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

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٓ3) 

 :ولكن يرد على دعوى الشيخ االمتناع وما قويناه بو ما أييت
 اجلواب: إمكان وجود اجلنس بال فصل يف الذهن وعامل االعتبار

 )توضيح االستحالة وتقويتها: استحالة وجود اجلنس دون فصل اما قولنا
ححد بححدون الفصححل، الحاحليوان اطححرد عححن فصححل النححا   أو و  يوّضحح الالمهححو ويهىنححو: ان اجلححنس ال يكحن ان يوجه

وجد حيوان الان يف ضمن أححد الفصحول ويسحتحيل انفكاالحو عحن الضاحك أو الزائر أو شةو ذلك؛ فانو اللما 
أحححدىا، وعلححى ذلححك فححال يكححن إ)ححاد اجلححامل )الحح(ي ىححو حنزلححة اجلححنس  بححٌن ا ابحححة وادللححك، فكيحح  يقصححد 

   1)االعطاء من دون ان يقصد الونو إابحة أو بيعاً أو عارية أو غًن ذلك مما يتفصل ا عطاء هبا؟ 
، والححدليل ان اجلححنس يقححل موضححوعاً للةححح   2)س دون الفصححل يف الحح(ىن ممكححنفححًند عليححو: ان وجححود اجلححن
الحححالقول ابن اجلحححنس ىحححو اجلحححامل الححح(ايت ادلشحححب  أو محححا بحححو    3)الالحححدعوى اةنفحححة  وزلحححاًل لبتيحححا األحكحححام عليحححو

فكيح  ككحم عليحو ححا  ،فحرع ثةحوت ادلتةحه لحو شيء لشحيءاالشبا  ال(ايت وغًن ذلك، ومن الواضح ان ثةوت 
 فصاًل بفصل؟تىو لو مل يوجد إال م ىو

ال يوجحد إال بفصحلو يف اخلحارج، ال يف الح(ىن، والسحر، علحى بعح   وىحو احليحوان محتالً  بعةارة أخرى: اجلنس
أي ىو حيوان ابحلمل الح(ايت األو  ال ابحلمحل  ، ان ما يف ال(ىن صورة اجلنس وليس مصداقو وواقعو 4)ادلةاين

 . فتأملالشائل الصناعي
 بوجود النوع فيها بال مشخصات فرديةوالنقض 

للححزم القححول ابن أيضححاً وتححنق  تلححك الححدعوى )اجلححنس ال يوجححد إال بفصححل  انححو لححو الححان الحح(لك يف الحح(ىن 
النحححوع ال يوجحححد أيضحححاً إال حشةصحححات فرديحححة، دلسحححاوقة الوجحححود للتشحححةص، فيلحححزم عليحححو ان ال يكحححن قصحححد بيحححل 
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 وسيأيت انو جنس ابحلمل ال(ايت ال احلمل الشائل، فهو حيوان ابل(ايت ال الشائل فانو صورة حيوان.  2)
 الفصل، فانو لوال تصوره اجلنس دلا أمكن احلكم عليو ابنو يستحيل وجوده بدون الفصل.استحالة وجود اجلنس دون   3)
 وسيأيت الكالم عن سائر ادلةاين.  4)
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ىححح(ا ادلةيحححل، محححل ان وعحححٌن )حححا ان يقصحححد شحححةص ىححح(ا الةيحححل أيضحححاً ألنحححو اللحححي بحححل ال زلالحححة الكلحححي يف ال(محححة 
الشيخ، الغًنه، ملتزم قطعاً بصحة بيل الكلي يف ال(مة وبصحة بيحل الكلحي يف ادلعحٌّن محل ان ا شحكال مشحب  

فصحححححل بفصحححححل، ال يوجحححححد إال تالحححححورود إذ المحححححا ان اجلحححححنس ال يوجحححححد إال بفصحححححل فحححححان النحححححوع، وىحححححو اجلحححححنس ادل
ال قصححد جحنس النقححل أو جحنس االعطححاء بححدون قصحد عنححوان خحا  مححن عناوينححو حشةصحات فرديححة فحاذا اسححتح

الفصحلية الححالةيل والصححلح والعاريحة.. اا اسححتحال قصححد نححوع النقحل مححن دون قصححد شحةص مصححدا  خححا  منححو 
فينحصححر الةيححل يف الةيححل الشةصححي أي بيححل العححٌن اخلارجيححة اخلاصححة وال يصححح علححى ىحح(ا بيححل الكلححي يف ال(مححة؛ 

 أيت ما كق  ى(ا أالتر إبذن هللا تعاىل.المتناعو! وسي
نقحل  الةيل إ)حاد فان أمكن ان يوجد يف عامل االعتةار  وعليو: فاذا أمكن ان يوجد اجلنس يف ال(ىن بال فصل  

