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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 النميمة
(9) 

 تقوية اإلشكال بأن اإلفساد يراد به األخص
بان اإلفساد يراد به اما قطع السبيل أو الدعوة إىل الكفر، مبناسبات احلكم واملوضوع أي باجلزاء املرتب  على االستدالل باآلية اإلشكال وقد يقوى

ار  )يف اآليةة فاهةةه ال يناسةةب أن يرتةب  معصةةية  املةةراد بةةه دخةةول عهةنم، علةةى االحتمةةال الكالةا الةةاي وسةةره الكةةي  الطوسةي وهةةو )سةةل (َوَلُهــمس ُســوُل الــد 
 .بائر اليت أوعد اهلل عليها النارضررها إىل غري فاعلها( وإال لكاهت سل املعاصي من دائرة حقوق الناس من الك ىتعد  

 الجواب: تمامية اإلشكال على ما ورد في )الرعد( ال )البقرة(
ُرونَ )زاء املرتب فيها هو ان ولك إن صح ومت يف آيات سورة الرعد فاهه ال يتم يف آيات سورة البقرة فإن اجل والجواب: َلئ َك ُهمس السَخاس  فالحظ  (ُأوس
 آيات السورتني:
ـُدونَ  )سورة الرعد:  ََ َويـُدسس  ـ ََ َطُعوَن َما َأَمـَر اللـ ُه بـ ه  َأنس يُو يثَاق ه  َويـَقس َد الل ه  م نس بـَعسد  م  يَن يَنُقُضوَن َعهس َلئ ـَك َلُهـُم الل عسنَـُة  َوال ذ  ِ  ُأوس َوَلُهـمس ف ـي اأَلرس

ار    .(ُسوُل الد 
َطُعوَن َما َأَمرَ )سورة البقرة:  يثَاق ه  َويـَقس َد الل ه  م نس بـَعسد  م  يَن يَنُقُضوَن َعهس ق يَن * ال ذ  َُّ ب ه  إ ال  السَداس  ِ   َوَما ُيض  ُدوَن ف ي اأَلرس ََ َويـُدسس  ََ الل ُه ب ه  َأنس يُو

ُرونَ  َلئ َك ُهمس السَخاس   .(ُأوس
ِ  )سون   –بل تعني  –يظهر اجلواب عن أصل اإلشكال فاهه إن احتمل ومنه  ُدوَن ف ي اأَلرس الواردة يف سورة الرعد خاصة بقطع السبيل أو  (َويـُدسس 

 مبناسبة اجلزاء الوارد فيها فاهه ال وعه له يف اآليات الواردة يف سورة البقرة لوعهني: (1)الدعوة للكفر
 ( ومن الواضح ان سل عاص فهو خاسر إو اخلسران على درعات واملعاصي على أهواع ودرعات.ان اجلزاء هو )اخلاسرون األول:
َد...)أولئك بة)الفاسقني( فان  وصفتقدم  الثاني: يَن يَنُقُضوَن َعهس بناء على اهه  الفسق يتحقق بأية معصيةو ،بصالهتا هي صفات للفاسقني (ال ذ 

 خبصوص إحدى تينك الكبريتني. ا  نوليس مرهت (2)عدم االستقامة على عادة الكرع
 ان ولك اإلشكال ينفي تعميم اآلية للصغائر، ومع عد  النميمة من الكبائر ال يرد اإلشكال سما ان الفسق يتحقق بالواحدة منها أيضا . وبعبارة أخرى:

د أولئك لمن جمع الصدات الثالثة  إشكال الجواهر: َعوس
ََ )علةةى االسةةتدالل باآليةةةمبقطع  –م يف حبةةا قطةةع صةةلة الةةرح –وأشةةكل يف اجلةةواهر  ــ ََ ــَر الل ــُه ب ــه  َأنس يُو ــا َأَم َطُعــوَن َم )أقةةول: وهةةو عةةار  يف  (َويـَقس

