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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
(25) 

 إجمال معنى اآلية على كال تفسيري الضوابط
ررْي ا    ِإنَّ الظَّررنَّ ال يُرْغنرر  يف يُرْغنرر  ن املعىنىنال ال يىنىنوم سىنىنوان أ سىنىنر اا الثررا: :األمررر  َي ئا رر بىنىنىن ال  ِمررنا اْلقا

بىنىنىنىن ال ير ىنىنىنو احلاقىنىنىنة للملىنىنىن ه وهىنىنىنو املعىنىنىنال   سىنىنىنر ا الضىنىنىنوابم أم صىنىنىناح  ير ىنىنىنوه وهىنىنىنو املعىنىنىنال األول الىنىنىن    سىنىنىنر  بىنىنىنه 
هإذ ال معىنىنال ألن يلىنىنال  ان الظىنىنن ال ير ىنىنو  ؛ينالثىنىنا أن يلىنىنال)  ان الظىنىنن ال ير ىنىنو احلاقىنىنة كمىنىنا ال يصىنىن    !ه1 احلىنىن  
ملا أوضمله و ّصلنا ، من ان الظن كثرياً ما ير و احلاقة إليىنه ععىنال كو ىنه موصىناًل لىنه  احلفىنو احلاقىنة  ه2 احل هإىل 

إىل الوصىنىنىنول إىل احلىنىنىن  بظكىنىنىنة الظىنىنىنن يف كثىنىنىنري مىنىنىنن األحيىنىنىنان، وهىنىنىني أحيىنىنىنان إصىنىنىنابوه للواقىنىنىنو، أل ىنىنىنه، أ  الظىنىنىنن، قىنىنىند 
 .وهي كطل  احلاصلاحلاصل  احلاقة إىلقة بعدها  اهنا من أوصل إليه بل ال معال للملا

 ليس لر)اإلغناء( معنيان
معنيىنىنىنني بىنىنىنان املعىنىنىنال األول ال وقىنىنىنه لىنىنىنه بىنىنىنل هىنىنىنو عائىنىنىند ا ىنىنىنه قىنىنىند ينىنىنىناق  قولىنىنىنه ان ا يفنىنىنىنان يسىنىنىنوعمل يف  الثالرررث:
ر ىنىنو ادىنىنر  عىنىنن ا يفنىنىنان مطللىنىناً ععىنىنال ر ىنىنو احويىنىناخ الطىنىنريت اعخىنىنر وال يىنىن   ععىنىنال ال، واحلاصىنىنل) ان للمعىنىنال الثىنىناين

  يهىنا بيا يىنىنة  يبلىنى ا يفنىنان علىنى معنىنا  املعهىنو  مىنن ر ىنو االحويىنىناخ إذ ِمرنا االحويىناخ، وأمىنا اعيىنة الةرفىنة  ىنان 
حينئىنىن ه هىنىنو ال ييىنىن  أ  ال ير ىنىنو االحويىنىناخ مىنىنن قهىنىنة  ه 3ِمررْن ُجررو     ال ُيْسررِمُن الاال يُرْغنرر معىنىنال اعيىنىنة  يةىنىنون

لبيىنىنىنان اجلىنىنىننن  واجلىنىنىننن هنىنىنىنا  ِمرررنا مطلىنىنىن  مىنىنىنا كا ىنىنىن   يىنىنىنه وذلىنىنىن  ك ،وياجلىنىنىنوي أ  االحويىنىنىناخ الىنىنىن   هىنىنىنو اجلىنىنىن
رررااِلرا ِمرررن احلاقىنىنىنةه كلولىنىنىنه حلعىنىنىناىل)  ِا رررا ِمرررْن  ا لَّرررْونا ِهي ا ررر   ُيقا  أ  أسىنىنىناور هىنىنىني ذهىنىنىن  أو أسىنىنىناور ذهبيىنىنىنة ذاها

  راق تابرْ ِْ ِإ ُِنُدس  الا  .أ  هي من إسوظقه  ه 4الايراْلباُسونا ثِيااب ا ُخْضر ا مين 

                                                           

 أو ال ير و من احل  شيئاً. ه1 
 أو من قهة احل . ه2 
 .7سورة الياشية) اعية  ه3 
 .31اعية سورة الةهف)  ه4 
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يةىنون للمىنال وقىند يةىنون لر ىنو ال ىنبو  لىند يةىنون للعلىنم وقىند حبسىن  موعّللىنه وبعبارة أخرى) االحوياخ أ ىنواي 
 ال ير و حاقوهم وهي اجلويه. ان الضريو  أ  ال   ال يي  عنه الضريو حلبني  وي االحوياخ ِمْن ُجو    ىن

