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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(197) 

 اَلستثناءهو  َلا ياج وز  إطالق  الشيرازي الثاني: دليل  
يررا  ارا اارواال االسر، الض، إضرا ة إن قرينرة امل ابلرة السراب ة، ول ننرا الشرريفة يف الرواية  ياج وز  ناك قرائن أخرى أيضاً على أن وه

 قرد  اهلل أسررارهم مجيعراً  عن إشر ال السريد احل رة علرى الشريإ إن إشر ال املرريالا الشررياالع ال را  عليره يالرتقسن،عرض إليها ضمن 
 اجابة عن إش ال السيد احل ة أيضاً اإلبأقوى  ن يب عنه مبا ي، فل ألنه أوضح و 

 (1 (لصررو وإن نرران فسرربوقاً برر  ن الرروضقررال املررريالا حممررد ش رري الشرررياالع  ال تفررى أنق ف ،ضررى اإل ررالا  سررا  البيرر  الصررا ر فررن ا
  (3 ،   نق االس، ناء  ليل العموم((2 ن سيدهو يشهد ملا  نرناه فن اإل الا فا ور  يف العبد أنقه ال جيوال ن احه وال  القه إال ب  

 المناقشات: َل استثناء بل مجرد صحته
أقول: ير  على قوله  االس، ناء  ليل العموم( إضا ة إن ان االس، ناء نلما واجد  هو  ليل العموم نما يف رواية العبد، أفا يف امل ام 

م  َلا ياج وز   انه ال يواجد اس، ناء إ  الرواية  رنا    وااْلغ الا َاْشررا ا سا َا  ْمر ْ ر ا خا ْيرعي واَلا ياْجرر ن  ميرنا اْلي رْتمي حات رل يرابرْ ِيري الَشررااءي وااْلبرا   ُ  ( 4أاْمرر 
ُ  ي ررال: ةررتة االسرر، ناء فررن برران  ينبغرري ان يسرر،دل بصررتة االسرر، ناء ال برره،  م  َلا ياج رروز  أاْمررر  بررر إال برر  ن سرريده(  ليررل علررى  وااْلغ ررالا

  ير   يها اس، ناء حيث مل إ الا الرواية
 والقرائن َْل انه استثناء منفصل

ير  عليه إضا ة إن  لك: ان االس، ناء وةت،ه إمنا يدل على العموم لو مل شواجد قرينة على نونره فنفصراًل ونرون املسر، ه فنره  أو 
 يف قولره  ياج روز   رينرة علرى نرون باالس، الض  أع ااواال االس، الض( وأفرا فر  واجرو  ال اً ةفا ةلح، بواجٍه، ألن يس، ه فنه( خا

  ُ م  َلا ياج وز  أاْمر  إفا جمراالاً لرو  يف غري االس، الض ياج وز  ، وي ون ي ون فنفصالً  ،ت،هنص  ، ناءيرا  اا االس، الض  ان االس، وااْلغ الا
فر   ن( لريم فرن  ائررة املوضرو  لره، أو غرريه  املضري براإل نق أو قلنا بان فا ة جيروال الره هري مبعره مضري فوضروعة للمضري االسر، الض 

  إن املضي االس، الض، وقد سبق نال االح،مالني عدم نونه جماالاً ل نه فنصرف عنه
 :يه ال رائن وأفا 

 المقابْ  قرين 
 فا سبق فن قرينة امل ابلة  :أوَل  

 صح  السْب
ال،صرررف يف أفوالرره برردون إ ن وليرره  ررال يصرردا علررى ةررتة السررلب،  انرره يصررح سررلب نررون األفررر أفررراً للصررو إ ا مل م نرره  ثانيررا :

  (5 نما  صقلنا  لك يف  ر  سابقوال  جيوال أفره(  شصر ه ف  اإل ن حينئٍذ انه  أفره( وال  جيوال( 
 ومن دون اَلستثناء القضي  طبيعي  أو مجمْ 

