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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

علدى الودولني  –اخالفه او على حرمة اخالف الوعدد عازماً على ة الوعد على حرم (....ِلَم تـَُقوُلوَن..) بآيةكان البحث حول االستدالل 
َُنُـونَ ) ولدي ( مل ال وفعلدون مدا ووولدون) قدد ودورع عليهدا ةدبهة اندا ينب دي ان ويدون بصديا ة اآليةذكرنا ان هذه و ، – َل إذ ؛ (لِـَم تـَُقولُـوَن َمـا   تـَ

ويددوار بددد ان يددومر وينهددى  الاال اندده ، بدداملعروف منتهيددا عددن املنيددر مددراراً ييددن  والشدد و وان مل، وف واجبددانالنهددي عددن املنيددر واالمددر بدداملعر 
، أو فعددا املنيددر كال يبددة وهددو مددا عالنددا عندده باالئتمددار واالنتهددا  –كالصددالة   –وددرك املعددروف معصددية ، ولددو وددرك ذلدد  لعصددى معصدديتني، وينتهددي

 األمر باملعروف والنهي عن املنير.ومعصية ورك وظيفة 
ووصددلنا فيهددا او الوجدده ،اربعددة وجددوه اخددرن فييددون اةمددو  سددبعة  توبويدد، ذكرنددا ثالثددة منهددا، ان هندداك اجوبددة متعدددعة علددى ذلدد : وقلنددا
 . الرابع

     فُنيتها نتركل اظ شأنية مقدمية القولالنهي هو بنح: الوجه ا ربع
 :  الوجه االربع

حيدددث الدددذم يودددع علدددى االخددد  ، ال لدددذا ا بلحددداق موددددميتها لدددذ  املودمدددة هدددوإمندددا  النهدددي عدددن املودمدددةو ، موددددمي اآليدددةان الدددذم والنهدددي يف 
   .يف ظاهر اآلية مصبا للنهي والذم بذل  مودمة للفعا فيان وذل  ان الوول هو؛ حويوة

عددا النهددي واقفددان ، ؟أو ملَ اشددي او امل مددر، او امل مددر ال ادد : يوددال لدده فاندده الشدد و الددذ  يشددرب ا مددرمالحظددة حددال  ويوضــحه:
 .  املفسدةللوقو  يف احملرم و مودمة  ألنهمصبه امل مر ولينه صب على املشي 

 لُدم الَُل  فُنية   القول ليس بمقدمة  هذا : اشكال
 : ع وهوابولين قد يرع اةيال على الوجه الر 

فهدذه قدد ويدون ( ال وصدا) فلدو قدال، ذ عيد  قولده هدو املودمدة ولدي  قولده ا؛ كون الوول مودمة لعدم العما  من ان االمر عي  ما ذكر
لعددم صدالوه كدي يودال ان النهدي صدب علدى )ووولدون د صدا( ملودمتيده لدد)ما ال مودمة ( صا) ولي  قوله كي ال يصلي، لالحيا  و  ه،مودمة  

 .  وال مودمية و عدم صالوه بنفسها انه يوجد يف املوام ووارن بني قوله ص وفعلون( وبعبارة أخرن:
عددم ) و( صدا) أ  بدني ،ال بدني االثبداو والنفدي(، لصدالةا عددم) و( ال وصا) بتة فهي بني النفي والنفي أ  بنيلو كانت املودمة ثا: اذن
 ة(الصال

 فال يوال ان النهي عنه هو من باب املودمية  لرتك الصالة لي  مبودمة( )صا ان قول :والخالصة
 النهي هو بنحاظ شأنية مقدمية القول : جواب ا شكال

وليدن الدبعا االخدر هدو ، فدان بعدا االةديا  هدي مودمدة بالفعدا :لطيد  وهدو يعتمدد علدى ووسديم املودمدة او قسدمني وجدهواجلواب عنه ب
َ مل قعلده مودمدة لده  ان :أ  ،املباركدة اآليدةوالوسم الثدا  لعلده هدو موصدوع ، املودمة الشونية من قبيا ، ؟مدا مدن ةدونه ان ييدون مودمدة للفعدا ملع
( من ةونه ) فان قول  ، ان ييون مودمة الن وفعا الصالة ولذا فلعَم ال وفعا ما ووولهصاع
  . فتومامل جيعله مودمة فعليه للعما ألنهعليه  العتاب  ف فما كان من ةونه ان ييون مودمةً  :وعنيه

