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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) 

 المراد من الظن في اآلية الشك بالمعنى األخص أو هو مجمل
ما أريد من الظن فيها الشك باملعىن األخص، أو هو جممل  ملر   بلني إرا ة الظلن بلاملعىن العلريف  وهلو  لطائفة الثالثة:ا

 .أيضا  األخص( أو إرا ة الشك باملعىن العريف 
 مناقشة مع هداية المسترشدين

ات الشلللريفة ال يلللرا  بللله العللللم ولكلللن أ لللك  عللللى يللللك يف هدايلللة املسم لللدين باوللللهمل  ومنهلللامل أ   الظلللن  املللل  ور يف ا يللل
الللرا، ، بلل  هللو مللرا   للللم    والشللك  والظامللني، وضللعفه حلللاهر، إي ال  اعللي حلملل  الظللن  علللى يلللك ملل  بعللد  عللن حلللاهر 
اللفظ يف العر  واللغة. والظزام الظاصيص فيه لو مح  عللى معنلا  الظلاهر اظلرا  إّ ح  يلة حلنلو  خاع لة قطعلا  ولال  ملا للو 

لوضوح تر،ي  الظاصيص، مضافا  إّ للزوم الظاصليص مل  احلمل  عليله أيضلا ،  ،(2 عليهاحلم  ب (1 ياضي مح  على يلك ال
 .(3 جلواز العم  يف بعض عور الشك  يف الواق   ما إيا مل يفد البي نة حلن ا  بالواق ، أو مل حيص  من االسظصحاب حلن  به(

الم يلد بينله وبلني سليأيت بل  وللي  فيهلا بأمجعهلا ك، أقولمل أوال مل سيأيت مح  الظلن يف بعلض ا يلات ا تيلة، عللى الشل
 .، فيكو  جممال  إرا ة األعم منه أو إرا ة خصوص الظن باملعىن العريف

ثاايللا مل سللب  ا  محلل  الظللن علللى الشللك والظامللني والللم   خللال  العللر  املعاعللر، لكنلله لللي  خللال  اللغللة بلل  أهلل  
، وعللى اليض اليالني(  ملا يف لسلا  العلرب اوا يف جممل  البحلرين اللغة مطباو  على تفسري الشك بل خال  اليالني(  مل

 .(4 تفسري الظن بااه على اوعني  ك وياني
للبلل  قللد ياللال االله أعللم مللن اال م نللا  ألالله ف   ،يللرا  بلله األعللم مللن الشللك والظللن بللاملعىن األخللصقللد فللالظن  ر بالشللك س 
لللوالللل   ف   ومللل  إ بلللاا أهللل  اللغلللة عللللى يللللك  منللله ؛ ألالللهوقلللد يلللرا  بللله الشلللك بلللاملعىن األخلللص ،ر بااللله خلللال  اليالللنيس 

يسظكشف بالاط  ااه  ا  يف عر  تلك األزمنة   لك وا  العر  املعاعر حا ث، إي ال يعا  ا  يطبل  اللغويلو  عللى 
، ملل  ا  اللغللة تعخلل  عللا ة مللن إّ يلللك أو إّ املعللىن العللريفمعللىن لللالف للعللر  العللام لالفللة تامللة  و  حلل  ا  يشللريوا 

                                                           

 ه ا خرب  والظزام(. (1 
 أ  مح  الظن يف ا ية، على الشك والم  . (2 
 .343ص 3حممد تاي الراز ، هداية املسم دين، معسسة النشر اإلسالمي ل قم، ج (3 
 (12را،  الدرس   (4 
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 ب وأفوا  الر،ال ال ين عا وا يف أوساط الناس وتلاوا الكالم من اجلو احمليط هبم أو ممن عاش فيه.الناس واألعرا
ا  قولهمل  مضافا  إّ لزوم الظاصيص م  احلمل  عليله أيضلا ، جللواز العمل  يف بعلض علور الشلك  يف الواقل   ملا ثالثاً: 

ااه ال يلزم الظاصيص م  احلم  عليه أل   مليهحلن  به( ير  علإيا مل يفد البي نة حلن ا  بالواق ، أو مل حيص  من االسظصحاب 
ال يكو  املعو ل على الشلك بل  عليهلا ولل ا فااله حل  مل  الظلن الشاصي البينة ح ة من باب الظن النوعي فم  الشك 

