونه فیه ، والّدْین الظنون الذي ال یدرى أیقضیه 

. وذكر الفراهیدي أن الظنین:المعادي وأظطننت افتعلت والظنون:الرجل السیئ )٤(صاحبه أم ال)

عنده فصیرت التاء الظن بكل أحٍد والظن بمعنى الشك وبمعنى الیقین وتقول: اّطَنْنُت وتظننت

. وقال ابن منظور: وقد جاء الظن بمعنى )٥(طاءا ثم أدغمت الظاء في الطاء حتى حسن الكالم

.)٦(العلم

. وعرفه ابن العربي: )٧(الظن اصطالحا : اسم لما یحصل من أمارة ومتى قویت أدت إلى العلم

. وعرفه زكریا األنصاري : )٨(إن حقیقة الظن تجویز أمرین في النفس ألحدهما ترجیح على اآلخر

.)٩(الظن هو الطرف الراجح من التردد بین أمرین

متعلقة بالظن : هناك مجموعة من أأللفاظ من المستحسن ذكرها حتى نتبین من خاللها  ألفاظ

حقیقة الظن ثم اإلشارة إلى الفرق بین هذه األلفاظ سواء من حیث مرادفاتها أو إعطاؤها المعنى 

  : هذه األلفاظالنقیض للظن فمن 

. وٕاصطالحاً )١٠(لیقین لغًة: َیِقَن األمر كفرح وتیقنه وأستیقنه به علمه وتحققه والیقین إزاحة الشكا

.)١١(: اعتقاد جازم ال یقبل التغیر من غیر داعیة الشرع

َشّكًا نقیض الیقین وجمعه ُشُكوك وقد َشَكْكُت في كذا وَتَشكَّْكُت وَشكَّ في اَألمر َیُشكُّ الشك لغة : 

.)١٣(واصطالحًا : هو ما استوى طرفاه.)١٢(وَشكََّكه فیه
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.وٕاصطالحًا : انتفاء العلم بالمقصود بأن لم )١٤(الجهل لغًة: جهله كسمعه جهًال وجهالًة ضد َعِلَمهُ 

یدرك أصًال وهو الجهل البسیط أو أدرك على خالف هیئته في الواقع وهو الجهل المركب ألنه 

ل المدرك بما في الواقع وجهله بأنه جاهل به كاعتقاد الفلسفي قدم تركب من جهلین جه

.)١٥(العالم

.)١٦(الوهم لغًة : توهم الشيء تخیله جمعه أوهام من خطرات القلب

.)١٧(واصطالحًا : مرجوح طرفي المتردد فیه

.)١٨(الهوى لغة : سقط من علٍو إلى سفٍل والهوى المیل ویكون في الخیر والشر جمعه أهواء

.)١٩(واصطالحًا : میل القلب إلى ما یستلذ به

إن الشك استواء (:وهناك فرق لغوي بین الظن والشك أورده العسكري في فروقه فقال

طرفي التجویز، والظن رجحان احد طرفي التجویز، والشاك یجوز كون ما شك فیه على إحدى 

تاج في طلب الشك إلى الظن،والعلم الصفتین ألنه ال دلیل هناك وال أمارة لذلك كان الشاك ال یح

وغالب الظن یطلبان بالنظر وأصل الشك في العربیة من قولك : شككت الشيء إذا جمعته بشيء 

تدخله فیه ، والشك هو اجتماع شیئین في الضمیر، ویجوز أن یقال الظن قوة المعنى في النفس 

بین النقیضین من غیر تقویة من غیر بلوغ حال الثقة الثابتة ولیس كذلك الشك الذي هو وقوف 

أحدهما على اآلخر .

وكما أّن هناك فرقًا بین الظن والجهل : إن الظن یجوز أن یكون المظنون على خالف 

: إّن الجاهل یتصور ما هو ظنه وال یحققه ، والعلم یحقق المظنون.والفرق بین الظن والجهل

ان قد یضطرب حاله فیه ألنه غیر نفسه بصورة العالم ، وال یجوز خالف ما یعتقده ، وٕان ك

وكما أّن هناك فرقًا بین الظن والحسبان : فإن بعضهم ساكن النفس الیه ، ولیس كذلك الظان . 

قال : الظن ضرب من االعتقاد، وقد یكون ُحسبان لیس باعتقاده ، اال ترى أنك تقول : احِسُب 

وأصل الُحسبان من الحساب ه حي .أن زیدًا قد مات ، وال یجوز أن تعتقد أنه مات مع علمك بأن

تقول : أحِسبه بالظن قد مات كما تقول : أعُدُه قد مات ، ثم كثر حتى سمي الظن ُحسبانًا على 

.)٢٠(جهة التوسع وصار كالحقیقة بعد كثرة االستعمال

مفھوم ألفاظ الظن في القرآن الكریم:المبحث الثاني
بأنه قد تناول الفاظ الظن وبصیغ مختلفة ، وقد إن الناظر في ایات القرآن الكریم یجد 

ذكر المفسرون لهذا اللفظ معان متعددة وحسب مناسباته وسیاقاته .

. وبعد )٢١(فقد ورد لفظ الظن ومشتقاته في القرآن الكریم في ثمانیٍة وخمسین موضعاً 

هم اهللا أن الوقوف على تفسیر اآلیات التي ورد فیها لفظ الظن تبین من أقوال المفسرین رحم

تفسیر الظن یأتي على معاٍن عدة منها : 
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. قال القرطبي )٢٢()َأال َیُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهْم َمْبُعوُثونَ الیقین والعلم الجازم كما في قوله تعالى (

ْم َوَأنَُّهْم الَِّذیَن َیُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمالُقو َربِّهِ .وكذلك جاء على هذا المعنى قوله تعالى()٢٣(: أال یوقن أولئك

َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما .وقوله تعالى()٢٥(. قال الطبري والقرطبي:الظن هنا بمعنى الیقین)٢٤()ِإَلْیِه َراِجُعونَ 

. قال ابن عمرو والفراء الظن معناه أیقن ألنه ال یجوز )٢٦()َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَنابَ 

َوَذِلُكْم . وكذلك جاء على هذا المعنى قوله تعالى ()٢٧(كون الظن اال بمعنى الیقینفي المعاین أن ی

. نقل القرطبي عن قتادة بأن الظن )٢٨()َظنُُّكْم الَِّذي َظَننُتْم ِبَربُِّكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمْن اْلَخاِسِرینَ 

َفال ُجَناَح َعَلْیِهَما َأْن َیَتَراَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُیِقیَما َفِإْن َطلََّقَها.وكذلك قوله تعالى ()٢٩(هنا بمعنى العلم

.)٣١(. قال البغوي : إن علما)٣٠()ُحُدوَد اللَِّه َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه ُیَبیُِّنَها ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ 

ُموَسى َفَأطَِّلَع ِإَلى ِإَلهِ الشك : جاء تفسیر لفظ الظن بمعنى الشك كما في قوله تعالى (

.قال القرطبي وٕاني ألظن موسى كاذبًا في ادعائه إلهًا دوني وٕانما أفعل ما )٣٢()َوإِنِّي َألَُظنُُّه َكاِذًبا

َوَما َأُظنُّ .وعلى ذلك جاء قوله تعالى()٣٣(أفعل إلزاحة العلة وهذا یوجب شك فرعون في أمر اهللا

.)٣٥(ساعة وهو غیر موقن أنه راجع إلیه. قال الطبري شكه في قیام ال)٣٤()السَّاَعَة َقاِئَمةً 

َوَرَأى اْلُمْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأنَُّهْم ُمَواِقُعوَها َوَلْم (التحقق : وقد ورد بهذا المعنى كما في قوله تعالى

. قال ابن كثیر : لما رأى المجرمون النار تحققوا ال محالة أنهم )٣٦()َیِجُدوا َعْنَها َمْصِرًفا

.)٣٧(وهامواقع

.قال القرطبي :)٣٨()َذِلَك َظنُّ الَِّذیَن َكَفُرواكما ورد بمعنى الحسبان كما في قوله تعالى(

.)٣٩(أي حسبان الذین كفروا أن اهللا خلقهما باطالً 

وبعد الوقوف آلیات القرآن الكریم في لفظ الظن وتفسیره تبین لنا بأن مراتب البحث 

راتب ثالثة ، العلیا والوسطى والدنیا وذلك بحسب مستوى إلى ماإلنساني عن الحقائق ینقسم

األدلة واألمارات التي أوصلت إلى هذه النتائج وسوف نعرج على بیان كل مرتبة بشيء من 

االختصار.

