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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملني، 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

(168) 
 القول ابتصال االستثناء يف اآلية، والردود واألجوبة

فهنّن  ،أي ال أتكلوا أموال الّناس بوجه من الوجوه إاّل بوجهه الّتاهارة ،احملقق اليزدي: )وميكن أن يكون املستثىن منه حمذوفا   وقال
 (1)(األكل ال هبذا الوجه ابطل

 وقهههال السهههيد افهههوئي )فيكهههون معهههىن اأيهههة ال اتمّلكهههوا أمهههوال النهههاس بسهههبك مهههن األسهههباب فن ّهههه ابطهههل إاّل أن يكهههون  هههارة عهههن
 (2)اراٍض(

 محل االستثناء على االتصال يستلزم التقدير -4
وقد اشهكل يف العقهد الندهيد علهى كهالم األخهع دها يعهود إو كهالم األول ايدها  بقولهه: )ويهرد عليهه أّوال : لهو سهّلمنا مها قالهه عهن 

، ألّن املنقطه  ال الف الظههور واألصهلاألصل يف االستثناء، لكن محل االستثناء يف اأية على املتصل يهددي بنها إو اراكهاب مها  ه
و أن  فهرض فيهه كلمهة مقهّدرة، اهالت االسهتثناء املتصهل حيهه فهرض فيهه كلمهة مقهّدرة، وههي كهّل سهبك، وههذا إحيتاج يف ظههوره 

 .(3)التصرت ال يلزم م  ا قطاع االستثناء(
 اجلواب: ال حاجة للتقدير

إال  ()حيه صرحا بتقدير "بسبك من األسهباب"  و"بوجهه مهن الوجهوه"على ظاهر عبارايهما ذلك ولكن الظاهر ا ه وإن ورد 
التقدير أصال ، فان كو هه متصهال  موقهوت علهى عمهوم املسهتثىن  يتوقف االاصال علىا ه ال يرد واقعا  على دعوى االاصال إذ ا ه ال 

طههل( أي إخراجههه عههن كو ههه قيههدا  منههه، وال يتوقههف عمومههه علههى اقههدير "بسههبك مههن األسههباب" وشههبهه بههل يكفههي فيههه  ييههد )ابلبا
ل لههه، فيكههون املسههتثىن منههه هههو )ال أتكلههوا أمههوالكم بيههنكم( وهههو عههام شههامل للمنهههي عنههه إو كو ههه علّههة، والعلّههة ليسهه  جههزء املعل هه

 التاارة وقد سبق افصيله. منهإو اقدير مث خترج  بدون حاجةٍ للتاارة وغعها 
 السببية ال تنتج االتصال -6

العقد النديد عليه اث يا  بقوله: )كما أ ّه لو محلنا الباء يف "الباطل" على السهببية فن ّهه ال يرهّع مهن الواقه  شهي ا ، كما أشكل يف 
وال جيعل االستثناء متصال ، لوجود السببية يف املنقط  واملتصل، لكن قوام االستثناء املتصل هو بتقدير عموم يف املستثىن منه حبيه 

رج املستثىن وهو    (4)ارة  عن اراٍض، واألصل عدم التقدير( خ
 اجلواب: إهنا تنتج عموم املستثىن منه

ويههرد عليههه: ان مقصهههوداا اعههل البههاء يف )ابلباطهههل( سههببية ا يكهههن جعههل االسههتثناء متصهههال  ليقههال ابن السههببية أعهههم مههن كو هههه 
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نأُكمْ )قصوداا جعل متصال ، لوجودها يف اال فصال أيدا ، واألعم ال يكون دليل األخص، بل كان م عامها   (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ
ْلباطالا )بربكة إخراج  ْلباطا لا )إخهراج  (1)عن كو هه قيهدا  إو كو هه علّهة أي ارهم أرادوا اعهل البهاء سهببية )املهراد هبها التعليليهة( (ابا عهن  (ابا

ْلباطالا ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أ )املستثىن منه وجعل املستثىن منه هو  نأُكْم ابا كي يكون عاما  فنذا كان عامها  دخهل فيهه التاهارة وغعهها   (ي ْ
ْنُكمْ ) (2)االستثناءبربكة وكان إخراجها ابلتخصيص  ارأًة عأْن تأراٍض ما ْلباطالا إاالَّ أأْن تأُكونأ ِتا نأُكْم ابا فلم حنتج  (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ

