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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (71) 

 االنصراف، الكملية بعض األفراد -5
ئ االنصننرا ا االنصننرا  الةمليننة بعنن  األلننراب أه لأننو  بعسننها أةمنن  مننن سننائر األلننراب و لنن  ةانصننرا  مننن منا ننالمنشأأا المأأا   

 أْم رَا ُْ ُُأوَن الكََّكأاَة َو ْْ ِكعُأونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَ ُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّأةَة َويُأ
 لني إىل أةمن  األلنراب وهنم اممنام ع (1)

وسائر املعصومني )عليهم السالم(، وةانصرا  صيغة األمر بناء على وضعها ملطلق الطلن  إىل الوونوب ألننه أةمن  صننفي الطلن  إ  الطلن  
 لاالستحباب. املنع من النقي  لهو الوووب أوالقد يأو  مع 

ه نسنبة املصنداإ إىل املفهنوم ليأنو  االمنر يف الداللنة علنى مث إ  صنيغة العن  حينهن أمنا منن مصنابيق االمنر ونسنبتها إلين) اقال املنزاا الننائييو 
ونوب الوووب ةالصيغة يف الداللة عليه واما التفأي  بينهمنا يف  لن  لهنو وإ  ةنا  بنالنظر البندوه أمنرا نأننا بند  يقنال بداللنة الصنيغة علنى الو 

 . لتدم (2)الوووب امنا هو بووه يشبه االنصرا ( بو  االمر أو بالعأس اال انه خال  التحقيق ملا ستعر  من أ  باللة الصيغة على
عاملنا  لعنمأ أه عنا  و   ر  أال تنر  اننه لنو قنال وعني بعنا  أو ا   ؛لأن من الواضح ا  أةملية بع  األلراب ال توو  االنصرا  املستقر إليهنا

 .؟خيتص بدعلم العلماء بدعو  انه أةم  األلراب
يندل علنى االختصنا  وسنائر املعصنومني )علنيهم السنالم( بالروايناو املتنواترة، بن   ز املؤمنني واما اآلية الشريفة لاختصاصها بعلي أم

ةاننن  بعننند ا    االنصننرا  أيسننا  لأنننن النا ننئ مننن مناسننباو احلأننم واملوضننوك لنننا  الواليننة إ ا ةاننن  هلل وللرسننولهبننم )علننيهم السننالم( 
، (3)يقتسنني  لنن  بواليننة اهلل ورسننول  ا  قر منناتامننة العامننة هنني ةننةل  إضننالة إىل ألةمنن  األلننراب ال لعامننة األلننراب لننا  خصوصننية الواليننة ال

 واما الصيغة لعلى لرض وضعها ملطلق الطل  لاالنصرا  للواو  منه بدوه.
 فرق االنصراف إلى االكمل عن االنصراف عن االدنى

نصننرا  وقند سننبق يف القسننم المالنهن ا  مشننأأية املاهيننة  ا  األةمليننة ال تأننو  إال يشنأأية املاهيننة لأيننم ال تأنو  مووبننة لالال يقأا:  
 .؟املاهيةةمزا  ما توو  مشأأية الداللة عرلا  وانصرا  الدلي  عن الفرب القاصر واألضعم من 

 لنن  ةمننا  ةننر لننا  األةمليننة ال تأننو  إال مننع املشننأأية، إال ا  االنصننرا  هننناا مسننتقر لأونننه يف  ننر  السننعم والسننل  إذ يقأأا:  
واألول يووننن  االنصنننرا  املسنننتقر )عنننن األضنننعم( أمنننا المنننا  لنننال يووننن   ،يس يسنننتقر لأوننننه يف  نننر  القنننوة والأمنننال وام نننابوههننننا لننن

 .(4)االنصرا  املستقر )إىل األقو (
 ا  خفناء  عليهنا عرلن والألني الطبيعني ومراتبهنا الدانينة قند تبلن  منن السنعم وينهن يأنو  يف صندإ املفهنوم هاا  املاهية يف  ر  ضعفبيانه  

سنب  لينصر  عنها، لأنها يف  ر  قوهتا ومراتبها العالية وإ  ةان  من القوة ويهن يأنو  صندإ املفهنوم عليهنا اناهرا  وندا  عرلنا  إال اننه ال ي
نيننة ونندا ( ةنني علننى سننائر املراتنن  )اننز الدا توسننطة أيسننا  لننال خفنناء يف باللتننهالداللننة علننى املراتنن  امليننلال انناهر ال  املفهننوماالنصننرا  إليننه إ  

 ينصر  عنها اللفظ.
عمومنننه لنننه، امنننا  ا  االةمننن  أاهنننر يف انطبننناإ املفهنننوم علينننه وهنننةا ال عننننع انطبننناإ املفهنننوم علنننى الأامننن  الظننناهر واهنننور  يفوالحاصأأأل  
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 مم )عليهم السالم( أةم  األلراب باألبلة الأمزة املتنوعة القرآنية والروائية والتارخيية وازها.مع تتميم  ل  بربهنة ةو  (3)
 الحظ الفرإ بني وهيت االنصرا  بالتعدية بنا على أو عن. (4)
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 عليه عرلا  خفي لةا ينصر  عنه. املفهوماألضعم لانطباإ 
  وإ  ةانن اوعندم االنصنرا  إىل املرتبنة العالينة ألمن اخفنىاهية املشنأأة المنا لقد اهر ووه الفرإ بني االنصرا  عن املرتبة الدانية من امل