أوالً. المرتبة العلیا : 
التي ال یخالطها أي احتمال ألن العلم بها استقر عند جمیع الناس )مرتبة الیقین(وهي 

.)٤٠()َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َیْأِتَیَك اْلَیِقینُ ًت قال تعالى (مثل المو 

له ملكوت السموات حینما كشف اهللاوكذلك ما جرى لنبي اهللا ابراهیم 

.)٤١()َوِلَیُكوَن ِمْن اْلُموِقِنینَ َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهیَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواألْرضِ واألرض، قال تعالى (

عنه بأنباء سبأ قال له فیما حكى اهللا ولما جاء طیر الهدهد یخبر سلیمان 

وذلك أن خبره قد .)٤٢()َفَمَكَث َغْیَر َبِعیٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َیِقینٍ (

كان مستندًا إلى مشاهدة وسماع ُمباِشرین.
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لة العقیدة یجب أن یصل المرء إلى مرتبة الیقین ومن ذلك المشاهدات وكذلك في مسأ

َوِفي (. قال اهللا تعالى )٤٣(الكونیة في السموات واألرض فهي دعوة إلى اإلیمان واألخذ بالیقین

.. وكذلك التفكر في المخلوقات ونعم اهللا )٤٤()اَألْرِض آَیاٌت ِلْلُموِقِنینَ 

ثانیا. المرتبة الوسطى : 
یصح االعتماد علیها عقًال وشرعًا في كثیر من األمور وهي مرتبة الظنون الراجحة والتي

، فیصح االعتماد علیها في تسییر أعمال الحیاة وفي اكتساب الرزق ، وفي تحصیل النظریات 

العلمیة ذات اآلثار العملیة وفي أسالیب التربیة والتعلیم ، وفي استنباط األحكام الشرعیة ، وفي 

َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكْم اْلُمْؤِمَناُت َیا(لحكم والقضاء ، والتبرئة واإلدانة ویشهد لهذا قوله ا

اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم ِبِإیَماِنِهنَّ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفال َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلى

وُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ وَال ِحلٌّ َلُهْم َوال ُهْم َیِحلُّوَن َلُهنَّ َوآُتوُهْم َما َأنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَلْیُكْم َأْن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آَتْیُتمُ 

ُم اللَِّه َیْحُكُم َبْیَنُكْم َواللَُّه َعِلیٌم اْلَكَواِفِر َواْسَأُلوا َما َأنَفْقُتْم َوْلَیْسَأُلوا َما َأنَفُقوا َذِلُكْم ُحكْ ُتْمِسُكوا ِبِعَصمِ 

. فقد جعل اهللا من العلم غلبة الظن التي تحصل بامتحان هؤالء المهاجرات ، والتي )٤٥()َحِكیمٌ 

في اآلیة الكریمة من ترجح أنهّن مؤمنات فنجري علیهّن أحكام اإلسالم التي ذكرها اهللا

.والنفقة وغیرهاعدم الحل والنكاحاألحكام الشرعیة من 

المرتبة الدنیا :. ثالثا
وهي المرتبة التي توضع موضع االختبار والتجربة والدراسة ومتابعة البحث اذ هي في 

َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن َیا(مرتبة الشك فیجب االحتیاط عند الوقوف معها ویدل على ذلك قوله تعالى 

.)٤٦()ُنوا َأْن ُتِصیُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِمینَ َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفتََبیَّ 

ومن أمثلة الظنون المرفوضة في منهج البحث العلمي الذي رسمه اإلسالم للناس ظنون 

ِبیِل اللَِّه ِإْن َوإِْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي األْرِض ُیِضلُّوَك َعْن سَ (أكثر أهل األرض قال اهللا تعالى

. قال ابن كثیر:وهم في ضاللهم لیسوا على یقین من )٤٧()َیتَِّبُعوَن ِإال الظَّنَّ َوإِْن ُهْم ِإال َیْخُرُصونَ 

وذلك ألن الناس یتأثرون بأوهامهم، ویندفعون )٤٨(أمرهم وٕانما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل

.)٤٩(وراءها كأنها حقائق
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لظن في السنة النبویةا:المبحث الثالث
بعد أن تطرقنا إلى بیان معنى ألفاظ الظن في القران الكریم و بما ذكره المفسرون 

علماء الحدیث لهذا الموضوع في كتب بوب(رحمهم اهللا) نشیر إلى الظن في السنة النبویة ، فقد 

ینهى عن اإلمام البخاري في صحیحه لموضوع الظن بابا بعنوان (ما منهمالحدیث النبوي ف

) وبابا آخرَیا(وبابا بعنوان )٥٠(التحاسد والتدابر) بعنوانَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْجتَِنُبوا َكِثیرًا ِمَن الظَّنِّ

(أنا عند في الحدیث القدسي)ویحذركم اهللا نفسه( ابابوفي كتاب التوحید )٥١((ما یجوز من الظن)

صفة و في صحیحه لهذا الموضوع ، في كتاب الجنة كما بَوب اإلمام مسلم )٥٢( )ظن عبدي بي

وفي كتاب البر والصلة واآلداب (باب تحریم الظن)٥٣( (باب األمر بحسن الظن)نعیمها

وكذلك اإلمام الترمذي فقد بوب لذلك بعنوان (باب حسن الظن )٥٤( )والتنافس والتناجشوالتجسس

ابن واإلمام)٥٦(بابا في الظن داود اإلمام أبوو  )ما جاء في ظن السوء(بابا بعنوان و  )٥٥( )باهللا

.)٥٧(ماجه

فمن األحادیث التي وردت في الظن : 

ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي َوَأَنا َأَنا(َیُقوُل اللَُّه َتَعاَلى َقاَل النَِّبيُّ :َقالَ َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 

َخْیٍر  ألَذَكْرُتُه ِفي مَ  ألِسِه َذَكْرُتُه ِفي َنْفِسي َوإِْن َذَكَرِني ِفي مَ َمَعُه ِإَذا َذَكَرني َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنفْ 

ْبُت ِإَلیْ  ْبُت ِإَلْیِه ِذَراًعا َوإِْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِذَراًعا َتَقرَّ ِه َباًعا َوإِْن َأَتاِني َیْمِشي ِمْنُهْم َوإِْن َتَقرََّب ِإَليَّ ِبِشْبٍر تََقرَّ

)٥٨( )َلةً َأَتْیُتُه َهْروَ 

)ِإیَّاُكْم َوالظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِدیثِ (:َقالَ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه :ْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ع
)٥٩(

ِفي َنْخِل اْلَمِدیَنِة َمَرْرُت َمَع النَِّبيِّ ُیَحدُِّث َعْن َأِبیِه َقالَ َعْن ُموَسى ْبَن َطْلَحَة 

ِء َقاَل َیْأُخُذوَن ِمْن الذََّكِر الَما َیْصَنُع َهؤُ "َأْقَواًما ِفي ُرُءوِس النَّْخِل ُیَلقُِّحوَن النَّْخَل َفَقالَ َفَرَأى 

َتْحِمْل ُیَلقُِّحوَن ِبِه َفَقاَل َما َأُظنُّ َذِلَك ُیْغِني َشْیًئا َفَبَلَغُهْم َفَتَرُكوُه َوَنَزُلوا َعْنَها َفَلْم األنثىَفَیُحطُّوَن ِفي 

َفَقاَل ِإنََّما ُهَو َظنٌّ َظَنْنُتُه ِإْن َكاَن ُیْغِني َشْیًئا َفاْصَنُعوا َفِإنََّما ِتْلَك السََّنَة َشْیًئا َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ 

َجلَّ َفَلْن َأْكِذَب َعَلى َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم َوالظَّنُّ ُیْخِطُئ َوُیِصیُب َوَلِكْن َما ُقْلُت َلُكْم َقاَل اللَُّه َعزَّ وَ 

)٦٠("اللَّهِ 

:َقْبَل َمْوِتِه ِبَثالَثِة َأیَّاٍم َیُقولُ َسِمْعُت َرُسوَل اللَّهِ :َقالَ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه 

)٦١( )ال َیُموَتنَّ َأَحُدُكْم ِإال َوُهَو ُیْحِسُن الظَّنَّ ِباللَِّه َعزَّ َوَجلَّ (

