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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(431) 
ْلباطالا )إشكال لزوم الدور من إرادة الباطل الشرعي من   (ِبا

ْلباطاللا )سبق: )إضافة إىل ذلك فانه يلزم من القوول اب  املوراب  وو يف اآليوة الروريفة البا ول الرورعي حمواذير  ال وة: اللحتويوة و صويل  (ِبا
 ، و ه يظهر اندفاع إشكال  صيل احلاصل.وقد أجبنا عن إشكال اللحتوية، و قي تصوير الدور وجوا ه (1)احلاصل والدور(

ْلباطالللا ) موون قووول اب  املوورابأمووا لووزوم الوودور موون ال ال )اب ووالش شوورعاش موقوووت علووى تعلووق  (2)ا  كونووه :البا وول الروورعي فرقريوور  (ِبا
 وه موقووت علوى   (ال َتأُْكلُلوا)أل  تعلوق  ؛ ه )أي على تعلق النهي  ه( إذ لوال النهي عنوه ملوا كوا  اب والش شورعاش، وابلعكو  (َتأُْكُلوا

  الش شرعاش ملا تعلق النهي  ه إذ ال يرعلق النهي الررعي مبا لي   با ل عند الرارع.كونه اب الش شرعاش إذ لوال كونه اب
 وكونه اب الش شرعاش سبب تعلق النهي  ه. ، عبارة أخرى: تعلق النهي  ه سبب كونه اب الش شرعاش 

 وميكن اجلواب عن ذلك  وجو :
 وقوف عليه غري املوقوف عليهامل -1األجوبة: 

توقف الريء على ما يروقوف عليوه، وذلوك موح مريفقوق يف املقوام أل  املوقووت عليوه موح املوقووت عليوه، ا  الدور هو األول: 
لكون كونوه اب والش شورعاش و ، فا  تعلق النهي  ه وإ  توقف على كونه اب الش شرعاش األصللبطال  الرطر الثاين من الدور أي  طال  

لرممأ اللرباِب)اب الش شرعاش اسرفيد من بليل آخور كقولوه تعواىل:  ه أل  كونه  (ال َتأُْكُلوا)لي  مروقفاش على تعلق  َأ عألنا )و (وأحأ يأْسل لأُلوَأ
لْن َلأْمعاهاملا لُر ما إاْهُُهملا بأْكبلأ بلرٌي وأمأالافاُع لالاملاوا وأ را ُقْل فيهاما إاْْثٌ كأ يلها إاالم عألْن طايلبا ))و (3)(اْْلأْمرا وأاْلمأْيسا  وأالأ َيأالل  لاُملْممانم مألاُل بأخا

ْاللهُ  نعووم لووو قيوول اب  كونووه اب ووالش شوورعاش اسوورفيد موون  (ال َتأُْكلُللوا)فهوو   األبلووة تصوون  صووحترى البا وول الروورعي فيرووملها  (4)((َلأْملل م ما
 لزم الدور. (ال َتأُْكُلوا)نف  

كوة سوائر األبلوة    ه سبب كونه اب الش شرعاش  ل انوه كوا  اب والش شورعاش مون قبول     (ال َتأُْكُلوا) عبارة أخرى: لي  تعلق النهي 
، فووال يلووزم الوودور، نعووم قوود يوودعي لووزوم اللحتويووة وقوود أجبنووا عنووه أو (ال َتأُْكلُللوا)حيووا انر ووئ سووائر األبلووة كونووه اب ووالش شوورعاش  لووه 

 .من اآليت جوا ه سيظهر صيل احلاصل و 
 م من معاَيه السبعة فال دوراملراد ِبلباطل غري احملرم  -2
جه آخر وهو  قيق معىن البا ل فقد سبق ا  له )كسائر عناوين موضوعات األحكام( أر عوة عرور ا  الدور مندف   و الثاين: 

معىن )ومرجعها إىل  ال ة: الواقعي والعريف والررعي( وا  اإلشكال  لزوم الدور مبين على إرابة البا ل الررعي، ولكون سوبق أيًواش 
مووح  وأخوورى يووراب  ووه:يووراب  ووه: احلوورام،  اترةالواقوو  يف مقووام الصوويفي  ا  للبا وول سووبعة معوواين،  وجووه آخوور، فووا  البا وول أو الفاسوود 

                                                           

 (.430الدرس ) (1)

 أي الراب أو الكايل ابلكايل مثالش، ويف املقام: أكل املبي  معا اةش، ابلفسخ. (2)
 .219سورة البقرة: آية  (3)
 .30احلسن  ن شعبة احلراين،  ف العقول، مؤسسة النرر اإلسالمي و قم: ص (4)
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ى منووه أو فقوول مووا ال يطووا ق مووا هووو خ  مووا ال يطووا ق املرووو  ورا عووة:مووح النافوو  أي مووح املووؤ ر،  واثلثووة:املسوور م  لزجووزاء والروورائ ، 
املويتيت  وه  موا  وا قزجوزاء والرورائ  أو املوؤ ر النافو ، أو ، مقا ل الصيفي  املراب  ه اجلائز أو املسور م  ل(1)يف عامل االعربار ه  ض  مفتر 

