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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 أعدائهم على الدائمة واللعنة األرضني، يف اهلل خليفة سيما الطاهرين الطيبني وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال أمجعني،
الشالريفة وخلصالنا يف يايالالة  باآليالالا اجلملالة   وقالالد بالداالا االسال دالل او يف  جالالائم لطل الا   هال  هالو الزال الكالالم يف ا  الكال ب يف االحالالال 

َا ) :حبثنا السابق اىل ا  النسبة بني قوله تعاىل ، ولفادهالا ( الالموورِ  قالالْولَ  اْجَ ِنبالوا )تعالاىل: وبالني قولاله  ( َأَخالَوْيُكمْ  باَلنْيَ  فََأْحِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِلُنو َ  ِإَّنم
واَّنالا الالدليال  لنالدرجا  يف ، العموم واخلصوص لالن وجاله إال ايالا ال تنالدرب يف بالاب ال عالارق كالي ي الال بال سالاق  وا  كاالت ،اج نبوا الك ب
 .باب ال ماحم 
  واضافة واستنتاج هام تلخيص

فيالاله  الكالال ب فيالاله لالالالد املفسالالدة وال الالب  واالحالالال  الظالالرا  ال ؛ بالالني الكالال ب واالحالالال  هالالي ال الالماحم  العالقالالة  لعالاله فنالنالالا انا بنينالالا علالالى او 
 حسالمل اخالال ال علالى االضالالع   كو  ت الد  حالالاحمل املالالد االقالالو  ا  الن يجالالة سالفال ،فالي لالالادة االج مالان ي نازعالالا فلالالد املصاللحة واحلسالالن 

  جالواز الكال ب يف االحالال يولعاله سال كو  الن يجالة هال ،لراتمل ولصالاديق ت لفالة وكال لحل احلالال يف الكال ب لإلحال ا   حيث حيث املوارد
 1ه ا يف االحال  الواجململة ، الواجمل يف اجلملة ال باجل

نلالحل ا  االق االائي ال ؛ والا يف االحال  املس حمل فااله لو تماحم لع الكال ب احلالرام فالا  ل  االى ال اعالدة واالحال  هالو ت الد  الكال ب 
والظالالالاهر يف  والالالالا االحالالال ،  او فعالالالال   تركالالالا  كالالالو  لالكالالاله لالالالن ال الالالوة حبيالالالث يكالالالو  الزلالالالا    م او الواجالالالمل هالالالور يمامحالالاله الالق االالالائي واالحالالال  يف ا الالال

ولعه فعند تماحم املس حمل لع احلالرام ي الدم احلالرام تركالا ولنعالا هال ا هالو االحال  ، وال ، لالكه ليس ب لحل ال وة فال المام فيه  هو ا املس حمل ف
لالحل لكالن ن احلسالني االلالام املسال حمل وزيالارة ، كمالا هالو احلالال يف احلال  حمل لالكاله اقالو  املس ه ا على -اثباتا –الدلي  ب خنرب عنه إال
لالالالد  لالالن فاالحالال  كالالو  لالكالاله اضالالع  هفالبالالد لالالن ال ماسالاله ولالالع عدلالال 2اخلالالارجي كالروايالالا  الدالالالة علالالى نلالالحل بالالالدلي  يثبالالتاَّنالالا فلالالو ثبالالت 
 الواجمل

حن الاب اىل دليال  يف  االاله يف عالاا االثبالا ولكالن  - يف بعض الصور –لالكه اقو   وا  الكن كو ا  املكروه او املس حمل  والمتحصل :
 ،نلحل 

  (قـَْوِمي ِفي اْخُلْفِني) قوله تعالى ر : دليل اخ
رة لالالن دو  ا  ابنحالالو االرالالاليهالالا  االحالالال  وارالالار  جالالواز الكالال ب يف الوالالالد يف لكاسالالبه اضالالا  ايالالة ثااليالالة لالسالال دالل علالالى السالاليد مث ا 

  3( اْلُمْفِسِدينَ  َسِبي َ  تال مِبعْ  َواَل  َوَأْحِل ْ  يقالْولِ  يف  اْخُلْفِن  َهاُرو َ  أِلَِخيهِ  ُلوَسى َوقَالَ  )تعاىل :  اآلية هي قولهوه ه ، ي وق  عندها 
 الكالال ب لالالن الك الالاب فمالالاهو احلكالالم    حرلالالة لالالو تعارضالالت او تمامحالالت لالالع دليالال  فنيالالاولعالاله ،  ل علالالى وجالالوب االحالالال   الالاهرا  تالالد يالالةواآل