تول لد الشلك الظلن بلاخلال ، وبعبلارة أخلرلمل البينلة قلد  والالشاصي باخلال  فاهنلا احل لة املعملول هبلا ال اللوهم بالوفلاا 
وللي   وإتباعهلا لكنها هي املوعوفة باحل ية وبلزوم العم  عللى  باهلا باملعىن األخص  أو فا  ال تنظج الظن الشاصي(

 .اعم  بالشك ب  بالبينة من ا ية، إي ال فال يلزم االسظثناء ملليهوع ، يةالشك هو املوعو  باحل
إمنلا    البينلة وإ  أورثلا الشلك إال ا  خرو،هلا علن ا يلةواحلاع مل ااه لو أريد من الظن يف بعلض ا يلات الشلك، فلا

 ال لكوهنا مورثة للشك وال لكوهنا  كا  فظدبر. فاخلروج موضوعي، لكوهنا بينة هو
 ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ االحتماالت األربع في 

ظلن بلاملعىن العلريف الاسليم للشلك أو ومن ا يات املرا  بالظن فيها  الشك والم  ( أو اجململة املر  ة بني ا  يلرا  هبلا ال
، إضلافة إّ احظملالني آخلرين  لامل ا  يلرا  بلالظن فيهلا اال م نلا ، أو ملا أو الظلن بلاملعىن األخلصالظن باملعىن األعلم منه

، وعلللى  ل  الظاللا ير فاهنلا ال تللدل علللى افلي احل يللة علن الظللن بللاملعىن ا(مل وسلليأيت بياهن يلرا  هبللا الظلن ملللري املطلاب  للواقلل 
َوقَاْوِلِهْم ِإنَّا قَاتَاْلنَاا اْلَمسايَ  سيَساى ابْاَن َماْرَيَم َر ااوَل اللَّاِ  َوماا قَاتَالااو ا َوماا لعريف  أ  االحظمال الرا، (، قوله تعلاّمل ا

اتِّبااَع الظَّانِّ َوماا قَاتَالااو ا يًَينااً    َشكٍّ ِمْنا ا ماا َلهااْم بِاِ  ِماْن ِسْلام  ِإالَّ   َصَلباو ا َولِكْن شابَِّ  َلهاْم َوِإنَّ الَّذيَن اْختَاَلفاوا فيِ  َلفي
 .( 1َبْل رَفَاَع ا اللَّ ا ِإلَْيِ  وَكاَن اللَّ ا َسزيزاً َحكيماً 

 .ولكي يظض  و،ه االحظماالت األربعة ا افة، ال بد من الظدبر يف تفسري ا ية الكرمية
 اإلجمال  بقا الشك  ببا 

ال يف الظللن الللوار  ا يللة الكرميللة هللو سللباه بللل الشك( إي ياللول ولكللن اضلليف قبلل  يلللك ا  مللن و،للو  احظمللال اإلمجلل
فظلارة قلال تعلاّمل  َشكٍّ ِمْن ا ما َلهاْم ِبِ  ِمْن ِسْلم  ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ َوما قَاتَالاو ا يًَينااً   َوِإنَّ الَّذيَن اْختَاَلفاوا فيِ  َلفيتعاّمل 
َشااكٍّ ِمْنا ا   َلفاي  وأخللرل قلال تعللاّمل َّاتِّباااَع الظَّانِّ  ِإال اللا ذ يللك جمملل ، ظعل  فهلل  يلرا  هبمللا أملر واحللد أو أملرا  وم

فااه قد ياالمل ا  املرا  بالشك والظن يف ا ية، معنا ا العريف األخص وحين ل   فلال بلد ملن الظ لوز  (2 الوحدة وعلى تادير
ياللالمل املللرا   وقللديهمللا، فللالظن جمملل ، الشللك امللل  ور أوال  علللى الظللن أو العكلل  وحيلل  مل يعلللم أ حبملل امللا  مل ايف احللد

هبما معنا ا اللغو  با  يكو  املرا  من الشك خلال  اليالني وملن الظلن الشلك  حيل  سلب  االه أحلد معاايله وا  معنلا  
                                                           

 .151-151سورة النساءمل ا ية  (1 
 ب  على أ  تادير، م  أ ىن تغيري يف املنت. (2 
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 املل موما   فينلظج يللكالثالثلة األخلرية مللري ملرا ة فيبالى األول( ا  ا خر الياني، والثال  الظهمة والراب  الكل ب، وحيل  
اللل   هللو أعللم مللن اال م نللا  فعلللى لالفنللا تالل  أيضللا  عهللد  الللظالص واجلللواب  الظللن اللل   هللو شعللىن الشللك هللوفيهللا 

