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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
(544) 
 أنحاء قصد االستثناء في صورة اإلنشاء

إذ قال )أكرم العامل إال الفاسق( فانه حني اإلنشاء ويف مقاام  (1)اإلنشاءملوىل يف مقام ان اوبعبارة أخرى: 
 بني األحناء التالية: (2)أمرهالثبوت يدور 

إنشاااء وبااوب إكاارام كاا  عااامل حاا  الفاسااق  ،منااهان يقصااد بااا)أكرم العااامل( وهااو املسااتث   النحووو األو :
أي جيا  إكارام كا  عاامل ولران  ارم   أو  إخرابه بعد ادخالاه()و  ويقصد با)إال العامل( إنشاء حترميه أو بوازه

 .جيوز إكرام الفاسق(
 .، كما سبقولرن يلزم من هذا إما التناقض أو النسخ أو اللغوية

ان يقصااد باملسااتث  منااه اإلنشاااء ويقصااد باالسااتثناء اإلخبااار عاان عاادم  ااول إنشااائه  ااذه  النحووو الثوواني:
 .احلصة )الفاسق(
وخاال  املركراز  ،إذ الظااهر ان امملاة كلهاا إنشاائية : انه خاال  الظااهرل لوحادة السايا ،لرنه يرد عليه

إضافة إىل انه ال يصح بع  اإلخبار اساتثناء عان اإلنشااء أل ماا مان عااللمني، سال منا واالستعماالت العرفية، 
ًاع عاان النسااخ أو يرااون  ،صااةإخباااره ساايناقض إنشاااءه حينرااذن لفااره ان إنشاااءه عااام  ااام   ااذه احل لراان خماا

 وهو خمالفة يف خمالفة.
خاصااة بن ااو بشاار  ال عاان  ان يقصااد بااا)أكرم العااامل( إنشاااء وبااوب إكاارام  اا  الفاسااق النحووو الثالوو :

 الفاسق.
ف د عليه: ان قوله بعد ذلك )إال الفاسق( يستلزم حتصي  احلاص  إذا قصد منه اإلنشااء، ألن الفاره اناه 

إال ان  خمارج  ااارد فرياف خيرباه مارة أخار أ (بشار  الان )رباهأ أو فقا : فريف خي    داخ  منذ البداية،
يقصااد بااالطرفني )املسااتث  واملسااتث  منااه( اااريف احلراام بااان يقصااد ماان أكاارم العااامل: وبااوب إكاارام العااامل  اا  

                                                           

 ونظ ه مقام االخبار، مع أدىن كصر . (1)
 أي أمر قصده وكيفيته. (2)
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، ويقصااد ماان )إال الفاسااق( حرمااة إكاارام مااع كااون حرمااه بالنساابة للفاسااق ال بشاار  أو مسااروكاع عنااه الفاسااق
ً  عان ذيناك املعنياني املستعملني عادةلرن هذا مما ال خيطر ببال  الفاسق، ، علاى اناه اساتعمال نشااز إذ ال يعا

بصيغة االستثناء، على انه يلزم منه ان يرون االستثناء منقطعاع، وإن قصد مان االساتثناء اإلخباار ورد علياه ماا 
 .برعلى ان اإلخبار ال بد ان يرشف عن اإلنشاء أو يعود إليه. فتد سبق

 ان يقصد اإلجما 
 .ان يقصد من )العامل( يف املستث  منه )اإلمجال( النحو الرابع:

 لاف  ولرن يرد عليه نفس ما ورد على االحناء الثالثاة األوىلل ألن اإلمجاال هاو عاني التفصاي  لران بن او ال
األفاااراد موباااودة  ، فاااان كافاااةع  ومجااا ف  واإلمجاااال لااا ساااف  وب شااار  والنشااار والوباااود املنبساااف واممعاااي فالتفصاااي  ن

فيعاود السالال إىل اناه قصاد مان )أكارم العاامل( إنشااء  لران بشار  مواغو  باداع  مت ققة يف الوبود اإلمجااي
 إجياب إكرام ح  العامل الفاسق، إمجاالع أو ال.. اخل.

