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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
(61) 

 سْبق الشك سبُب اإلجمال
بان يكون املراد من الشك خالف اليقني ومن  ا معناهما اللغويوقد يقال: المراد بهمسبق: ) تتمة:

الظن الشك )حيث سبق انه أحد معانيه وان معناه اآلخر اليقني، والثالث التهمة والرابع الكذبب، وحيذث 
ان الثالثذذة األخذذرية رذذري مذذرادة ويبقذذى األولك وينذذتم ملذذك ان املذذبموم ويهذذا هذذو الظذذن الذذب  هذذو  عذذ  الشذذك 

لكذذن  ك1)مذذن االئمانذذان وعلذذى  الفنذذا ًقذذع أيلذذاص عهذذده الذذت،لس وااذذواب وسذذي  ، سذذلمنا الذذب  هذذو أعذذم
 .ك2)وت ملك ،ابقالكالم يف إمجال املراد من اآلية بني هبا االحتمال واالحتمال الس

 ومجاز   حقيقة  نوعان: إطالق العام على الخاص، 
طلذذذق يف املقيذذذد أو وكذذذبا امل وهذذذي ان اسذذذتعمال العذذذام يف ا ذذذا  :مذذذةووجذذذه المجذذذال يتلذذذم بتمهيذذذد مقد

اسذذتعمل ويذذه أو أئلذذق عليذذه،  فانههإ إن :، علذذى وجهذذني: حقيقذذة و ذذا ومحلذذه عليذذه أو إئالقذذه عليذذه املصذذدا 
ألنذه لذيم موضذوعاص لذه بذل هذو اسذتعمال يف رذري املوضذوض لذه إم وضذع اللفذ  حبّده أ  بشرط ال، كان  ا اص 

ًني إم الئذذال  والتقييذذد كالاذذا خارجذذان عذذن للماهيذذة  ذذا هذذي هذذي واملاهيذذة  ذذا هذذي هذذي حمفو ذذة يف الصذذور 
حرمي املوضوض له )والصحيم ان الالبشرط القسمي يعين ملك وال يعين ما كان الئذال  والسذريان مذاخوماص 

 ك.ك3)يف املع  املوضوض له
؛ أال ًرى ان انك لو ألنه استعمال يف املوضوض له مل يكن حبّده بان كان ال بشرط كان حقيقة ناواما 
رأيذذ  إنسذذاناص، وقذذد رأيذذ   يذذداص، مل يكذذن  ذذا اص ررذذم انذذك أئلقذذ  الكلذذي علذذى اا ئذذي، وملذذك ألنذذه قلذذ  

ومل يوضع لف  النسان لإلنسان بقيد الكلية، بل لو وضذع كذبلك ملذا أمكذن محلذه علذى أحذد إال  مصداقه،
                                                           

 انه ال يعم االئمانان. ك1)
 .الدرس السابق ك2)
 .141  4يف أصول الفقه ج كما مهب إليه يف حماضرات ك3)
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ري كان  ذا اص، وكذبلك ولكن لو قصدت احلصر ويه وانه النسان ال ر رلطاص أو  ا اص بعيداص عن الفهم العريف
لو قل  عن قوم اهنم مظلومون، وانه ليم  ا اص مذع ان الظلذم الذوارد علذيهم هذو صذنص مذن أصذناف الظلذم 

ولذذيم  ذذا اص مذذع اهنذذم مظلومذذون بصذذنص مذذن أصذذناوه دون  يقذذة  ة أنواعذذه وقولذذك هذذم مظلومذذون حقولذذيم كاوذذ
 مجيعها.

 وكذا إرادة المعنى الخاص من الشك والظن
وانذه لذو أريذد مذن الشذك والظذن يف اآليذة الكر ذة الشذك والظذن بذاملع  األخذس، كذان ال  ؛امقوكبلك امل

بد من التجو  يف احداا بقرينة اآلخر، كما سبق، ولكنه لو أريد املع  األعم وإن أريد  ا هذو معذ  أعذم، 
خذذذذريان  عذذذذ  ان الذذذذبين اًبعذذذذوا الظذذذذن علذذذذى أقسذذذذام وبعلذذذذهم واهذذذذم وبعلذذذذهم  ذذذذا ، بعلذذذذهم  ذذذذان )واأل

استعملنااا هنا باملع  األخسك، كان حقيقة دون  ك، وكبا لو أريذد منهمذا الشذك والظذن ب حذد املعذا  
)بان يراد من الشك املع  األخس، ومن الظن الشك بذاملع  األخذس بقرينذة املذراد مذن الشذك  امالثالثة هل

 ك1)السذابقحبذّده، وعليذه: ال يتعذني املعذ  السابقك وانه ال يكون  ا اص ألنه من اسذتعمال العذام يف ا ذا  ال 
 بدعوى انه احلقيقة وان األخري  ا . وت مل.