اْدُعوا اللََّه َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن ِباِإلَجاَبِة :(َقاَل َرُسوُل اللَّهِ :َقالَ ُهَرْیَرةَ َعْن َأِبي

)٦٢( )َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ال َیْسَتِجیُب ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل اله

ِة َويـَُقوُل ما َيطُوُف بِاْلَكْعبَ قال رأیت َرُسوَل اللَِّه عبد اللَِّه بن عمروعن 
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َأْطَيَبِك َوَأْطَيَب رَِحيِك ما أَْعَظَمِك َوأَْعَظَم ُحْرَمَتِك َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بيده َحلُْرَمُة اْلُمْؤِمِن 

رًاَوَأنْ أَْعَظُم ِعْنَد اللَِّه ُحْرَمًة مْنك ماله وَدمه  .)٦٣(َنُظنَّ بِِه إال َخيـْ

:َقاَل اللَُّه تََباَرَك َوَتَعاَلى:َیُقولُ وَل اللَِّه َرسُ قال :سمعت عن أنس بن مالك 

َبَلَغْت َیا اْبَن آَدَم ِإنََّك َما َدَعْوتَِني َوَرَجْوتَِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفیَك وَال ُأَباِلي َیا اْبَن آَدَم َلْو (

ُت َلَك وَال ُأَباِلي َیا اْبَن آَدَم ِإنََّك َلْو َأتَْیتَِني ِبُقَراِب اَألْرِض ُذُنوُبَك َعَناَن السََّماِء ثُمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفرْ 

)٦٤()َخَطاَیا ُثمَّ َلِقیَتِني ال ُتْشِرُك ِبي َشْیًئا ألَتَْیُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرةً 

من مغفرة الذنوب فهذه األحادیث یستنتج من مفهومها وفحواها حسن الظن باهللا

وبرحمته، وكذلك بیان حرمة الظن السوء بالمسلم ومكانته عند اهللا باهللا واألمل 

وعدم إساءة الظن به ، وكما سنفصل القول فیه في ثنایا البحث .

المبحث الرابع : الظن أقسامھ وحكمھ الشرعي
بعد أن تطرقنا إلى الكالم عن ألفاظ الظن ومعانیه في نصوص القران و السنة نبین 

الظن باهللا ه إلى األحكام التي تناسبه ، فهناك قسمو الظن وأحكامه عند العلماء ، الذین أقسام

 ، فمنها الواجب ومنها الحرام ومنها المباح والظن بالناس ، فذكروا لذلك األحكام األصولیة

.)٦٥(وحسب الحالة 

الظن الواجب :.أوال
فعل طلب على وجه الحتم (ى الواجب قبل ان نبدأ ببیان حكم الظن علینا ان نبین معن

.)٦٦( )واإللزام

، لما ، فیجب على المسلم أن یحسن الظن باهللا حسن الظن باهللا فمن ذلك

ال یموتن (،قبل وفاته بثالث ، یقول :قال سمعت النبي ثبت في الحدیث عن جابر

.)٦٧( سن الظن باهللا)إال وهو یح(إال وهو یحسن باهللا الظن)، وفي روایة أحدكم

ولما لهذا األمر من أهمیة فقد افرد له مسلم بابًا في صحیحه سماه (باب األمر بحسن 

وحث النووي في شرحه للحدیث أن :هذا تحذیر من القنوط وذكر )الظن باهللا تعالى عند الموت

یعفو و ه یرحمه على الرجاء عند الخاتمة ، قال العلماء : معنى حسن الظن باهللا تعالى أن یظن أن

قالوا: وفي حالة الصحة یكون خائفا راجیا ویكونان سواء وقیل : یكون الخوف أرجح فإذا عنه

عن المعاصي والقبائح  الكف دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه ألن مقصود الخوف :

والحرص على اإلكثار من الطاعات واألعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال ، 

)٦٨( )تحب إحسان الظن المتضمن لالفتقار إلى اهللا تعالى واإلذعان لهفاس

ما رواه البخاري عن أبي هریرة : أنا عند ظن عبدي )حسن الظن باهللا(ویؤید هذا األمر 
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أنا عند ظن عبدي بي) أي قادر على أن اعمل به (ومعنى قوله )٦٩( )بي ، و أنا معه إذا ذكرني

الكرماني : وفي السیاق إشارة إلى ترجیح جانب الرجاء على الخوف ما ظن أني عامل به ، وقال 

وكأنه أخذه من جهة التسویة ، فإن العاقل إذا سمع ذلك ال یعدل إلى ظن إیقاع الوعید وهو 

جانب الخوف ، ألنه ال یختاره لنفسه بل یعدل الى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء ، وهو كما 

)ال یموتنَّ أحدكم إّال وهو یحسُن الظنَّ باهللا(ضر ویؤید ذلك حدیث قال أهل التحقیق مقید بالمحت
َوَظنُّوا َأْن ال َمْلَجَأ ِمْن اللَِّه ِإال ِإَلْیِه)وقال ابن أبي جمرة : المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله ()٧٠(
المغفرة وقیل معنى ظن عبدي بي: ظن اإلجابة عند الدعاء ، وظن القبول عند التوبة وظن )٧١(

عند االستغفار ، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده وقال : ویؤیده 

اْدُعوا اللََّه َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن (َقاَل َرُسوُل اللَِّه :َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقالقوله في الحدیث اآلخر 

قال : ولذلك ینبغي للمرء أن . )٧٢( )ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل الهٍ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ال َیْسَتِجیُب باإلجابة

یجتهد في القیام بما علیه موقنا بان اهللا یقبله ویغفر له ألنه وعد بذلك وهو ال یخلف المیعاد فإن 

اعتقد أو ظن أن اهللا ال یقبلها وأنها ال تنفعه فهذا هو الیأس من رحمة اهللا وهو من الكبائر ومن 

لى ذلك وكل إلى ما ظن كما في طرق الحدیث المذكور (فلیظن بي ما شاء) قال :وأما مات ع

  .)٧٣(والغرة وهو یجر إلى مذهب المرجئةظن المغفرة مع اإلصرار فذلك محض الجهل

:أنه قالعن النبي وحسن الظن باهللا من حسن العبادة وقد روى ابو هریرة 

قال األبادي : حسن الظن أي بالمسلمین وباهللا تعالى من .)٧٤( )حسن الظن من حسن العبادة(

حسن العبادة أي من جملة حسن العبادة التي یتقرب بها إلى اهللا تعالى .

وفائدة هذا الحدیث: اإلعالم بأّن حسن الظن عبادة من العبادات الحسنة كما أّن سوء 

أي وبعضه .)٧٥( )الظَّنِّ ِإْثمٌ ِإنَّ َبْعَض الظن معصیة من معاصي اهللا تعالى كما قال تعالى (

.)٧٦(حسن العبادة

َرْحَمًة فوضع ِللَِّه ِماَئَة َرْحَمٍة خلق ا(یقولفكیف ال یحسن المسلم ظنه بربه والنبي 

.)٧٧( )َوِتْسُعونَ ِتْسَع◌ٌ  اهللا یَتَراَحُموَن ِبَها َوِعْندَ واحدة بین خلقه ِ 

ما روى أنس بن مالك قال :)ومما یؤید هذا األمر أیضا (حسن الظن باهللا

َیا اْبَن آَدَم ِإنََّك َما َدَعْوتَِني َوَرَجْوتَِني :"َقاَل اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى:َیُقولُ َرُسوَل اللَِّه سمعت 

لسََّماِء ُثمَّ اْسَتْغَفْرتَِني ُأَباِلي َیا اْبَن آَدَم َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن ا الَغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفیَك وَ 

ُأَباِلي َیا اْبَن آَدَم ِإنََّك َلْو َأتَْیتَِني ِبُقَراِب اَألْرِض َخَطاَیا ثُمَّ َلِقیتَِني ال ُتْشِرُك ِبي َشْیًئا  الَغَفْرُت َلَك وَ 

.)٧٨(ألَتَْیُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرة

فهذا  )رعیة في نصوص القرآن والسنةالعمل باألحكام الش(ویندرج في قسم الظن الواجب 

النوع من الظن ال یدخل في الظن المأمور باجتنابه وهو الظن المأمور باتباعه في مسائل الدین 