ان محن بيحده االعتةحار محن يف عامل االعتةار إذ عحامل االعتةحار محن عحامل الح(ىن المحا حققنحاه يف  ح  محا    للملكية
شحرائية محتاًل ذلح(ه العملحة أو يسحقطها ملكية ى(ا ذل(ا عند احليازة متاًل أو يوجد اعتةحار قحوة   تةاره د يف ذىنو اعيوج  

ا شححكال ورغححم وقيححل انححو قححائم ابلعقححل الفّعححال  ،وذلححك قححائم ب(ىنححو ن اذىححان العقححالء أو بعضححهم ،عححن االعتةححار
ألن القيححام االعححرا  وادلقححوالت ابجلححواىر لححو سححّلم فانححو لححيس قيامححاً خارجيححاً  ححح  انححو إال علححى أصححل ىحح(ا ادلححدعى 

 .ب(ىنو أو ما ىو الال(ىن لو فتدبر ال )علو من األعيان بل ىو قائم فقيامو بوالنقل متاًل اعتةاري 
 النقض بصحة بيع الكلي يف الذمة ويف املعنّي 
 وأما قولنا )إذ ا )اد ا نشائي الا )اد اخلارجي

حححد يف اخلحححارج اجلحححنس اطحححرد  وبوجحححو آخحححر: ان ا )حححاد ا نشحححائي ىحححو ال ا )حححاد اخلحححارجي فكمحححا يتنحححل ان يوج 
ححد يف عححامل االعتةححار اجلححامل ادلشححب  اطححرد عححن مححا بححو االمتيححاز أي عححن الفصححل أي مححا ىححو  الحح(لك يتنححل ان يوج 

   1)حنزلتو 
ان يتعلح  إال  النق  الساب  بةيل الكلي يف ال(مة والكلي يف ادلعٌّن وذلك ألن ا )اد ال يكحن :فًند عليو

والما ال يعقل إ)حاد اجلحنس وححده ال يعقحل ال(لك جزئي وادلوجود بو جزئي  دائماً ا )اد فان حوجهد شةصي 
فحاذا امتنحل خلحو الحدافل عحن  ،إ)اد النوع وحده بل ادلوجهد ىو األفراد خاصحة وىحي جحنس وفصحل ومشةصحات

غحًن ادلتفصحل  امتنحل خلحوه عحن قصحد فحرد محن  قصد عنوان من العنواانت اخلاصة )ابن يقصد اجلحنس اطحرد أي
 األفراد خاصة )ابن يقصد النوع اطرد أي غًن ادلتشةص .

يصحح  ،ينار أو وىةتك ىةة معّوضة بديناربد التاب الشرائل متالً وبعةارة أخرى: الما يصح ان يقول بعتك  
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التححاب الكفايححة   ان يقححول: سححلطتك علححى ىحح(ا الكتححاب أو علححى التححاب ادلكاسححا مقابححل تسححليطك إ ي علححى
لححو بححدون ان كححّدد مشةصححاتو والمححا يصححح ان يةيعححو  ،قاصححداً جححنس التسححليت ال التسححليت الةيعححي أو الصححلحي

 يصح ان ينقلو إليو بدون أن يلّونو بلون فصل خا .الفردية 
 اجلواب: اإلعطاء بال قصد إابحة أو نقل

اطحرد عحن لحون إابححة أو ،ليحك، متلحو متحل وأجاب السيد الوالد عن ا شكال بقولو: )وقحد يكحون ابلعطحاء 
قصد الفعحل الح(ي )عحل الفعحل اختيحار ً،  :ادلظلوم مالو للظامل حي  ال ينوي أحدمها، إذ ىنا  قصدان إعطاء

وقصححد لححون الفعححل الحح(ي بدونححو ال يتحقحح  اللححون ادلححراد فلححو أعطححاه دينححاراً ومل  ،وىحح(ا الححائن يف الححل فعححل اختيححاري
اخلمحححس الواجحححا عليحححو ال يقحححل أححححدمها وإن قصحححد أصحححل العطحححاء الححح(ي )عحححل العطحححاء يقصحححد انحححو عحححن  لةحححو أو 

 . 1)والنائم وحنوه  اختيار ً يف قةال عطاء السكران واطنون
 إمكان اإلمهال الثبويت للقيود يف ثالث صور

 السابقةوأما قولنا )استحالة ا مهال التةويت جتاه التقسيمات 
غًن ممكن عقاًل، فحان ادلحوىل إذا قحال محتالً السابقة ابلنسةة للتقسيمات والتفاصيل  وبعةارة أخرى: ا مهال التةويت

)أالرم العامل  والان ملتفتاً إىل ان العامل اما عادل أو فاس  فال يكن إال ان يكون مطل قاً أو مقيّ داً ابن يعته موضوع 
دلفسحدة محتاًل، أو ان يعتحه موضحوعو األعحم حكمو خصو  العامل العادل دلا يرى يف إالحرام الفاسح  محن العلمحاء محن ا

لغلةو جهة العادلية لديحو علحى سحائر اجلهحات والواحا ،حام ادلحال ، ولكنحو ال يعقحل ان يكحون مهمحالً ثةحو ً ابن ال )عحل 
   2) ...موضوع حكمو مطل  العامل وال خصو  بع  أنواعو وذلك ألن مطلوبو وحامل غرضو

 ثالث صور:فًند عليو: انو يكن ا مهال يف 
األوىل: صححورة الغفلححة الححن اسححتتنيناىا يف ضححمن الححدفاع عححن الشححيخ لكنححو مل يسححتتنها وإ ححال  الالمححو يشححملو 

 ويف الل األصقاع. اً فان احملال زلال مطلق بل برىان امتناعو لو صح لشملها.
 التانية: صورة البدد.