 يُرْغن يعن  يكف ، التفسيره برهع االحتياج تفسير باألخفى 
يف كوىنىن  الليىنىنة وعىنىنا هىنىنو املعىنىنال العىنىنريف وىل يف حلفسىنىنري ا يفنىنىنان يف اعيىنىنة الةرفىنىنة هىنىنو حلفسىنىنري  عىنىنا ور  ان األأ  :الرابررع

ررْي ا    ِإنَّ الظَّررنَّ ال يُرْغنرر وهىنىنو الواضىنىن  ن سىنل  ال َي ئا رر ىنىنأ  ال يةفىنىني أو ال  ِمررنا اْلقا كمىنىنا يف قولىنىنه حلعىنىناىل)   ،د ي 
 َّ الاماررا يُرْغنِرر  عاْنررُل ماالُررُل ِإذاا ترارررا 1أ  ال ينفعىنىنه وال يديىنىنه، وقولىنىنه قىنىنل ا ىنىنه  ه ْم ُ يراْوما ِرر    ِلُكرر ي اْمررِرِّ  ميررنرْ

ان الظن ال يد  كبديل عن احل  كما اخا ىنا  أو  املعال) ، ه3 أ  يةفيه عن االهومام بيري  ه2 ﴾ئاْأٌن يُرْغِنيلِ 
،  على حلفسري ا  ال يد  كبديله  ان إطالقه يفىنري دىندوأ أبىنداً إذ ال على امل هور ال يةفي كطري  إىل احل 

 رض   يه مصلملة سلوكية راقملة على مصلملة الواقىنو،  شين من الظن ببديل عن احل  وأما حتلله، كما لو
بىنىنل خروقىنىنه  علىنىنى ان اعيىنىنة منصىنىنر ة عنىنىنه ععىنىنال ان مىنىنا صىنىنل  بىنىندياًل  لىنىنين أل ىنىنه  ىنىنن ،للىنىنة نىنىنا ر يف الظنىنىنون املط

 .  و مل.موضوعي ه4 حينئ ه 
 وأمىنىنا علىنىنى حلفسىنىنري اللىنىنوم  ال يةفىنىني كطريىنىن  إىل احلىنىن ه  ىنىناملرا  بىنىنه  ال يةفىنىني كطريىنىن  علالئىنىني إىل احلىنىن ه  ىنىنال

، ويصىنىن  النفىنىني املطلىنىن  بىنىنه ان يةىنىنون بعضىنىنه موصىنىناًل ومصىنىنيباً لةنىنىنه، علىنىنى أيىنىنة حىنىنال، لىنىنين طريلىنىناً علالئيىنىناً  يلىنىند 
 .حينئ ه أ  لين طريلاً علالئياً أبداً وإن أوصل أحيا اً 

الليىنو  كمىنا ا ىنه سىنلن وواضىن   –بىن يةفيه و ظرييه هو املوعني  ا ه العريف  يُرْغن ان حلفسري  واحلاصل)
بلفىنىن  أوضىن  منىنىنه يفسىنىنر اعيىنة بطريلىنىنة واضىنىنملة ال لىنبن  يهىنىنا، أمىنىنا حلفسىنري  بىنىنىن ير و االحويىنىناخه  هىنىنو للفىنىن   ديل  وحلبىن

علىنىنى ا ىنىنه يوقىنىنو يف املعضىنىنلة الىنىنا أوقىنىنو  يهىنىنا صىنىناح  الضىنىنوابم  فسىنىنه مىنىنن يفىنىنري ان فةنىنىنه ا ىنىنروخ  فىخحلفسىنىنري بىنىناأل
قلنىنا) اّن اعيىنة  بلولىنه)   منها حبّل واضىن  وإن حلةلىنف لىنه إقملىنام االعولىنا  كمىنا سىنب ، اللهىنم إال ان يلصىند

إّّنا حلدّل على أّن العامل بالظن ال يةون يفنياً عن الواقو حبس  اعولا   قىنم، وأّن العمىنل بىنالظن ال يةىنون مينيىناً 

                                                           