 مطا قة املريفقق منه ملا هو مفتضه يف عامل اعربار . :ويف أمثال املقام ،مليتمور  ها
إمنوا يلوزم، لوو لوزم،  نواء علوى تفسوح البا ول شورعاش ابحلورام شورعاش إذ يقوال يروقوف كونوه اب والش )أي حرامواش شورعاش(  روإشكال الدو 

تعلووق )ال لكلوووا  ووه( وابلعكو  فهووو بور، بو  مووا إذا فسوور  وبعر الرفسووحات األخوورى فانووه يقوال حين وو  : ا  مووح املسوور م   علوى
كاهنووووا(   أيلزجووووزاء والروووورائ ، حوووورام أي ا  املوضوووووع هووووو البا وووول الروووورعي املووووراب  ووووه مووووح اجلووووام  ألجووووزاء املعاملووووة الصوووويفييفة )

وكونه اب الش شرعاش هب ا املعىن مح مروقف على  رميه وإ  توقوف  رميوه عليوه، أي  (ال َتأُْكُلوا)وه ا قد حر مه الرراع  و (2)وشرائطها
 (ال َتأُْكلُلوا)انه حيا كا  يف رتبة سا قة اب الش شرعاش أي مح مؤ ر أو مح مطا ق للمروخى منه أو مح مسر م ، حر مه الرارع  و

 .فه ا يف رتبة احملمول وذاك يف رتبة املوضوع
 اَه من اإلَشاء بعد االعتبار -3
وويترة  وووانووه موون اإلنروواء  عوود االعربووار، فووال بور حين وو  ؛ إذ احلرمووة حين وو   م  الثاللل :  نِروو ة للووبطال  لكنهووا ليسووئ م   (ال َتأُْكلُللوا)نرر

 .(3)ليلزم الدور وتقدم الريء على نفسه الالزم من صن  احلكم ملوضوعه
 عود نرويت ي  انوه   ق  فائودة  رميوه أو إبا وه أو موح ذلوك اثنيواش ويصود ِ ر موضوعه أوالش صو  ، يركا   مررع توضييفه: ا  املرر ع أي  

يرصوور املرور ع  طوال  هو   املعاملوة لديوه، ولنفس ور الوبطال  ابحلرموة كوي ال ترجو  للوجوه السوا ق لوو  :حكموه عليوه، ويف املقوامذلوك 
فسوودته ال اتيووة ومبحتوضووية هوو ا الفعوول لديووه البالحتووة حوود اقرًوواء فسوورت  عوودم اسوور ماع األجووزاء والروورائ  مووثالش، فيفيووا تصووور م

 أو أبمثاله من اإلنرائيات. (ال َتأُْكُلوا)، حر مه  وق  فائدتهعه له وصد  ن  وحيا تصور مر  الريفرمي
الووة مسووبوق فووا  كوول إنروواء ال حم ؛القووانو  سوون  و عبووارة أخوورى: يف عووامل الرصووور واالعربووار اعروو   حمرموواش   انروويت  هبوو ا اللفوو  أو 

)علوووى   عووود  أو  مووون موووح سوووبق   فوووا  ذاك االعربوووار مرقووودم رتبوووة عليوووه وإ  فووور  تقارهنموووا زمنووواش  هيسوووريفيل مووون بونوووانوووه  ووول  ، ووو لك
 اسريفالره(.
 قة ابحملرم االعرباري أي ما اعر   يف صق  نفسه، قبولهي احلرمة اإلنرائية وهي مرعل ِ  (ال َتأُْكُلوا)فاحلرمة املسرفابة من  :وعليه

فوواملراب ذلووك  ويوضوو  مووا ذكوورر  تصووور مبووىن السوويد ا وووئي يف حقيقووة اإلنروواء موون انووه االعربووار املوو ز .حمرموواش  ،ا  ينرووحتل ابإلنروواء
ووود ،وخالفووواش للمنصوووور جلمووو  مووون األصوووولينيخالفووواش االعربوووار املوجووووب يف صوووق  الووونف  قبووول ا  يووو ز،   ،واألول: انوووه االعربوووار املوجر

 .االعربار ني االعربار املوجرد وإباب  وفرق   ،ربار يف عاملهانه إباب اع :واملنصور
 وو)اإلنراء  عود اإلنرواء(  ولوي  و  لك ظهر ا  بف  إشكال الدور هو  و)اإلنراء  عد االعربار( أي إنراء احلرمة  عد اعربارهوا

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين       فا  مرج  ه ا إىل الوجه األول فرد ر.
الشمقاي  مأْن شأقايأ ِفا بأْطنا ُبمباها وأالسمعايُد مأْن ُوعاظأ باغأرْياها وأبأْكيأُ  اْلكاي ا التمقاي  )): صلى هللا عليه واله وسلمول هللا رسقال 

امأةا  تُلهأا وأبأْعمأى اْلعأمأى عأمأى اْلقأْلبا وأشأر  الامدأ امأُة وأبأمْحأُق اْْلُْمقا اْلمأُجوُر... وأشأر  اأْلُُمورا حُمْدأَثأ  8الكايف: ج) (( يلأْوما اْلقايأامأةا َأدأ
                                                           

 عليه.أي ما يفت  ا  يكو   (1)
 كعدم كوهنا مررية.  (2)

ْلباطالا )واملوضوع أكل املال  (ال َتأُْكُلوا)احلكم  (3)  .(ِبا
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