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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
(123) 

 نفي الشق الرابع: القضية الطبعية
علةى  بّ اً رابعاً، غري اإلطالق والتقييد واإلمهال، وهو ان تكون القضية طبعيةة وققصةو هب  ةا قةا ُ ةوقد يقال: ابن هنالك شق

ْنساااَن َلفااي)، اقولةةه تعةا  (1)الطبيعةة اةا هةةي أي قةا ااطةةع الطبيعةة ققتضةةية لةه ال )فعلةةى هةيا يكةةون قولةه تعةةا   (2)(ُخْسارٍ   ِإنَّ اْْلِ
ااَنُكْ  ِ لْ  طبعيةةة وقعنةةا  ان طبيعةةة أاةةغ قةةال الاةةري اطةةه ابلباطةةغ، فصةةً اةةون ابلباطةةغ تعلةةيالً ألطةةه بل ةةا   (باِطاا ِ ََتُْكلُاا ا َأْواا اَلُكْ  بَاياْ

 الطبيعة.
عيةةة،  ةيا ادلعةةس، ليسةةع خارأةاً عةةن أحةةد األقسةام ال الرةةة إع هةةي، يف قرحلةة فعليةةة احلكةةم، أ ئيةة، فهةةي قهملةةة وفيةه: ان الطب

اآلايت والةرواايت لةةيل علةةى القضةااي الطبيعيةةة بةيلك ادلعةةس، فةان ققةةام الت ةةري  ال إليهةا، علةةى ان بنةاح األحكةةام يف  فعةةا بل اظةه 
 يقتضيه، وهو خالف األ غ حباأة إ   ليغ.

 قة مبا سبقها ال  لنفي الداخ  عليووعاين الباء وودخ هلا، وتعلِّ ا 1
إعا   لةةداخغ عليةةه قةةن أ وات النفةةي أو النهةةيان ادلعةا  ادلةةياورة للبةةاح وقةةا  خلةةع عليةةه، الهةةا قتعلقةة اةةا سةةبقها ال ابالثالاا : 

اُتْ  أَنْاُفَساُكْ  )فلةو قةال: اقسةكع ابلقلةم ااطةع البةاح ل لصةاق، أو قةال: اتبةع ابلقلةم ااطةع لالسةتعاطة أو قةال:  اةان، ْْ ِإنَُّكاْ  َََل
اِذُكُ  اْلِعْج َ  ا لةو قةال: )ال كسةك ابلقلةم( و)ال ااطع للسببية اما سبق، فإعا  خلع على قا سبقها أ اة طفي أو هني امة  (3)(ِ ّتِّ

تكتب ابلقلم( و)ال تظلموا أطفسكم ابختاعام العجغ( ااطع الها قتعلقة ادخول )ال( ال بة)ال( الداخلية عليه، اما هو بنّي لدى 
سةتعيناً يف رريةي التدبر بغ ال وأه له لاًة ويف ادلتفاهم العريف ابن يرا  قةن )ال تكتةب ابلقلةم( اطةر احّرقةه عليةك )وهةو قفةا  ال( ق

بةةةغ ادلةةرا  ببةةةاح السةةببية السةةةببية  ،ابختةةةاعك العجةةغ)النهةةي طفسةةه( قعلَّةةةالً  )عةةن ظلةةةم طفسةةك( ابلقلةةمأ أو )ال تظلمةةوا...( ا  اهنةةةاك
 أي ظلم أطفسكم بسبب اختاع العجغ، أحّرقه عليكم. ،ال والتعليغ دلا سبقها قن قدخولِ 

فيكةون قعةس اآليةة ال تتملكةوا أقةوال النةا  بسةبب قةن األسةباب فاطةه : )إع قةال قةد  سةر و يا يتضً وأه اخللط يف االقةه 
إع لو أعله ِعّلة للمنهي عنه َلَعا  قيداً له فكان االست ناح قنفصالً وهو طقيض قةرا  ، وعلةى ابطغ( إع أعغ )ابلباطغ( عّلة للنهي 

بةغ لةةو أعلهةةا  سةكم بسةةبب اختةاعام العجةةغ(،)ظلمةةتم أطف نهةةي عنةهماطةه ال يكةةن ان يكةون قةةا  خلةع عليةةه البةاح إال علّةةة للأي ف
 دلا  ً ترايب اجلملة اليت اعتربها قعس اآلية فتدبر أيداً. للداخغتعليالً 

ُكلُاا ا َأْواا اَلُكْ  َتَْ )وبعبةةارة أخةةرى: ابح السةةببية، ادلعهةةو ة يف الن ةةو،  اخلةةة علةةى قةةا هةةو سةةبب دلةةا سةةبقها )سةةبق البةةاح( وهةةو 
َنُك ْ  ن  اخلةة علةى قةا هةو سةبب للةداخغ علةى قةا و وال تكة ،ابطةٍغ أو بسةبٍب ابطةٍغ( الةوا أقةوالكم بسةببِ فيكةون ادلعةس )ال أ (بَاياْ

سةبقها ليكةون ادلعةس )ال أالةوا أقةوالكم بيةنكم( ورريةي ألالهةا ابطةةغأ إع لةو اةان ابلباطةغ ِعلّةة للةداخغ وهةو )ال( لكةان الت ةةر  
                                                             