 .11سورة الليل) اعية  ه1 
 .37سورة عبن) اعية  ه2 
 جممو البملرين ما ة يفال وراقو أيضاً مفر ات الرايف  ويفري . ه3 
 خروخ الظن عن اعية، حني  سر ا  باملوضوعي ذ  املصلملة السلوكية. ه4 
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لةنىنه خىناليت  ىناهر كالمىنه قىنداً  ،ئيىناً هو مىنا ذكر ىنا  مىنن ا ىنه لىنين طريلىناً علال ه1 عن الواقو حبس  االعولا  قمه
 اعولا   وي العلالنه؟ه  ةيف يفسر بىن حبس  إذ صر  بىن حبس  اعولا  ه  حبس  االعولا 

 ر  احتمال ان المرا  بالقَ الظاهري
يف ملام اجلواب عن ه ا ا يرا  من أّن املىنرا  بىناحل  احلىن  الظىناهر ،  هىنو  اسىند قىنداً؛ إذ  وقال)  وما يلال

هر  وهىنو مد يىنات وحلوضيمله) ا ه قد يلال ان املرا  من  احل ه احل  الظىنا ه2 الظاهر من احلّ  الواقعي،  و مله
ان الظىنىنن ال  )عالى االمىنىنارةه  ىنىناملد ّ أحىنىندها  مىنىن ه3 إطالقىنىنات ىنىنان للظىنىناهر  أربعىنىنة معىنىناين أو  ،طىنىنرقاالمىنىنارات وال

بىنل  اسىند لةنىنه أيضىناً منىناق   ،يىنهيي  من احل  الظىناهر  شىنيئاً وان ايفىنال أحيا ىناً مىنن احلىن  الىنواقعي با يصىنال إل
 مىنو ييىنا ة ان الظىناهر ان اللفىن  موضىنوي  إرا ة احلىن  الىنواقعي بنفن الوقه ال    اق  بىنه قداً كما قال 
إذ احل  الواقعي هو حةم اهلل الثبو  واحل  الظاهر  هو رواية يرارة مثاًل باعوبارها امىنارة علىنى  للمعال الواقعيه

،  يوصىنل كثىنرياً مىنا للثىناين وهىنو مىنا أشىنةل بىنه عليىنه، كىن ل  احل  الواقعي، لةىنن الظىنن كمىنا يوصىنل كثىنرياً مىنا لىن ول
 الرؤيا واحللم.  ودبر.من قول الةاهن واجلن أو من  ن به كما لو  ن من خظ الفاس  بلول يرارة أو 

 ر  احتمال ان يرا  بالظن الوهم  ال الشك
وقال)   إن قل ) لىنّما مل يةن اعية مىنرا ة بظاهرهىنا،  ىنال بىّند مىنن حلصىنّريت  يهىنا، واألحسىنن أن يلىنال حينئىن ه 

 أو الوهم.ب ّن املرا  من الظّن ال ّ  
قلنا) مو أّن اسوعمال الظىنّن يف الىنوهم وال ىنّ  يفىنري معهىنو ، بىنل ويفىنري صىنملي  عنىند أهىنل اللسىنان، وإن كىنان 
اسىنىنوعمال ال ىنىنّ  يف الظىنىنّن معهىنىنو اً، أّن ال ىنىنّ  والىنىنوهم أيضىنىناً قىنىند يصىنىناب امىنىنا الواقىنىنو مىنىنن بىنىناب االحلفىنىناق،  يلىنىن م 

 .ه4 الة ب أيضاًه
سب ، خاليت اليلني  ي مل الوهم وال   أيضاً  يصىن  وهو ك ل  وإن أمةننا مناق وه بان الظن، وكما 

                                                           

 1ق 2ااث الثلىنىنىنايف والىنىنىندي  ىن كىنىنىنربالن، خالسىنىنىنيد إبىنىنىنراهيم اللىنىنىن وي ، ضىنىنىنوابم األصىنىنىنول، العوبىنىنىنة احلسىنىنىنينية امللدسىنىنىنة ىن شىنىنىنعبة إحيىنىنىنان الىنىنىن ه1 
 .133-132ص

 .133ص املصدر) ه2 
 كما  ّصلنا  يف حبث ساب . ه3 
 1ق 2السىنىنىنيد إبىنىنىنراهيم اللىنىنىن وي ، ضىنىنىنوابم األصىنىنىنول، العوبىنىنىنة احلسىنىنىنينية امللدسىنىنىنة ىن شىنىنىنعبة إحيىنىنىنان الىنىنىنااث الثلىنىنىنايف والىنىنىندي  ىن كىنىنىنربالن، خ ه4 

 .134-133ص
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صىنىنملي  لةىنىنن قولىنىنه  يفىنىنري صىنىنملي  عنىنىند أهىنىنل  هو  معهىنىنيفىنىنري ان يلىنىنول املوىنىنوهم ا ىنىنه  ىنىنان، لةنىنىنه يفىنىنري معهىنىنو   لولىنىنه 
 اللسانه يفري صملي .