فال یدخل في الظن المأمور باجتنابه شيء من الظن المأمور (قال الشوكاني (رحمه اهللا) : 
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إتباعه وأوجب العمل به )اده االتباعأي طلب من عب(بإتباعه في مسائل الدین فإن اهللا قد تعَبد 

جمهور أهل العلم ولم ینكر ذلك إال بعض طوائف المبتدعة كیدا للدین وشذوذا عن جمهور 

.)٧٩( المسلمین ، وقد جاء التعبد بالظن في كثیر من الشریعة المطهرة بل في أكثرها)

.)٨٠(حكام غالبًا)(لیس المراد ترك العمل بالظن الذي به األجر عن الخطابي:ونقل ابن ح

: للظن حالتان :)وقال القرطبي (رحمه اهللا

حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه األدلة فیجوز الحكم بها ، وأكثر أحكام الشریعة  األولى

أن یقع في النفس شيء من غیر داللة فال الثانیة، و مبنیة على غلبة الظن كالقیاس وخبر الواحد 

.)٨١(الشك فال یجوز الحكم به وهو المنهي عنهیكون ذلك أولى من ضده فهذا هو 

ویذهب األستاذ الدكتور الزلمي : الى أن داللة النصوص وصیغ العقود ووسائل اإلثبات 

أكثرها ظنیة إذا كان الدال محتمًال ألكثر من معنى (أو حكم) واحد ، وٕاّن إجماع علماء األصول 

ولو اشترط الیقین –حكام الفقهیة أو القضائیة األ - والفقهاء على جواز االكتفاء بالظن في الفروع 

من الفقیه في استنباط األحكام أو من القاضي في حسم الخصومات لتعطلت كثیر من المصالح 

والحقوق المالیة وغیر المالیة ، ذلك ألن إفادات الخصوم وشهادات الشهود كلها أخبار ، وكل 

.)٨٢( یفید إال الظنخبر من حیث هو یحتمل الصدق والكذب ، وبالتالي ال

ویندرج في هذا القسم كذلك قسم الظن بالمسلم المستور المشهود منه الصالح وأونست 

منه األمانة في الظاهر والذي لم یثبت منه مخالفة ظاهرة وصریحة ضد اإلسالم والمسلمین، 

فلیس من خلق المسلم وال من شأنه أن یكشف عن سرائر الناس ویغوص في خصوصیاتهم، 

خوض في أعراضهم ، فالسرائر یعلم خبیئها ، ویكشف عنها ، ویحاسب علیها اإلله الذي یعلم وی

السر وأخفى، أما اإلنسان فلیس له من أخیه إال الظاهر من عمله ، وهذا ما كان علیه السلف 

الذین استروحوا نسمات الهدي النبوي العالي نقیة صافیة الصالح من الصحابة والتابعین

رحمه اهللا) في هذا الصدد :وكما یجب علیك السكوت بلسانك (شائبة وكدر. یقول الغزالي من كل 

عن مساوئه یجب علیك السكوت بقلبك ، وذلك بترك إساءة الظن ، فسوء الظن غیبة بالقلب ، 

عله على وجه فاسد ، ما أمكن أن یحمل على وجه وهو منهي عنه أیضًا َوَحُدُه أن ال تحمل ف

حسن فأما ما انكشف بیقین ومشاهدة ، فال یمكنك أن ال تعلمه ، وعلیك أن تحمل ما تشاهد على 

أن ة في ستر القبیح ، وٕاظهار الجمیل، سهو ونسیان إن أمكن ، ویكفیك تنبیهًا على كمال الرتب

.)٨٣()من أظهر الجمیل وستر القبیحیا (اهللا تعالى ُوِصَف به في الدعاء فقیل : 

اللَّهِ َرُسولَ َرَأْیتُ وكیف ال یحسن المسلم ظنه بربه وفي ذلك یقول سیدنا عبد اهللا بن عمر:

 َُنْفُس َوالَِّذيُحْرَمَتكِ َوَأْعَظمَ َأْعَظَمكِ َماِریَحكِ َوَأْطَیبَ َأْطَیَبكِ َما(َوَیُقولُ ِباْلَكْعَبةِ َیُطوف

.)٨٤()َخْیًراِإالِبهِ َنُظنَّ َوَأنْ َوَدِمهِ َماِلهِ ِمْنكِ ُحْرَمةً اللَّهِ ِعْندَ َأْعَظمُ اْلُمْؤِمنِ َلُحْرَمةُ ِبَیِدهِ ُمَحمَّدٍ 
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الظن الحرام :.ثانیا 
قبل بیان الحكم الشرعي لهذا القسم نبین تعریف الحرام عند األصولیین : وهو ما طلب 

وهو أن یظن المسلم )٨٥(م واإللزام بحیث یثاب تاركه ویعاقب فاعلهالشارع تركه على وجه الحت

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا (بالمسلم الذي ظاهره الخیر سوءا وقد ورد النهي عن هذا الظن في قوله تعالى:

ذین صدقوا اهللا ورسوله ال یا أیها ال(قال الطبري: )٨٦( اْجتَِنُبوا َكِثیرًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم)

.)٨٧( تقربوا كثیرا من الظن بالمؤمنین وذلك أن تظنوا بهم سوءا فإن الظان غیر محق)

التهمة وهو الظن منكثیر عن المؤمنینعبادهناهیاتعالىیقول(:وقال ابن كثیر

نبفلیجتمحضا،إثمایكون ذلك بعض ألن محله؛غیر في والناس واألقارب لألهلوالتخون

وذكر القرطبي والشوكاني عن الزجاج:هو أن یظن بأهل الخیر سوءا ، )٨٨( )احتیاطامنهكثیر

قال مقاتل بن سلیمان هو أن یظن بأخیه المسلم سوءا،وال بأس به ما لم یتكلم به فإن تكلم بذلك 

.)٨٩(الظن وأبداه أثم

خیر ال یجوز واالثم هو ثم نقل القرطبي عن أكثر العلماء :(إن الظن القبیح بمن ظاهره ال

)٩٠(ما یستحقه الظان من العقوبة،ومما یدل على تقیید هذا الظن المأمور باجتنابه بظن السوء)

فال یدخل في الظن المأمور باجتنابه شيء )٩١( َوَظَنْنُتْم َظنَّ السَّْوِء َوُكْنُتْم َقْومًا ُبورًا)(قوله تعالى :

لدین.من الظن المأمور بإتباعه في مسائل ا

والذي یمیز الظنون التي یجب اجتنابها عما سواها : أّن كل ما لم (قال الزمخشري:

تعرف له أمارة صحیحة وسبب ظاهر : كان حرامًا واجب االجتناب؛ وذلك إذا كان المظنون به 

ممن شوهد منه الستر والصالح ، وأونست منه األمانة في الظاهر ، فظّن الفساد والخیانة به 

عبد اللَِّه بن عن  .)٩٢( )الناس بتعاطي الریب والمجاهرة بالخبائثعند بخالف من اشتهر ، محّرم

ما َأْطَيَبِك َوَأْطَيَب رَِحيِك ما (َيطُوُف بِاْلَكْعَبِة َويـَُقوُل : قال رأیت َرُسوَل اللَِّه عمرو

ُحْرَمًة ِمْنِك َحلُْرَمُة اْلُمْؤِمِن أَْعَظُم ِعْنَد اللَِّه أَْعَظَمِك َوأَْعَظَم ُحْرَمَتِك َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بيده 

رًاَوَأنْ َمالِِه َوَدِمِه  .)٩٣( )َنُظنَّ بِِه إال َخيـْ

إیاكم (قالوكذلك جاء النهي في السنة المطهرة ، فقد روى أبو هریرة عن النبي 

الظن هنا وفي اآلیة هو قال القرطبي : (قال علماؤنا ف)٩٤( )والظن فإن الظن أكذب الحدیث

التهمة ، ومحل التحذیر والنهي إنما هو تهمة ال سبب لها یوجبها كمن یتهم بالفاحشة أو بشرب 

الخمر مثًال ولم یظهر علیه ما یقتضي ذلك ، ودلیل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى 

، لك ویبحث عنهن یتجسس خبر ذوذلك انه قد یقع له خاطر التهمة ابتداء ویرید ا)َوال َتَجسَُّسوا(

.)٩٥( ویتبصر ویستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة)

