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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(122) 

 لزوم ختصيص األكثر من كون االستثناء يف اآلية متصالا 
نَنُكْم ِاْلباِطنِ  اِلال  )ال اشإكاال الراع:  ان الوول ابن االسثننا  تثص  يف قولو ععا:ى  وإمج ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكْم بَنينْ

 اسثننا  األكنر قبيح.يسثلزم اسثننا  األكنر و  (1)(َأْن َتُكوَن ِِتارَةا َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ 
ننَنُكمْ  ال ََتُْكلُننوا َأْمننواَلُكمْ )فاا ن  ،تااا الصاا ر أ  (اِلال  َأْن َتُكننوَن ِِتننارَةا َعننْن تَننراٍض ِمننْنُكمْ )هنااي عااام فاان ا كااان  (بَنينْ

، ت: ان اخلارج غًنه كنًن و لك كالوقف واذلبة والوصية فانو ظاىر احلصر تنو تثصال ، كان ىو اخلارج فوط اسثننا   
نن أكا  ادلاال  اا لايس أكاال  ابلبا ا  تا: الثملياية واحليازة واشإحيا  واللوطة واخلمس والزكاة والصدقات وكبهها فا

 انو ال كي  تنها عثجارة.
كي  تنها أكال  للمال ابلبا   وال ىو عثجارة ت: ان ظاىر اآلية  حل  وليسواحلاص   اهنا مجيعا  أك  للمال اب

 عنا  على االعصال ان احلصر حويوي وان ادلسثنىن ىو الثجارة فوط.
 مقام التقننيواستثناء األكثر قبيح عرفاا ويف 

محلنا االسثننا  يف اآلية الشريفة على االعصاال، الساثلزم إخاراج مجيا: )وابلثايل فلو   فلما قالو تن ،تا الارب أو 
ىذه األسباب، وأّد  إ:ى ختصيص األكنر، وتن ادلعلوم أّن اشإخراج قد يص  إ:ى حاّد االساثهجان، وىاو اب ا  وال 

االساااثهجان، فاااربغم عااادم عطالنااو العولاااي والعاااريف، لانّاااو  ناااو  يف  نواااش يف عطاااالن فرضاااو، وقاااد ال يصاا  إ:ى حااادّ 
ادلوام؛ ألّن الوضااي الشرعية عبارة عن قوانٌن عاّتة عشام  امميا:، والثيصايص يف الواانون العاام تساثهجنا ويثناا  

اااا ععباااارة  لطيفاااة وىاااي ناثاااةيثضااامن  ُتاااّد ظلاااووكالتاااو  (2)تااا: وضااا: الواااانون وروحاااو، وإن ال يبلااا  حاااّد االساااثهجان(
ان اسثننا  األكنر قبيح تسثهجن يف احملاورات العرفية، وفوق  لك فاناو قبايح تساثهجن إ ا كاان ادلاثالم ا  (3)أخر 

يف توام الثونٌن فانو حىت لو ال نو  عوبح اسثننا  األكنر يف احملاورات العرفية فان اسثننائو يف تواام الثشاري: قبايح إ  

                                                             

 .22سورة النسا   آية  (1)
 .252ا252ص 1الشيخ دمحم رضا االنصاري الومي، العود النضيد، دار الثفسًنا قم  ج (2)
 ال خيفى الفرق عٌن تا  كرانه وتا  كره ولذا قلنا ععبارة أخر . (3)
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اتا ان يض: قاانوان  ععباارة كلّياة وىاو يرياد ععاا األفاراد فاناو قبايح، عا  قاد فالالية  توام الثشري: توام وض: الووانٌن
 يعد إغرا  ابمه .

