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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيواللعنة على أعدائهم 
 بطون القرآنبعض طرق استكشاف 
(81) 

كاماااات ُهاان  ُأ   ُهااوا ال اا اهلل العظيييم يف اتابييه ال ير    قااا  ُْ ْا َ ْيااُ  آْاااات ُ  ي أانْااالا ا لاياْياالا اْلَكتااا
ااُر ُ تاشاااَبفاات فا ا  ااا ال اا ْنا فااي َْ واُأخا ياااَ  واابَْتْاااءا   اْلَكتاا ْاا ت فاايات َوُعااونا  ااا  اشااابا ا َ ْيااُ  ابَْتْاااءا اْلَفتاْ قُايُااوَبَفْم يْا

ياُ  َإال  الي  ُ  َيَ  وا ا ْااْعياُم  اْ ْو واالر اَسُخونا َفي اْلَعْيَم ْااُقوُلونا آ اي ا َبَ  ُكاٌّ  َ اْن َلْياَد راب ياا وا اا ْاا  ك ُر َإال    اْ ْو
 َْ  (.7)سورة آل عمران  اآلية  ُأوُلوا اأْلاْلوا

 الميطق الضوابي
 ان املنطق الضبايب أو الغيمي أو منطق الغميو  أو منطيق الف ير التيبيري  أوالمُور الثاني: )سوق: 

Fuzzy Loqic  والذي جهل العامل قيمتيه حي   5691الذي ااتشفه العامل اآلذري لطفي زاده عام
حيي  ابتييدأوا اسييت ماره يف ايل الصييناعاا وأسييبذ األسياط الييذي جتعييالى معيه األجهيي ة الذاييية،  5671

 يعتمد على دعائم أساسية سبق بعضها، ونشري ههنا إىل دعامتني من أهم دعائمه 
 حتويل ال يفياا إىل امياا. ى:الدلا   األول

 .(5)إدخال ال مياا يف جماميع الدلا   الثاني :
أما الدعامة األوىل  فان السبب األساسي فيها ان احلاسيوب وميا يسيمى بياألجه ة الذايية وال جميياا 
ال جفهيييم ال يفيييياا وال ا نهيييا التعيييالي معهيييا إذ ايييي  يفهيييم احلاسيييوب مييي ال  معييي  ا يييودة  أو ا ميييال 

% 511بذ  أو السييرعة والبطييو  أو ذييبه ذليي  بييل انييه ال يتعامييل إال بال مييياا واملعطييياا الدقييبيية واليبيي
( 1511/ أو 511/ أو 15وبالضبط باملعادالا اليت جت ون من سفر وواحد بأذ اله املختلفة )م ال   

 .(2)وه ذا..(
                                                           

 سيأيت احلدي  عن هذه الدعامة يف الدرط اليبادم بإذن اهلل جعاىل. (5)
 (.292الدرط ) (2)
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  عانيفاأو إدخا  الكمياا في  جا يع لتُدْد أحكا فا 
ا ين أن جصيلذ،  ليبة عن الدعامة ال انية وهي إدخال ال ميياا يف جمياميعيدور يف هذه احل والوُث

ميرجبتني بيني  احليدود الواقعيةق ايل لحيجييبصيد ايا أن و  ،يف ا ملة، مدخال  إىل است شيا  بعيا البطيون
األعلييى )األذيير ،  ةموعيي% بام11% إىل 11فميي ال  يلحييق مييا نسييبته ميين اميياميع رقمييني موموعيية أو 

في اد  ا بطيئية  د  % ع ي11مي ال   ةر ياة األدىن )األردأ أو األسوأ( فإذا بلغت سرعة الساألفضل( أو بامموع
اييل ذيييى علييى   امليينظم ى  م جييدفق الوقييود أو خفييا ضييغط الفرامييل، أو بييالع ف عييدا سييريعة فييابيبنظ  امليي

خفيا امييية التييدفق.. إس ولييف ال ييالم اآلن عيين جفصييل ذليي  وآلياجييه،  زاد ضييغط الفرامييل أو حاليه أو
 بح .لل ا  طليبمن نعت هبيبدر ما 

  جمولتا األ اراا واألصو  في دائرة الكم  
يت فييييل بتحليييييل )األميييياراا(  حتيبيييييقمباحيييي  علييييم األسييييول وهييييو أهييييم ميييين  بواحييييدلييييذل   وليمثااااٌّ

 و)األسيييول( بوجيييه  جدييييد يبتييي  عليييى معادلييية حتوييييل ال يفيييياا إىل اميييياا أو النظييير إليهيييا ايييذا املنظيييار
ستصيحاب( عيرل األسيول وفيرل األمياراا، وا ننيا أن ، فيإن مين املعيرو  أن )االوجرمجتها بلغة األرقيام

)حتويل املعروفييية بييييليباعيييدة املنطيييق الضيييبايب  مليبابيييلاواليييذي يعيييد  بتحوييييل ال يفيييياا إىل اميييياا أوال  نيبيييوم 
املعادليية بشيي ل بييذل  فتتولييى لنييا  ،ميعبإدخييال ال مييياا يف جمييا ثانيييا   ال يفييياا إىل امييياا( و نيبييوم

 أوضذ وأعمق فنيبول 
األسيياط حلوييية األميياراا، اخيي  ال يبيية والظييواهر و حلوييية االستصييحاب هييو بنيياى  الييدليلن حييي  ا

هيو حويية خي  ال يبية  ان العيبيالى يعتي ون وجيهد، فاننيا عنيد الرجيوىل إىل بنيائهم  يد العيبالى، ولييف التعب ي
منيييا بتحلييييل فيييإذا ق ،ديحويييية الظيييواهر أدهريييية داللتهيييا عليييى امليييراد ا يييووجيييه إىل الواقيييع  بيييية إسيييابتهأقر 

اييون   يف ارج يياز العيبييالى هييو األقربييية واألدهرييية، وارجعناهييا إىل معادليية امييية، دهيير لنييا أن وجييه حويتهييا
جيااو  بيني الييت دخوهلا يف جمموعة مين اليدرجاا    هو% م ال  أو فيبل01نسبة مطابيبتها للواقع بدرجة 

 لم عريف فله أح امه.% المئنان وهو ع67% م ال ؛ نظرا  إىل أن ما فوق الي67% إىل 71
دخولييه   يبييل% ميي ال  أو ف91درجيية  وأمييا االستصييحاب فوجييه حويتييه هييو اييون نسييبة مطابيبتييه للواقييع