َلْیَس اْلُمَراد َتْرك اْلَعَمل ِبالظَّنِّ الَِّذي تَُناط ِبِه نقل ابن حجر عن الخطابي وغیره قال :(
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َمْظُنوِن ِبِه ، َوَكَذا َما َیَقع ِفي اْلَقْلب اَألْحَكام َغاِلًبا ، َبْل اْلُمَراد َتْرك َتْحِقیق الظَّّن الَِّذي َیُضّر ِبالْ 

ُیَكلَّف  الَیْقِدر َعَلْیِه  الَوَذِلَك َأنَّ َأَواِئل الظُُّنون ِإنََّما ِهَي َخَواِطر َال ُیْمِكن َدْفعَها ، َوَما ِبَغْیِر َدِلیل

.)٩٦( )ما لم تعمل أو تتكلمسَهاَحدََّثْت ِبِه َأْنفُ تجاوز عن أمتي مااللَّه إنّ (ِبِه َوُیَؤیِّدُه َحِدیث 

قال القرطبي: (المراد بالظن هنا التهمة التي ال سبب لها كمن یتهم رجًال بالفاحشة من 

وذلك أن الشخص )َوال َتَجسَُّسواغیر أن یظهر علیه ما یقتضیها ولذلك عطف علیه قوله تعالى (

َوَهَذا .)٩٧( فنهى عن ذلك)یقع له خاطر التهمة فیرید أن یتحقق فیتجسس ویبحث ویستمع ،

ِاْجتَِنُبوا َكِثیًرا ِمْن الظَّّن ، ِإنَّ َبْعض الظَّّن ِإْثم ، َوال َتَجسَُّسوا َوال َیْغَتْب (اْلَحِدیث ُیَواِفق َقْوله َتَعاَلى 

َیاَنة ِلَتَقدُِّم النَّْهي ْمر ِبَصْوِن ِعْرض اْلُمْسِلم َغاَیة الصِّ َیة َعَلى االَ َفَدلَّ ِسَیاق اال)٩٨( )َبْعضُكْم َبْعًضا

َفِإْن َقاَل َتَحقَّْقت َتَحقَّق ، ِقیَل َلُه (وَال َتَجسَُّسوا)ألَ َعْن اْلَخْوض ِفیِه ِبالظَّنِّ ، َفِإْن َقاَل الظَّاّن َأْبَحُث 

ِباْلَحِدیِث َقْوم َعَلى ِاْسَتَدلَّ (ِمْن َغْیر َتَجسُّس ِقیَل َلُه (وَال َیْغَتْب َبْعضُكْم َبْعًضا) َوَقاَل ِعَیاض : 

��ŕĎƔËƊÍŗÉƈباالجتهاداألحكامَمْنع اْلَعَمل ِفي  É³ ÍƔÉƅ�¿ƔËƅČ̄ƅ§�ÍÁÉŷ�̄ Č±ÉŠÊƈ�ēÁȨ́�ƑÉƆÉŷ�ÉÁÃÊƂ
ĐƂÉţÊƈÍƅ§�ÊƌÉƆÉƈÉţÉÃ�ÅÍ£Č±ƅ§ÉÃ

ِتَهاِد الَِّذي َیَتَعلَّق جْ الَوَلْیَس اْلُمَراد ِفي اْلَحِدیث ِبالظَّنِّ َما َیَتَعلَّق ِبا،َتْحِقیق َنَظرٍ  الَعَلى َأْصل وَ 

.)٩٩( )َبْل االْسِتْدالل ِبِه ِلَذِلَك َضِعیف َأْو َباِطلِباَألْحَكاِم َأْصال

وقال األبادي في شرحه للحدیث : (احذروا إتباع الظن أو احذروا سوء الظن والظن تهمة 

.)١٠٠(تقع في القلب بال دلیل 

و تحقیق الظن وتصدیق دون ما یهجس في وقال النووي: (المراد النهي عن ظن السوء ه

ما النفس فإن ذلك ال یملك أن المحرم من الظن ما یستمر صاحبه علیه ویستقر في قلبه دون

ماتجاوز عن أمتياللَّه إنّ (یعرض في القلب وال یستقر فان هذا ال یكلف به كما في حدیث 

وقال الظن الذي یأثم به هو ما ظنه وتكلم به. و )١٠١( )ما لم تعمل أو تتكلمَحدََّثْت ِبِه َأْنُفسَها

بعضهم : یحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غیر بناء على أصل وال نظر وال 

)١٠٢( ستدالل وهذا ضعیف أو باطل ، والصواب األول)ا

حینما كان یسیر مع أم المؤمنین -سوء الظن-لهذا األمروقد نبه النبي 

أن یظنا به سوءا فبین لهما أنها زوجه ◌َ ان من الصحابة فخشي النبي فرآه اثنصفیة

في المسجد في العشر األواخر من رمضان فتحدثت صفیة ونصه : كان النبي صفیة،

معها یقلبها ، حتى إذا بلغت باب المنزل زوجته عنده ساعة ، ثم قامت تنقلب ، فقام النبي

، فقال لهما من األنصار ، فسلما على رسول اهللا مر رجالن عند باب أم سلمة 

فقاال : سبحان اهللا یا رسول اهللا ! وكبر )على رسلكما انما هي صفیة بنت حیي(النبي

ِفي قذف الدَِّم َوإِنِّي َخِشیُت َأْن یُ بلغِمْن اِإلْنَساِن مَ بلغِإنَّ الشَّْیَطاَن یَ :(علیهما فقال النبي

) (تنقلب) : أي ترد الى منزلها (یقلبها) أي یردها الى منزلها (على رسلكما)أي على َشْیًئاقلوبكما 

أي تنزه اهللا عن أن یكون رسوله متهمًا )سبحان اهللا یا رسول اهللا(هینتكما فلیس شيٌء تكرهانه 
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أي عظم وشق علیهما ما قال )وكبر علیهما(بما ال ینبغي أو كنایة عن التعجب من هذا القول 

الصالة والسالم (مبلغ الدم) أي كمبلغ الدم ووجه الشبه شدة االتصال وعدم المفارقة وهو علیه 

كنایة عن الوسوسة ، وقد نقل الحاكم عن الشافعي رحمه اهللا : كان في مجلس ابن عیینة فسأله 

عن هذا الحدیث فقال الشافعي : إنما قال لهما ذلك ألنه خاف علیهما الكفر إن ظّنا به التهمة ، 

قال )١٠٣( فبادر إلى إعالمهما نصیحة لهما ، قبل أن یقذف الشیطان في نفوسهما شیئًا یهلكان به)

ز ِمْن التََّعرُّض ِلُسوِء الظَّّن َواالْحِتَفاظ ِمْن َكَیِد الشَّْیَطان َواالْعِتَذار،َوَهَذا ابن حجر: ( َوِفیِه التََّحرُّ

َیُجوز َلُهْم َأْن َیْفَعُلوا ِفْعال ُیوِجب ُسوء الظَّّن ِبِهْم َوإِْن َكاَن َدى ِبِه َفالُمَتَأكِّد ِفي َحّق اْلُعَلَماء َوَمْن ُیْقتَ 

نَّ َذِلَك َسَبٌب ِإَلى ِإْبَطال االْنِتَفاع ِبِعْلِمِهْم ، َوِمْن َثمَّ َقاَل َبْعض اْلُعَلَماء : َیْنَبِغي َلُهْم ِفیِه َمْخَلص ال

ْحُكوِم َعَلْیِه َوْجه اْلُحْكم ِإَذا َكاَن َخاِفًیا َنْفًیا ِللتُّْهَمِة . َوِمْن ُهَنا َیْظَهُر َخَطُأ َمْن ِلْلَحاِكِم َأْن ُیَبیِّن ِلْلمَ 

ْنِف َوَاللَُّه َیَتَظاَهُر ِبَمَظاِهِر السُّوِء َوَیْعَتِذر ِبَأنَُّه ُیَجرُِّب ِبَذِلَك َعَلى َنْفِسِه ، َوَقْد َعُظَم اْلَبال ُء ِبَهَذا الصِّ

)١٠٤( )ْعَلمُ أَ 

ْنِبَیاِء ُكْفر ِإنَّ َظنَّ السُّوء ِباال(فیما ذكر النووي فضائل عدة مستفادة من الحدیث منها :

ز ِمْن ، َكَفرَ َوِفیِه َأنَّ َمْن َظنَّ َشْیًئا ِمْن َنْحو َهَذا ِبالنَِّبيِّ باإلجماع ، َوِفیِه ِاْسِتْحَباب التََّحرُّ

