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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(112) 

ْلباطالا )البحث حول فقه )الباء( يف قوله تعاىل   يف ضمن مطالب: وذلك (ِبا
ْلباطالا )حمتمالت معىن ِبء   ( ِبا

 ان احملتمالت بدواً يف الباء ههنا هي مخسة: األول:املطلب 
 االستعانة

ِا )وقولهه تعهاىل  األول: ان تكون لالستعانة، كما تقول: كتبت ابلقلم أي مستعيناً به، ِا اهِا المِْحْن ا المِْححي  علهى أحهد الوههو ، (باْسم
ال أتكلهوا أمهوالكم بيهنكم مسهتعينني ابلبايه  أي للهة البايه  وههو الهراب أو ادلقهامرة  :يف اآليهة الرهريفة ابن يكهون ادلهرا تم  حمادلعىن هذا و 

 أو الغش مثاًل.
 اإللصاق

 ال أتكلهوا أمهوالكم بيهنكم :فيكون ادلرا  ،الثاين: ان تكون لإللصاق، الذي رآ  سيبويه األص  من معانيها، كقولك امسكت ابلقلم
 وذلك يف مطلق ادلعامالت احملرمة والفاسدة. ، وااللتصاق ما ي ومعنوي،ملتصقني حني أكلها ابلباي 

 املصاحبة
ممال   )الثالههث: ان تكههون للمصههاحبة كقولههه تعههاىل:  ْ ممْحا )وقولههه  (1)(اْهممباْ  باسم ْلكا لامماا ِبا فيكههون معههىن اآليههة  علههى تفسهه  ، (2)(ومقمممْد خملم

 مصاحبني للباي ، كسابقه.
 قابلةامل
لامما م )وكافهه ت إحسههانه ب هع ، وقولههه تعههاىل:  ،اشههتيته فله  :مقابلهة كقولههكان تكههون للالرابه::  ِْ لممْعمم ممتا َّمْ مما تا  (3)(اْخلالاماا اجْمَِّممةم  ا

و اخلنزيهر وقي  اهنا للسببية، وادلقابلة أعم مهن السهببية، فيكهون معهىن اآليهة ال أتكلهوا أمهوالكم بيهنكم مقابه  البايه ، فانهه لهو اب  اخلمهر أ
 .فانه أيكله مقاب  عم   ابي    راىبمثاًل فانه أيك  مثنه مقاب  الباي  وكذا لو قامر أو 

 السببية
ِْ )اخلههام : السههببية، كقولههه تعههاىل  ِْ لمعمَِّمماها ِْ ميَمماقمم ا مم ا ِا اْلعاْ مملم )و (4)(فمباممما نممْقها ممالاتا كُا ِْ ِبا ممكا ِْ أمنْم اسم ِْ لملمْمممتا مم مماْن  فمكاممالأ أم )و (5)(إانِكا لم

نْبامم ا  أو فانههه  ال أتكلهوا أمههوالكم بيههنكم بسههببط انههه ابيهه  أو بسهبب مههن األسههباب فانههه ابيهه ، :علههى هههذاالكرميههة فيكهون معههىن اآليههة  (6)(باانم
 حمتمالت اآلية حسب معاين الباء ادلذكورة يف النحو. اكله   فهذ ،ابي ، أي ان ترري: حترمي أكله معلول كونه ابيالً 

 أو لعليلية؟ هل الباء لقييدية
انه اختل  أعالم الفقه من حمري ادلكاسب يف معىن الباء يف اآلية الكرمية فذهب ادلرههور إىل مها يظههر مهنهم اهنها املطلب الَاين: 

                                                             

 .48سورة هو : آية  (1)
 .61سورة ادلائدة: آية  (2)
 .32سورة النح : آية  (3)
 .13ادلائدة: آية سورة  (4)
 .54سورة البقرة: آية  (5)
 .44سورة العنكبوت: آية  (6)
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 وهو ما ينطبق على ادلعاين األربعة األوىل، ولع  أظهرها يف اآلية الكرمية األول. (1))تقييدية(
 باء )تعليلية( أو سببية، كما سي يت.وذهب بعض، كالسيد اخلوئي، إىل ان ال

 االستََّاء مَّقطع على التقييدية
ِْ )فههان االسههتثناء يف قولههه تعههاىل  تقييديههةانههه بنههاء علههى كوهنهها املطلممب الَالمم :  ممَّْكا ُ  ما ممارمةن عمممْ  لمممْحا مما م اا ألن  ؛منقطهه: (إاالِ أمْ  لمكا

ُ  )وأو )أكه  ادلهال ادلقي هد بكونهه ابيهاًل( ( خاصهة ههو )أكه  ادلهال ابلبايه  ادلستثىن منه صار، علهى ههذا، حصهةً  مارمةن عممْ  لممْحا قسهيم  (اا
مبعهىن  (إاالِ )فاالسهتثناء منقطه: فتكهون  ،صهاً مهن البدايهةله، فهو منقط: ألنه مل يكن  اخاًل يف ادلستثىن منهه ليرهرج به  كهان خارههاً  ص  