 بالوعداآلية فتختص ( النهي عن المنكر) النهي منصرف الى غير: الوجه الخامس
   .اآلياوبني الطائفتني من  وبذل  جيمععائرة النهي عن املنير واالمر باملعروف منصرفة عن  اآليةان  :الوجه ا ام 

  :بيانه
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فتحددددمل املعارضدددة ( مل ووولدددون) وامدددا ايتندددا فهدددي وودددول، وصدددرو بوجدددوب االمدددر بددداملعروف والنهدددي عدددن املنيدددر اآليددداوان الطائفددة االوو مدددن 

 وال وعارض. وارع االمر باملعروف والنهي عن املنير فال مشيلة يف البنياالخ ة منصرفة عن م اآليةولين نوول ان  ،الظاهرة بينهما
 -ايضدا  الصدحيحة السدابوة حيدث هدو مدورع الروايدة -املسدتوبا ودروب  بستيون خمتصدة بالصدور السدتة االوو والد   اآليةان : وبُبارة اخرى

فدال وشدما ( بوعددك اذا وعددو فد ع ) عد فو  ومفاعها هوبا والو وتحدمل عن املستو اآليةأ  ان ، فت رج الصورة السابعة الدالة على احلاضر
 
 
 وهو لي  كذل   وقت احلايلاليف  أو يفعا كذا وكذا الضي  يوو او ذل  الذ  يدعي انه  ميانلالر ر لنفاقه واملظهع ضمع مصداق املنافق امل
 ال وشدما احلاضدرفدوهدي خاصدة بالوعدد املسدتوبلي ، بده ملدن لدي  عدامالً  منصرفة عدن مدورع االمدر بداملعروف اآليةانه قد يوال ان : واملتحصا

 (1)   متص  به أو    عاما مبا يومر بهكون الش و وصورة  
 فال تنافي بينهما  لألولىالثانية مكمنة ومتتمة  اآلية: الوجه السادس

 مطلوددة وفيددد وجددوب األمددر (2)االوو ةاآليددفددان ، بددا يوجددد وجدده مجددع عددريف ولطيدد  بينهمددا، اآليتددنياندده ال يوجددد ونددايف بددني : سدداع الوجدده ال
دديوددول أل فهددو كمددن، ؟وامددا الثانيددة فتوددول ملدداذا وددومر بدداملعروف وال وعمددا بدده، (3)بدداملعروف وان مل ويددن عددامال بدده ( وليددن ملَ وصددلي احدددهم )صع

 .(4)وال وعارض يف البني لألووويون الثانية ميملة فانه ال ونايف فيما بينهما با  ؟مسرعا
   لإلخبارالُدول حاصل إما لاللَات وإما  (1): الوجه السابع

َ ال وعملدون) ل عنوالعدو ، ورك الفعا علىو أ ،ان النهي إما ان ييون على سو  العزم :الوجه السابع ( هدو إمدا لاللفداو مل ووولدون) او( ملع
  .وهذه وجوه وةووق ثالثة ييما بعضها بعضا فتدبر، لإلخبارواما 

 :  توضيحه
يودول سدآ   وذلد  كمدن – أو اظهر مصداعيوها وهو مورع الرواية الصحيحة –فهو ان الذم والتوريع هو على سو  العزم  الشق األول:أما 

كشد  عنده مددن   مدا لدي  علدى الودول وامندا علددى يف جددوهره وهندا العتداب؟ وفعدا مل وودول مددا ال :لنصدرويم  ددا و دن نعلدم بسددو  عزمده فنودول لده
ومعدده سدد وب  هددذا الوجدده باملسددتوبا  ،هددذا هددو املصددب، ووولددون ذلدد  وانددتم عددازمون علددى خلدد  الوعددد هددو ملعَ  اآليددةع فييددون مددور ، سددو  العددزم

 .  عون كلهاوببعا الصور الستة 
، ان خيلفدده -ال لعددذر -قددد وعددد وهددو جدداع يف وعددده   بدددا لدده   دد  سددي  العددزم، بددا كددانوهددو لددو كددان الشدد و الشــق الثــاني والثالــ : 

 .  الش و املنافق وهو يدعي االميان كما يفضر بالزمن احلا فهو يتعلقالثالث  والشقواما االخرن ، قوة وهذه صورة
ودرك الفعدا لينده  ىوالذم يف الواقدع هدو علد( ووولون ملَ ال وفعلون ما) اآلية هوفان واقع ومراع  (6)(الولب)بال يا لطيفا وهو  وجهاً وهنا جند 