 .(5)% م ال  71% و91يف جمموعة جااو  بني 
                                                           

 .، حبسب مرج   العيبالىالتأايد على ج رار م ال  لبيان أن هذا احلد جيبري  فيبط، وأنه ا ن أن ي يد عليه أو ينيبص إىل حد ما (5)
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وايان االستصيحاب حااميا   اانيت األدلية )حاامية( عليى االستصيحاب أو )واردة( علييهاله  ولذل   
ال يعلميون )رفيع ميا ال يعلميون( في يون موردهيا ميورد  اميفيجتيري هيا وذلي  أل يا على الي اىة أو واردا  علي
 -% 10ايييا ايييي) ا  لحيبييي%( أو ميييا ييبيييارب ذلييي  فيييا يعيييد عرفيييا  م11 -% 11جسييياوي الوجيييود والعيييدم )

 .(5)%( ولذل  فان االستصحاب حاام على ال اىة أو وارد )على وجهني(12
 أْن،  تى.. إلخفيسف  إدخا  اآلْاا في  جا يع  كي  دني، 

آييية  9929فهييذا الييه علييى مسييتو  األسييول، وأمييا علييى مسييتو  التفسييري، فييان اآلييياا ال رايية وهييي 
عليييى املشيييهور، ا ييين إدخاهليييا يف جمييياميع حتميييل خيييواي تتلفييية، بيييل جيييدل الروايييياا الشيييريفة عليييى ايييون 

دين ومييا ليييف أيييا  منهمييا ضييمن جميياميع تتلفيية، ومنهييا  جميياميع امل ييي وامليي بالفعييل اآلييياا ال رايية مندرجيية
غييري ذليي ، وفيييمن ن لييت، ويف أييية  سييهل أم جبييل أم أم ميبييام أم سييري  علييى رأي، جميياميع أييين ن لييت يف م

 ن لت... إس. ةحال
أو عيدم  ق  وهذه احلاالا واماميع جصلذ جارة أدلة وأخر  مويداا وثال ة مشعراا على جأاييد إليال

أو نفيهيا أو جأاييد ح ومية  سيخية  هيا أو إاياب انصيرا   أو إثبياا نابأنواع ةاف ييبامية احلانعيباده لليبرينة امل
 .. إىل غري ذل .عدمهاأو 

 ليو  المجا يع القرآني   ودل  ليد باْ  دْي  ليم  
، عليى ميا هو بياب مدينية عليم رسيول اهلل  ، سغر   وا   وجطبييبا ،بذل  الهاحمليط اان   ولقد
عين عليي سيلواا اهلل علييه  آبائيه جعفير بين حمميد عين أبييه عين اإلميام فعن  ،نةالشيعة والسرواه عنه 
ااَر واالا  اَسايَر واالا قال   َْ الي اَ  َفاي لاْياٌَّ واالا ناافا َْ الي َ  فااوا الي اَ   ااا ناالالااْآ آْاا ت َفاي َكتااا  ساُيوَني لاْن َكتاا

ا ا اْبُن اْلكاو اَء فااقاا ا ْاا أاَ يرا اْلُمْؤَ َيينا والاي ماَيي  اْ َوْيافاا فااقا  ُ قااَ  َإال  واقاْد أاقْاراأاَني َإْ اهاا راُسوُ  الي َ  
 ااا كااانا ْااْياَلُ  لاياْياَ  َ انا  فاماا كاانا ْااْيَلُ  لاياْيَ  َ نا اْلُقْرآَن واأاْنآا غااَئبت لاْيُ  قااا ا كااانا راُساوُ  الي اَ  

ا اْلُقْرآَن واأاناا غااَئبت لاْيُ  حات ى أاْقدا ا لاياْيَ  فاايُاْقرَ  ا واكاا ا َا كاا ا ئَُييَ  واْااُقوُ  َلي ْاا لاَيي  أانْاالا ا الي اُ  لايااي  بااْعادا
ا فاايُاعاي ُمَيي  اْ َوْياُ  وا ااْيلَْيا ُ  ا واكا ا  .(2)وا اْ َوُْيُ  كا ا

                                                           

ا سييحا  زرارة يف االستصييحاب، وعليهييا لتليي  النتيويية ميين جفسييري بعييحملييتمالا ذارنييا يف بعييا البحييوا وجوهييا  جسييعة  (5)
 ورود وح ومة وغريها.

 .122. واألمايل للطوسي، ي295ي 5أبو منصور أمحد بن علي الط سي، االحتواج، نشر املرجضى ي مشهد، ج (2)
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 دْ واقااا َإال   آْااا ت  اْلُقااْرآنَ  َ اانا  ناالالاااآْ   اااا  قييال علييي عيين عبديياد بيين عبييد اهلل قييال  ويف رواييية أخيير   
ْاانا  لاَيْمااآُ  ااْفٌَّ  واَفااي ،ناالالاااآْ  ءَ  شااايْ  أاي   واَفااي ،ناالالاااآْ  واَفاايمانْ  ،ناالالاااآْ  أْا واااٌَّ  َفااي أا ْ  ،ناالالاااآْ  سا  ،ناالالاااآْ  جا

اْرُ ُكمْ   اا سا اْلُتُموَني أان ُكمْ  الا  لاوْ  :فااقاا ا  ؟َفيلا  ناالا ا  فاماا :َقيٌّا   ُ ْياَ رت  أانْاآا  َإن ماا اآْلْاا ُ  َفاي   ناالالااآْ  ،أاْخواا
 .(5)َب َ  جااءا   اا َإلاى اْلفااَدي واأاناا ،اْلُمْيَ رُ  الي  َ  فااراُسو ُ  هادَ  قااْو َ  واَلُكٌّ  

، أخ نيا عبييد اهلل بين   من لرق العامة أيضا  بذل  الرواية وقد وردا  أخ نا عبد اهلل بين جعفير الردق ييأ
َْ  لاانْ  سااُيوَني  ، قيال  قيال عليي عمرو، عن معمر، عين وهيب بين أيب د يب  ، عين أيب الطفييل  َكتااا

 .(2)جاواٌَّ  َفي أا ْ  ساْفٌَّ  َفي بَياافااَر، أا ْ  ناالالاآْ  بَياْيٌَّ  لاراْفآُ  واقادْ  َإال   آْا َ  َ نْ  لاْيسا  فاَإن  ُ  الي َ ؛
جمييياميع اآليييياا النازلييية يف لييييل والنازلييية يف  يييار، والنازلييية يف مسيييري، والنازلييية يف  إذا  مشيييرية إىل ،فهيييذه
 ازلة يف سهل والنازلة يف جبل.ميبام، والن

اارَ  واالا  لاْياٌَّ  َفاي آْاا ت   لاياْيا َ  ناالالااآْ   ااا  وقد أضيافت الروايية اآلجيية جمياميع أخير   ساامااءَ  واالا  ،ناافا
ي اااا َ  واالا  ،آَخااااراةَ  واالا  ُدنْاياااااا واالا  ،أاْرضَ  واالا  ااااْفٌَّ  واالا  ،ناااااارَ  واالا  جا واااااٌَّ  واالا  سا اااا َ ظُيْ  واالا  َضاااايااءَ  واالا  ،جا  َإال   ما