 . ويأيت هنا لا نكر ساب ا  فال العيد
 باآلية المباركة يتوقف على مطلبين االستدالل 
 بيان مطلبين : باآلية المزبورة يتوقف على تدالل ولكن االس

 ؟ ح () واصلِ المراد من ما هو  المطلب االول : 
                                                           

 . واال فا  احلكم سيخ ل  كما سيأيتال بلحاظ الروايا   ف   يا وبلحاظ اآل الك ب االية لع اية ه ه او تماحم قوالكالم هو عند تعار  1 -
 اَّنا هو ملاالع  عندئ    وبينا ا  عدم اجياب املس حمل الواجمل لالداقو  لن  املس حمللالد  ساب ا  الكاالية تصوير ووجه كو وقد اوضحنا  2 -
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 :  إن االه يف امل ام توجد اح ماال  ثالثة ؛   (قوله تعاىل ) واحلِ فهو حت يق املراد لن  اما المطلب االول
وهال ا هالو ،   نا  البني عند حدوث النمان او املشاجرة او املشالكلة املباركة هو احال اآليةا  املراد لن االحال  يف  االحتمال االول :

 .لورد حبثنا 
لالالور ال الالوم او الشالالخا فلالالو احنالالر  احالالدهم فالبالالد لالالن احالالال  حالالاله واررالالاده اىل اا  املالالراد هالالو احالالال  لافسالالد لالالن  االحتمــال الثــاني:

لفسالالدة السالالرقة او الظلالالم ، وكالال لحل  الوقالالون يف ه ولنعالاله لالالنا  يكالالو  سالالارقا او  املالالا فالبالالد لالالن احالالالحبالالاحالالدهم  هالالم  كمالالا لالالو و ، سالالواا السالالبي 
 وه ا املعىن اعم لالن املعالىن االول فالا  املعالىن .احلال يف االلور العرفية حيث ي ال لالم ) احلحي حال ابن حل عند زواجها ( أي رتيب  اهرها 

 4لن لصادي ه كما ال خيفى االول
 5على الطاعة املراد لن االحال  هو احلم  ا  االحتمال الثالث:
هالالو احالالال  نا  البالالني فالالا  نلالالحل هالالو لالالورد البحالالث  اآليالالةا  الن يجالالة لالالن حيالالث املالال ل واحالالدة فاالالاله انا كالالا  املالالراد يف : واملهالالم يف امل الالام 

سالو   املعالىن الثالاو وهالو احالال  لافسالد لالن االلالور فالا  هال ههالو بالداللة املطاب ية، وا  كالا  املالراد تكو  دالة عليه الشريفة  واآليةواملطلوب 
وكال لحل احلالال ، االوان كالسرقة وعدم الصالة وغريها واملخاحمة هي احالد لصالادي ها . له نلحل ا  الفساد ؛ تشك  كرب  حغراها املخاحمة 

 .املطلوب  يف فااله ينفعكا  املراد   فأياولعه ، لو اريد املعىن واالح مال الثالث أي امحلهم على الطاعة فا  احال  نا  البني لن الطاعة 
 جواب عن اشكالين قد يوردان على االستدالل بااليةالمطلب الثاني : ال

 االه قد يورد اركاال  : والا املطلمل الثاو فهو
  القضية شخصية  -2

بشالريع نا خصالية وخارجيالة ولعاله فالال ربال  هلالا ب خاص لن لوسى هلارو  ن وال االية رهو خطا اآلية  يف ا  االحالاالركال االول : 
 واحكالنا  
 ذلك : جواب

 اجلواب باحد وجهني : ميكنولكن  
فالا  االلالر العالام قالد ، ل يف كال  خطابالا  ال الرا  الكالر  اعام كمالا هالو احلال ( االلر ) خاحا إال ا  وا  كا  ( اخلطاب ) ل با ا ي ا  (2
 6اخلاص بصياغة خاحة حلاجة االلر للمخاطمليصاغ 

 7ه العام إال لاخرب بدلي ناخلاص يراد لا  اخلطاب  الكر  ال را  ا االح  يف خطاب ا  : واحلاح 
 ب  املالد عام . ف أل  .حال  هارو  ل وله ال ال خصوحية االه وهو ا  ي ال (1
 الخطاب يرتبط بشريعة سابقة  -1

   .فال يسري اىل رريع نايرتب  بشريعة لوسى ن  اآلية املباركة هو ا  اخلطاب يف  االشكال الثاني:
 جوابان :  كناولكن ه

