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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
(175) 

 وجهان متعارضان في االستدالل باآلية الكريمة
 ققا النائيإ  إو  ويهي االسلدالل بةية ابلالا اليلا ى ب ققوله) مأ اا البلااب) قهاو قولاه عا  وقد أشار احمل

 ن قائل) موابللوا اليلا ى حىت إذا بلغوا النباح قإن آنسلم  نهم رشدا قاافقعوا إلايهم أ اوا مإ قإناه  بان 
ن ز اان  بان رشادهم قياه أن يبون قوله) مقإن آنسلمإ تفريعا على االبلالا، أي اخلربوهم قبال البلاوم  ا

إو  ز ان البلوم، قإن آنسلم  نهم الرشد يف خالل هذه األز ناة قاافقعوا إلايهم أ اوا مل قعلاى هاذا يبفاي 
 الرشد لنفوذ تصرقهم ولو مل يبلغوال

و باان أن يبااون تفريعااا علااى اال لاااان بعااد البلااوم، أي ا لانااوهم  اان ز ااان قااابليلهم لال لاااان إو  
 لإ1مبلغوا راشدين قافقعوا إليهم أ وا م، والظاهر هو الثاينإ ز ان البلوم، قإذا
 : أقسام )ِإذا(الكريمة فقه اآلية

يف اآليااة اليااريفة،  تنيالااوارف ومحااىتإ مإذاإكلماا  أقااول) وتوضااياه وه ققي ققااه يلوقااي علااى ه ققيااا  عاا   
وان كانت  زاو نهم املي  قإن كانت إذا شرطية كما هو األصل قيها صح املع  الثاين الذي الل  ه امليهور

 ظرقية صح املع  األول، أي أ بن ان يصح وإن كان احلا انه ال يلعنيل
 جتيا على ويهني) إإذاموتفصيله) ان 

 إذا الفجائية
إإإع ك ققولاااه تعااااو )   للمفايااا ةان تباااون  :األول إإإَي َحيسإإإة  َ س  َِ إإإَي شاِ َ إإإة  و إ2مفَإإإِاذا  َِ فَإإإِاذا 

                                                           

اليااايو  وساااى النوفاااي ا وانسااااري  ت ققريااارائ ينااان املااايزا الناااائيإ ،  نياااة الطالااام،   سساااة النيااار ا ساااال ي اللااااب   ماعاااة  إ1م
 ل353ص 1املدرسني ب ققم امليرقة، ج

 ل22سورة طه) اآلية  إ2م
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َرةِ و إ1مأَب  ار   َِ َ م  بِالسسا ر  فيو إ2مفَِاذا   ،ياةوهذه خملصاة با مال األم إ3مآيا ِنا  ِإذا َله م  َمك 
 وال هلاج إو  يوابل ،الو عناها احلال ال االسل ققب ،الموال ت قق  يف ابلداا الب
 إذا الشرطية

فَِاذا َأصاَب بِِه َمن  َيشاء  ِمن  ان تبون ظرقاً للمسل ققبل  لضمنة  ع  اليرط ك ققوله تعاو )  الثاني:
َتب ِشإإر ونَ  ِعبإإاِه ِ  إإم  َيس   َ وهااذه خملصااة با ماال الفعليااة والغالاام فخو ااا علااى الفعاال املاضااي وقااد  إ4مِإذا 

 تدخل على املسل ققبلل
إإإت م  وقاااد ايلمعااات الفوائياااة واليااارطية يف قولاااه تعااااو )  ِْ ِإذا أَنإ  َر  َ م  َهع إإإَ ةأ ِمإإإَن األ  ث إإإمس ِإذا َهعإإإا

ر ج  نَ   لقاألوو  شرطية والثانية قوائية إ5مَ خ 
 إذا الظرفية

ان إذا غي الفوائية قد خترج عن  ع  اليارطية، الاذي سابا اناه األصال قيهاا مكماا قاد ختارج عان  ثم
َوِإذا مإإا ليسااا حماال الياااهد يف البااانإ وقااد  وثهاال لااه ب ققولااه تعاااو )  امااهالظرقيااة، لبنعاان االساال ققبال أو 

