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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

وكذلك   األنصاريوقد ذكرنا كالم الشيخ ، (َم تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلونَ ل  )الشريفة  باآليةكان البحث حول االستدالل على حرمة خلف الوعد 
 وأمالالا، زمن املسالالتلبربالالسالالتة منهالالا مرمبطالالة ، املباركالالة مشالالمر  الالورا سالالبعة اآليالالة أن إىلوخلصالالنا ، ومضالالى بعالالد احلالالديث عالالن ذلالالك، كالالالم السالاليد الوالالالد
 . فهي مرمبط بالزمن احلاضر الصورة األخرية

 ى القول أو على الترك؟هل الذم في اآلية عل
يلول الشخص ما ال  أنمصب الذم والتلريع هو النهي عن  أن (... ل َم تـَُقوُلوَن...)املباركة  اآليةر من إن الظاه: مهما وهو إشكاالوطرحنا 

 ؟والفرق بينهما كبري، معملون ما ملولون( ملا ال )وليست  (ل َم تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلونَ )هي  اآليةفان  ه؛لقا مبا وليس الذم على عدم العمر، يعمر
 اللالولهالو لالو كالان مصالبه  اآليالةفان النهالي يف ، يكذب أويغتاب  أحيانا كان  الكذب ولكنه أوشخصا نصح الناس وهناهم عن الغيبة فلو ان 

 وهنيالاله فهالالو قولالاله ونصالالحه امالالاعلالالى بيبتالاله او كذبالاله  حمرسالالت  ولكالالن لالالو كالالان مصالالب النهالالي هالالو عالالدم الفعالالر فاحلرمالالة ، صالالحه وهنيالاله حالالرام أو مالالذمومفن  
 مراداً من اآلية. حيح وليس 
إذ كيالف يلالال باناله  الرم علالى مالن  اإلشالكالهالذا عالن وعليه فالبد من خمالر  ، ال الفعر هو اللولبدوا  فان املصب -وكما هو ظاهر -ولكن 

نكالر وا الب ومركاله حالرام آخالر إضالافة إىل حرمالة مالرك ذم على هالذا النهالي مالع ان النهالي عالن املال يصلي أن ينهى ابنه مثاًل عن مرك الصالة؟ أو انه ي  
 الصالة مثاًل؟

  وجوه أربعةب، ول اآلية المباركةح واإلشكالجواب الشبهة 
 : (8)اآليةلجواب على الشبهة المتوهمة حول أربعة ل وهناك وجوه
 والنهي وتزاحمهما  األمراجتماع  من مواردالمورد  إن: األولالوجه 

املالورد ساليكون مالن قبيالر  أنإال  -الشالريفة  اآليالةوكمالا هالو ظالاهر  -ان النهالي والالذم هالو هنالي عالن اللالول علالى مسالليم وهو مبال  : األولالوجه 
 أنولالذا فعلالى املالتكلم او ابطيالب ، بالاملعرو  والنهالي عالن املنكالر األمالرفهالو و الوب الليالام بوظيفالة  األمالر مالورد (2)كونالهفأمالا  ، والنهي األمرا تماع 
 . الن ذلك وا ب؛ عن املنكر خراآلينهى  أوباملعرو  يأمر 

قالول ذلالك املالتكلم  إنومالن  هالة أخالر  ، مالن  هالةهالذا ، ألنه أمر باملعرو  أو هني عالن املنكالر حسن ووا ب قوله وان مل يعمر مبفاده: إذن
والنهالي والتالزاحم  ألمالراوظاهرها فهو قباليح وحالرام فصالار املالورد مالن ا تمالاع  اآلية فانه حسب املستفاد من هذهقول بال فعر  حيث انهاو ابطيب 

 ،عليالهمل ملولالون مالا ال مفعلالون( فيلالدم )من مالك  أقو باملعرو  والنهي عن املنكر  األمرمالك  إنإال ، فان كال املالكني مو ود يف امللام بينهما
 .(3)وعليه فاملكلف البد ان يأمر وينهى بالربم انه يلول ما ال يفعر

: هو حكم خرو ه؟ اجلواب فالبد ان خير  فورا منها ولكن ما عاملاً عامداً  دخر دارا مغصوبة فلو ان شخصا ،ابرو  من الغصب: ويوضحه
، مصر  يف الغصب بنفسه هو نوع ابرو  ان فانه من حيث، والنهي األمرتزاحم وا تماع الرد فهو من موا أيضا،ان خرو ه وا ب ولكنه حرام 

 .كال املالكني متوافرف، فهو وا ب والتخلص من استمرار الغصب يت املغصوبخرو ه ملدمة للكون خار  الب أنومن حيث ، حرامفهو 
يسالتحق فاناله ابالرو  ومالع ذلالك  يو ب عليهولذا فالشارع ، ةبنفسه يف احملظور لسوء اختياره فهو يستحق العلو  أوقعولكن مادام املكلف قد 

ذي التصالر  األقالر  -البلالاء أقو  مالن مالالك  ابرو مالك هذا ابرو  ألنه أوقع نفسه فيه بسوء اختياره ومع ذلك وحيث ان على نفس  العلوبة