)١٠٥( اإلنسان)لنَّاس ِفي التََّعرُّض ِلُسوِء َظّن ا

ونود هنا أن نبین أن الظن المحرم ال یقتصر على الظن بالمسلمین سوءا ،بل یشمل ما 

یجب فیه القطع من اإلعتقادیات . وبین البروسوي ذلك فقال :(ومن الظن ما یحرم كالظن في 

من قال آمنت اإللهیات أي: بوجود اإلله وذاته وصفاته وما یلیق من الكمال وفي النبوات: ف

رسول ولم یؤمن بجمیع األنبیاء وال أعلم أآدم نبي أم ال ؟ یكفر وكذا من آمن بأن نبینا 

. وقد ذكر ابن حجر )١٠٦( بأنه خاتم الرسل ال نسخ لدینه إلى یوم القیامة ال یكون مؤمنا)

یتأوالن العسقالني رحمه اهللا أسباب البغض والحسد بأنهما ینشآن عن سوء الظن وذلك ألنهما

.)١٠٧(أفعال من یبغضانه ویحسدانه على أسوأ التأویل

الظن المباح : .ثالثا
اإلباحة عند األصولیین: هي تخییر الشارع اإلنسان بین فعل الشيء وتركه بحیث ال 

.)١٠٨(یعاقب ال على فعله وال على تركه ، والفعل المخیر یسمى مباحاً 

قسمان محمود ومذموم ، فالمحمود منه : ما سلم فقد قال القرطبي : (والظن في الشریعة

ِإنَّ َبْعض الظَّّن (معه دین الظان والمظنون به عند بلوغه . والمذموم : ضده بداللة قوله تعالى 

.)١٠٩( ). وأكثر العلماء أن الظن القبیح بمن ظاهره القبح)ِإْثم

ق ومن ظاهره ألهل الفس)سوء الظن(وكذلك أجاز الزمخشري: (هذا النوع من الظن

المجاهرة بالخبائث بعد أن ذكر حرمة وفساد الظن بمن ظاهره الصالح فقال : بخالف من 
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شتهره الناس بتعاطى الریب والمجاهرة بالخبائث فال یحرم سوء الظن به ألنه قد دّل على نفسه ا

ظننا ومن ستر على نفسه لم یظن به إّال خیرًا ومن دخل في مداخل السوء ُأتهم ومن هتك نفسه

.)١١٠( به السوء)

فأما أهل السوء والفسوق ، فلنا أن نظن بهم مثل الذي (ووافقه اإلمام الشوكاني فقال : 

) هذا تعلیل لما قبلها من األمر باجتناب ، ِإنَّ َبْعض الظَّّن ِإْثمظهر منهم ثم قال في قوله تعالى (

–ویلحظ ان القرآن ناظر بین .)١١١( كثیر من الظن وهذا البعض هو ظن السوء بأهل الخیر)

) لذلك فإن على المؤمن اجتناب ِإنَّ َبْعض الظَّّن ِإْثم(في هذا السیاق ، فقال–بعض الظن واإلثم 

الظن الذي عناه القرآن ، وهو الذي لم یبن على الدلیل ، والذي یوجه لمن ال ریبة فیه من أهل 

المذموم من الفعل ، كما ال یأمره اال الخیر واالستقامة ، والقرآن ال ینهى المؤمن اال عن

إثم) ، على ان المأمور باجتنابه لیس (بالمحمود منه ، لذلك دلت القرینتان السیاقیتان :(اجتنبوا) و

محمودًا وهذا الظن المذموم تنفیرًا من اقترافه والوقوع في غائلته ، فصار بهذا النهي من الخلق 

.)١١٢(المذموم

.)١١٣( )ما أظن فالنًا وفالنًا یعرفان من دیننا شیئاً (:ي قال النبعن عائشة 

قال ابن حجر: ان مثل هذا الذي وقع في الحدیث لیس من الظن المنهي عنه ، ألنه في 

مقام التحذیر من مثل ما كان حاله كحال الرجلین ، والنهي انما هو عن الظن السوء بالمسلم 

: إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء اآلخرة أسأنا السالم في دینه وعرضه ، قال ابن عمر 

وقال الكاندهلوي : (الن الفجر والعشاء ال یصلیهما .)١١٤(به الظن ، إما في بدنه وٕاما في دینه 

.)١١٥( منافق)
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نتائج البحث
بعد أن بحثنا ألفاظ الظن ومفهومه وأقسامه وأحكامه في الشریعة اإلسالمیة یمكن اجماله 

ئج التي توصلنا الیها وهي : بالنتا

إن الظن في اللغة ورد على عدة معاٍن ، فیوضع موضع العلم وموضع الیقین ومعنى 

التهمة ومعنى الشك ، وكما ذكر ذلك اللغویون ، فالظن عندما یتبادر الى األذهان فال یحمل 

لفة قد یفسر بمعنى مباشرة على فهمه بالسوء إّال بالقرینة واألحوال . فالظن یأتي على معان مخت

العلم والیقین وقد یفسر بمعنى الشك وقد یأتي بمعنى الوهم والخیال وقد یأتي بمعنى الحسبان ، 

وما ذكره أهل العلم .وقد دللنا على ذلك من كتاب اهللا تعالى وسنة النبي 

في  ان مراتب العلوم مختلفة منها ما هو یقیني ومنها ما هو في مرتبة الشك ومنها ما هو

.مرتبة الوهم والخیال وما الى ذلك من مراتب العلم واإلدراك

تبین من خالل البحث أن الظن في القرآن أنواع فهناك ظٌن محمود حّض علیه القرآن 

كظن األنبیاء وظن المؤمنین ، وهناك ظٌن مذموم كظن إبلیس وظن الطغاة والكفار بكذب األنبیاء 

وٕانكار الساعة .–حاشاهم –

بأن الظن غیر الشك فالفارق بینهما ان الشك استواء طرفي التجویز أي انه وسط وتبین

بین نقیضین ال ترجیح ألحدهما على اآلخر على حین أن الظن ترجیح احد النقیضین اال انه ال 

یصل الى درجة الیقین .

حین ینتظمها السیاق وتصاحبها قرائنه)الیقین–الشك  –الظن (تبین أن هذه األلفاظ 

الداللیة متقدمة أو متأخرة مع قرینتي الحال والعقل یمكن إدراك داللتها الیقینیة بعد تأمل فیها ال 

تخفى دقته ، إذ قد تلتبس الداللة ما بین الیقین والظن نتیجة الشتراكهما عن طریق التضاد . 

ما تبین لنا ان للظن أحكاما تكلیفیة فقد یكون واجبا او یكون محرما او مباحا وحسب

یناسبه من األحوال والذي بنیت علیه األحكام الشرعیة كلها من باب الداللة الظنیة والتي هي 

أكثر األحكام الشرعیة اذ یجوز بناء األحكام علیها وكما ذكر ذلك أهل العلم ألن القطع والیقین 

ذلك وهو قد ال یتیسر لنا في الوصول الى الحكم الشرعي في غالب األحوال فیكون لنا متسع في 

احد األسباب في اختالف الفقهاء في استنباط األحكام الشرعیة . 
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ومصادره :البحث ھوامش 
  ١٢) سورة الحجرات : اآلیة ١(

   ٣٣٤٥/  ٦م /  ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦/  ١٢/ دار الشروق / القاهرة / ط) قطب : سید / في ظالل القرآن ٢(

   ٣٥/  ٣م/ ١٩٣٩ –هـ١٣٥٨لوم الدین / مطبعة الحلبي/ الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد / إحیاء ع )٣(

م/  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦/ ١الجوهري: إسماعیل بن حماد/ الصحاح في العربیة / دار المعرفة/ بیروت/ ط )٤(

: مجد الدین محمد بن یعقوب / القاموس المحیط / دار إحیاء ي، وینظر الفیروزآباد٢٦٠مادة ظنن/ص

.١١١٩مادة ظنن / ص  هـ/١٤٢٤-م٢٠٠٣/  ٢التراث العربي/ بیروت / ط

/ العین / تحقیق د.مهدي المخزومي ود. إبراهیم السامرائي /بغداد/ الخلیلالرحمنعبدأبو:الفراهیدي  )٥(