 مناقشة الضوابط الحتمال ان الم )الظن( للع د
أواًل مث  لىند   لىنال)  لىند طرحىنه كاحومىنال كما سب  ان الالم يف  الظنه للعهد لةن احملل  الل وي   اق  

  ىنإن قلىنىن ) اّن الوعليىنىنل ال يىنىندّل إاّل علىنىنى حرمىنىنة العمىنىنل بىنىنالظّن الىنىن   سىنىنب  ذكىنىنر ؛ إذ مىنىنن اللواعىنىند امللىنىنّررة أ ىّنىنه لىنىنو 
سىنىنب   ةىنىنرة مثّ قىنىنين بعىنىندها ععر ىنىنة هىنىني مفىنىنر  حملىنىنى بىنىنالالم، يةىنىنون ذلىنىن  للعهىنىند الىنىن كر ، كمىنىنا يف قولىنىنه حلعىنىناىل) 

ْلنا ِإلى ِا ُِوال  * هراعاصى  كاما  اْر ُِولا   ِهْرعاْونا را  املرا  بالرسول هو ما حللّدم ذكىنر  ال مطلىن   ه 1ِهْرعاْوُن الرَّ
 الرسول.

وقال)  وأيضاً قولىن   ان املفىنر  احمللىنى بىنالالم إذا  ه2 قلنا) قد مّر أّن العظة بعموم اللف  ال خصوص املور ه
رْلنا ِإلرىني اعية ال ريفة أع  قوله حلعاىل) سبله  ةرة ال صريت إليهاه ممنوي؛ إذ بني ما حنن  يه وب ِا   كامرا  اْر

ُِروال  * هراعاصرى ُِرولا   ِهْرعاْونا را ذ ال فةىنن لىنل الرسىنول يف حللىن  اعيىنة علىنى  ىنر  يفىنري إ؛  ىنرق بىننّي  ِهْرعارْوُن الرَّ
بىند مىنن احلمىنل علىنى امللىنّدم، اىناليت مىنا حنىنن  يىنه  ا ىنه  أل ّه يف ملام العصيان، وال علىنى كىنل الرسىنل،  ىنالمعنّي؛ 

 ه3 فةىنىنن للىنىنه علىنىنى امللىنىنّدم أ  الظىنىنّن يف أصىنىنول العلائىنىند، وعلىنىنى مطلىنىن  الظىنىنن،  علىنىنى املىنىنّدعي الوعيىنىنني،  و مىنىنله
 ولةالمه حلومة حل   يفداً كما سو   املناق ات بإذن اهلل حلعاىل.

 الصلى اهلل على مقمد الالل الطيبين الطاهرين
 

:ْرياا طاالِباٌة  ( الةا ما مام قال  :ْرياا الاراِغُبوا ِه  اآْلِخراِة أِلا:رَُّ ْم عاِلُموا  انَّ الدُّ ءا زاِهُدالا ِه  الدُّ ِإنَّ اْلُعقاالا
:ْرياا حاتَّى ياْستراْوِه ا ِمنرْ اا رِ  قاُل الاماْن طالا ا زْ ماْطُلوباٌة الااآْلِخراةا طاالِباٌة الاماْطُلوباٌة هاماْن طالا ا اآْلِخراةا طالاباْتُل الدُّ

:ْرياا طالاباْتُل اآْلِخراُة هراياْأتِيِل اْلماْوُت هرايُرْفِسُد عالاْيِل ُ :ْريااُه الاآِخراتالُ     الدُّ
 ه.17ص 1الةايف) خ 

                                                           

 .11-11سورة امل مل) اعية  ه1 
 1ق 2هيم اللىن وي ، ضىنوابم األصىنول، العوبىنة احلسىنينية امللدسىنة ىن شىنعبة إحيىنان الىنااث الثلىنايف والىندي  ىن كىنربالن، خالسىنيد إبىنرا ه2 

 .131ص
 .132ص املصدر ه3 
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