نران قرينرة علرى   وال  القره إال بر  ن سريده( ال جيروال ن احره  إ ا حصل نمرا يف العبرد َلا ياج وز ...ان اس، ناء الشار  فن  ثالثا :
ُ  ان  م  َلا ياج وز  أاْمر  أو، علرى األقرل، فرر  ة  (6  بيعيرةور  ن ضية اس،غراقية، ل نه إ ا مل ي ر  االسر، ناء،  ران رراهره اضرا قضرية  اْلغ الا

ض  وانه ال جيوال أفره حر  فر  إ ن الروض( بني نوضا  بيعية أو اس،غراقية  ال ينع د هلا إ الا يف الشمول لصورة حصول اإل ن فن الو 
  ،أفل   وقد فضى يف  ر  سابق بالفعل وأفا ةتة االس، ناء  هي  ليل على ةتة ان ش ون ال ضية اس،غراقية ال على نوضا نذلك

                                                           

  11ص 2الشيإ حممد ش ي الشرياالع، حاشية امل اسب، فرنز شراث سافراء، ج (1 
  3/541باب  الا العبد  الصدوا، الف يه:  6/161ال ليين، ال ايف:  (2 
  11ص 2الشيإ حممد ش ي الشرياالع، حاشية امل اسب، فرنز شراث سافراء، ج (3 
  197ص 7 هران، ج ث ة اإلسالم ال ليين، ال ايف،  ار ال ،ب اإلسالفية ر (4 
 ربي  اآلخر(  494/22الدر    (5 
 ربي  اآلخر(  494/22الدر   رااج   (6 



 (214)ه4114ربيع اآلخر /  82السبت . ............................................................اسب )البيع: شرائط المتعاقدين( ...المك

 والصبي لم يجز أمُر بل جاز أمر الولي
د الصرو، ال ينرايف النفرو  بعنروان نونره ع رداً للروض، فا  نره السيد احل يم ب وله:  فضا اً إن أن نفي فطلرق اارواال عرن ع ر رابعا :

 رر  اً إ نرره فصررتتة لنسررب،ه إليرره، وإن نسررب إن الصررو أيضرراً، وال شنررايف بررني عرردم نفررو ه مبالحظررة نونرره ع ررداً للصررو  لعرردم ف ،ضرري 
 (1 النفو   يه، وبني نفو ه مبالحظة نونه ع داً للوض  لواجو  ف ،ضيه  يه(

،ني  ولي،ني حيث جتروال إضرا ة املعلرول إن  علق إضا ،ني: إضا ة إن الوض وإضا ة إن الصو، و لك ن ل  وبعبارة أخرى: ان للع د
ْ ه  نل فنهما نما قال شعان:   ان الع د الذع جيريه الصو ب  ن الروض شصرح نسرب،ه إن  : امويف امل ( 2واما تاشاؤ نا إيَل  أاْن ياشاءا ال

حتررس سررلطن،ه اإل ن ي رر  الصررو ألنرره ةرردر فنرره نمررا شصررح نسررب،ه إن الرروض ألنرره أ ن للصررو فرر  انرره نرران لرره أن ال يررأ ن، أع ألنرره 
سر، ناء فنفصراًل إ ا وعدفه،  عدم ةتة ع د الصو فن حيث هرو ع رد الصرو ال ينرايف ةرت،ه فرن حيرث هرو ع رد الروض،  ي رون اال

لوحظس اجهة نونه ع د الوض وف،صالً إ ا لوحظس اجهة ع د الصو وحيث نفي األخري ب ي األول أو وحيث ةح نفي األخري ةح 
ول نه فنفصرل ألن املررا   ال جيروال ع رد الصرو إال بر  ن الروض  ي رون حينئرٍذ ع رد الروض(  النفياإلثبات و ان ي ون ف،صاًل لو شعلق به 