 إشكال: )الظن( في اآلية مطلق؟ والجواب
 ويعم البم كاوة أنواعه؟ ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ الظن مطلق يف  ال يقال:

، وذال ك2)ان إ ذارة حلذادو وقذعكال ألنه خرب، وا رب عن حملى بالالم ال إئال  لذه ويمذا إما كذإذ يقال: 
 كن ان يكون للجنم أو يكون مطلقاص، إم الوجود ا ارجي دائمذاص ج ئذي وال يعقذل كونذه كليذاص، واهلل ًعذا  

 عن إًبذاض أولاذك اليهذود للظذن يف قلذية عيسذى  رب    ما َلُهْم ِبِإ ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ يف قوله: 
وقذذد كذذان إًبذذاعهم لذذبع    ذذا هذذو كلذذي قابذذل لالنطبذذا  علذذى أصذذناف كثذذرية، نولذذيم املذذراد بذذه جذذنم الظذذ

، كمذذا ك3)رذذري املعلذذوم مذذا هذذو مصذذاديقه، وذذال إئذذال  لشيذذة الشذذريفة، وتكذذون  ملذذة أو أعذذم أريذذد بذذه األخذذس
 سبق.

                                                           

 األعم. ك1)
  ا .حيناٍب دون ما إما أعيد إ  النشاء، بوجه، لكنه  ك2)
 ك.الظنوانه أ  صنص من األصناف الثالثة )الوهم، الشك،  ك3)
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 يراد بالظن اليقين عن تدبر -بسبق ) تتمة:
ال بذان إلقذاء الشذبه كذان علذى أحذد وحيتمل ان يراد من الظذن اليقذني عذن ًذدبر، وهذو  ذاهر مذن قذ -ب

والب  يدل عليه ما ورد يف ًفسري القمذي كمذا سذي  ،  أ ٍ املصاحبني لعيسى )وهو اما أحد حوارييه على ر 
آخذذرك وكذذبلك  ذذاهر مذذن قذذال بذذان إلقذذاء الشذذبه كذذان علذذى مجيذذع املصذذاحبني  رأ ٍ علذذى  سّ أو اليهذذود  املنذذد

 .ك1)لعيسىك
 من الظنظاهر تفسير الطوسي: إرادة اليقين 

عن  بهة وردت يف املقام قال: )وان قيل: كيص جيو  من  ك2)التبيانوهبا الوجه هو أيلاص  اهر جواب 
علذذى خذذالف مذذا هوبذذه، وقذذد علمنذذا كثذذرة اليهذذود والنصذذارى، ومذذع كثذذر م يء ا لذذق العظذذيم ان  ذذربوا بالشذذ

مذن كبابني؟ ولان جا  هذبا مل نثذق بشذيء اخربوا ان عيسى صلب وقتل، وكيص جيو ان يكونوا مع كثر م  
 االخبار اصال ويؤد  ملك إ  قول السنمية!

وا اهنذم قتلذذوا خذرب أ  قلنذا: هذؤالء القذوم دخلذ  علذذيهم الشذبهة، الن اليهذود مل يكونذوا يعروذون عيسذذى، وا ذا 
ا ذذتبه واحذذدا، وقيذذل هلذذم انذذه عيسذذى، وهذذم يف ملذذك صذذادقون، وان مل يكذذن املقتذذول عيسذذى. وأمذذا النصذذارى و

ه مقتذذوالص،  نذذوا انذذه عيسذذى، ولذذم  ذذرب  علذذيهم، ألنذذه كذذان ألقذذي  ذذبهه علذذى رذذريه، ولمذذا رأوا مذذن هذذو يف صذذوًر
 .ك1)وال يؤد  ملك إ  بطالن االخبار حبالك ،ك4)اخرب بهان االمر على ما  ك3) ا  ن الفريقنياحد من 

وا اهنذذم قتلذذوا واحذذدا، وقيذذل واحلاصذذل: ان صذذريم قولذذه: )الن اليهذذود مل يكونذذوا يعروذذون عيسذذى، وا ذذا اخذذرب 
ين بقتذذل عيسذذى كذذانوا قذذائعني بذذبلك، وذذالظن يف ،ذذرب  هلذذم انذذه عيسذذى، وهذذم يف ملذذك صذذادقونك ان اليهذذود امل