ااا ااا أاقْاراأانَيفا ها ااا لاياااي   واأاْ َلا يَااي ،بَياااَدي فاكاتاْوتُافا ااا والاي ما ااا وناَسااخافا وا ااْفَساايراهاا  اْ َوْيافا كامافا ُْ  و ايسااوخافا واُ 
اا واخااص افاا واُ تاشااَبفافاا هيذه الروايية أضيافت فليبيد  (6)القيا ا َ  ْاو َ  إلاى ناللااآْ  وفايما  ناللااْآ، وأْانا  والاا  فا

 .جنة أو نار، ضياى أو دلمة ،رةأو آخ لن ول يف مساى أو أر ، دنيا  ا  جماميع
التصييني  يف دالالا اآلييياا جنيي يال  أو جييأويال   دهييرا  أو بطنييا    اهييذاييي  جييوثر هييذه اميياميع و   ولكاان

جيبييدا   ناسخية أو منسوخية .. إس، هذا ما سنخصص له اليدرط اليبيادم أو إح اما  أو جشااا   إلالقا  
معمييق، ول يين قبييل أن مبسييط و بعييا النميياذج بييني أن نشييري إىل يف هييذا البحيي  اهلل جعيياىل وي فييي بييإذن 

مين أن  نياه عنيدما منعيوا الوسيي حرمنستعر  النموذجني ال بد أن نشري إىل أن علم ذل  اله، قيد 
                                                           

 .261ي 21. وحبار األنوار للمولسي، ج279الشيخ الصدوق، األمايل، امل تبة اإلسالمية ي قم، ي (5)
، األذيرا  أنسياب 2171/  591/  0  ال بيري التاريخ ،220ي 2، دار سادر ي بريوا، جال    الطبيبااابن سعد،  (2)

 البيين عسيياار، لبعيية دار الف يير للطباعيية والنشيير والتوزيييع، دمشييق جيياريخ ،520  احملرقيية ،الصييواعق 215/  2  للييبالذري، 
 واال سييول 122/  211  للصييدوق واألميياىل 5/  11  الشييرائع ،علييل 62/   61  للخييوارزمى املناقييب ،260ي/  12ج

 .91  عشر الست ة
 .562احلسن بن ذعبة احلراين، حت  العيبول، موسسة النشر اإلسالمي ي قم، ي (2)



 ه8111/  اآلخرةجمادى  81األربعاء  ................................................................ (636)والتدبر  التفسيردروس في 

5 
 

هم باليبرآن بأامله مع ذيروحه وجوضييحاجه وذيأن ن وليه وجفاسييله األخير  املاضيية )أيين ن ليت، فيميا ييأج
الا حااجا ا لاياا ) عندما أخرج هلم اليبرآن ال ر  الذي مجعه ن لت.. إس( وقد قالوا لإلمام  ن لت، اي 

َ   فاااَإااا قاااا ا اْلقااااَئُم   ( فيبييد ورد عيين اإلمييام الصييادق َفياا َ  ااد  ااٌّ  لاياااى حا ْا الي ااَ  لااال  واجا قااااراأا َكتاااا
ُالا ال ااَ ي كاتاواااُ  لاَيااي   ااُ  لاَيااي  واقاااا واأاْخاارا ا اْلُمْحاا ُا َ ْيااُ  واكاتاواااُ    ا أاْخراجا َإلاااى الي اااَس َحااينا فاااارا

ااَد  م  ُا ااا أانْالالاااُ  الي ااُ  لاياااى ُ  ااٌّ  كاما ُْ الي ااَ  لااال  واجا ا َكتاااا اا ا ْيَن  فااقاااا ا لاُفااْم ها ْعتُااُ  َ اانا الي ااْوحا واقاااْد جاما
اااَ عت َفيااَ  الْ  ُالت جا ناا ُ ْحاا اا ا لاياااا َفيااَ  فااقاااا ا أا اااا واالي ااَ   اااا  ااراْوناااُ  بااْعاادا فااقااااُلوا ُهااوا ااا َلْياادا ُقااْرآُن الا حااجا

ْعُتُ  لَتااْقراُءو ُ  ا أابادًا َإن ماا كاانا لاياي  أاْن ُأْخَوراُكْم َحينا جاما  (5)ْااْوَ ُكْم ها ا
ْرُهْم بيييا م سيييو  ال يرونيييه أبيييدا  ل ييينهم اسيييروا عليييى عنيييادهم فيييي  فانيييذرهم اإلميييام ْاُخوُضاااوا فاااا ا

( وبييذل  فيبييدنا انيي ا  معرفيييا  ال 12)سييورة املعييارج  اآليية  واْااْيعاوُااوا حات ااى َُْلقُااوا ْااااْو اُفُم ال اا ي ُْولاااُدونا 
إىل مييا  مسييتندينييبييدر بيي من ميين علييوم اليبييرآن ال يير ، ول يين ومييع ذليي  فاننييا إذا بييذلنا قصييار  جهييدنا 

اليبواعد املنطيبية واألسولية، فلعلنا حنصل على بعا أو إىل بعا املستيبالا العيبلية أو  جرذذ منهم 
 .هرناوإن اان قليال  جدا  باليبياط إىل عظيم ما ضاىل وخس امنه

ش ليي     ثير  كان اليلو  في  ُدْد  عيى اآلْ  أو التشْو
، يف اآليييية ال راييية أومعييي  الداللييية عليييى ميييد  جيييأثري م يييان النييي ول يف فهيييم  ةالواضيييح اليمااااا و ااان 
  آية إامال الدين وهي مع التالعب فيه، فهويف التشويش على ما يفهم منها  املعااف،االجتاه 

 أ  في لرف ؟ نللآ في خم  آْ  اإلكما  
ْياُآ لاُكاْم دْاياُكْم واأاْ ماْماُآ لايااْيُكْم نَْعماتايقوله جعاىل   ْساَل ا دْيااً   اْليااْو ا أاْكما  واراضايُآ لاُكاُم اإْلَ

ميين  ت علييى ن وهلييا يف غييدير خييم، بعييد منصييرفه دل ييل  ييرية فييان الرواييياا ا (2)سييورة املائييدة  اآلييية 
قرينيية امل ييان وال مييان بنيبييل  إجهييا ذي احلويية، ول يين العديييد ميين العاميية حيياول  50حويية الييوداىل يييوم 

ر  عرفياا، فهيي عليى هييذا أاآليية ن ليت يييوم عرفية يف  بياليبول انذلي  اليه إىل زمين آخير وم ييان آخير 
عليييى أن اهلل جعييياىل فيبيييط جيييدل  اإ يييولييييا  وإماميييا  وخليفييية، بيييل   عليييي نصيييب اإلميييام أجنبيييية عييين قضيييية