 الساب  فظأم .االحظمال واالحظمال لكن الكالم يف إمجال املرا  من ا ية بني ه ا  (1 وسيأيت، سلمنا
 وأما االحتماالت:

 يراد بالظن الشك بالمعنى األخص -1
َوِإنَّ الَّااذيَن  تفسللري الصللايفمل   ي للر ، ويعيللد  مللا بللاملعىن األخللص فاالله حيظملل  ا  يللرا  مللن الظللن يف ا يللة الشللك -أ

 ا  حا لفاظلنلا   اله  لا   ايبلا  إ ململا وقعا تلك الواقعلة اخظللف النلاس فالال بعلض اليهلو  ملقي  َشكٍّ ِمْن ا   اْختَاَلفاوا فيِ  َلفي
وتلر   آخلرو  فالال  خارج املبح  واملاصو  من ا ية الكرمية يف االسظدالل عللى يم الظلن( أقولمل فهعالء قا عو ، وهم 

وقلال ملن  !بناوالبلد  بلد  علاح الو،له و،له عيسلى  ملوقلال بعضلهمذ فأين عاحبنا إ   ا  ه ا عيسى  ملبعضهم
علللا الناسللوت  ملوقللال قللوم ( وهللعالء قللا عو  أيضللا ، فهللم خللار،و  مسلل  منلله ا  اهلل يللرفعل إّ السللماء رفلل  إّ السللماء

 ملا   ياينلا   قلظال   َوماا قَاتَالااو ا يًَينااً ولكلنهم يظبعلو  الظلن  ما َلهاْم بِاِ  ِماْن ِسْلام  ِإالَّ اتِّبااَع الظَّانِّ  (2 الالهوتوععد 
 .(3 (زعمو  أو تأ يد لنفي الاظ  يعل حاا  

أل  اليهو   املنلدس  ؛  بهم اليهو م  رؤيظهم ا  و،ه املصلوب هو و،ه عيسى وبداه بد  عاح ماهن ملومن الواض 
،يف أعللحاب عيسللى هللو اللل   و لل لك ملل  قللول  ،كو ألاللي عليلله  للبه عيسللى فأخلل  وعلللا( يظحللريو  ويشلل ، علللى قللول 

  علدفلناص ملن ال عيسلى رفل  إّ السلماء وعلاحبهم قظل  الواقل  هلو ا  بعضهم  إ   ا  ه ا عيسلى فلأين علاحبنا( أل 
وإيا  لا  املصللوب علاحبنا  فلمايا ال جند علاحبنا يف البيلاذ املصلوب عيسى   اصا  ولي   اصا  واحدا  فإيا  ا 

 .(4 (فاين عيسىذ
   أو   البيلا  يف   بالي  ملن   يف  لا     عيسلى هل    لا  بلأ    مل اخلظالفهم يالول  ، فإا له تفر قوا عنله  قال   من وقال يف الظبيا مل  وأم ا 

 ال مر،   ألحد الطرفني.فهم مم  و   ا و  إي  (5 ( عليهم األمر    ظبهخر،وا. فا  ال  ين   يف  ا  
 يراد بالظن اليًين سن تدبر -ب

                                                           

 ااه ال يعم اال م نا . (1 
د ع  ا الناسلويت وع لل  و،زء الهويت واهنما  ااا مظحدين مث اافصلال فص ل ،زئنيمل ،زء ااسويت ا  مر با  من    هالظاهر ا  قصدهم اا (2 

 الالهويت.
 .511-511ص 1، مكظبة الصدر ل  هرا ، جالفيض الكا اين، تفسري الصايف (3 
 .ريني و ا  معهم يلك املندس أيضا  فيه م  احلوا عيسى من البيا ال    ا  ألهنم أخر،وا املصلوب  (4 
 .314ص 3ج ل بريوت، إحياء الماث العريب الشيخ الطوسي، تفسري الظبيا ، (5 
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ملصللاحبني وحيظملل  ا  يللرا  مللن الظللن الياللني عللن تللدبر، وهللو حلللاهر مللن قللال بللا  إلاللاء الشللبه  للا  علللى أحللد ا -ب
، أو اليهلو   املنلدس عللى وال   يدل عليله ملا ور  يف تفسلري الاملي  ملا سليأيت لعيسى  وهو اما أحد حوارييه على رأ 