 فهيا غري قا قصد  ادلناطقة قن الكلي الطبيعي ققابغ العقلي وادلنطقي. (1)
 .2سورة العصر: آية  (2)
 .54سورة البقرة: آية  (3)
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ويوض ه اطه ال يصةً تفسةري )ال تظلمةوا أطفسةكم ابختةاعام العجةغ(  ،يعقغابطاًل أي اان ت ري  ال ارع حرقته ابطالً وهو مما ال 
ابدلةةدخول )أي ال تظلمةةوا أطفسةةكم  اع للعجةةغ(أ بةةغ الصةة يً اطةةه قتعلةةقبةةة)ال تظلمةةوا أطفسةةكم  ي سةةبب قةةن األسةةباب فاطةةه اختةة

 بسبب اختاعام العجغ(.
 ا إذا كان االستثناء وتصالً لزم ّتصيص األكثر1
 : مث طب ث قدى كاقيتهاقد أشكغ يف العقد النضيد على االم السيد اخلوئي إبشكاالت، طيارها مث اطه 

الرابة : قةا عاةر  يف العقةد النضةيد بقولةه )و طيةاً: إعا اعتةربهب االسةت ناح قتصةالً، فإطّةه يسةتل م أن يكةون قفهةوم احلصةر ادلعةرّب عنةه 
 .(ِِتارًَة َعْن َتراضٍ )ك شرعاً يف ابالست ناح حقيقياً ممّا يوأب احنصار السبب ادلملّ 

 توضيً علك: إّن أسباب التمليك ال رعي على قسمني:
 ة األسباب ادلمّلكة القهرية ااإلرث.1
ة األسباب ادلمّلكة االختيارية، وهةي ا ةرية يف ال ةرعق فقةد تكةون ابذلبةة أو ابحليةاإلة أو ابإلحيةاح، امةا قةد يت قةق ابإلابحةات 2

ّلقطة اليت تتمّلك ابإلابحة ال رعية بعد التعريف  ا قّدة سنة، وايلك األمخا  وال اوات واألوقاف، وابلتايل ال رعية والعرفيةق اال
فلو محلنا االست ناح يف اآلية ال ريفة على االتصال، الستل م إخراج مجي  هي  األسباب، وأ ى إ  ختصةي  األا ةر، وقةن ادلعلةوم 

 .(1)(فان قيغ أوالً  ...أّن اإلخراج قد يصغ إ  حد االستهجان
 (ِإالَّ َأْن َتُك َن ِِتارَةً )وليس ال قف وال صية واهلبة، ِتارة لتدخ  يف 

ا و   إشكاليه هو )وإن قيغ  طياً: إطّه حة  بنةاًح علةى اعتبةار القبةول يف الوقةف ممث أشكغ على طفسه إبشكالني وأأاب عنه
ٍٍ ة وغري خارأة عنه ح  يستل م است ناح األا ر.واذلبة والو ية التمليكية، فهي قندرأة يف ادلست س   ة أي اجارًة عن ترا

قلنا: اطدراج ادلياورات يف ادلست س ممنوٌع، وال اهد على علك تصريً أعالم اللاويني حيث فسروا التجارة ابلبي  وال ةراح، طعةم 
قةال يضةرب للةربً(، امةا أّن ادلسةتفا  قةن ظةاهر  قن االم الراغب اإل فها  يف "ادلفةر ات" حيةث فّسةر بةة)اغّ  (2)يستفا  التفهم

، فالتجةارة أعةّم قةن البية ، وابلةرغم قةن (3)(رِجاٌل ال تُاْلهيِهْ  ِِتاارٌَة َوال بَاْياعٌ )بعض اآلايت أّن التجارة تباين البي ، ق غ قوله تعا : 
 تكن قندرأة يف عنوان التجارة، إع ال تر يد يف أطّه علك فإّن الو ية التمليكية أو اذلبة أو الوقف ة بناحً على اعتبار القبول فيها ة مل

ال يطلق عنوان التاأر على ادلّتهب، وال على قن أو ى بو ّية كليكية ق  قبول ادلو ى له عند اعتبار القبول يف ادلو ةى لةه، وال 
 .وللكالم  لة إبعن هللا تعا  (4)على قن كّلك ابلوقف أو ابذلبة أو ابحلياإلة. واخلال ة(

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

ََْ  ِخَصاَل اْْلِميَاِن: الَِّذي ِإَذا َرِضَي ََلْ يُْدِخْلوُ )) : لى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال  َثاَلُث ِخَصاٍل َوْن ُكنَّ ِفيِو اْسَتْك
، َوِإَذا َقدَ   (.43رف العقول: ص) ((َر ََلْ يَاتَاَعاَط َوا لَْيَس لَوُ ِرَضاُه يف ِإْثٍْ َواَل َ ِطٍ ، َوِإَذا َغِضَب ََلْ ُُيْرِْجوُ اْلَغَضُب ِوَن اْْلَقِّ

                                                             

 .259ة258ص 1ال يخ دمحم رضا االطصاري القمي، العقد النضيد،  ار التفسرية قم: ج (1)
 راا: التعميم. (2)
 .37سورة النور: آية  (3)
 .262ص 1ال يخ دمحم رضا االطصاري القمي، العقد النضيد،  ار التفسرية قم: ج (4)