ال بنصييب  أامييل الييدين يييوم عرفيية يف أر  عرفيية فييا يعيي  أن الييدين امييل بتشييييد معييامل احليي  ومشيياعره
                                                           

 .922ي 2ثيبة اإلسالم ال لي ، ال ايف، دار ال تب اإلسالمية ي لهران، ج (5)
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 .اإلمام وخالفته
يف بعييا  والفيياحليي  اييان هييو اليباسييم املشيياني بييني املسييلمني واملشييراني، وإن اخت أواًل:نيبييول   ولكاان

إامييال بييه جفاسيييله إال أن عمييدة مناسيي ه اييالطوا  والسييعي وعرفيية، مشييااة، ف ييي  يصييذ أن اعييل 
  هلمورضا اإلسالم دينا   عليهموإمتام النعمة للمسلمني الدين 

ااْو ا ان اآلييية السييابيبة جصيير  بييي ثانياااً: ااْوُهمْ  فاااَل دْااَيُكمْ  َ اانْ  كافاااُروا ال اا ْنا  ْاااَسسا  اْلياا ااْونَ وااخْ   اْخشا  شا
ْساَل ا دْيااً   اْليااْو ا أاْكماْيُآ لاُكْم دْياُكْم واأاْ ماْماُآ لايااْيُكْم نَْعماتاي وييأط ال فيار مين  واراضايُآ لاُكاُم اإْلَ

امييا سييبق، ف ييي  ي ييون   ا ييامع بيننييا وبييينهماحليي ، وهييو  عشييريديننييا ال ي ييون بييأي وجييه ميين الوجييوه بت
..اْليااْو ا أاْكماْيُآ لاُكْم دْياُكْم. عا  ميع اونيه ح ميا  مشير   السيبب يف ييأط ال فيار مين ديين املسيلمني

  اميا ال ي يون يأسيهم مين قبيل اما درج عليه املشراون ومضيى علييه املسيلموناألديان السابيبة  من قبل 
 مويييرد إاميييال ذيييرائع اليييدين، اميييا ال يصيييذ أن ي يييون امليييراد إاميييال اليييدين بالغلبييية عليييى املشيييراني إذ ال

ْسااااَل ا دْياااااً  سيييينخية بييييني ذليييي  وبييييني ْيااااُآ لاُكااااْم وال سيييينخية حيييي  مييييع  واراضاااايُآ لاُكااااُم اإْلَ أاْكما
 فتدبر. دْياُكمْ 
وليييا  وخليفيية علييى  الوجييه الوحيييد املعيبييول هييو يييأط ال فييار ميين الييدين بنصييب أمييري املييومنني  بييل

ليييدين باسيييتهدا  رسيييول رب العييياملني ميييرارا  ا يييرية جيييدا ال فيييار حييياولوا إجهيييا  با ألن  ذليييو املسيييلمني 
ْاْمُكاُر الي اُ  واالي اومنها   ْاْمُكاُرونا وا ُ  واَإْا ْاْمُكاُر بَالا ال ا ْنا كافااُروا لَُيْثَوتُاوَا أاْو ْااْقتُايُاوَا أاْو ُْْخرَُجاوَا وا

نا  اااُر اْلمااااَكْر ياْ مييين البيييديهي أن خطيييط ( ول ييينهم فشيييلوا يف ذلييي  اليييه و 21)سيييورة األنفيييال  اآليييية  خا
ي يييون اسيييتهدا  سيييو  إذا فشيييلت فيييان امللويييأ الوحييييد ألعيييداى اليييدين  األعليييى االنيبيييالب عليييى اليبائيييد

اااْو ا ْااااَسسا ال ااا ْنا كافااااُروا َ اااْن دْاااَيُكْم فاااااَل اخلليفييية والنائيييب واليبائيييد الالحيييق وليييذل  قيييال جعييياىل   اْلياا
ااْون ااْوُهْم وااْخشا ال يعيبييل يأسييهم موييرد جشييريع احليي  أو جطييوير بعييا ( و 2)سييورة املائييدة  اآلييية    اْخشا
 ذروله مهما اانت.

جييييأثري م ييييان نيييي ول اآلييييية وزمييييان ن وهلييييا يف جيبريييييب معيييي  عيييين وذليييي  الييييه فييييا ي شيييي  لنييييا بوضييييو  
 .، جهال  أو عنادا  ستدالل عليه أو يف التش ي  يف مع  أو ح  رفضهاالو 

  جا يع أنواع الدالالا الميطقي 
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ضمن جماميعهيا ال م انيية، فيإن إدخيال اآليياا  اآلياا ال راةي إىل جأثري إدخال إىل ذل ، أ إضاف 
وجيه  أو دلييل أو  بطين  أو ، ا ريا  ما يفصذ لنا عيناملنطيبية الشهرية الدالالا أنواىلالشريفة ضمن جماميع 

لييية التنبييييه وذلييي  اداللييية االقتضييياى، وداللييية اإلذيييارة، ودال اميييا قيييد يرفيييع جشيييااا  أو إمجييياال    نيبيييا أو رد  
ا يف ا ييواب ال يياين بدالليية التنبيييه علييى جفنيييد دعييو  أن املييراد ميين اآلييية السييابق اسييتعن   ال ييويف امل .واإلايياى

 إامال الدين بتشريع احل  أو ما يلحيبه.
 ذل  فمن املهم أن نيبوم بتعري  دقيق لداللة التنبيه و نضرب هلا بعا األم لة وعلى 

 هي اما ذارناه يف اتاب املعاريا والتورية  ودالل  التيوي 
 ااى ي هي من أقسام معاريا ال الم.وقد جسمى بداللة اإل ،ي : دالل  التيو(8)اليوع الخا س)

 وقد عر  بعضهم داللة التنبيه بي"أن يفيد اقاان  ذيى  بشيى ِعل يته له".
أن يفييد اقياان ذييى "هذا التعري  غري مطيرد وال مينع ف، واألسيذ أن جعير  داللية التنبييه بيي أقو :

يييه  أو مطلبيييا  آخييير جدييييدا ،  عليييى أن ج يييون الداللييية ميبصيييودة بشييييى ِعل يتيييه ليييه، أو أسيييل حدوثيييه أو وجه 
 .(2)((2)"للمت لم حبسب املتفاهم عرفا  من اللفظ

  ن أ ثي  دالل  التيوي 
ااب   الا  َإن اا ُ  واُخْفيااا ً   اضااار ًلا راب ُكاامْ  اْدُلااوا  جعيياىل قييال)وقييد ا ييل هلييا بيبولييه جعيياىل   َُ  اْلُمْعتاااَدْنا  ُْ