 رأ  آخر( و  لك حلاهر من قال با  إلااء الشبه  ا  على مجي  املصاحبني لعيسى.
يسلى فالال وهلا بلن منب لهمل أتلى عيسلى ومعله يف الظبيلا مل  واخظلفلوا يف  يفي لة الظشلبيه ال ل    لبه لليهلو  يف أملر ع قال

لللأمللن احللللواريني يف بيلللا ف سللبعة عشلللر مل هم اهلل  لهللم عللللى علللورة عيسللى فالللالوا  لللما  خلللوا علللليهم علللري  حللا وا هبلللم، فلم 
  ر،ل   فالال باجلن لة،   اليلوم  ملنكم  افسله  يشلر   ملن مل  عيسلى ألعلحابه  فالال مجيعلا ،   لناظللن كم  أو    لنلا عيسلى   سحرمتواا ليلربز 

،   لم   مث   لب ه  . فملن ، وعللبو  وقظللو   على عورة عيسى، فأخل و   الل ه  ، وقد عري   مل أاا عيسى فاال   إليهم  مل أاا، فارج منهم
 فالظن شعىن الياني أل  اهلل  ب هه  م(. ،مظيانني بااه هو وا أقولمل فاد  ااقظلوا عيسى،   قد   وحلن وا اهنم

يلك أا ه عيسى، ورف  اهلل عيسى من يومه يلك. وبه قلال قظلا ة والسلد  وابلن إسلحاا وجماهلد وحلنا النصارل مث  
 وابن ،ريج، وإ  اخظلفوا يف عد  احلواريني،

 ومل يلل  ر أحللد ملللري وهللا إ    للبهه ألاللي علللى مجلليعهم، بلل  قللالوامل ألاللي  للبهه علللى واحللد، ورفلل  عيسللى مللن بيللنهم
قلال ابلن إسلحاامل و لا  اسلم الل   الالي  وقنني بااله هلو، ال حللااني بلاملعىن العلريف( أقولمل وم  إلالاء الشلبه عليله،  لااوا مل

احللواريني أخل  عللى يللك  حلد  أ ،عليه  بهه سر، ، و ا  أحد احلواريني، وياالمل إ  ال     لم عليله وقلال هل ا عيسلى
 س ز ريلا بو لا، وهلو ملعلو  يف ثالثني  ر ا، و ا  منافالا، مث إاله الدم عللى يللك فلاخظن  حل  قظل  افسله، و لا  امسله بلو 

النصارل، وبعض النصارل ياولمل إ  بلو س ز ريلا بو لا هلو الل    لبه  لم فصللبو ، وهلو يالولمل لسلا بصلاحبكم الل   
 للللظكم عليلله. قللال الطللرب مل األقللول قللول ابللن املنبلله، وهللو ا  سللبعة عشللر الاللي علللى مجللاعظهم  للبه عيسللى، ألالله لللو  للا  

يسى أيكم يلاى عليه  بهي وله اجلنلة، مث رأوا عيسلى قلد رفل  ملن بلني أيلديهم مللا ا لظبه ألاي على واحد منهم م  قول ع
عليهم، وما اخظلفوا فيه، وا  ،از ا  يشظبه على أعدائهم من اليهلو  الل ين مل يكوالوا يعرفواله، لكلن مللا ألالي  لبهه عللى 

 (1 (عللليهم. وهلل ا اللل   ي للر  قريللا حلللالمجلليعهم، فكللا  يللرل  لل  واحللد بصللورة عيسللى، فلمللا قظلل  واحللد مللنهم ا للظبه ا
 .وللبح  علة بإي  اهلل تعاّ

 وصلى اهلل سلى محمد وال  الطيبين الطاهرين
 

   ِإنَّ الَِّذي َيْطلابا ِمْن َفْضل  َيكافُّ ِبِ  ِسَياَل ا َأْسَظما َأْجراً ِمَن اْلماَجاِهِد ِفي َ ِبيِل اللَّ ِ  مل الرضااإلمام  قال
 .(445صمل حتف العاول 

                                                           

 .313-312ص 3الشيخ الطوسي، تفسري الظبيا ، إحياء الماث العريب ل بريوت، ج (1 
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