  ناء فنفصل االس، 
 من وجوُ تصحيح اَلستثناء المنفصل

 سريفدون علينراوبواجه آخر: ان االس، ناء املنفصل ةتيح وعريف ف  واجو  قرينة حا ة و لك ن ولك  أنررم هرءالء العلمراء الرذين 
 ني: نررونإال فررن فعهررم فررن اارردم(  رران اارردم فرر   رررض نرروضم اجهررااًل، ال يصررح اسرر، نالهم فررن أنرررم العلمرراء إال علررى أحررد واجهرر

م السرراف  فررن  أنرررم هررءالء العلمرراء   ( أع بلتررا  ااملررة ال، ديريررة الرره ي،و هررا ف،رروهق فنفصرراًل، أو نونرره ف،صرراًل بلتررا   االسرر، ناء
ال  يره وق جترنمرا هرو  أب أةرتاب املضرايال  االسر، ناء علرى هرذا ال   (هرمرفهم وفرن فعأن الساف  إ  يظن ان أنرم العلماء نناية عن 

ف،رو هم عرن  امل،روهم أو ي رال: انره نظرري لالسر،إدام إ  يعردل عرن مجل،ره إن يف املسر، ه فنره ويف األفرر الع لريو ال نائيرة أال ل، وق إمنا ا
  ااملة  يس، ين فنها

االسر، ناء شروهم  حالرذع ةرتق لريم بعرا ل ول رن  دعرةً ث بد  ونذلك لو قال:  أنرم العلماء العدول إال لرو أحردثوا بدعرة(  ران امر
ان ضرى عنره   ريمنلعلماء العدول ملن نان عا اًل بلتا  ال،لربم السرابق، وهري عالقرة فصرتتة وإن قلنرا ان املشر،ق جمراال مشول أنرم ا

 امررنلاملبرردأ   رر ن احلررق ان عالئررق احرراال املصررتتة لرره ليسررس فنتصرررة يف ال الثررني ونيفرراً الرره  نرهررا بعرر  البالغيررني، بررل يصررح احرراال  
نا  سرررلإلة ال،لررربم السرررابق فصرررتتة عر ررراً قرررالج يف احررردى ال الثرررني الررره  نرهرررا البالغيرررون، وعالرررذوا السرررليم وإن مل ينررردر  هضرررااق،

  ،دبر  ،ناءولالس، 
 وحاةل هذا ااواب بعبارة أخرى: ان ةتة االس، ناء أعم فن نونه بنتو امل،صل أو املنفصل لواجٍه فا 

 مناقش  أخرى معه 
املوضو   يما يس، لق الصرو بره فرن ال،صررق ات،  ،عليرل  لرك ب رون اارواال فرا  راً للمضري علرى فرا ي ،ضريه رراهر العبرارة  قرا مل يعررف ااواال هو املضريق ال ي ،ضري خرروج الفرر  املسربوا براإل ن عرن اإل رالا حر  ينتصرر الشرياالع:  وجمرق  نون املرا  فن وقال املريالا 

  (3 واجهه بعُد(
ال مضرري أفررره إال برراإل ن،  عمررنق فررن ةررتة سررلب  فضررى أفررره( و لررك اسرر،نا اً إن ةررتة السررلب نمررا سررب  يأقررول: بررل ي ،ضرر

بعد واجو  ال رينة على عدم االنصراف واله  ح ي ةً  أو ةتيح   فساحمة وجماالأفره   ي ال: مل م  أفره وأفا بعد اإل ن    الا فضى 
  نما سبق  لوالها ل،مق االنصراف

  الض خاةة أو االنصراف إليه، نما سبق باإل ن( قرينة متن  إرا ة االس،إال ان واجو    وبواجه آخر:
 وصْل اهلل َْل محمد وآله الطاهرين

ا ياريين  الس   :رسول اهلل قال  ْ وبا لاتاريين  كاما ، إين  اْلق  ْ وبي ٌء ليْْق  الا ِاإين  اْلحادييثا جي قراْوا واتاحاد ث وا  اكار وا واتاالا ؤ هاا اْلحادييث  تاذا الا  ْيف  جي
 (41ص 1ال ايف: ج 
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