ِ  )االستدالل بة ُدوَن ف ي اأَلرس  ،سما ال خيفى( بان اسةم اإلشةارة )أولئةك( ال يعلةم عةوده ملةن أتصةف بواحةدة مةن الصةفات الكالعةة )هقة  العهةد  (َويـُدسس 
اإلفساد يف األرض( إو حيتمل عوده ملن مجع الصفات الكالعة سلها وعليه: فال يعلم حرمة خصوص قطع ما أمر اهلل بةه أن و ن يوصل، أ اهلل قطع ما أمر
مل يعلةم سوهةه إشةارة إىل سةل واحةد مةن الةنق   (3)وىلوفيةه أن )أولئةك( يف األأ قةال: ) )أقول: وسةاا ال يعلةم حرمةة خصةوص اإلفسةاد يف األرض(، يوصل

 .(5)مع ولك مل تكتمل على وعيد بالعااب، إال أن يقال إهه يفهم من اللعن وما بعده( (4)الفساد، والكاهيةوالقطع وا
 الجواب: أواًل: قرينية مادة يدسدون

                                                             

 أو عامة لكل إفساد يف األرض األخص مطلقا  من املعاصي. (1)
 رية واإلصرار على الصغرية، فال.دم ملكة العدالة، واهه فعل الكبواما بناء على اهه ع (2)
 (... وال ذ يَن يَنُقُضونَ )أي اآلية األوىل (3)
ِ  َوتـَُقطُِّعوا َأرسَحاَمُكمس )وهي )(4) ُدوا ف ي اأَلرس َول يسُتمس َأنس تـُدسس  َس َعَسيسُتمس إ نس تـَ ُهمس الل ُه فَ 22فَـَه لَئ َك ال ذ يَن َلَعنـَ ََم ُهمس َوَأعسَمى َأبسَصاَرُهمس ( ُأوس  (.23-22)حممد:  (َأ
 .314ص 12عواهر الكالم: ج(5)
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 والجواب:

ِ  )قرينية مادة ةأواًل:  ُدوَن ف ي اأَلرس أن يقةال: اإلفسةاد يف األرض  حبيةا ال حيتمةل فيهةا غةري احلرمةة، أتةرى صةحة عقةال  وعرفةا   فاهنةا مةن القةوة(َويـُدسس 
 (1)مكروه؟ ومرعع هاا إىل دعوى ان حرمة اإلفساد يف األرض هي من املستقالت العقلية أو من الضروريات الكرعية أو املتكرعية. فتأمل

 ثانيًا: ال يعقَ كون يدسدون مكروهاً والعقوبة النار!
إو سيف ميكن ان ترتب عقوبة الدخول يف النار على  مكروه)النق ، القطع، اإلفساد(  أحد الكالعةبان أهه ال يعقل القول  –وهو العمدة  - ثانيًا:
 مرتتبا  عليها مجيعا ؟ بينهاأو على حمرمات ومكروه  ؟أو على مكروه يف ضمن حمرمات ؟مكروه

، (2)ال بكرط عنها حده، أو ترتيب عقوبتها على مكروه وإن سان يف ضمن حمرماتواحلاصل اهه ال يعقل سل من: ترتيب عقوبة النار على املكروه و 
 أو ترتيب عقوبتها على حمرمات بينها مكروه على ان يكون وا مدخلية يف استحقاقه النار!.

ن فعةةل اسةةرون( يكةةمل م ةةزاء )سةةوء الةةدار( دون سةةورة البقةةرة، إو )اخلسةةان اجلةةخاصةةة   إو فيهةةاهةةاا الوعةةه خةةاص بويةةات سةةورة الرعةةد  :هعةةم قةةد يقةةال
 املكروه.

 الظاهر عدم إطالقه وصفا  وال سجزاء على من فعل املكروه إال توسعا . وفيه: أواًل:
البقرة سفيل بدفع احتمال سراهته إو ال يكةون فاعةل املكةروه فاسةقا  إو الفاسةق هةو فاعةل الكبةرية أو املصةر علةى سورة ان سبق )الفاسقني( يف ثانيًا: 

 .ةاملعصية الصغري 
هعم لو أريد بالفسق معناه اللغوي وهو خروج شيء عن شيء سقولك فسقت الرطبة عن قكرها إوا خرعت أو هو اخلروج عن الطاعة إوا أريد هبا 