 اجلواب صغرىا: أكثر موارد النقض خارجة ختصصاا 
ولااان نااان امااواب عاان ىااذا اشإكاااال نااا  كااره ونااا نضاايفو إليااو، وىااو ان أكناار ادلااوارد ادلااذكورة خار ااة تاان 

  صصا  ال ختصيصا  خت (1)ادلسثنىن تنو
نَنُكمْ )ان ظااىر   ياخلاروج الثيصصا وعوضايح ،لماا  كارهفاتا الوقف   األكا  االخثيااري (ال ََتُْكلُنوا َأْمنواَلُكْم بَنينْ

فان ظاىر الفع  ادلنسوب إ:ى فاع  ىو اخثياريثو وغًنه خالف األص ، سّلمنا لاان تثعلا  النهاي ال عاد ان يااون 
ال )ر أو النهااي رتار غااًن اخثياااري إ  يسااث ي  عاليااف غاًن ادليثااار عفعاا   أو عاارك، فااافعاال  اخثياااراي  إ  ال يعواا  األتاا

 مادلوقاوف علايهم( فاان أكلهاأكا  ابألكا  االخثيااري اتاا األكا  ابلوقاف )أي  ىيئثو خااصإ ا  حبسب  (ََتُْكُلوا...
 (ال ََتُْكلُنوا...)ح خطاا م عااإ  انو ابلوقف على الذرية تنال  دخ  إ:ى تلاهم عال اخثياارىم فاال يصا ليس ابخثيارىم

خااارج ختصصااا   )علااى تعااىن ال عثملاااوا ابلوقااف( إ  إ ا وقااف علاايهم فااان  لاهاام لااو قهااري، ععبااارة أخاار   الوقااف
 لو ان يوب  وان ال يوب (. إ ا كانلوضوح عدم حا ثو إ:ى الوبول )إ  لو احثاج إليو لاان اخثياراي  

  قااال ،ا إيواا  ال عوااد أي عنااا  علااى عادم اكاابا هما ابلوبااولمااا  علااى اهنعناا ٌنواتاا الوصااية واذلبااة ف ااًن اخثيااري
و خااارجا ختّصصاا  وتوضااوعا  كااالوقف، ىاا)فانن قياا  أوال   رنّاو ختصاايص األكناار، وتاا  كاار تاان خرو او ختصيصااا  إ اا 

ما يف اآلياة حاىت فنّن الثمّلك احلاص  تنهما غًن اخثياري وخارج عن توضو  اآلية، وال عندرج ادللاّية احلاصلة تنه
يلاازم الثيصاايص، فهااي خار ااة ختّصصااا ، وكااذلك الوصااّية واذلبااة فنهنمااا داخااالن يف عنااوان ادلسااثنىن ا أي  ااارة عاان 

 . وأضيف (2)(...عراض  ا فلم يلزم الثيصيص عند عدم اكبا هما ابلوبول. قلنا
يثعلواان ابألراضاي ادلاوات وادلباحاات  إ  احليازة واشإحياا  ؛فهما خار ان ختصصا  عوضوح ،واتا احليازة واشإحيا 

)كصيده  ائرا  أو غزاال  أو حيازعو كجرة تن ال اعة أو تا  تن النهر.. اخل( فهي ليست تااال  ألحاد عا   (3)ابألص 
نهاى عان إ  ليسات تااال  لل اًن كاي نُ  (ال ََتُْكلُنوا َأْمنواَلُكمْ ) علاى كلهااىي تاال هللا وقاد أابح لناا  لاهاا فاال ينطبا  

 عبا  . وكي عاون أكال  ألتوال الناسا أكله
                                                             

األكا  االخثيااري  اائز ابلثجاارة فواط( وادلاذكورات ليسات أكاال   هتن تفاد احلصر يف ادلسثنىن، قهارا  وابلثبا: )إ  تفاادخار ة و  (1)
 اخثياراي .