   ، كما سيتضح.ملوامقلب او الذم على الوول حليمة يف ا
 :  بيان ذلك
ةِ ) يف قولدده وعدداو يظهددر بددذكر بعددا أمثلددة الولددب فمنهدداوووضدديحه  ــَبِة ُأولِــي اللُقــوم ُُصل ََاِتَحــُه لَتَـنُــوُء بِالل نددا جنددد الولددب يف اآليددة فه (7)(َمــا ِإنم َم

الددد  ايدددا ال ان املفددداويح هدددي ، ايدددا أظهدددرهم وونحددديا اندددم بسدددبب ثولهددد: أ ، "مبفاحتددده يندددو ونمدددا ان اويل الودددوة "املباركدددة فددداملفروض ان يودددال 

                                                           

 كما سبق فراجع  –ولو ثبت هذا الوجه لصح كالم الشيخ االنصار  عون كالم السيد الوالد والسيد ا وئي  (1)
ُلُروِف َوانلَه َعنل اللُمنَكرِ )أ  قوله وعاو:  (2)  17سورة لومان آية  (َوألُمرل بِاللَم
 فهذه مسولة امجاعية فمن مل يصا ال يسو  عنه وجوب االمر بالصالة وهيذا (3)
 راف كما يف الوجه ا ام  وامنا نبوى مع االطالق ومعه فال عاعي للجو  إو الوول باجتما  االمر والنهي والتزاحم كما يف الوجه األول وال وجه لدعون االنص (4)
 وهو يروب  ببحث بال ي لطي  فتنبه (5)
 ال خيفى ان هذا يروب  بالشق الثا ، واما الشق الثالث فسيو  يف الدر  الواعم وان وجهه االخبار. (6)
 نا  ينو  من امليا بسبب الثوا  (7)
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   !هي احلاملة وكون الش و هو احملمول وكوناان املراع هو ان املفاويح بل ت من اليثرة  هو ولعا وجه احليمة يف الولب بثولهم!

مثددا الربددا هددو  فيوولددون ن علددى حتددرر الربددا وحتليددا البيددع،يشدديلو كددانوا فددان املشددركني   (ِإنمَمــا اللبَـيلــُع ِمثلــُل الر بَــا): وكددذل  احلددال يف قولدده وعدداو
 فولب للفتة بال ية.، منا الربا مثا البيعإ يواليان املفروض ان ف، ملتعارفةواحملللة وااملعاملة 

   فانه قد أعخا رأسه يف الولنسوةوالواقع هو العي (أعخلت الولنسوة يف رأسي)وكذل  احلال يف 
بعددا  الدد  قددد وتددوهم علددىاجلددواب علددى ةموعددة مددن االةددياالو وجدده مددن وجددوه  هددذا يتبددنيكددا مددن خددالل  ه وال بددد مددن اتلفدداو إو اندد

َُنلَنــا لِنلُمتمِقــيَن ِإَمامــا  ): قولدده وعدداوواآليدداو كمددا يف الروايدداو   (8)(مامدداإ لنددا املتوددني مددنواجعددا ) يبددني ان املددراع هددو ) عليدده السددالم ( فاتمددام (َواجل
، فوددد سدداقه بنيتددة الولددب،  فلددة عددن خمالفتدده كالميددا لنددا ع بال تهدداانسددياقا مددهددذا اآليددة علددى املددراع مددة قددد استشددهد  ددذه بعددا العااللطيدد  ان و 

 لوول احلق ذوقه البال ي
 :  وفي موردنا نقول

مددن قدبح  او اتةدارة هووجهد الولدبعدل عنده وصدب علدى الودول مدن بداب إال انه (، ما ال وفعلون) ان النهي منصب على ورك الفعا يف
 ولليالم وتمة  فتدبر جيداً. (9)كذل ورك الفعا حىت كاع ذل  ان يلوي بظالله على الوول فيتحول نف  الوول او أمر قبيح  

 صنى اهلل عنى محمد واله الطاهرينو 

                                                           

 اً( وهو قابا ألن يفسر بالولب البال ي فتوما.ويف الرواية )واجعا لنا من املتوني إمام (8)
 نظ  ما قيا من سراية قبح اللفظ إو املعىن وبالعي  وكذا سراية مجال املعىن للفظ وبالعي . (9)


