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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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
(248) 

 اإلشكال ابن االعتبارايت ال جنس هلا
بى  واجلىاا   والقىر  والوديعىة وهىبهها، )وأضىفنا ان اجلىاا  بىني احابحىة والبيى  )بىه لليىيم اىن  دل  سى   أ  كما قد يورد علىى اىا 

ن االع بىىارلت ال جىىنو ذلىىا وال ابجىىنو وال يعقىى  وجىىود  بىىدون وجىىود الفصىى  حديىى  يقصىىد  وحىىد    (بىىني البيىى  وسىىائر العقىىود
، لألعيىان اخلارجيىة، والفصى  اىا بىه االا يىاز الىااع، ذلىا، وااىا األاىور ةاىن ادلاهيى حص ، إذ اجلنو هو اىا بىه االهى ال الىااع األعىم

اىن ابب ال يىبيه، واىن الواضىه ا ىه ال حىرم أحدىام  ال عبري هبما يف هاا الباب إمنا هو رلىازاالع بارية حال جنو ذلا وال حص ، ب  
الااهيىة ال االع باريىة، حا ىا ذاهيىة لألصى  ال للصىورة أو األص  على صىورهه أو هىبيهه أو اىا  ىم ل انمل ىه، وادلىراد ابألحدىام األحدىام 

اسىى جلالة إ يىىاا اجلىىاا   لىىدعو دلىىا كىىان وجىىه حدىىم ذاع،  (1)وهىىو –للمنىىم ل انمل هىىا، وعليىىه  حلىىو اسىى جلال إالىىاد اجلىىنو بىىال حصىى  
واجلىاا  االع بىارم هىو )النقى (  ،صى ل انمل ه( بدون اا به االا ياز االع بارم الام ييىبه الفاالع بارم )الام ييبه اجلنو أو ادلنم  

 أو )ال مليك( أو هو )ال سليط( كما سبق.
 وانو على أصالة الوجود ال جنس وال فصل

ب   قول  ان أص  ادلبىن اس يد  عليه إذ ابىن اجلنو والفص  وان الفص  اا بىه ي جلصى  اليىيا أو اىا بىه اليىيا هىو هىو، 
إال  هنىال ، ولىيووحتلىيالت حرضىية ال جىنو وال حصى  بى  هىي رلىرد هعمىالت عقليىةعلى أصالة ادلاهية، وااا على أصالة الوجىود حى

 (2)اا به االا ياز. ح أا  مث أتا بعني الوجود، قالوا  واا به االه ال هو 
 إشكال: وقوع اجلنس بال فصل ممتنع، ال قصده

قىد ؛ حا ىه  نىاع قصىد  بىدون قصىد حصىلهكما يرد على الييم  ان اا ناع وقوع اجلنو بال حص  )على حر  هسىليمه( أعىم اىن اا
يقال ابا ناع األول وإادان الثاين وال هالزم بني اا ناع األول واا ناع الثاين، وحيث دل  الوجدان علىى إادىان قصىد اجلىاا  ابلبداهىة، 

يصىه إالىالا القىول اب ىه ، حىال وكون ادلقام انىه )هسىليماو وحرضىاو( الربهان على اا ناع وقوعه )أم اجلاا  أم اجلنو( بدون حصله ودل  
حقىد يقىال اب ىه   لو قصد ال سليط أو النق  دلا وق  البي ، إذ ذلك اتب  لألدلة يف عامل احثبات بعد حلاظ اا نىاع األول وإادىان الثىاين

دىىون ادلعىىني  حا ىىه ال يقىى  إال علىىى أحىىد العنىىوايت اخلاصىىة وي العىىني اعاالىىاةو  إذا قصىىد يف ادلعاالىىاة النقىى  وال مليىىك أو ال سىىليط وإعطىىا 
ادللىك ادلسى قر إذا كىان ا ملىمالو، أو يقىال ابن ادلعىني   حيمىا يوجى ال ل  اثالو أو ال صرف ادلغىري  كمىا قىالوا بىه احهالف أو الحداها هو 

النقىا  يف حيقى   بيعىاو أو إابحىة ،(3)حا ه يق ، ابع بارهمقاصدين اجلنو  اإذا هعاالي اب ماهو اع بار اليارع الالحق أو اع بار العقالا 
 أل ا حباجة إىل العم ، على ادليهور. القول ابن ادلعني  القرعة على ب عدأو ، عدم ثبوت ذلك اثالو ال يف االس جلالة

يدىون اجلىما حقىد لوقىوع النىوع )البيى  أو الصىله أو احابحىة( واحلاص   ان ادلعاالاة وقصد اجلاا ، ِعل ة اعد ة وليست ِعل ىة اتاىة 
                                                           

 أم احملالي ة. (1)
 قوذلم األخري. حصلنا يف ) قد الفلسفة( رد (2)
 الباا سببية. (3)
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 م االع بار. ح أا م اجلع  وهو ا م ِ ال ااة أاراو آخر، كبناا العقالا حيدون  ظري ا م ِ األخري ان الِعل ة 
 حىال ييىد اب ه إذا قصد اجلاا ، وق  عقداو اسى أ فاو آخىر، ابع بىار العقىالا لىه كىالك حقىد وقى  النىوع ال اجلىنو   ب  قد يقال

 ابس جلالة وقوعه بدون الفص .
 الثمرة:

 وهظهر الثمرة يف  قاهنا ا  الييم يف سل ل  أبواب الفقه، ولناكر بعض اصاديقها 
 األمر ببيع داره بدون قصد التوكيل أو االذن أو...

