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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
ــ): كاااا الب اال حااول قولااه  عاااى ــا النــَذيَن َوَم  ــ ا َل َــا َييـََا ــا َ ي َنــَل َيُ  تـَق  ل ــ ا َم ــَد ال ــال ََُّ  ــَر َمُقد مـ  َ ــ َ  ُ ََ ــا َ تـَُلَو َم تـَق  ل ــ َ  َم

َ ــ  َ  وأ ااا الساايد الوالااد تقااد اساااظهر خااال   ااا ذكاار  ، يف املقااام (1)، وذكرنااا اا الخااي  قااد اسااادل  ااى  احيااة علااى  ب  نااا(تـَُلَو
  نها. واحد ومل يرجح أيوأ ا الخي  الطوسي تقد ذكر  عاا عديدة للمراد ، الخي 

األوى هااي القواعااد األةااولية وذكرنااا  نهااا ةاا ة احلماا  وعاادم : وبينااا كااىل  اا هنالاا   اارجعياني لا ديااد املااراد  اان احيااا 
عان  –وةا ي ة علاى املنصاور باال كا  اناه  وجاد رواياة  عاا ة  ، و ضىوأ ا املرجعية ال اين تكانت هي الروايا . ة ة السلب

َنــَل بَــَدَي َو َلَمُقَدــَل )): مسعاات أبااا عبااد اهلل يقااول هخااام باان سااامل قااال َُــَل ال ََــَل َََمد  ُُ َََمــُن َي لنــارََ  لَــل   ْ   َــُذرَّ ََ ََ ــا َُ ــُنَمَن َي ََّــَد   اُلم 
مـ َر َمُقدال ََّ ُ )تـََورنَض َوَذَلَك قـَُ ل ل  توالى:  ََ  َ  َ َ   يا َييـََاا النَذيَن وَم   ا َلَم تـَق  ل  َ  ما َ تـَُلَو َنَل َيُ  تـَق  ل  ا ما َ تـَُلَو  (2)(( (َد ال

اء بال َّد ل ج ْ :َقل الرواية   ظاهر الرواية وج ب الَ 
تكااالم اإل ااام ةااريح  وكمااا هااو واضااح تاااا الوتاااا بالنااىر واجااب، نااىرا  قااد عاادة عاادة املاا  ن  ) عليااه السااالم (اا اإل ااام  -1

تظااهر الرواياة هاو وجاوب الوتااا : وعلياه، الخديدذِكر اجلزاا م اإل ام  ن  كد   امة كال وهىا  ا ، باخخيص ةغرى هى  الك ى
 .بالوعد
ي بات أحكاام  ) علياه الساالم (تهاو  وي كاد  قاد اساا ا الكفاارة وهاىا داا يادل علاى األةا  ) عليه السالم (اإل ام مث اا  -2

 الكفارة. باسا نائهالنىر للعدة والوعد 
لار  لل( تدليل :الدلاتة    يم تشديد؟ هل )ََ 

ولكناه جلساا ة ناىر  : أي اناه خاديد ام ففيا ا الابعح أحاما  اناه  خاديد أا )ال كفاارة لاه( ها  هاي: وهنا لفاة لطيفة وهي
خفا  اهلل  عااى عان املكلا  الكفاارة : أي اناه ناىر وأ اا الابعح احخار تقاد احاما  اناه ففيا ، ايالاىنب تاال يكفار  كااجلريارة و 

 خل  سائر أنواع النىر.، ألنه بالىا  أخ ة  ن تيه
 ي  اع ال ذر

  وجاب؛ تااا الكراهاة ال حارامالعم  يف اا هىا ظاهر ( تمن أخل  تانه  اعرض ملقت اهلل  عاى) ) عليه السالم (وقوله  -3
تهااو  ذلا  ولاو قيا  يف  اورد ،)مبخالفاة اهلل بادأ  وملقااه  عرضات(تلاو اا احادهم أكا  اجلا  باال جاوق تاال يقاال لاه انا  ، املقات
 قريناه.إى  حيااججماق 

 شم ل )َّد  المنمن  ذر( لص ر سدة مسدقمَية
،  اان الصااور املخالاا  تيهااا جمموعااةعبااارة  طلقااة تاخاام   وهااي )عاادة املاا  ن أخااا  نااىر( ) عليااه السااالم (إا عبااارة اإل ااام مث 
 ) علياه الساالم (واإل اام ، ةاور الاال وهاى  ، او اضمر اخلل ، ومل يعزم ر كيئاضمِ مل ي   أمالوتاا  سواا  أضمروجوب الوتاا  تافيد

 تهىا هو الاعميم األول. مل يقيد بواحدة  ن الصور دوا أخرى،

                                                           