 وهو اس صحاب الشرائع الساب ة عند الشحل  ب االول :الجوا
                                                           

 وفساد . لفسدة ان النمان - 4
  الطربسي يف جممع البيا  . هانكر  الثالثاالح ماال  وه ه   -5
 .واالح ياب اىل املخاطمل هو لن اج  ال شري  او غريه   -6
 ( االوالر املولوية واالررادية)  ك ابوتفصي  نلحل قد بيناه يف    - 7
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ا  اطالقالا  ، يف لرتبالة ل الأخرة هلكن ال الشالحل ، نلحل ا  االس صحاب حمكالم عنالد8وه ا اجلواب ينبغي ا  يكو  ل دلا الجواب الثاني :
كمالا يف قولاله تعالالاىل ،  واالطالال  حمكالم العالم لالو ثبالالت الساليب الناليب الالحالق فبهالا وإال فالالعموم ، اوالالر االالبيالاا تعالم البشالرية مجعالاا علالى ال الدادها

 .   رال  لنا اياا   فا  اخلطاب عام ولطلق (َواْلِميمَا َ  اْلَكْي َ  فََأْوُفوا)
  ( بـَْيِنُكمْ  َذاتَ  َوَأْصِلُحوا اللَّهَ  فَاتَـُّقوا )اية ثالثة  دليل اخر : 
لعلهالا  ايالة ثالثالة ا  هنالاد الا ،هلالا الساليد الوالالد ايالة اخالر  قالد اضالا و ، االوىل  اآليالةيف ل الام االسال دالل هالو  عالدد لالن االعالالم ا  لانكره

 َوالرمُسالولِ  لِلمالهِ  اأْلالالَفالُ  ُق ِ  اأْلالالَفالِ  َعنِ  َيْسأَُلواَلحلَ  ): وهي قوله تعاىل يف اول سورة االالفال  اآلي نياقو  لن حيث الداللة على املراد لن تينحل 
ا  قالالد ي الالوهم  وىلاال ه يف اآليالالة االالالاآلي الالني االخالالريني ه عالالن هالالوفالالر   ( ُلالالْؤِلِننيَ  ُكْنالالُ مْ  ِإ ْ  َوَرُسالالوَلهُ  اللمالالهَ  َوأَِطيعالالوا ُكمْ باَلْيالالنِ  َنا َ  َوَأْحالالِلُحوا اللمالالهَ  فالالاتالمُ وا

 هالال ا ال الالوهم او يالالرد عليهالالا ناد   بالالني املالالؤلنني ف الال  ، واي نالالا الثالثالالة الالحالالاال يفيالالد وجالالوببوجالالود قيالالد و  9قويالالة تل الالة بالالاالطال  قرينالالة السالاليا 
 .10ف كو  راللة لك  احال  بني املسلمني على رأي الركالا

 :المباركة  اآليةت ) ذات بينكم ( في دالال
كمالا لالو    ي الةاحلهالو  (نا )الظاهر ا  املعىن املراد لن لعىن نا  بينكم ، و  يس دعي بيا االس دالل ب ي نا امل كورة  وضو  ومتالية ولكن

ا   ف فيالالالدعالالالىن احالالاللحوا ح ي الالالة بيالالالنكم املفيكالالالو   الفسالالالحل وح ي  الالالحل  ونا  املالالالرا ح ي  الالاله ، لعنالالالاه احالالالل  ( فالالالا  قالالال احالالالدهم ) احالالالل  ناتالالالحل
 ال ا  يب ى يف ساحة الظاهر ف   ، باطن االالسا   ب  البد ا  يشم  ا  يشم   اهر احلال فيه يكفيالاالحال  

إال ا  الالالبعض االخالالر  ، الالالث لعالالىن لؤ  (  الالةاحل ي )؛  إن  يف نا  ال أاليالالثعلالالى لالالا بينالالاه اتاالال  وجالاله اسالال عمال حالاليغة  والاالالي  : االالاله بنالالاا
اال االاله ال فالر  يف الن يجالالة  الال  بيالالنكم ( ةكالشالييب الطوسالي والطربسالي نهبالالوا اىل ت الدير حمال و  وهالالو ) حالال ( فيكالو  املعالىن ) احالاللحوا احلالال

 .. وللكالم ت مة ،ل بني ال فسريين وامل 
 الطاهرين واله محمد على اهلل وصلى

                                                           

 . فراجعواملولوية  رراديةيف ك اب االوالر اال اياا   وقد ال حنا نلحل - 8
 وا  كا  االركال لندفعا  ل ا عربالا بال) ي وهم ( - 9

  . فاال ظر   وه ا لاسيأيت ن غري احلربنيني املخالفني او الكافريباالحال   البحث عن حكم جيرياالوىل  اآليةال يد يف  على -10