 ان يقصد اإلهما 
 .ان يقصد من )العامل( يف املستث  منه )اإلمهال( النحو الخامس:
اإلمهال يف موضوع احلرام  ا  معقاول، وذلاك ألن احلرام صا   علاى املوضاوع ال  اا  ولرن يرد عليه: ان

هااو هااو باا   ااا هااو ماارآة لةفااراد اةاربيااة يف القوااية اةاربيااة، ولةفااراد األعاام ماان ا ققااة واملقاادرة يف القوااية 
فااراد ال  اا  املشاارلة ان اعتبااار املوضااوع ماارآة لة :خاار احلقيقيااة، فتعااود اإل ااراالت السااابقة بعينهااا، بعبااارة أ

 بعد كونه مرآة  ا وانه واسطة،  اية األمر كطوي  املسافة فتدبر.
املطلق هو نفس الرلي الطبيعي إال ان األول اصاطال  األصاوي والثااص اصاطال  املنطقاي،  وبوجه آخر:

واحلرام عنادما  والرلي الطبيعي موانه الاذهن ولايس هاو احلاما  للمصال ة واملفسادة با  احلاما   ماا األفاراد،
فعااد األمار إىل األفاراد  ،راده  عليه إمنا قصد به األمر بإجيااد أفاوحُج ص   على املوضوع )وهو الرلي الطبيعي( 

 إذاع وعادت ا اذير السابقة.
ان وبود الوسيف، وهو املرآة، الرلي الطبيعي، املطلاق،  ا  وا ن  ا  املشارلة مابالع وبااملع   بوجه آخر:
 حللها بدواع. ىكفوإن  االسم مصدري 
الرلي الطبيعاي، وقطعناا النظار عان كوناه مارآة لةفاراد، ولران  ملعاسل منا ان املستث  منه من  بوجه آخر:

 املترلم باالستثناء نزل من عامل الرلي الطبيعي إىل عامل األفراد، فتعود اإل راالت السابقة.



 (856)ه4114/ جمادى اآلخرة  5األحد ....... ...............................البيع: شرائط المتعاقدين( ...المكاسب )

3 

 

)املطلاق، الرلاي  اا هاي مفااهيم راد، واملفااهيم علاى أصاالة الوباود فاان املوباود لايس إال األفا بوجوه آخور:
ااااحُ  ضااااوعج مشاااا ات إىل مو  ولرنهااااا  ااااا هاااايالطبيعااااي( ال وبااااود  ااااا إال يف مااااوان الااااذهن،  كقااااع  ه احلقيقاااايرمج

 ، فتعود ا اذير السابقة.موضوعاع 
املنشااي يقطااع النظاار عاان احلصاات واةصوصاايات واألفااراد، ماان باااب  : ان ذلااكإذا قياا انااه  بوجووه آخوور:
 جتاه  العار أ.
مل ياارد اإل اارال علااى كونااه مت اااهالع إال انااه ياارد علااى كونااه عارفاااع )لفااره انااه مت اهاا  ولاايس  قلنااا: لاارن

دخاول كلاك  باهالع واقعاع( فتعود ا اذير السابقة بل اظ كونه عارفاع إذ يدور أمره حني اإلنشاء بني ان يقصد
 احلصت أو خروبها.. اخل

 ان يقصد الدخو  في الداللة االستعمالية دون اإلرادة الجدية
مااا اخاناااه ماان الاادخول يف دائاارة اإلرادة االسااتعمالية ماان الباادو إىل اةااتم، واةاارو  ماان  النحووو السوواد :

خااااول الفاسااااق يف الداللااااة دائاااارة اإلرادة امديااااة ماااان البدايااااة إىل النهايااااة، وذلااااك بااااان يقصااااد حااااني اإلنشاااااء د
ماااان  اااا  ان يقصااااد دخولااااه يف إرادكااااه  الت قيااااق()وهااااي املاااارادة ماااان اإلرادة االسااااتعمالية لااااد   (1)االسااااتعمالية

 علياااه باااني تبااااىنل امدياااة، ويقصاااد مااان االساااتثناء اإل اااارة إىل خروباااه عااان دائااارة اإلرادة امدياااة، وذلاااك ألن امل
ادة امديااة، فبقولااه أكاارم العااامل فانااه وإن قصااد ثبوكاااع  اارد اسااتعمال املت اااورين: مرآكيااة اإلرادة االسااتعمالية لاا ر 

العاااامل يف معنااااه املوضاااوع لاااه إال ان الساااامع حسااا  قاااانون أصاااالة التطاااابق يعاااده مااارآة إلرادكاااه امدياااة فيااا   
اامُ باالسااتثناء ليرااون قرينااة علااى كفريااك اإلرادكااني، فيرااون  سااق، مااا عاادا الفا ب إكاارامراع باملسااتث  منااه لوبااو نشج