                                                           

 وعدد من هذه الو وه ال مانعة مجع بينها (1)
 أي كون أمره باملعرو  الذي ال يعمر به هو، كأمره بريه بالصالة أو ابمس وهو ال يصلي أو ال خيمس. (2)
 الك هو ان مفسدة شربه للخمر اقر من مفسدة مرك ابنه يشرب ابمر ويستمر يف فعله وقوة امل (3)
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 . و ب -

 .(1)الكرمية  اآليةلدفع الشبهة حول  األولهذا هو الو ه 
 وجه االحتجاج  إلىدقيقة  إشارة (2)والقلب ،النهي عن عدم الفعل اآليةمفاد : الوجه الثاني

 : الوجه الثاني
للرينالة  اآليالةر خالال  ظالاه علالى –نفالس اللالول علالى أي مالرك الفعالر ال ، مالا ال مفعلالون()الشالريفة منصالب علالى الال ك اآليالة النهي يف واقالع  إن
لكالن قالد و ،  الر()هبالا  األمالرمل ال مفعلون ما ملولونه( فيكون النهي عن مرك نفس الصالة وليس املصب هالو )هو  اآليةفيكون املراد من  – ستأيت

وكالان ا سالرق صالخأن شفلالو وإلزامه، وهذا عريف  اآلخرو ه االحتجا  على الطر   إىلدقيلة  إشارةاملباركة من ا ر  اآليةورد العكس والللب يف 
ك حال  انالك ندعليه بان السرقة وحرمتها مسلمة ع إلزامه واالحتجا واملراد  ،ال مفعرامل ملول م: سرقوا فانه يلال لهال ممع ذلك ينصح اآلخرين ب

  اللبيحة؟ عنها فلم مفعر هذه الفعلة معمر على هني الغري
إىل عالدل ذ من يالدعو ي يكون االحتجا  عليه أقو ؛ اعلى اللول ك الذم   ب  لكن     ،كها منصب على مرك الفعراحلرمة ومال  إن: وابال ة

 لزم بذلك.في   وميير عنه فهو مذعن به
 فيه مالك حرمة اللول لو وداملصب بلحاظ االحتجا  ال : إذن

  المجموع والهيئة االجتماعية: مصب النهي هو: الوجه الثالث
 : الوجه الثالث

وهالالذا هالالو  ،مصالالب النهالالي هالالو نفالالس اللالالول إننلالالول مالالارة إذ انالاله  ،النهالالي قالالد انصالالب علالالى اتياالالة اال تماعيالالة واامالالوع مالالن حيالالث انالاله  مالالوع إن
 ولكالالن مالالارة ةالثالالة، وهالالذا هالالو الو الاله الثالالاي -ملالالول اللالالول –النهالالي هالالو نفالالس مالالرك الفعالالر  مصالالب إننلالالول  أخالالر ومالالارة ، الالالذي ذكرنالالاه األولالو الاله 
 هي عنه واللبيحنااموع هو امل إن نلول:

فالان ، فياله وأحلكالرر الطلالب   األول إنإال ، بلضالائها عاممالاً علالى ذلالكالثالاي  فوعالده، آخالرطلالب حا الة مالن شالخص لو ان شخصا  ويوضحه:
مصالب  وإمنالا أو السالابق فلالط هنالا لاليس علالى اللالول احلاضالر فلالط فعتاباله وإشالكاله ؟مل ملالول   مالا قلتاله قالبالً : لالول لالهفي األولخياطب له ان الثاي 
 . سبب الضجر للشخص الثاي - كالمها  –مها أي: ، أيضابق اآلي والسااللول  موع هو  ابالعت

ال يالذم علالى  الر  مالرك الفعالر   وكالذلك، املعرو  فالان هالذا حسالنب كاألمرر  اللول  ان اهلل معاىل ال يذم على    قد يلال : ويف  غر  حبثنا
منهمالا  علالى اامالوعمنصالب  ولكن الالذم، مل ال مفعلون()ال  اللولنفس على النهي وظاهره  (لم تقولون)هو  اآليةالصالة الن ابطاب يف ك ك 

 .وهو اللول املتلبس بعدم الفعر او ال ك املتلبس باللول
 : تتمة دقيقة ودفع شبهة 

 ؟ أو العلاب ماما فكيف للمكلف ان يدفع الذم لو كان الو ه الثالث: ة دقيلة وهيوهنا نذكر متم
، يرفالع مالرك الفعالر بالان يصاللياناله  او،  الر() لآلخالران يرفالع اللالول فالال يلالول  إمالا، ان ذلك يتم من خالالل رفالع احالد ركال  املوضالوع: واجلواب

 وللكالم متمة أي األمر باملعرو (. فتأمر )ال رفعه اليد عن اللول  املطلوب عن مرك الفعر هو رفعه اليدولكن الو دان يشهد بان 
 على محمد واله الطاهرينوصلى اهلل 

                                                           

 وهذا الو ه ليس مبنصور جلهات عديدة. (1)
  أي قلب النهي. (2)