 ، ألمكن ولك لكنه بعيد غايته.مطلق الطاعة األعم من فعل املستحب وترك املكروه
يد عن ظاهر املتفاهم من اآلية سبعد سون االتصاف بصفة الفاسقني هاجتا  عن جمموع فبع اواما سون االتصاف بالفسق للصفتني االخريني أو إحداه

 فعله حمرمات ومكروهات. فتأمل وتدبر عيدا  
 اإلشكال بداللة الدعَ المضارع على التكرر

 ؟دون أصل صدوره ولو مرة واحدة على التكرر فتدل على حرمة تكرر صدور ولك منه فعل مضارع يدليفسدون  ال يقال:
ويف املقةةةام املناسةةةب حلكةةةم  ،وال داللةةةة لةةةه علةةةى التكةةةرر إال مبناسةةةبات احلكةةةم واملوضةةةوع أو شةةةبهه (3)الفعةةةل املضةةةارع يةةةدل علةةةى التجةةةدد إذ يقـــال:

ما  داللة على دميومة احلكم بدميومة جتدد املوضوع عكسللبدل املاضي  –)الفاسقني( و)اخلاسرون( هو الصدور مرة واحدة، واستخدم الفعل املضارع 
علةةى حةال احلاضةر واملسةتقبل إال مب وهةةة لةه حكمةه وال داللةة علةةى لةو اسةتخدم )الةاين هقضةوا( )الةةاين افسةدوا( فاهةه يةدل علةةى أمةر حةد  يف املاضةي و 

 زائدة سإلغاء اخلصوصية أو ما أشبه. فتدبر
لى اهلل على محمد واله الطاهرين  َو

 

 :)الحكمة(
َمَد َأَحداً ب َما ": عليه السالم ألمري امل منني  صلى اهلل عليه وآله وسلممن وصية الرسول  َي َأَحداً ب َسَخط  الل ه  َواَل َتحس يَا َعل يُّ إ ن  م َن السَيق ين  َأنس اَل تـُرسض 

رسُص َحر يٍص َواَل  ت َك الل ُه فَإ ن  الرِّزسَق اَل َيُجرُُّه ح  ََ الر وس ََ آتَاَك الل ُه َواَل َتُذم  َأَحداً َعَلى َما َلمس يـُؤس ه  َوَفضسل ه  َجَع م   َتصسر ُفُه َكَراَهُة َكار ٍه إ ن  الل َه ب ُحكس
َر أَ  ََ السَهم  َوالسَحَزَن ف ي الش كِّ َوالس َخط  يَا َعل يُّ إ ن ُه اَل فـَقس َ  َواَل َماَل َأعسَوُد م نَ َوالسَدَر ََ ف ي السَيق ين  َوالرَِّضا َوَجَع َدَة  َشدُّ م َن السَجهس َ  َواَل َوحس السَعقس

ن  السخُ  ب ير  َواَل َحَسَب َكُحسس ََ َكالت دس َسُن م َن السُمَشاَورَة  َواَل َعقس  (6)حتف العقول ص  "ُل....َأوسَحُش م َن السُعجسب  َواَل ُمظَاَهَرَة َأحس

                                                             

 –مبةةا هةةو حةةرام  –يف اجلملةةة واهةةه مةةن الضةةروريات واملسةةتقالت إ ةةا الكةةالم يف حرمتةةه باجلملةةة وعلةةى إطالقةةه فةةال يعلةةم  ولةةه  -اإلفسةةاد يف األرض  -إو الشةةك يف حرمتةةه (1)
 للنميمة على إطالقها.

 بل حىت بكرطها فاهه ساحلجر جبنب اإلهسان.(2)
األسكةةر فبمناسةةبات احلكةةم واملوضةةوع أو غةةريه أال تةةرى عةةدم داللةةة )سةةوف  امةةابةةل ال إطةةالق لةةه يف الداللةةة علةةى ولةةك، إو اهةةه يةةدل علةةى احلةةدو  يف احلاضةةر أو املسةةتقبل (3)

 اضربك إن فعلت ساا( على التكرر وال على التجدد بااته(.