إإم  يَإر ِفإإر ونَ   َ فون ان  ميهملاان أساااا إلاا وافاار ن ان يغأي حااني غضاابهم وليساات شاارطاً إذ  باا إ6مَغِضإإب  ا 
إإم  يَإن َتِ إإر ونَ وك ققولااه تعاااو )  واقااد غضااب واناايبو   َ م أي حااني اصاااه إ7مَوالسإإنيَن ِإذا َأصإإابَإه م  ال بَإر إإي  
واساالدل  ،اةو اا  ذلاات ينلصاار بعضااهم لاابع  كااالغ   البغاايو وليساات شاارطاً إذ قااد ال يصاايم قو اااً  ،البغااي
َوِإن  االميااااة يواباااااً القاناااات بالفاااااا  ثاااال) ا ملااااة و ت شاااارطية إ علااااى ذلاااات ب ققولااااه) مولااااو كانااااماملغاااا 

َ  وَ   َ اِشَف َله  ِإالس  َك اللسه  ِبض رٍّ َفالَ  َسس  َك ِبَخي ٍر فَإه َ  َعل َيم  َسس  إِّ  َشإي     ِإن  َيم  وقاول  إ8مٍء قَإدير   َ 
                                                           

 ل77سورة األنبياا) اآلية  إ1م
 ل14سورة النازعائ) اآلية  إ2م
 ل21سورة يونس) اآلية  إ3م
 ل48سورة الروم) اآلية  إ4م
 ل25سورة الروم) اآلية  إ5م
 ل37سورة اليورى) اآلية  إ6م
 ل37سورة اليورى) اآلية  إ7م
 ل17سورة األنعام) اآلية  إ8م
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بلااادأ، وإن  اااا بعاااده بعضاااهم) هإناااه علاااى إضااامار الفاااااه ت ققااادم رفاه، وقاااول آخااار) هإن الضااامي توكياااد ال  
غاي ا وابه ظاهرو اللعساِي، وقاول آخار) هإن يواهاا حماذول  ادلول علياه با ملاة بعادهاه تبلاي  ان 

 قل  لل إ1مضرورةإ
اليارطية، كماا هاو امللفااهم العاريف  نهاا، وا اا  بان ان  ،ئياةإذا غاي الفوااألصل يف قظهر بذلت ان 

 بنه خالل األصل حيلاج إو  قرينةلجترف عن  ع  اليرطية لللما  يف الظرقية، ل
 )إذا( شرطية ن  أالدليِّ عل  

وال ققااوالن اللااذان ذكرحملااا احمل ققااا النااائيإ  يبلنيااان علااى  ااا ذكاار قااإن قلنااا با ااا شاارطية كااان احلااا ال ققااول 
تبعاااً للمياااهور، وإن قلنااا با ااا ظرقياااة كااان ال ققاااول األول وييهاااً أو حمااالماًل،  الثاااين، كمااا اسااالظهره 

 الذي نراهل هو إ2مواألخي
 ولبن الذي يدل على اليرطية وينفي اللما  يف الظرقية)

 الظه ر العرفي ومجمِّ اآلية
، أو حالله النباح نه الظهور العريف لامإذاإ وظهور جممل اآلية البر ة قان ظاهرها شرطية بلوم س أوالأ:

 لوسنوضاه أكثر مبثال لطيي ي يت غداً بإذن اهلل تعاو 
 ِإذا بَإَلر إ ا الن كإا َ األول)  فَاه فَإع  ا ِإلَإي ِهم  َأم إ اَله م  واحلاصل) ان ظاهر اآلية ويوف شرطني لا

داأ والثاين  ه م  ر ش  ت م  ِمنإ  اقاقت عنها  وانقهي النلهاا الغاية أل ا مبع  إو ،  َحتس وأ ا  فَِان  آَنس 
لمااال قياااه صااايورته آٍن حيو ال لااااان  ااان ن ققطاااة  عيناااة، كااا ول يف يهاااائ، قلااادل علاااى اسااالمرارية االبااالالا وا