  . ٨/١٥٢سلسلة المعاجم والفهارس/ باب الظاء والنون فصل ظن/ 

/ باب ٣تراث العربي/ بیروت/ ط/ لسان العرب/ دار إحیاء المكرمبنمحمدالفضلأبو-:منظوربن) ا٦(

. ٢٧١/ ٨الظاء والنون / مادة ظنن / 

البروسوي : إسماعیل حقي / تنویر األذهان من تفسیر روح البیان / اختصار و تحقیق محمد علي  )٧(

 ٤/١٢٣الصابوني / دار الصابوني / 

حمد عبدالقادر عطا / منشوراتابن العربي : أبو بكر محمد بن عبداهللا / أحكام القرآن / خرج أحادیثه م )٨(

   ١٥٦/  ٤م / ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦محمد علي بیضون / 

 ١األنصاري : أبو یحیى زكریا بن محمد / الحدود األنیقة والتعریفات الدقیقة / تحقیق د. مازن المبارك / ط )٩(

  .٦٧هـ / ص١٤١١/ دار الفكر المعاصر / بیروت / 

  . ١١٤٣لنون / فصل الیاء / مادة یقن / صمصدر سابق / باب ا : ي) الفیروز آباد١٠(

  .٦٨األنصاري : مصدر سابق / ص )١١(

 : يالفیروز آباد/ و  ١٧٤/  ٧مصدر سابق / باب الكاف / فصل الشین / مادة شك / :منظوربنا )١٢(

.٨٧٠مصدر سابق/ باب الكاف/ فصل الشین / مادة شك / ص

  .٦٧األنصاري : مصدر سابق / ص )١٣(

  .  ٩٠٢مصدر سابق /باب الالم / فصل الجیم / مادة جهل / ص : يآبادالفیروز )١٤(

  .٦٧األنصاري : مصدر سابق / ص )١٥(

  .١٠٧٦مصدر سابق/ مادة وهم/  : يالفیروز آبادو  ٤١٦/ ١٥مصدر سابق / مادة وهم/:منظوربنا )١٦(

)١٨ (

.٦٧األنصاري : مصدر سابق / ص )١٧(

.١٠٠١هـ / مادة هوي / ص٤١٠ة / القاهرة / دار األمواج / بیروت/المعجم الوسیط :مجمع العربی )١٨(

  .٦٧األنصاري : مصدر سابق / ص )١٩(

  .١٠٢ –١٠١مصر، ص/المكتبة التوفیقیة/تحقیق أبو عمرو عمادالفروق اللغویة /العسكري: أبو هالل) ٢٠(

هـ ١٤١٧/  ١دار الحدیث / القاهرة / طعبدالباقي : محمد فؤاد / المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم / ال )٢١(

  . ٥٤٠ -  ٥٣٩م / مادة ظنن /ص ١٩٩٦

  .٤سورة المطففین : اآلیة  )٢٢(

دار إحیاء التراث العربي /الجامع ألحكام القران /بن احمد بن أبي بكرالقرطبي : أبو عبداهللا محمد) ٢٣(

ن علي بن محمد / فتح الشوكاني : محمد ب/ و  ٢٥٤/  ١٠/ م ١٩٩٦-هـ  ١٤١٦ / ١ط / بیروت/
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  .٣٩٥/  ٥/ م١٩٩٤- هـ١٤١٥-  ١طوخرج أحادیثه د.عبد الرحمن عمبرة / دار الوفاء /القدیر/حققه

  . ٤٦سورة البقرة : اآلیة  )٢٤(

ي القران / تحقیق احمد محمد شاكر / دار آیل أو تالطبري : أبو جعفر محمد بن جریر / جامع البیان عن) ٢٥(

. ٣٧٦ – ٣٧٥/  ١.والقرطبي : مصدر سابق / ٣٤٥- ١/٣٤٤ م /٢٠٠٢ /١/ طاإلعالم :األردن 

   . ٢٤اآلیة ) سورة ص :٢٦(

  .١٧٩/  ٨) القرطبي : مصدر سابق / ٢٧(

  . ٢٣) سورة فصلت : اآلیة ٢٨(

   ٤٩٢/  ٤مصدر سابق /الشوكاني : / و  ٣٥٣/  ٨) القرطبي : مصدر سابق / ٢٩(

   ٢٣٠) سورة البقرة : اآلیة ٣٠(

عثمان جمعة -اهللا النمر : أبو محمد الحسین بن مسعود / معالم التنزیل / تحقیق محمد عبدالبغوي) ٣١(

  ٢٧٣/  ١م / ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧/  ٤/ ط سلیمان مسلم الحرش / دار طیبة للنشر والتوزیع-ضمیریة

  ٣٧سورة غافر : اآلیة  )٣٢(

   ٣١٥/  ٨) القرطبي : مصدر سابق / ٣٣(

  ٣٦) سورة الكهف : اآلیة ٣٤(

   .٣٠٢/  ١٥) الطبري : مصدر سابق / ٣٥(

   ٥٣) سورة الكهف :اآلیة ٣٦(

ابن كثیر : عماد الدین أبي الفدا اسماعیل / تفسیر القرآن العظیم /تقدیم عبدالقادر ارناؤوط / دار السالم /  )٣٧(

٨٨/  ٣م/ ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الریاض / 

  ٢٧) سورة ص : اآلیة ٣٨(

  ١٩١/  ١٥) القرطبي : مصدر سابق / ٣٩(

   . ٩٩سورة الحجر:اآلیة  )٤٠(

  ٧٥سورة األنعام اآلیة  )٤١(

   .٢٢سورة النمل : اآلیة  )٤٢(

في سائر األمم/ دار  االمیداني عبدالرحمن حسن حنبكة / الحضارة االسالمیة أسسها ووسائلها وتأثیره )٤٣(

  .٣٠٢هـ / ص١٤١٨ - م  ١٩٩٨/  ١القلم/ سوریا /ط

   .٢٠یة سورة الذاریات : اآل )٤٤(

  .١٠سورة الممتحنة : اآلیة  )٤٥(

  ١٢سورة الحجرات : اآلیة  )٤٦(

  ١١٨سورة اإلنعام : اآلیة  )٤٧(

  ٢٢٩/  ٢ابن كثیر / مصدر سابق /  )٤٨(

  ٣٠٨ – ٣٠٧) المیداني / مصدر سابق / ص٤٩(

كتاب   /م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢البخاري : محمد بن اسماعیل / صحیح البخاري / دار المنار / مصر /  )٥٠(

  ١٣٩/  ٤األدب / باب ما ینهى عن والتحاسد والتدابر / 

  ١٣٩/  ٤) البخاري / مصدر سابق / كتاب األدب / باب ما یجوز من الظن / ٥١(

  ٤٣٦/  ٥) البخاري / مصدر سابق / كتاب التوحید / باب قول اهللا تعالى (ویحذركم اهللا نفسه) / ٥٢(



عبد السالم ابراهیم

١٦٨

بیروت ج القشیري / صحیح مسلم مطبوع مع شرح النووي / دار القلم /) مسلم : ابو الحسین مسلم بن الحجا٥٣(

  ٢١٤/  ١٨/ كتاب الجنة ونعیمها / باب األمر بحسن الظن / 

  ٣٥٤/  ١٦) مسلم / مصدر سابق / كتاب البر والصلة واآلداب / باب تحریم الظن والتجسس / ٥٤(

كتاب البر مون شیحا / دار المعرفة / بیروت /) الترمذي محمد بن عیسى / خرج أحادیثه : الشیخ خلیل مأ٥٥(

الظن باهللا / ، وكتاب الزاهد / باب ما جاء في حسن ٧٩٦والصلة / باب ما جاء في ظن السوء / ص

  ٩٤٠ص

) السجستاني : ابو داؤد سلیمان بن األشعث / سنن ابي داود مطبوع مع شرحه / عون المعبود / تحقیق٥٦(

م / ٢٠٠١/  ٢ق محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحیاء التراث العربي / طعبدالرحمن محمد عثمان / تدقی

   ٢٧٣وص ٢١٢/  ١٣كتاب االدب / باب في الظن / 

  .١٢٩٧) ابن ماجه /محمد بن یزید/ سنن ابن ماجه/دار الفكر/ بیروت / تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي/ ٥٧(