 .و  ابلتجارة عن تراض  ل  ب  ك   :أي ،ب  أو ولكن
 يةومتصل على التعليل

( لهي  ههزء ادلسهتثىن منهه به  ِبلباطملفهه) ،  لههادلعل هههزء واما بناء على كوهنها تعليليهة فهان االسهتثناء متصه  وذلهك ألن العلهة ليسهت 
ِْ )علة له )أي علهة لالأتكلهوا( فيكهون ادلسهتثىن منهه ههو  مَّمكا ِْ بمميمْ وههو أعهم مهن كونهه ابحلهق أو ابلبايه  وعليهه فيكهون  (ال َتمْتالاماا أمْمماالمكا

( ِْ َّْكا ُ  ما ارمةن عمْ  لمْحا ر   (إاالِ أمْ  لمكاا م اا  منه بعد  خوله فاالستثناء متص . هاً ُم 
وهذا ما ذهب إليه السيد اخلهوئي إذ قهال: )وال يفهرق يف صهحة االسهتدالل ابآليهة بهني أن يكهون االسهتثناء متصهاًل كمها ههو الظهاهر 

،فن يكون الباي  عل ة فيكون معىن اآلية ال تتمل كوا  وبهني  أموال الناس بسبب مهن األسهباب فّن هه ابيه  إال أن يكهون عهارة عهن تهراض 
 .(2)أن يكون منقطعاً فن يكون "ابلباي " قيداً(

 إشكاالت على القال ِب  الباء لعليلية
 ولكن قد يور  على هذا الرأي وهو :

 م لالف لاهْح الباء2
وهههو أظهههر يف خصهوة اآليههة الكرميههة، بهه  ان كوهنها تعليليههة  ريههب ال  لههو  األول: ان ظهاهر البههاء االصههاق أو االسهتعانة، عمومههًا،

 من تكل  زائد.
 )التعليلية( ِبطلة على املسالك

ِْ )وههو  مها سهبقها ان كوهنا تعليلية ال يصح بوهه من الوههو ، وذلهك ألنب  الثاين:  مَّمكا ِْ بمميمْ ال  لهو، ببهو ً مهن  (ال َتمْتالاماا أمْمماالمكا
 :أو مقيداً مرا اً به حصة خاصة أو مهمالً  ان يكون مطلقاً 

)ال أتكلههوا أمههوالكم بيههنكم مطلقههاً أي اههق أو ببايهه  أي في سههبب مههن األسههباب حقههاً كههان أو  ابن أريههد بههه: فههّن كههان مطلقههاً أههه 
 .، واحلق منه ال يعل   به)فانه ابي (ابياًل( فانه ال يصح تعليله به)فانه ابي ( لبداهة انه بني حق وابي 

ببايه ( فانهه وإن صهح تعليلهه بهه)فانه ابيه (، أكهاًل ن أريهد بهه حصهة خاصهة أي )ال أتكلهوا أمهوالكم بيهنكم )ابوإن كان مقيهداً ه ب 
والتعليهه  فمههر ارتكههازي صههحيح وال يلههزم التكههرار فتههدبر، إال انههه ينههاقض التزامههه بكههون االسههتثناء متصههاًل، إذ علههى هههذا يكههون، واقعههًا، 

 ادلستثىن منه أريد به حصة خاصة )ليصح تعليلها به"فانه ابي "( فال جيتم: التزامه هبذا م: التزامه بذاك.منفصاًل ألن الفرض ان 
ادلهملهة يف قهوة  انوإن كان مهماًل، ور  عليه أواًل: انه ال يعق  اامهال الثبهويت، وإن أمكهن فهال يعقه  يف البهاري تعهاىل. فت مه ،  نيهاً: ج ه 

ِْ )يكهون اجلزئيهة فلهي  ذلها إيهالق ل مَّْكا ُ  ما ممارمةن عممْ  لممْحا االسهتثناء متصههاًل   بكهون القهول   ،فههال ميكهن علهى ههذا ، اخهاًل فيرهرج (إااِل أمْ  لمكاما م اا
 (. وللبحث صلة إبذن هللا تعاىل.كما هو مبنا  إذ قال: )أن يكون االستثناء متصاًل كما هو الظاهر فن يكون الباي  عل ة

 طاهْحي وصلى هللا على دمحم وآل  ال
ِْ فمأمْقدامااا)) :عليه السالمأم  ادلؤمنني قال  تا ِقَّمْ إالما لمميمم لااا وم ِْ فماْعمم ِْ شمُكان إالما عملاْمتا ِْ جمْ الن وميمقايَّمكا ْلممكا هنج البال ة: حكمة ) ((الم امْعملااا عا

                                                             

 واالصطالح من ا. (1)
 .146ة 36الريخ م زا علي الغروي تقريراً ألااث السيد أبو القاسم اخلوئي، التنقيح يف شرح ادلكاسب، مؤسسة إحياء آ ر اامام اخلوئي: ج (2)
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274.) 