اااب   الا  َإن ااا ُ   قوليييه "يف  وقيييد قيييال بعضيييهم (11)سيييورة األعيييرا ، اآليييية  َُ   قوليييه عيبيييب اْلُمْعتااااَدْنا  ُْ
واُخْفيااا ً   اضااار ًلا راب ُكاامْ  اْدُلااوا، عتييدين ميين فهييو وخ ْفي يية، جضييرع ا ي ْدع ييه مل ميين أن علييى دليييل

 
 الييذين امل

بهم،  .(1)(.(1)ذل " باني وم ْعت د   وخ فية، جضرع ا هلل داىل    قسمني إىل الناط اآلية فيبسمت الُي 
ب  اْلُمْعتادْنا  ر   املستظهر عرفا  ان  وبعبارة أخ َُ ( ا   وان 11)سورة األعرا   اآلية  َإن ُ  ال ُْ

                                                           

 من أنواىل املعاريا، وقد جيبدمت أربعة أنواىل، فالحظ. (5)
نيا  وال (2) خيفيى أن مسيل نا العيام ي اميا بين ياه م يررا  ي أن األعيم األغليب مين العليل امليذاورة يف لسيان الشيارىل هيي ِح  يم، وع د

 ههنا بالعلية جريا  على جعري  اليبوم، واألسذ  أن يفيد االقاان  وجه احل مة أو حمتمل العلية... اس.
 .511-511ية، دليل ما ي هتران، يالسيد مرجضى احلسي  الشريازي، املعاريا والتور  (2)
 .51/ 2 الفوائد  ابن اليبيم، بدائع (1)
 .11والتوزيع، ي للنشر احلضارة دار الناذر ، التدبر وجطبييباا واألسول اليبواعد د. خالد بن ع مان السبت، اتاب (1)
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 ً اْدُلوا راب ُكْم  اضار لاً واُخْفيا . سغر 
 .بعبارة ثال ة  الظاهر عرفا  انه جعليل واملعلل له سغر  ل    جنطبق عليها العلة

ْايامَ  َفي   قال -  (2بعضهم لداللة التنبيه بيبوله  لم   وقد   (5)ياكااةت  الس اَئما َ  اْل
 علة - الغنم يف ال ااة وجوب علة هو - مفهم وس  - السوم أن  على جنبه داللة احلدي  هذا يف
 .داللة

 يف النيياط علييى املييايل العييبى لتخفييي  اييا    بشيي ل املراعييي جييوفري الدوليية علييى اييب أنييه  إىل وجيوم 
 ألن امليال، بييت يف ال اياة وارداا وزييادة ال اياة أداى عليى جشيويعهم وبالتيايل علفها، دون ماذيتهم جربية
 وبالتيييايل الرعيييي عليييى املاذيييية جربيييية عليييى يشيييوع املراعيييي فتيييوفري ج ايييى، ال واملعلوفييية ج ايييى السيييائمة الغييينم
 .(ال ااة

ل آخير، إال إذا ايان الوجيوب ان احل م ال يت فيل موضيوعه، وان إاياد املوضيوىل ُيتياج إىل دليي وفي :
إاييياد السيييوم وال إاييياد األرضيييية مطليبيييا  غيييري مشيييرو ، وهيييو غيييري جيييام وإال لوجيييب إاييياد الغييينم أيضيييا ، ال 

 لتحيبيبه!
ان ال اياة واجبية عليى مين امتلي  النصياب مين األنعيام ال الثية اإلبيل والبيبير والغينم، ول ين  و وضيُ :

عوامييل ولييو بعييا  ايين  معلوفيياا بييل سييوائم، فييإن    يين   يأن الومنهييا  أن ال ي يين  عوامييل منهييا    و ر بشيي
واحل ميية يف ذليي  ان العامليية  ،ايياةمعلوفيياا سيييبطت عنهييا ال   ايين  السيينة سيييبطت عنهييا ال ايياة واييذا لييو  

أميا السيائمة ا ميعليهبعدم إاابه ال ااة  عنهماُيتاجها مال ها واملعلوفة ج لد  مال ها فخف  اهلل جعاىل 
 غ  ساحبها فوجبت عليه ال ااة.دل  ذل  على اين وحي  مل ي ن  عوامل فرزقها جم
 ْلاُكْم َدُْيُكم وي ليى ضوء دالل  التي 

 بسم اهلل الرحمن الرحيموهام يف سورة ال افرون وهي   حب  مبت رداللة التنبيه من مناذج و 
ا فاا اْلكااَفُرونا   واال أانااا لاابَادت   اا لاوااد  مْ *  أاْلوُادُ واال أانُتْم لااَبُدونا  اا *  ال أاْلُوُد  اا  ااْعُوُدونا *  ُقٌّْ ْاا أْا

ولنمهيييد  (9-5)سيييورة ال يييافرون  اآليييياا  لاُكاااْم َدْاااُيُكْم والَااايا َدْااانَ *  واال أاناااُتْم لاابَاااُدونا  ااااا أاْلوُااادُ * 
 للبح  باستعرا  الرواياا الواردة يف ذأن الن ول 

                                                           

 .266ي 5جي قم،  دار سيد الشهداى عوايل الآلل ، مجهور األحسائي، أيب ابن  (5)
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 ش ن نلو  سورة الكافرون
م، قييال  حييدث  أيب، عيين حممييد بيين أيب ع مييري، قييال  سييأل أبييو ي جفسييري ال هييان  )علييي بيين إبييراهيفييف

ا فاا اْلٰكااَفُرونا * اٰل أاْلوُاُد ٰ اا  ااْعوُاُدونا * وااٰل ذاار أبا جعفر األحول، عن قول اهلل ع  وجل   ْٰا أْا ُقٌّْ 
، فهيل ييت لم احل ييم ٰلابَاُدونا ٰ اا أاْلوُادُ * وااٰل أانْااُتْم  * وااٰل أاٰناا ٰلابَادت ٰ اا لاوااْد  مْ  أانْاُتْم ٰلاَبُدونا ٰ ا أاْلوُادُ 

م ل هذا اليبول وي  ر ره مر ة بعد مر ة  فلم ي ن عند أيب جعفير األحيول يف ذلي  جيواب، فيدخل املدينية، 
ْْشااً قاالااْآ َلراُساوَ  الي ا َ عن ذلي ، فيبيال   فسال أبا عبد اهلل  اا أان  قُارا اا وا اْكراارَها  كااانا سااواُب نُاُلوَلفا

: ، ًاايا تاايااا سا ااياً ، وانااْعوُاُد َإلافااالا سااياً ،  ااْعوُاُد آَلفا تاايااا سااياً ، وانااْعوُااُد َإلافاالا سا اابااُفُم الي ااُ   وا ااْعوُااُد آَلفا فا اجا
تااياا ساياً :  فااقاا ا َفيماا قااُلوا: َبَمْثٌَّ  اا قااُلوا، ا فاا اْلٰكااَفُرونا* اٰل أاْلوُادُ  ااْعُوُد آَلفا ْٰا أْا  ،ٰ اا  ااْعوُاُدونا  ُقٌّْ 