 د من ا يضاح للتالتة.التالتة: بل صورة قصد اجلنس، وسيأيت إيضاح الصورة التانية ومزي
فه(ا اللو إمجااًل، واما مزيد التحقي  يف رد دعحوى امتنحاع قصحد اجلحنس أو إنشحائو فانحو متوقح  علحى  قيح  

 حال )الكلي  فنقول:
                                                           

 .51  1، ج3اصفهان، ط  –ر: خوشنواز السيد دمحم احلسيين الشًنازي، الفقو/ الةيل، الناش (1)
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 التحقيق: اخلارج كالذهن موطن الكلي املشري
ن الكلححححي ا)ان ادلعححححروا يف الفلسححححفة وادلنطحححح  ىححححو ان )الكلححححي مححححا ال يتنححححل فححححر  صححححدقو علححححى التححححًنين  و

لححيس إال ىححو وال يكححن فانححو إذ الححل مححا يف اخلححارج   يسححتحيل وجححوده يف عححامل اخلححارج، وإ ححا مو نححو الحح(ىن فقححت
االتصحاا انطةاقو على غًنه عكس الكلي يف ال(ىن، ول(لك عحدوا الكلحي محن ادلعقحوالت التانيحة ادلنطقيحة الحن 

 . 1)عروضها يف ال(ىنهبا ال
وانحو إذا امتنحل وجحود الكلحي يف  محن ىح(ه اجلهحة تفري  بٌن اخلارج والح(ىنولكن التحقي  يقود إىل بطالن ال

يف اخلحححارج؛ فحححان الكلحححي الححح(ىين  ، بحححنفس و زانحححو،يف الححح(ىن وإذا أمكحححن يف الححح(ىن أمكحححنوجحححوده اخلحححارج امتنحححل 
)وادلقصود ىنا الكلي الطةيعي الا نسحان  محن حيح  وجحوده يف الح(ىن جزئحي يتنحل فحر  صحدقو علحى التحًنين 

أي الكلحححي  –، وىحححو أي انحححو ابحلمحححل الشحححائل الصحححناعي جزئحححي قة الوجحححود للتشحححةص يف أي صحححقل الحححاندلسحححاو 
من حي  مشًنيتو ألالتر من واحد اللحي أي ألنحو مشحًن )وىحو األد  محن قولنحا منطةح  ألن انطةحا   – ال(ىين

، واحلاصححل: يفانححو اللححمحا يف الحح(ىن علححى اخلححارج رلححاز أو رلححرد تعةححًن مسححازلي اعتةححاري  إىل أالتححر مححن مصححدا  
فهححي قوالححا  للمعححاينلححدى التحقيحح  ولححو فححر  القححول اباححا قوالححا  احلقححائ  اخلارجيححةان األلفححام مشححًنات إىل 

 دلعانيها ال(ىنية ومشًنات دلصاديقها اخلارجية.
أو أيححن  ؟مححن ىححم األعححداء)والحح(لك حححال اخلححارج فححان ا شححارة اخلارجيححة قححد تكححون لكتححًنين المححا لححو سححألو 

ىححي متعححدد أي  إليححوجزئيححة لكححن ادلشححار العيححين إىل مجهححرة مححن النححاس فححان ا شححارة بوجودىححا  فأشححار بيححده ؟ ىححم
 على التًنين. )أو انطةاقها ال يتنل فر  إشارهتا مشًنة إىل التًنين أو 

واحلاصل: ان الكلي ابدلعىن الدقي ال(ي يفسر بو الكلي ال(ىين وىو ا شارة إىل متعلقات التحًنة، متحقح  
 ألشياء التًنة.  ي  ال يتنل فر  إشارهتا )أو انطةاقها  ارجية إذا الانهيف ا شارة اخل

 الما سيأيت مل مزيد من التوضيح واالستدالل فانتظر.  بينهما ىو من جهة أخرى غًن جهة الةح فر  الو 
 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو 

نَ َفَقًة ِهَي َأَحبُّ ِإََل اَّللِه َعزه َو َجله ِمْن قَ ْوِل  َما أَنْ َفَق ُمْؤِمن  )): صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا 
 .60  1اخلصال: ج   اْْلَقِّ يف الرَِّضا َو اْلَغَضبِ 

                                                           

 عقلك فادلعقول ابلتاين صفي  الما يف ادلنظومة.  لعرو  يف )إن الان االتصاا الا  1)