حا ه لو وك   هخصاو يف أار كان وكيالو عنه، ولو أذن له يف بي  دار  اثالو كان اأذويو، واالذن غري الوكالة كما ا ما غىري النيابىة 
ومل اىثالو   دارم ، وحينئىا  لىو قىال لىه بِىأو ايى ل الثة غري الوالية والقيمواة ولد  انها هروط خاصة كمىا ذلىا زلى  خىا وها  الث

ينىىىِو كو ىىىه وكىىىيالو أو اىىىأذويو أو يئبىىىاو عنىىىه حعلىىىى رأم اليىىىيم ينبغىىىي ان ال يقىىى  هىىىيا انهىىىا بىىى  هقىىى  اباللىىىة بىىى  ال يقىىى  هىىىيا أصىىىالو 
أبحىىد حصىىوله،  ظىىري اىىا قالىىه )ويىىرد  األو ل  ابا نىىاع خلىىو  الىىداح  عىىن قصىىد عنىىوان اىىن عنىىاوين السىى جلالة وجىىود اجلىىاا  غىىري ا فصىى  

وكالاىه وإن كىان عىن اجلىنو إال ا ىه  (1)البي ، أو احابحة، أو العارية، أو الوديعة، أو القر ، أو غري ذلىك اىن العنىوايت اخلاص ىة(
ان الوكالىىة والنيابىىة  وعىىان وليسىىا  بىى  قىىد يقىىال ألحىىراد، بىىنفو ادلىىالل، وكمىىا سىىبق يعىىم  النىىوع ابلنسىىبة لألصىىناف والصىىن  ابلنسىىبة ل

 ، ح دبر.حهما صغر  كالاه وليسا  ظرياو له صنفني
 توكيل أحدمها يف بيع أحد الكتابني، أو الصلح على ذلك

)أحىدكما وكيى  عى ( ابن يقىول  أو اصىاحلة أحىدمها عليىه وانها  ا ه ال يصه على ابىن الييم ب  مي ن  هوكي  أحدمها يف أاىر  
اليىخ   هوكيى أو قاصداو الفرد ادلردد بناا علىى ا ىه يسى جلي  وجىود ، كمىا ال يصىه  وهو العنوان اال  ماعي أو هبهه قاصداو اجلاا 

ذكري ، ادلعني  يف بي  إحد  داريه أو يف بيعها أو الصله عليها اريداو اجلاا  أو ادلردد،  ظراو لالس جلالة، وال مي ن  على ادلبىن الام 
اثالو ان إمجاع  وادلوك   حيه غاية األار الرجوع إىل األدلة يف عامل احثبات حان دلت على لموم ال عيني كما دلت على لمواه يف ادلبي 

د الىدلي  اخلىىا  ِقى، وادلرجى  إذا ح  اوحنومهى (2)أو اجلعالىىةحهىىو وإال حىال إهىدال كمىا يف الصىله  –علىى  قىا  حيهمىا  –أو دليى  غىرر  
 .(3)(َأْوُفوْا اِبْلُعُقودِ )العقالا وكو ه ان العقود عرحاو لييمله  بناا

 نصب كلي اجملتهد العادل
. الفرد ادليخ  قاضياو كما يصه  ص   ارجعاو لل قليد أو وانها  ا ه يصه  ص  كلي اجمل هد العادل  ادلعني 

 بعدد ادلنصوبني حهو احناليل حليو  صباو للجاا . و ص    و ص    ال يقال  ا ه احناليل حالنص  الواحد ظاهراو يعود إىل  ص   
 وإمنا هو يف النص  ادلطلق بناا على ان زلله الدلي ال األحراد. ح أا . ،إذ يقال  الدالم ليو يف النص  العام حا ه كما ذكر

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو 
ْرَبٍع: َأوَّهُلَا: َأْن تَ ْعِرَف رَبََّك، َوالثَّاِن: َأْن تَ ْعِرَف َما َصَنَع ِبَك، َوَجْدُت ِعْلَم النَّاِس ُكلَُّو يف أَ ))  عليه السالم الصاداقال احاام 

 .55  1الدايف  ج (( َأْن تَ ْعِرَف َما ُُيْرُِجَك ِمْن ِديِنك :َوالرَّاِبعُ  ،َوالثَّاِلُث: َأْن تَ ْعِرَف َما َأرَاَد ِمْنكَ 
                                                           

 .24  3الييم ارهضى اال صارم، ك اب ادلداس ، الناهر  هراث الييم األعظم، ج (1)
 كقوله ان رد  دابيت حله درهم.  (2)
 .1سورة ادلائدة  آية  (3)