اا قاااُلوا: وااٰل أانْاُتْم ٰلاَبُدونا ٰ اا أاْلوُادُ نااْعُوُد َإلافالا ساياً :  واَفيماا قااُلوا: تاايااا سااياً :  واَفيما وااٰل  ااْعوُاُد آَلفا
اا قاااُلوا: أاٰنا ٰلاَبدت ٰ ا لاوااْد  مْ  * لاُكاْم َدْاُيُكْم وا  ٰ اا أاْلوُادُ  وااٰل أانْااُتْم ٰلابَاُدونا َإلافاالا سااياً :  نااْعوُاد واَفيما

: .لَاايا َدْاانَ  ، قاااا ا اااَكَر فااا اْخوااراُ  بَاا اَللا ْعفاااَر اأْلاْحااواُ  َإلاااى أابَااي شا ااعا أابُااو جا اااَكَر: فااراجا ا  فااقاااا ا أابُااو شا اا ا ها
اااَي، جا َُ بَااٌُّ َ اانا اْل ااانا أابُااو لاْوااَد الي اا َ  حاماياْتااُ  اإْلَ ُا َ ااْن َقرا   واكا ااا ْااُقااوُ :َإااا فاااارا ْسااَلا ُ  اءا َفا  َدْيَاايا اإْلَ

 .(5)(ثاَلاثاً 
ميينهم عتبيية بيين ربيعيية،  ميين قييريش اعاضييوا لرسييول اهلل  نفييرا   ويف جفسييري الصييايف  )يف األمييايل  إن  

فلنعبييد مييا جعبييد وجعبييد مييا  وأمييية بيين خليي ، والوليييد بيين املغييرية، والعيياي بيين سييعد، فيبييالوا  يييا حممييد هلييم  
ت يف األمير، فيإن ي ين اليذي حنين علييه احليق فيبيد أخيذا حبظي  منيه، وإن ي ين نعبد، فنشرني حنين وأني

 .(2)الذي أنت عليه احلق فيبد أخذنا حبظنا منه، فأن ل اهلل جبارني وجعاىل السورة
ال جيييييدخل إال عليييييى مضيييييارىل معييييي   القييييييل يف سيييييبب الت ريييييير  أن األول فيميييييا يسيييييتيببل، فيييييإن 

 .(2)( االستيببال، وال اين يف احلال أو فيما سل
 الوج  في التكرار في آْاا السورة؟

                                                           

 .116ي 0السيد هاذم البحراين، ال هان يف جفسري اليبرآن، موسسة األعلمي للمطبوعاا ي بريوا، ج (5)
 ، املف األول.22/  22،   21 - 56األمايل للشيخ الطوسي  ي  (2)
 .109ي 2ل اذاين، جفسري الصايف، منشوراا موسسة األعلمي للمطبوعاا ي بريوا، جالفيا ا (2)
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اختيييار الشييييخ الطوسيييي أن امليييراد املاضيييي قيييال  )فلييييف يف احليبييبييية ج رييييرا  أسيييال ، وال ج ريييير يف  وقاااد
اللفظ إال يف موضع واحد سنبينه بعد بيان املع  إن ذاى اهلل، وذل  إن قوميا  مين املشيراني سيألوا رسيول 

وسينة يعبيد هيو ميا يعبيدون لي وال العيادة بوقيوىل  فيها ما يعبده  مناقلة العبادة سنة يعبدون اهلل 
ال أاْلوُاااُد  ااااا فوييياى ال يييالم عليييى لرييييق ا يييواب إلن يييار ميييا سيييألوا، فيبييييل  ،هليييةالعبيييادة عليييى هيييذه ا 

ا لاابَادت واال أانااوهيذا نفيي منيه مليا يعبيدون يف االسيتيببال و قيال   ااْعُوُدونا * واال أانُتْم لااَبُدونا  اا أاْلُودُ 
علييى نفييي العبييادة ملييا عبييدوا يف املاضييي، وهييذا واضييذ يف أنييه ال ج رييير يف لفظييه وال معنيياه.    ااا لاواااد  مْ 

فعليى الت ريير يف اللفيظ دون املعي  مين قبيل أن التيبابيل يوجيب أن  واال أانُتْم لااَبُدونا  ااا أاْلوُادُ وقوله 
ذييعار أن مييا عبييدا هييو مييا أعبييد، عبييد لإلألفظييه إىل معنيياه وال أنييتم عابييدون مييا عبييدا إال انييه عييدل ب

واستغ  ما يوجبه التيبابل من مع  عبدا عن االفصا  به،. وعدل عن لفظيه لتضيمني معي  آخير فييه، 
 .نه دل على )عبدا( داللة التصريذ باللفظا ر يف الفائدة وأوىل باحل مة، ألأواان ذل  

اما جيبابل املع   قيل  هو يف ح يم التيبابيل يف اللفيظ فان قيل فهال قال  ما عبدا ليتيبابل اللفظ،  
ذيعار بيأن معبيوده واحيد ايي  جصيرفت احليال، من حي  هو دال عليه إال انه عدل عن االفصا  بيه لإل

وايييان هيييذا أبعيييد يف االيهيييام أن معبيييوده فيميييا مضيييى غيييري معبيييوده فيميييا يسيييتيببل. وقيييد ايييوز يف املاضيييي 
ُْ   وانااادىر إذا اييان يف ال ييالم مييا يييدل عليييه، امييا قييال واملسيتيببل ان ييبييع أحييدقا موقييع االخيي أاْصااُا

ْا الي ارَ  على مع  ينادون، ومنه قوهلم  يدعوهم ابن رسول ( 11)سورة األعرا   اآلية  اْلجاي َ  أاْصُا
 اهلل فال ايبونه، ويدعوهم ابن زياد إىل البالل فيسرعون اليه.