 .كي يكون االستثناء متصال    ه( من أجل اعميمهإو اقدير شيء يف )املستثىن من
 لزوم التقدير يف االستثناء -3

مههل وأشهكل عليههها اثلثها  بقولههه: )ومهن جهههة أخهرى، القههول اباصههال االسهت ثناء يلههزم اراكهاب خههالت الظهاهر يف املسههتثىن،  ن حيخ
االسههتثناء علههى أّن املقصههود منههه: إاّل أن يكههون السههبك  ههارة  عههن اههراٍض، وهههذا دههالف  للظههاهر، والقاعههدة اقتدههي األخههذ ابلظههاهر 

 .(3)وطرح ما  الفه(
 اما اتمة أو انقصة... (تأُكونأ )اجلواب: 

ابلنصههك أم علههى قههراءة غههع املشهههور " ههارةا" ابلرفهه ، امهها علههى  (ِتا  ارأةً )اء علههى قههراءة املشهههور ولكههن يههرد عليههه: ا ههه غههع  م سههو 
 مهههة حين ههٍذ دعههىن اوجههد فهههال حنتههاج إو اقههدير شههيء، وامهها علهههى األول فههان التقههدير ال م سههواء علهههى  هههي (تأُك  ونأ )األخههع فهه ن 

ن يكون السبك  هارة( وامها علهى اال فصهال فكهذلك إذ ال بهد يف كهان االاصال أم اال فصال: اما على االاصال فكما قال: )إال ا
 (إاالَّ أأْن تأُكونأ ِتا ارأًة عأ ْن تأ راٍض ما ْنُكمْ ) ليس املذكور إال خربهاالناقصة من اقدير امسها لو كان خربها فقط هو املذكور ويف اأية 

لههزم التقههدير: امهها اقههدير )السههبك( أو يعلههى كلتهها الصههوراني ا ههه  واحلاصههل:عههن اههراٍض مههنكم،   ههارة   إال ان اكههون التاههارةخ  :والتقههدير
 اقدير )التاارة( أو ضمع "هي" وكون اقدير التاارة أسلس من قسيمه ال يصن  الظهور فتأمل وادبر جيدا .

 تعارض األصلني
ستثناء فهان أصهل عهدم أي مث قال: )كما ان األصلني يتعارضان( والظاهر ان مقصوده أصالة االاصال وأصالة اال فصال يف اال

ليتعهههارض  ولهههيس وجهههود   منهمههها معهههارض  صهههل عهههدم اأخهههر، اللههههم إال ان يقهههال ان اال فصهههال أمهههر عهههدمي أل هههه عهههدم االاصهههال 
وجههودي متوسههط بينهمهها،  وأمههرٍ  ،آخههر متبيههزٍ  استصههباب عههدم الوجههودين، وفيههه: ان اال فصههال عبههارة عههن وجههود أمههر متبيههز وأمههرٍ 

واحلههّد، لههدى الدقههة، ال ميكههن ان يكههون عههدميا  إذ ال يتولههد مهها بههه االمتيهها  منههه،  ،احلههّد بههني أمههرين وجههودينيواحلاصههل: ا ههه مبهه  مههن 
 فتأملوههنا أتمالت خالفا  ملا قالوه يف املاهية. 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
 

ُة ت أعأاَلأ دأعْ ْْبأ عأنا الرَّب ا ت أبأارأكأ وأ َخأُْس دأعأوأاٍت الأ ُُيْجأ  :ي أُقولُ  عليه السالمكأانأ أأِبا ))قال:  عليه السالمعن أيب عبد هللا  وأ
طا وأ  مأاما اْلُمْقسا ُة اْلمأْظُلوما اْْلا نيٍ  ،دأْعوأ أنْ تأقامأنَّ لأكأ وألأْو ب أْعدأ حا ُ عأزَّ وأجألَّ ألأ ُة اْلوأالادا  ،ي أُقوُل اَّللَّ ْيها وأدأْعوأ ُة اْلوألأدا الصَّالاحا لاوأالادأ وأدأْعوأ

ثْ ُلهُ الصَّالاحا لاوألأدا  يها باظأْهرا اْلغأْيبا ف أي أُقوُل وألأكأ ما أخا ُة اْلُمْؤمانا ألا  (.505ص 2الكايف: ج) ((ها وأدأْعوأ
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