 .252ص 1م  جالشيخ دمحم رضا االنصاري الومي، العود النضيد، دار الثفسًنا ق (2)
 واشإحيا  يثعل  أيضا  نا تلاو ىو أو كان لو عو ح  االخثصاص. (3)
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ف ابدلارة دلااان الاالم واتا اخلمس والزكاة فاذلك، عنا  على ان اخلمس، وكذا الزكاة، غًن داخ  يف تلاك ادلال ا
نننُو...)يف  َُ عااا  حاااىت لاااو قيااا  ابهناااا تثعلواااة  (3)أو ادلشاااا  (2)وان الزكااااة تااان قبيااا  الالاااي يف ادلعاااٌّن  (1)(فَنننََّن  ِِِ  ُسُ
ىاو تاال هللا وذلام فياو فوا  ع  ىو تاال الفوارا  أو  (ال ََتُْكُلوا َأْمواَلُكمْ )فهو ليس تال ال ًن ليصدق عليو  (4)دلاليةاب

  ح  فهو أك  ألتواذلم ال ألتوال غًنىم، نعام لايس األتار كاذلك علاى تباىن اناو تلاك دلالااو وللفوارا  و... عاو حا 
 . ىذاك   الرىانة أو ك   امناية

 نا سيأيت الحوا  إب ن هللا ععا:ى. (5)د النضيد أ اب عن  لكولان العو
 اجلواب كربى: ال الطالق لقبح ختصيص األكثر

يف ععاا الصااور، إ اا ىااو ابنااو ال إ االق لواابح اساثننا  األكناار، عا  قب ااو   ولناا ان ييااب عان اشإكاااال كاربواي  
تا لزم تنو اسثننا  األكنر، اسثنادا  إ:ى كرب  قب و ت: انو ال ص ة لاربويثها عا  باب ان يادرس كا   فال يصح ردّ 

 تورد على حيالو.
 من موارد حُن ختصيص األكثر:

 عوضي و  ان اسثننا  األكنر ليس عوبيح ع  ىو حسن يف توارد 
إ:ى كوناااو  أفاااراده( توضاااوعا ، اشإكاااارة   تنهاااا  تاااا لاااو اراد لعااا  ىاااذا العناااوان ادلعاااٌّن )ادلساااثنىن تااان حاماااو أكنااار

فاناو يصاح ونسان  (6)ابساثننا  تنفصا  ،مث اساثنىن الفسااق تانهم (ادلوثضي لل اام، فمانال  لاو قاال  )أكارم العلماا 
ادلاان: وان و لاك إ ا اراد اشإكاارة إ:ى ان توثضاي األتار ابشإكارام كاوهنم علماا  ،  لك وإن كان أكنار العلماا  فسااقا  

 .ىو ادلوضو قا ، وىذا الثعلي  ال يثم إال لع  العنوان ادلسثنىن أكنره تن احلام، عنو كوهنم فسا
حبياال لااو  هوتنهااا  تااا لااو ال يااان ىناااك  ااات: قريااب للموضااو  احملاااوم عليااو حبااام، إال ىااذا العنااوان ادلسااثنىن أكناارُ 

فماانال   ،باكها يف احلااامتاا: اكااسااه  أراد  كاار غااًنه الضااطر إ:ى عطوياا   كاار عاادة توضااوعات ال بمعهااا  ااات: عااريف 
 ابدلائااة تاانهم، ولااان ال يااان  ااات: ألىاا  احمللااة غااًن ٌنلااو قااال  أكاارم أىاا  ىااذه احمللااة إال اليهااود تاانهم وكااان اليهااود  ااان

                                                             

 .41سورة األنفال  آية  (1)
 يف الشياة، على رأي. (2)
 يف ال الت، على رأي. (3)
 يف الثفسًن وغًنه. ،يف اشإع ، على رأي، وقد فّصلنا ىذه النالثة، وأقوال أخر ، عبل  عشرة، يف اخلمس (4)
 وج الثيصصي.اخلر  (5)
إ ا قلنا تنفص  ألنو تعاو ينعواد اشإ االق للمساثنىن تناو، واتاا تا: اعصاال ادلساثنىن فاناو يااون تان قبيا  ضايّف  فام الركيّاة فينعواد  (6)

 ضيوا .
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فاناااو ال  اليهااود إال اهناام أىااا  احمللااة، كماااا لااو كااان أحااادىم كاااعرا  واآلخااار  بيبااا  والنالاال تزارعاااا  والراعاا: سياسااايا  وىاااذا
، اليهود ، تناص حينئذ    فثدعر. يف احلامة إال ان يوول أكرم أى  ىذه احمللة، مث يسثنين ننفص   أو تثص  