ختال  اللفييظ إذ هييو االسييل يف حسيين البيييان  قيييل  إن فييان قيييل  فهييال دل علييى اخييتال  املعيي  بييا
نييه ميبيييد بييه، ودالليية امليبيييد خييال  دالليية املطلييق  اللفييظ يف ح ييم املختليي ، ألسييري  التيبابييل يف ذليي  قييد 

 .(5)(حنو  زيد قائم بالتدبري على خال  مع  زيد قائم
واعتبيار احليال ميرآة  1-1واحلال مين اآليية  2-2األدهر واألسلف أن يراد املستيببل من اآلية  أقو :

 1-1لالسييتيببال ف أنييه بييرهن علييى حييال املسييتيببل ميين الوضييع يف احلييال، وهييو أوىل ميين جفسييري اآليتييني 
باملاضييي ملييا فيييه ج ليي  وموونيية زائييدة، ع ييف جفسييريه باحلييال فانييه عييريف متامييا  واملعيي  سييليم ميين غييري أن 

                                                           

 .212ي 51الشيخ الطوسي، التبيان يف جفسري اليبرآن، األمري للطباعة والنشر والتوزيع ي بريوا، ج (5)
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 فتدبر. نضطر إىل جتو ز أو جيبدير.
 د فيبه اآلية الشريفة مستعينني يف ذل  بداللة التنبيه واإلااى وغريها، فنيبول إذا عرفت ذل  فلنتوق  عن

 لاُكْم َدُْيُكْم واَليا َدْنَ المُتمَلا السآ في 
 ستة بل وأا ر  لاُكْم َدُْيُكْم واَليا َدْنَ احملتمالا يف قوله جعاىل  ان 
 أن ج ون اآلية مشرية إىل اون ح مهم الواقعي األويل اذل . -5
 أن ج ون مشرية إىل اون ح مهم الواقعي ال انوي اذل . -2
 أن ج ون مشرية إىل اون ح مهم الظاهري، ذل . -2

 الُكم حكم واقعي -8
من ديننيا  األول، ال   ، حبسب االحتمالتنفيه داللة التنبيه بالصراحة، إذ ي ونف أ ا االحتما  األو 

وهيييو حميييال ثبوجيييا ، تيييال  ليبوليييه جعييياىل   ،يمةمسيييتيب ااملتعيييددة الهييي االاصييير وديييينهم حيبيييا ، أي ج يييون ال
 لاياااْيَفْم واالا الض ااال ينا َْ ُْْضااو  اْهاَدناا الح ااراااا اْلُمْسااتاَقيما * َصاراااا ال ااَ ْنا أانْاعاْمااآا لاياااْيَفْم غاْياَر اْلما

ت َوُعوا الس اُوٌّا فااتاافاار قا َبُكاْم لااْن ُ ْستاقيماً فاا  َوُعوُ  واال  اا   واأان  ه ا َصراطي( 7-9)سورة الفاحتة  اآلية 
ااويَي َ  الهييا حييي  ان دييينهم لييو اييان ال ييافرون  امييا هييو تييال  لسييورة   (512)سييورة األنعييام  اآلييية  سا

سينة  وعبيارة إهليههليتهم سينة آة دعبياعلى احلق لوجب أن يسيتويب إىل اقيااحهم ب  على احلق ودينه
يييول   العنييياد ليييو اانيييت الصيييرالاا الهيييا  ى عليييى هيييذا املعييي  احمليييال، إال، بنييياا ايييان معييي  لالن يييار واليييرفام 

 مستيبيمة واان الرفا خال  اإلنصا .
 الُكم حكم واقعي ثانوي -1

يف حبي  قيد  يف   رج حنيافمفياده هيو مفياد قاعيديت اإلمضياى واإللي ام، وقيد انيا  وأ ا االحتما  الثاني
 جأمل. األمر حباجة إىلذل ، ل ن  (ونيوا يف العيبيدة والسلحب)اتاب 

 لاُكْم َدُْيُكمْ قالدة اإلللا  في 
أل يييا جرسيييم اإلليييار  لاُكاااْم َدْاااُيُكمْ )قاعيييدة )اإللييي ام( جسيييتنبط مييين  وفيييا جييياى يف ذلييي  ال تييياب 

او يا رميا يسيتظهر   لاُكاْم َدْاُيُكْم والَايا َدْانَ العريا العيام للعالقية بيني األدييان وبيني احلضياراا فيإن 
 الفيبييييه املسييييماة بييييي)قاعدة اإلليييي ام(، اليييييت يسييييتند الفيبهيييياى فيهييييا عييييادة إىل إىل اليباعييييدة املعروفيييية يف مشييييرية
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 .(5))(2)أل موهم ما أل موا به أنفسهم..حدي   
حتدد لنا املعادلية الييت ينبغيي أن جيتح م يف  لاُكْم َدُْيُكْم واَليا َدْنَ )واخلالسة  إن اآلية الشريفة  

منهيا أن العالقية ليسيت عالقية االنيدماج، أو اليذوبان، وال  العالقة بني اإلسالم واألديان األخر ، ونفهم
عالقة جنازل، أو جسامذ ومهادنة وهتاون، وال هي من جهة ثانيية إذا بيبينيا يف إليار هيذه اآليياا الشيريفة 

 ..لاُكْم َدُْيُكْم واَليا َدْنَ عالقة سراىل عشوائي اال.. وإمنا املعادلة  
ة الشييريفة جرسييم )حييدودا ( بييني هييذه احلضيياراا، فييال سييراىل، وال ونواييد مييرة أخيير   إن اآلييياا اليبرآنييي

اندماج، وال ذوبان، وال ينبغي أن ي ون هنال  جنازل ولو ح  قدر ق المة دفر، بل اب )ا هير( أيضيا  
ا فاا اْلكااَفُرونا * ال أاْلُوُد  اا  ااْعُوُدونا بتل  احلدود اما أعلن سبحانه وجعاىل    ..ُقٌّْ ْاا أْا

أن ج عليين ذليي ، ليعيير  الطيير  اآلخيير أني  ميئييوط منيي  أن جااجييع، أو جستسييلم، أو جتنييازل  فيويب
ااَفُرونا عن أي مبدأ، أو أي جشريع، أو قضية أسلية اانت أم فرعيية، عامية أم خاسية  اا اْلكا ا فا قُاٌّْ ْااا أْا

نااا لاابَادت   اا لاوااد  ْم * واال أاناُتْم لاابَاُدونا  ااا * ال أاْلُوُد  ااا  ااْعوُاُدونا * واال أاناُتْم لاابَاُدونا  ااا أاْلوُاُد * واال أا 
 .)(2)أاْلُوُد * لاُكْم َدُْيُكْم واَليا َدْنَ 

 وقالدة اإل ضاء
الييي  قاعيييدجان جسيييمى األوىل، بيييي"قاعدة اإلمضييياى" وال انيييية بيييي"قاعدة اإللييي ام"، والتاقيييا ا ييين أن هنو )

حيول العالقية الييت حيي  أن احليدي  ايان  ْم والَايا َدْانَ لاُكْم َدُْيكُ جستفاد من قوله سبحانه وجعاىل؛ 
وحت م األديان، واملذاهب، واحلضاراا، وما هو اإللار العريا الذي يهندط العالقة  ينبغي أن جتح م

هل هي عالقية االنيدماج واليذوبان، أو الصيراىل، أو عالقية  بني هذه األديان، واحلضاراا وامللل املختلفة 
 غري ذل  من العالئق واأللر والروابط  احلوار والتعايش أو

حت يييم األدييييان،  /يف إن فيييا يوضيييذ ويليبيييي الضيييوى عليييى جانيييب مييين العالقييية الييييت ينبغيييي أن جيييتح م 
 واحلضاراا واملذاهب، قا قاعدجا اإلمضاى واإلل ام..