   ٤٣٦/  ٥م اهللا نفسه / ) البخاري : مصدر سابق / كتاب التوحید / باب ویحذرك٥٨(

  ٧٩٦) الترمذي : مصدر سابق / كتاب البر والصلة / باب ما جاء في ظن السوء / ص٥٩(

  ١٣٩٩) حنبل :احمد بن محمد / المسند / مؤسسة قرطبة/ مصر / مسند أبي محمد طلحة بن عبید / رقم ٦٠(

  ٢١٤/  ١٨لظن / ) مسلم / مصدر سابق / كتاب الجنة وصفة نعیمها / باب األمر بحسن ا٦١(

  ١٣٣٩) الترمذي : مصدر سابق: كتاب الدعوات / باب جامع الدعوات / ص ٦٢(

  .١٢٧٩/  ٢) ابن ماجه / مصدر سابق / متاب الفتن / باب حرمة دم المؤمن / ٦٣(

) الترمذي : مصدر سابق / كتاب الدعوات / باب جامع الدعوات / باب في فضل التوبة واالستغفار وما٦٤(

  ١٣٦٠حمة اهللا بعباده / صذكر من ر 

) الصنعاني : محمد بن إسماعیل األمیر / سبل السالم شرح بلوغ الزمام من جمع أدلة األحكام / تحقیق ٦٥(

  ٢٥٤/  ٤عصام الدین الصبابطي وعماد السید / دار الحدیث / القاهرة / 

 ١٠مكتب التفسیر / اربیل / ط) الزلمي : د. مصطفى ابراهیم / أصول الفقه اإلسالمي في نسیجه الجدید /٦٦(

،وینظر:الكبیسي وجمیل : حمد عبید وصبحي محمد/ ١٨٠ – ١٧٩م/ منقحة / ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣/ 

  ١٨٧/ ص١٩٨٧/ دار الحكمة/ بغداد/ أصول األحكام وطرق االستنباط في التشریع اإلسالمي

  ٢١٤/  ١٨ن / ) مسلم / مصدر سابق / كتاب الجنة وصفة نعیمها / باب األمر بحسن الظ٦٧(

) العسقالني : شهاب الدین ابو الفضل احمد بن علي بن محمد حجر / فتح الباري / شرح صحیح ٦٨(

  ٥٩٠/  ١٠/  ٣البخاري / ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي / دار السالم / الریاض / ط

  ٣١٦/ /  ٥/  ) البخاري / مصدر سابق / كتاب التوحید / باب قول اهللا تعالى (ویحذركم اهللا نفسه)٦٩(

  ٢١٤/  ١٨) مسلم / مصدر سابق / كتاب الجنة وصفة نعیمها / باب األمر بحسن الظن / ٧٠(

  ١١٨) سورة التوبة : االیة ٧١(

  ١٣٣٩) الترمذي : مصدر سابق / كتاب الدعوات / باب جامع الدعوات / ص ٧٢(

  ٤٧١/  ١٣العسقالني / مصدر سابق /  )٧٣(

  ٢٧٤/  ١٣كتاب األدب / باب في حسن الظن / السجستاني / مصدر سابق / )٧٤(

  ١٢سورة الحجرات : اآلیة  )٧٥(

أبادي : شمس الدین الحق/عون المعبود شرح سنن ابي داود عون المعبود / تحقیق عبدالرحمن محمد /  )٧٦(

  ٢٧٤/  ١٣/ مصدر سابق /  ٢٧٣وص ٢١٢/  ١٣باب في الظن / 



عة اإلسالمیةأحكام الظن وألفاظه وأقسامه في الشری

١٦٩

  ١٣٦٠السابقین / الترمذي / مصدر سابق / الكتاب والباب )٧٧(

   ١٣٦٠الترمذي / مصدر سابق / الكتاب والباب السابقین /  )٧٨(

  ٦٥/  ٥الشوكاني / مصدر سابق /  )٧٩(

   ٥٩٤/  ١٠العسقالني / مصدر سابق /  )٨٠(

  ٣٣٢/  ٨) القرطبي / مصدر سابق / ٨١(

نة ومكانتها في/ وینظرالشیخ السباعي : د. مصطفى حسني / الس ٤٤٥الزلمي / مصدر سابق /  )٨٢(

  .٤٦م / ص١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨/  ١دار الوراق/ القاهرة / ط –التشریع اإلسالمي / دار السالم 

د.  ) الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد / اداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق / دراسة وتحقیق٨٣(

  ٢٤٧محمد سعود المعیني / مطبعة العاني / بغداد / ص 

   ١٢٩٧/  ٢مصدر سابق / كتاب الفتن / باب حرمة دم المؤمن / ) ابن ماجه /٨٤(

كلیة الزلمي والبكري : د. مصطفى و د. عبدالباقي / المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة / جامعة بغداد / )٨٥(

  .١٩٠وینظر الكبیسي وجمیل / مصدر سابق / ص  ٢٠/ ص  ١٩٨٩القانون / 

  ١٢سورة الحجرات : اآلیة  )٨٦(

  ٣٠٤/  ٢٢لطبري / مصدر سابق / ا )٨٧(

   ٢٧١/  ٤ابن كثیر / مصدر سابق /  )٨٨(

  ٦٥/ ٥/ والشوكاني / مصدر سابق /  ٣٣١/  ٨القرطبي / مصدر سابق /  )٨٩(

  ٣٣١/  ٨القرطبي / مصدر سابق /  )٩٠(

  ١٢سورة الفتح : اآلیة  )٩١(

  ١٠٤٠الزمخشري / مصدر سابق / ص )٩٢(

   )٦٣تم تخریجه هامش رقم ( )٩٣(

  )٦٠تم تخریجه هامش رقم ( )٩٤(

  ٦٥/  ٥/ والشوكاني / مصدر سابق /  ٣٣٢ – ٣٣١/  ٨القرطبي / مصدر سابق /  )٩٥(

سید ) اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان البخاري ومسلم / وضعه محمد فؤاد عبدالباقي / اعد فهارسه٩٦(

عن   م / كتاب اإلیمان / باب تجاوز اهللا٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤إبراهیم صادق / دار الحدیث / القاهرة / 

حدیث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 

  ٣٣٢/  ٨القرطبي / مصدر سابق /  )٩٧(

   ١٢سورة الحجرات : اآلیة  )٩٨(

   ٥٦١ – ٥٦٠/  ١٠) العسقالني / مصدر سابق / ٩٩(

   ١٢١/  ١٣) األبادي / مصدر سابق / كتاب األدب / باب في الظن / ١٠٠(

   )١٠٠) تم تخریجه هامش رقم (١٠١(

  ٣٥٥ – ٣٥٤/  ١٦النووي / مصدر سابق /  )١٠٢(

اللؤلؤ والمرجان / مصدر سابق / كتاب السالم / باب بیان انه یستحب لمن رئي خالیا بامرأة وكانت  )١٠٣(

  ١٤٠٤/ رقم الحدیث  ٤٦٣زوجته او محرما له ان یقول هذه فالنة لیدفع ظن السوء به / ص 

  ٣٥٥/  ٤) العسقالني / مصدر سابق / ١٠٤(

١٦٣/  ١٤) النووي / مصدر سابق / ١٠٥(



عبد السالم ابراهیم

١٧٠

  ٤/١٢٣) الشوكاني / مصدر سابق / ١٠٦(

   ٥٦٣/  ١٠) العسقالني / مصدر سابق / ١٠٧(

  ١٣٤/  ٢١الزلمي والبكري / مصدر سابق / ص )١٠٨(

  ٣٣٢/  ٨القرطبي / مصدر سابق /  )١٠٩(

  ١٠٤٠) الزمخشري / مصدر سابق / ١١٠(

  ٦٥/  ٥الشوكاني / مصدر سابق /  )١١١(

دراسة داللیة / رسالة ماجستیر / كلیة ) یاسین : احمد حسین / الفاظ الظن والیقین في القرآن الكریم١١٢(

   ٢٣م / ص١٩٩٤ -هـ ١٤١٥اآلداب / جامعة الموصل / 

  ١٣٩/  ٤البخاري / مصدر سابق / كتاب األدب / باب ما یكون من الظن /  )١١٣(

  ٥٦٥ – ٥٦٤/  ١٠العسقالني / مصدر سابق /  )١١٤(

الكاندهلوي : محمد بن یوسف / حیاة الصحابة / راجع نصوصه محمد الیاس الباره بنكوي / دار  )١١٥(

١٨٦/  ٥م / ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩/  ١المعرفة / بیروت / ط