 حر ة الوعد  ع إضمار عدم الوتاا وهو  ن الكىب أو حبكمه. (1)
 .363ص 2الكايف ج (2)
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 علام بنناه ال يفاي، أمسواا أعلام بنناه سايفي   ن جهة أخرى أيضا  أي  طلقةعدة امل  ن أخا  نىر( ) وأ ا الاعميم احخر تاا
والااال  ةااور ، الااال  ةااور  اعلااز بااالعزم وهااى  البو يااة: ةااور ام مل يعلاام أةااال، وهااى  ةااور الااال  أخاارى تيكااوا املا صاا  ساااة

 هو واضح. أخرى  اعلز بالعلم وهى  االبا ية وال بو  غري اإلالبا  كما
) ةا  : )خماطباة ألةا اب رساول اهلل وإى بعح هى  الصور أو كلها أكار الخي  علي بن إباراهيم القماي يف  فساري  إذ قاال

تعلام اهلل امام  ) علياه الساالم (الاىين وعادو  اا ينصارو  وال فاالفوا أ ار  وال ينقضاوا عهاد  يف أ اري املا  نني  اهلل عليه وآله وسلم (
ال يَاف وا مبا يقولوا تقال: مل  قولوا  ا ال  فعلوا( ولع  ظاهر  فسري  انه رواية إذ انه يىكر كنا النازول تكال اه دليا  علاى ذلا  

 وإال تم يد.
يقيةااد احيااا  املباركااا  ومل  إى وارجااع كااوا عاادة املاا  ن أخااا  نااىرا  باااام ظاااهرا تاااا اإل ااام قااد أطلااز   : كااالم الخااي  لااي إذ 

 صور دوا أخرى.ب
 ة حاليةوولص ر  ساب

تلاو قاال كااخص ، مشاول الروايااة للاز ن احلاضار ويقاع الكاالم أيضاا  يف،  نادرج يف دائارة )املساااقب (الصاور املاىكورة السااة  مث اا
وهااو  اا  ن  آ نااواوهكااىا لااو قااال ، أي حبالاااه هااو حااني أ اار  باااملعرو  تاااا هااى  الصااورة  اار ب  باحلاضاار هااو يصاا ِ ومل  حخاار: ةاا ة 

 خاام    اا  ذلاا  إذ ال يطلااز عليااه انااه وعااد تااال  اار ب  حبالااه احلاضاارة إذا، ولكاان الروايااة ال ، وهااى  بظاااهر  ولكنااه مل ياا  ن بقلبااه
َ ــ  َ لَـَم تَـ ) خامولة باحيااة الكر ااة الصاورة السااابعة  القاعاادة األةااولية الساابقة وهااي ةاا ة و ادل علااى مشوهلااا هلاا  (ق  ل ــ َ  َمــا َ تـَُلَو

 (.ا فعلو ال  تيصح اا نقول له )مل  قولوا  ا ال يصلياحلم  وعدم ة ة السلب تلو قال كخص ةلوا وهو 
وحلالة النفااق و طلاز أا يان ر مباا وللوعد بنقسا ه الساة  اا اإلطالق يف احية الخريفة كا   لل اضر واملساقب والمدحصل: 

 .وهو املنصور يف املقام ال يفع  به
 مَدص وإيجاز:

ة ي اا تشمل:   المسدظار من اآلية المماَر
 وهى  الصورة هي اليت اساظهرها الخي  تق .، أنت عاقم على أال  فعلهوعد  و  ا  -1
   السيد اخلوئي يف  صباح الفقاهة.وكىلوهىا هو رأي السيد الوالد ،  ا ال  فعله احا ولكن   قوله -2
 قد احاملها احملقز االيرواين.  ا  علم ان  ال  فعله واا كنت عاق ا على تعله وهى  الصورة -3
 ولىل   امة سانيت  غري عز ه بن و العلة املبقية. كما لو ا ال  فعله للبداا،   -4

 ق ل؟هل مصب اآلية ََّى الق ل مع َّدم اللول او ََّى َّدم اللول مع ال
 وهنا  سنلة دقيقة و همة و  الرة وهي:

 مبا قالها اا املصب على عدم الفع  وأال يفعله اإلنسااا  قول  اعلى  الكر ة ه  إا  صب الىم يف احية
 غاااابوا لااو اا املاااكلم واخلطيااب قااال للنااا  ال  و اان هنااا  نخاان  خااكلة وهااي، األول ال ال اااينواحياة ظاااهرة يف أا املصااب علااى 

وكىل  ك   ن يفعا   نكارا  تاناه ال جياوق لاه ماي  املوعظةذل  الوعظ و له ال جيوق احية ظاهر تانه حبسب  يغااب أحيانا   وكاا هو
َ  َ  )النا  عنه إذ  َ   َ  ُ َلَم تـَق  ل  َ  َما َ تـَُلَو َنَل َيُ  تـَق  ل  ا َما َ تـَُلَو مـ َر َمُقدال ََُّ َد ال لاو    اع اا النهاي عان املنكار واجاب حاى (ََ

   ولل ديل ةلة احرام و ركه النهي عنه حرام آخركاا يعمله، تاا عمله باملنكر 
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 الطاهرين والل محمد ََّى اهلل وصَى