موابللااوا اليلااا ى حااىت قاااة بلااوغهم ساان  )رشاايداً، إو  غايااة قصااوى هااي بلااوم ساان النباااح، قيبااون املعاا 
 النباح قإذا بلغوها وآنسلم  نهم رشداً قافقعوا إليهم أ وا مإل

 انها األصِّ لدى األهباء
وي األفيب والل ام األفباا والنااة باان األصال قيهاا اليارطية وا اا قاد  ا  ضى  ن اللا ققيا النا ثانياأ:

                                                           

 ل121ص 1ابن هيام االنصاري،  غ  اللبيم عن كلم األعاريم،   سسة الصافق للطباعة والنير ا طهران، ج إ1م
 حملماًللكونه  إ2م
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 خترج إو  الظرقية ل ققرينة، قعلى  دعي الظرقية إقا ة الدليلل
 هليِّ المحقق النائيني عل  ق ل المشه ر ومناقشته

أ اا  لوالظااهر هاو الثااينويف هاذين الادليلني كفاياة، لبان احمل ققاا الناائيإ  اسالدل بادليل آخار إذ قاال) م
و اى عان  إ1مَأم  اَله م    َوآ   ا ال َيتام أوال) قألنه سباانه ملا أ ر بإيلاا األيلام أ وا م ب ققوله ع  ش نه) 

إإ اَلك م  فقاا  املااال إو  الساافيه ب ققولااه)  اا احلااد الفاصاال بااني  ااا باانيه  إ2مَوال  إ ؤ   إإ ا الَسإإَفهاَء َأم  ذلاات  له حيِو
 لإ3مشرطني) البلوم وإيناس الرشد قال جيوز قبلهماإ ، قوعل  واز الدق له حيوِ للويل و ا ال 
هذا الدليل  صافرة قانه أول البالم إذ انه وإن صاح اناه تعااو  بانيه احلاد الفاصال   قد ي ققال بانولبن 

كما قال، على ت  ل قيه سي يت، لبن البالم والن اع هو يف هذا احلد الفاصل قهل هو اليرطان) البلاوم 
اً  ،ك، قال بد  ن إقا ة الدليل على هذا أو ذا؟ ققطوإيناس الرشد أو هو إيناس الرشد ق أ ا كون اآلياة حاده

قاصاًل قانه أعم  ن ال ققولني واالحلمالني الساب ققني، بعبارة أخرى اناه تعااو  قاال يف اآلياة الثانياة  ان ساورة 
اناه تعااو  مث  اَلك م  َوال  إ ؤ    ا الَسإَفهاَء َأم إ  وقال يف اآلية ا ا سة  َأم  اَله م    َوآ   ا ال َيتام النساا 

يال إ اعلارب  سافهاا مبنااا علاى  اا اسالظهره واحين أ ار بإيلااا اليلاا ى أ اوا م   ققياداً باان ال يبونا
جمارف أو هاو  أيضااً  يف اآلية السافسة االبلالا طري ققاً إو  إحراز الرشد لبن هل بلوم حد البلاوم شارطامه 
للااد  اً انااآلياة السافساة بي جمارف كاون فليل آخر غي هذا أول البالم قنالاج إو النلهاا االبلالا؟ ظرل 
 وللبان صلة بإذن اهلل تعاو ل قلدبرل ،صلالفا

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاَرين
 

ٍم  يَأ ِ ي َعَل  النساِس زََمان  لَي َس ِفيِه َشي  (  الصافقا  ام قال  ََ ِب ِهر  ء  َأَعزس ِمن  َأٍخ أَنِيٍس َوََس 
 إل368ص) هي الع ققولم َحاَللٍ 

                                                           

 ل2سورة النساا) اآلية  إ1م
 ل5سورة النساا) اآلية  إ2م
اليااايو  وساااى النوفاااي ا وانسااااري  ت ققريااارائ ينااان املااايزا الناااائيإ ،  نياااة الطالااام،   سساااة النيااار ا ساااال ي اللااااب   ماعاااة  إ3م

 ل353ص 1املدرسني ب ققم امليرقة، ج

 m-alshirazi.com) تليسهر  الحظة نص الدرس على املوق  اللايل