 ااهر أيسا . اأاهر إال ا  ازه
وللتقرينن  للننةهن منمنن  بننا  واا  األةمنن  مننع الأامنن  وقاا  املطلننق واملقينند املمبتننني حيننهن ال يقينند احنند ا اآلخننر إ  ال مانعننة مجننع وال ووننه 

 للحم .
 االنصراف؛ للغاية والحاجة -6

للنو قنال )ا ني ةيلنوا  منن البني ( أو النهني عننها االنصرا  نظرا  إىل الغاية املرتألة يف األ هنا  منن  لن  هنةا املوضنوك المنشا السادس  
 راء البي  وهو أةن  منا  إىل ةيلو من بي  الدواج ال احلمام وال النعام و ل  بسب  الغاية املعهوبة من  ل  –إنصرالا  مستقرا   –انصر  

 تعوأب على أةله.
ول األاء يف ار، لانننه )العامنن ( ينصننر  إىل البنأنناء أو صننبأاأ أو  أننوعنني بعامنن  مننع حاوتننه يف البينن  إىل بنأنن اواألوضننح التممينن  يننا لننو قننال

 والصباأ يف الما  والنجار يف المالهن وهأةا.
ع يف التعبنز وتسنامح لنا  الغاينة ليسن  منن املوضنوك بن  احلأم واملوضوك لأنه توسأن عأن إبراج االنصرا  بلحاظ الغاية يف مناسباو نعم

 هةا. .لرابها بالةةرالاألوىل هي من )مناسباو احلأم والغاية( 
 عن بيان الواجبات والمحر ات بدوي   َولِيُنِذُرواانصراف 

وانننه وإ  انصننر  إىل ممنن  امنننةار بالنننار والعقوبننة لأنننه ابتنندائي  نأأِذُرواَولِيُ ممأنن  املننزاا النننائيي لالنصننرا  االبتنندائي بقولننه تعنناىلا وقأأد 
و ترةتننه ليبقنى عامنا   نامال  لاننةار التبعني وإ    يأنن األمننر يف مدلولنه املطنابقي إننةارا  ةقولن  لنه )هنةا واونن ( لنا  مدلولنه االلتلامني هنوا للن

 .، ال املطابقياستحقق  عليه العقاب
ية" ا  لفظ االنةار وإ  ةا  ينصر  إىل االبتدائي بةةر عوا  الرباخ والنار وأمماهلا ةما هو  ند  الوعناظ إال أننه ابتندائي "المانقال املزااا )

سنلم  ال يوو  اختصا  اللفظ به ليأو  االنةار املةةور يف اآلية أعم منه ومن االننةار التبعني السنمي املنالام لبينا  الواوبناو واورمناو ولنو
قيقننني لوقوعنننه متفرعنننا علنننى التفقنننه يأنننو  قريننننة مووبنننة لصنننرله إىل خصنننو  االننننةار التبعننني املوونننوب يف لتنننو  الفقينننه أو اخبنننار االنصنننرا  احل

 (1)(الراوه
ْكدان لعدم االنصراف   

ننةار إىل خصنو  ام لأن  ل  واوة إىل حتقيق وتدقيق يف ووه عدم االنصرا  ولعله يديت، ولأن لنأتمق اآل  يؤيدين لعدم االنصرا 
 وللبقاء على العموم الةه هو مقتسى إ الإ )لينةروا( لا   ام  لانةار املطابقي وااللتلاميا بالعقوبة

ليظهنر مننه ا  بينا  نفنس  وإ  ةنا  بظناهر  عطفنا   لا  ينةروا وقع ااية لنهةما أ ار إليه املزاا؛  ليتفقهواقوله تعاىل قب   ل  األو:  
 دم لت ه ليه هو نوك إنةار.تفقأ امل

أعننم مننن األمننرين  لعلهأأم يحأأذرونومننن الواضننح ا   َولِيُنأأِذُروالانننه وقننع اايننة  لعلهأأم يحأأذرونقولننه تعنناىل بعنند  لنن  الثأأان   
 مطلوب عند ةال نوعي امنةار. (2)لانه

 إال ا أ بعنن  مننا  ةننر  لتدةنند العمننوم وعنندم االنصننرا  وقنند يننناق  يف ا وبعبننارة أخننر  مناسننباو احلأننم واملوضننوك والتعلينن  بالغايننة مووبنن
واهلل  ينننورال اال معننننا  بعننندم االنصنننرا ، ومليننند البينننا  واميسننناو وبلنننع الننندخ  عنننن  لننن  موةنننول إىل بننناب حجينننة خنننرب المقنننة. هاجملمنننوك لعلننن

 وصلى اهلل على  حمد وآله الطاْرين       املستعا 
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 أه احلةر. (2)