ًاع باالستثناء عن عدم  ول   ، فتدبر.إنشائه للفاسقوخم
 الثمرة في تفكيك اإلرادتين

ما هي الثمرة يف كفريك اإلرادكني، وأمل يرن من األوىل ان يقول من البداية )أكارم  ا  الفاساق  ال يقا :
 من العلماء( مثالع، ال ان يطلق مث يستث أ

 :ائدلذلك فو  إذ يقا :
 لشكالمرجعية لدى ا

                                                           

 بان يستعمله يف متام املوضوع له. (1)
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نفساه  ا  صا يح،  معاابالعاام يف الشابهة املصاداقية للكوضي ه: ان التمساك  ،املربعية لد  الشك :منها
ت العاارمث مث انقاااك، ولراان التمساااك بالعااام يف الشااابهة املصااداقية للملص ااات صاا يح، فلاااو قااال أكااارم ثب ااإذ 

ع انااه ال يعلاام انااه عااامل أو ماا العلماااء مث  ااررنا يف زيااد انااه عااامل أو ال فريااف نقااول بشاامول أكاارم العلماااء لااه
ّ  للفبأ ولرن لو قال: أكارم العلمااء وقاال بعادها ال كرارم فساا  العلمااء، ال عموماه وللمطلاق  عااماالنفصاال 

  كونه فاساقاع فاناه يصاح هج بُ اخر  الفاسق، ولرن العامل إذا انه بعد ذلك إاالقه فشم  الفاسق والعادل، مث 
وحياااا كاااان  فشااامله أكااارم العاااامل كرم العلمااااء ألناااه فااارد العاااامل قطعااااع التمساااك حينراااذن، أي ماااع االنفصاااال، بااا 
فهااو كااان داخااالع يف العااامل قطعاااع ومل يعلاام )ال كراارم الفاسااق(  بسااب مشااروكاع كونااه فاسااقاع فااال يعلاام  روبااه 

التمساك ذاذا اةااد لادعو   ولاه للفارد املشارو   خروبه، فيبقى يف دائرة حرام العاام، وبعباارة أخار : ان
يف الشبهة املصداقية له، أما التمسك بالعاام املساتث  مناه فهاو  )الذي هو هذا اةاد( هو متسراع بالعام صار

 متسك بالعام يف الشبهة املصداقية مللصصه.
معاني اناه فاساق أم  املن يف عا ك  ُشاوحينرذن نقول: اناه إن قاال مناذ البداياة )أكارم  ا  الفاساق مان العلمااء( ف

وال  ألناه كعناون بغا  الفاساق "مااء الفاساق مان العل  "هو على الفره إذ   العام عليه ال فانه ال يعلم انطبا
 كرارم فساا  ال)لو قال: )أكارم العاامل( مث قاال  وذلك على عرس ما يعلم بان هذا الشلت فاسق أو   ه،

ان انه وص  مان  ا  أكرم العامل إال الفاسق( فبان قال  هُ نل وج عن  لو وصله لرن من    ان يُ ما  تهلنز و ) (ماءالعل
وإن اكصاال يف اللفاف( فاناه حينراذن  آخار وبود اساتقالي ولالساتثناء وباود اساتقالي للمستث  منهعنونه، أي ي

 اك يف  اول االساتثناء ولران ك  ما  ك يف عامل انه فاسق أو ال  له املساتث  مناه قطعااع ألناه عاامل فرضااع 
وم الاادخول يف املسااتث  منااه  اا  معلااوم اةاارو  عنااه، فيبقااى لااه لفااره اننااا  ااررنا يف كونااه فاسااقاع فهااو معلاا

 مشموالع له.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
يَا أَيوَُّها النَّاُ  طُوَبى ِلَمْن َشَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب النَّاِ  َوطُوَبى ِلَمْن َلزَِم بَوْيَتُه : أم  امللمنني قال 

  َل ِبطَاَعِة رَبِِّه َوَبَكى َعَلى َخِطيَئِتِه َفَكاَن ِمْن نَوْفِسِه ِفي ُشُغٍل َوالنَّاُ  ِمْنُه ِفي رَاَحةٍ َوَأَكَل ُقوَتُه َواْشتَوغَ 
 .(171 ج البال ة: اةطبة )
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