سيلمني ذل  أن قاعدة )اإلمضاى( وقاعدة )اإلل ام( التهيما جتريان بالنسيبة إىل )ال فيار( يف عالقية امل
                                                           

 .160ي 57الوسائل للحر العاملي  ج (5)
 .261-206ار العلوم للطباعة والنشر ي بريوا، يالسيد مرجضى احلسي  الشريازي، حبوا يف العيبيدة والسلوني، د (2)
 .212-215املصدر  ي (2)
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اييم، امييا جتريييان حسييبما نيير  بالنسييبة إىل إلييار عالقيية العاميية بأجبيياىل أهييل البيييت )عليييهم الصييالة وأزاييى 
 السالم(.
قاعدجان جنظ مان الروابط، والوذائ ، والعالئق بني الطرفني، وجوضيذ ذل  يتم ببيان الفيارق بيني وقا 

اإللي ام؛ بيأن قاعيدة اإلمضياى نتيوتهيا لصيا   اليباعدجني وموردقا؛ فإن قاعدة اإلمضاى لتل  عن قاعدة
 الد ين اآلخر، أو لصا  املذهب اآلخر.

وأميييا ميبتضييييى قاعييييدة اإلليييي ام والنيييياج  عنهييييا علييييى ضيييوى جشييييريعهم فهييييو لصيييياحلنا، ففييييي التييييا احلييييالتني 
جشييريعهم فضييى، ميين قبييل الشييارىل امليبييدط ميين الناحييية اليبانونييية، والظاهرييية، والشيي لية، ل يين قييد ي ييون 

مضاى قانو م لصاحلهم، وقد ي يون علييهم، اميا أن ايل جشيريع قيد ي يون ضياغطا  عليى اإلنسيان، وقيد إ
 .(5)ي ون فا يفسذ له آفاقا  ويفتذ له جماالا جديدة(

 الُكم حكم ظاهري -6
 .يف ميبام حتديد احل م الظاهري لاُكْم َدُْيُكْم واَليا َدْنَ فهو ان  االحتما  الثالث:وأ ا 

ييير   ياموسييالييواقعي ال ييانوي حيبييبييي، فميي ال   أن    هريحل ييم الييواقعي ال ييانوي وبييني الظيياوالفيرق بييني ا
ألنيه زوجهيا، فميع  ا  وإرثألنه أبنها  ا  إرثسحة زواجه من أمه، فلو ج وجها، فماجت، فانه يرا منها إرثني  

نيه يعتيبيد بصيحته يف ل نيه أل ،نالديوأقبحها واسوأها من أذد املن راا بل ان يعد  أن ال واج باألم بالل 
يرا اما أم ا ألوالده،  اما ج ون  له حيبييبة   وجة  أي ج ون ز  يف حيبهدينه لذا ي ون ح ما  واقعيا  ثانويا  

 .حيبييبة منها وي ون اإلرا مل ه
سائر الشرو  املعت ة عندنا، اأن ن استوماىل ودو  ديف م ال آخر  لو لل ق العامي زوجته دون إذهاو 

واوز حينئيذ  زوجته ني منه بِ ال ي ون يف لهر املواقعة، فانه رغم بطالنه لدينا ل ن ُي م بصحته واقعا  فت  
 العدة. ال واج اا بعد

ميين ال يعلييم   ميين الواقييع ذيييئا  لييذا فييان  سييالة الطهييارة واإلباحيية، فانييه ال يغييري  أاأمييا احل ييم الظيياهري،  
ي بنواسة جينوف، وايذا ليو بييد مرلوبية  هفانيه ليو ملسيالعيامل بنواسيته  غيريهي أسيالة الطهيارة، أميا رِ بدنه ا 

يف ذمتييه فمياا وايان ابنييه يعليم بييان واليده مييديون  رغييم اونيهين اليذي نسييه جير  أسيالة اليي اىة عين الييدد أ
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 .عليه سداد دينه وه ذا فانه اب
والييذي يعيي   أو الظيياهري ل ييانويجفيييد احل ييم الييواقعي ا لاُكااْم َدْااُيُكْم والَاايا َدْاانَ هييل  واحلاسييل 

 .املعذورية لد  ا هل اليبصوري 
 المراد التكيي  لن نفي اإلكرا  -1

خالفييا  لالحتميياالا ال الثيية األوىل  ان املييراد باآلييية ليييف إثبيياا احل ييم واقعيييا  وال  االحتمااا  الرابااع:
)سورة البيبرة   ال َإْكرا ا َفي الد ْنَ هو أمر آخر وهو ان املراد اا ال ناية عن انه  داهريا ، بل املصب  

فيال ن يره م عليى جرايه  لاُكْم َدْاُيُكمْ  فاملع ، على هذا فمفادها نفف مفاد هذه اآلية( 219اآلية 
 فليف ل م أن ج رهونا على جراه. واَليا َدْنَ و

 انفا إخوار -5
 إنشاى خالفا  لالحتماالا األربع األول، وهلذا جفصيل سيأيت. تا ا إخبار وليس االحتما  الخا س:

 اً فيفا ح ف ان   -3
ى ديين م ويل مين جيبيدير حميذو  أي )ل يم جي ا الشييخ الطوسيي  نيبليهميا  االحتما  السادس:

 ويل ديين م جي اى ل يم معنياه  قييل  لاُكاْم َدْاُيُكْم والَايا َدْانَ  معي  ميا  قييل فيان) ال قي ج اى دي (.
 .(5)(وثوابا   نعيما دينه جب اى حسب  اما وعيبابا وباال دينهم جب اى وحسب  ،دي  ج اى

وسييأيت ال يالم عين جيبيييم االحتميياالا السيت السيابيبة، عليى ضيوى دالليية التنبييه واإلاياى وغريهيا امييا 
 سيأيت ال الم عن احتماالا أخر  يف اآلية ال راة..

وبذل  اله يتضذ مدخل من مداخل البطيون.. وان بعيا البطيون ا ين أن نست شيفها عي  )داللية 
وبعضييها اآلخيير عيي  )دالليية االقتضيياى( امييا  (دالليية اإلذييارة)ا يين است شييا  بعضييها عيي   التنبيييه( امييا

ا يين رفييا ال  ييري ميين أنييواىل التفسييري بالبييالن عيي  جليي  الييدالالا اليي الا وغريهييا.. فللبحيي  جتميية بييل 
 جتماا مهمة فانتظر.

نوآخر دلوانا ان الُمد هلل ْر العالمين وصيى اهلل ليى  ُمد وال  الطيوين ال  طاهْر
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