 .ك6)وت مل اآلية، على هبا،  ع  اليقني املستند إ  أخبار القائلني.
ه وقولذذه: )وأمذذا النصذذارى وا ذذتبه علذذيهم، ألنذذه كذذان ألقذذي  ذذبهه علذذى رذذريه، ولمذذا رأو  ا مذذن هذذو يف صذذوًر

                                                           

 الدرس السابق. ك1)
 أو مآل جوابه. ك2)
 الظاهر ان هنا ِسقطاص والصحيم )إال  ا  ن...ك. ك3)
 ال مطابقة الواقع وعدمه. ،كامبني، لكن هبا بناء على ًعريص الصد   طابقة املعتق د والكبب خبالوه  واوليسأ   ك4)
 .384  3الشيخ الطوسي، التبيان يف ًفسري القرآن، احياء الرتاو العريب ذ بريوت ج ك1)
ياب وإن قلنا ان َشكٍّ ِمْنإُ   َلفيإم هو خالف  اهر اآلية  ك6)  ه خالف اليقني. وت مل.لتلمن الشك مع  االًر
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ه مقتذوالصك وذذ) نواك  مقتوالص،  نوا انه عيسىك وهذو  ذاهر يف اهنذم قطعذوا أيلذاص إم )ولمذا رأوا مذن هذو يف صذوًر
  ع  ايقنوا عن رؤية.

وهذو )وقذال اابذائي: وجذه التشذبيه ان رؤسذاء اليهذود اخذبوا  ويؤكد ملك الوجه اآلخر الب  مكره 
نكذذرت صذذوًره. كّ عذذال، ومل إنسذذانا وقتلذذوه وصذذلبوه علذذى موضذذع   نذذوا أحذذدا مذذن الذذدنو منذذه وتوذذريت حليتذذه ًو

وقالوا: قتلنا عيسى، ليواوا ببلك على عوامهم، ألهنم كانوا أحائوا بالبيذ  الذب  ويذه عيسذى ولمذا دخلذوه  
كذان روذذع عيسذى مذذن بيذنهم، و،ذذاووا أن يكذون ملذذك سذبب إ ذذان اليهذود بذذه، وفعلذوا ملذذك. والذبين اختلفذذوا 

 .ك1)ن صلبوا من صلبوه، وهم باقي اليهودكرري البي
يوقنذذذون  ،ك2)املذذذتهمومذذذن الواضذذذم ان ال عمذذذاء عنذذذدما  ذذذربون العذذذوام بذذذ مر مذذذع وجذذذود  ذذذواهد صذذذدقه، كصذذذلب 

 بقوهلم.
واحلاصل: ان النصارى  نوا )أ  ايقنواك ألن اهلل ألقذى الشذبه علذى املصذلوب، وكيذص ال يقطذع النسذان 

 عا  متقن وان الشبه كان ال بد ان يكون متقناص.ببلك؟ خاصة مع حلاظ ان صنع اهلل ً
ون وقذذذد  نذذذوا )أ  ايقنذذذواك لعذذذدم  ذذذال للشذذذك يف أقذذذوال ال عمذذذاء مذذذع وجذذذود  ذذذاهد وأمذذذا اليهذذذود امل،ذذذرب  

ذدبر ،اهرالصد  الظ  واآلية البامة لًباعهم الظن ال ًًربط بذالظن بذاملع  العذريف )الذراجمك بوجذه. وت مذل ًو
 .ا وللبحث صلة بإمن اهلل ًع

املشذهور اسذتظهروا ان معنذاه ال  ِمهَن اْلَحهقِّ َشهْي ا    َوِإنَّ الظَّنَّ ال يُهْغنهييف قوله ًعا   بحث تمريني:
ولكن حيتمل ان يكذون املذراد )ال يوذين بذديالص عذن احلذقك  )أو باعتباره ئريقاص إ  احلقك يوين كطريق إ  احلق

 .؟ما ك والشواهد على هبا أو نوا مع  ملبيّ ويكون أجنبياص عن حمل الن اض، 
 وصلى اهلل على محمد والإ الطيبين الطاهرين

 
    ِمْن َكفَّارَاِت الذُّنُوِب اْلِعظَاِم: ِإَغاثَُة اْلَمْلُهوِف َوالتهَّْنِفيُس َعِن اْلَمْكُروبِ :  أمري املؤمنني قال

 ك.24هنم البالرة: احلكمة )
                                                           

 .383  3الشيخ الطوسي، التبيان يف ًفسري القرآن، إحياء الرتاو العريب ذ بريوت ج ك1)
 أ  من هو على  كله و بهه متاماص. ك2)
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