نَنُكمْ )ويف ادلوام فان  كناره علاى الفارض( لركاارة  علاو الشاار  توضاوعا  )رغام اساثننا  أ (ال ََتُْكلُنوا َأْمنواَلُكْم بَنينْ
)وإن كاان احلرتة، وامواز حبا ة إ:ى سبب كرضاا ادلالاك أك  تال ال ًن ىو ادلوثضي للنهي عنو ألن  بيعثو إ:ى ان 

 .أو الشار ، عو و ( ادلالكأكنر ادلوارد  ا يرضى عو 
 صحة تفكيك اإلرادة اجلدية عن االستعمالية يف التعميم دون التعلي 

عياانام  )أااا فاانن كاان تطلوااا  ابن أرياد عااو  )ال لكلاوا أتااوالامتان أكاا  علااى تاا  كاارانه  األفاضاا ،مث ان ععاا 
تطلوااا  أي حباا  أو عبا ااا  أي ري ساابب تاان األساااباب حوااا  كااان أو اب اااال ( فانااو ال يصااح ععليلاااو عااا)فانو اب ااا ( 

ابن ىذا الثعلي  ص يح، فاناو كماا يصاح الثعمايم  (1)، واحل  تنو ال يعّل  عا)فانو اب  ( (واب     لبداىة انو عٌن ح   
ِ ُ اْلبَنْيعَ )يف  د ععضاو )لبداىاة خاروج البيا: الرعاوي والااايل ابلااايل وعيا: اخلمار واخلنزيار... اخل( تا: اناو يريا (َوَأَح   ا

 فاذلك يصح الثعلي  ت: ان ادلعل  لو ىو البعا خاصة.
 (الثعمايم)ولان اشإكاال غًن اتم، للفرق عٌن الثعميم والثعلي ، فان عفايك اشإرادة امدية عان االساثعمالية يف 

أال عار  اناو ال يصاح ان  ؛قبايح عرفاا  و وقاا  ع  ىو غًن عريف أعدا   )الثعلي (هما يف عرفا  دارج وحسن، ولان عفايا
اامعوااول )ال عااارم الشااعرا  فاااهنم فساااق( تاا: انااو يعلاام ابن ععضااهم عاادول لانااو  ص ابمديااة ابالسااثعمالية وخيّصاا يُعمّف

اا يوااول  )ولااان العاادول تاانهم ولانااو يصااح ان يوااول )ال عااارم الشااعرا ( مث ا واقعااا  ا إ:ى الاابعا، : الضاامًن فًن ف
 ابالسثعمالية وخيصص ابمدية. فثدعر  يدا  اي تن رعاك هللا ععا:ى. فيعمّفميارتون( 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

 َسَيَِّْت َعَلى الن اِس زََماٌن اَل يُنَناُل اْلُمْلُك ِفيِو اِلال  ِاْلَقْتِ  َوالت َجربرِ َواَل ))  صلى هللا عليو والو وسلمرسول هللا قال 
يِن َواتَِّباِع اْْلََوى ،اْلِغََن اِلال  ِاْلَغْصِب َواْلُبْخ ِ  َفَصبَنَر  ،َفَمْن َأْدَرَك َذِلَك الز َمانَ  ،َواَل اْلَمَحب ُة اِلال  ِاْسِتْخَراِج الدِّ

َوَصبَنَر َعَلى الذرلِّ َوُىَو يَنْقِدُر  ،ْلَمَحب ةِ َوَصبَنَر َعَلى اْلِبْغَضِة َوُىَو يَنْقِدُر َعَلى ا ،َعَلى اْلَفْقِر َوُىَو يَنْقِدُر َعَلى اْلِغََن 
يقاا ِم ْن َصد َق ِب  ،َعَلى اْلِعزِّ  نَي ِصدِّ ُِ ِ ُ ثَنَواَب َسْ  (.21ص 2الاايف  ج) ((آََتُه ا

                                                             

 (.424الدرس ) (1)


