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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ٘ٓ) 

 األدلة على ان )أَحلَّ( إخبار ال إنشاء
ُ اْلبَ ْيعَ )على كون مث انو قد يستدل   :أربعةإخباراً ال إنشاًء )وعليو فاآلية جمملة كما سبق بيانو ريثما أييت جوابو( بوجوه  (َأَحلَّ اَّللَّ

 (ال يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكما يَ ُقوُم الَّذي يَ َتَخبَّطُُو...)قرينية تعيري الكفار ب  -ٔ
إخباار ال إنشااء، فالباد أن ي اون ح ام البيااب والاراب جمعاواًل سااب:اً حا  وأبن ظاىرىاا أناو ماا ككاره السايد الوالاد ب:ولاو: )األول: 

الَّ ذيَن أَُْكلُ وَن )وتوضيحو: ان قولو تعاا::  (1)( (ِإالَّ َكما يَ ُقوُم الَّذي يَ َتَخبَّطُُو الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ )ىم هللا أبن آكلو ال ي:وم يعيّ 
ُ ا الرِّاب ال يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكما يَ ُقومُ  َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل ال رِّاب َوَأَح لَّ اَّللَّ ْلبَ ْي َع َوَح رََّم الَّذي يَ َتَخبَّطُُو الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذِلَك ِِبَن َُّهْم قاُلوا ِإَّنَّ

ْْ باُ  النَّ اِر ُى ْم فيه ا خالِ ُ ونَ  فَ لَ ُو م ا َس َلَو َوَأْم ُرُه ِإىَل اَّللَِّ َوَم ْن ع ادَ   الرِّاب َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِم ْن رَبِّ ِو فَ انْ َتهى  (2)(فَُأولئِ َك َأ
كالل  املاراف فاناو    ،تعيي هلم إك ىو تشبيو هلم ابهنام كاملصاروف فاان املصااب باداء الصارف كلماا قاام وقااب وق ا ناو ال:ارار واالسات:رار

األرابح من امل:رتض احملتاج مبا يزيده ف:راً  فانو كلما آملو وجدانو من أخل ؛عن الراب س:ط يف أوحالو مرة أخرى ر ان ي فّ كلما قرّ 
ضاو يايطانو علاى املاراابة مارة أخارى يفمعااً يف عن اإلقراض الربوي، سّولت لاو نفساو وحرّ  ر ان ي فّ على فاقة، ف:رّ  على ف:ر وفاقةً 
 املزيد من الربح.

ال أقا  مان اناو ال  ولاي  تعياياً هلام  اهلم حلاول ن قاد ينااقيف يف ىاله ال:ريناة بعادم وضاوحها إك قاد ي:اال ابن الظااىر اناو و اف 
 فتأم . ،يعلم أيهما املراد وال ظهور لآلية يف احدمها

 ق حترميوبْ على سَ  ،قرينية تسوية الكفار للراب ابلبيع -ٕ
ما ككره السيد الوالد أيضاً ب:ولو: )علاى أن قاول ال فاار ابلتساوية ظااىر يف سابق تشارياب احل ماني لاي متماا لني ال أناو  الثاين: 

ُ اْلبَ ْي َع )كاان   لاووىو واضاح فاناو  (3)كالم ابتدائي، فحيث كان قوهلم يف قبال ح مو سبحانو كانوا يستح:ون العلاب( َوَأَح لَّ اَّللَّ
َ ا اْلبَ ْي ُع ِمثْ ُل ال رِّ )حرمة ىلا وجواز كاك ملا كان وجو العرتاضاهم باا من قب    أً نش  للح مني وق ي ن م   إنشاءً  (َوَحرََّم الرِّاب إك ال  (ابِإَّنَّ

َ  ا اْلبَ ْي  ُع ِمثْ  ُل ال  رِّاب)وحلاا  الااراب: وامنااا ي:ااال ملاان حااّرم الااراب  ،ق بينهمااا فحّللهمااا معاااً ي:ااال كلاا  ملاان ق يفاارّ   ماات ىاالا فلماااكا حرّ  (ِإَّنَّ
 ؟لت كاك ماب كوهنا متما لنيوحلّ 

َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّاب)بعبارة أخرى: ال ي  يف ان قوهلم  حسا  املفهاوم عرفااً   الى هللا علياو والاو وسالملرسول اعرتاض على ا (ِإَّنَّ
  لى هللا عليو والاو وسالممن النيب  ق  ب  من اآلية وإبمجاف املفسرين أيضاً وبشهادة التاريخ، وال ا ن كونو اعرتاضاً إال إكا كان قد س  

ُ اْلبَ ْي َع َوَح رََّم )لياو: ف:ولاو تعاا:: حترمي الراب ماب حتلي  البياب فاعرتضوا ابهنما متما الن ف يف تفارق بينهماا يف احل ام؟ وع َوَأَح لَّ اَّللَّ
 .، في ون جمماًل إلمجال ما أرجاب إليوإخبار عن ح م سابق ولي  إنشاء (الرِّاب
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اآلن في:ااول هلاام )الااراب حاارام( فاااهنم يعرتضااون باانف  ىاالا االعاارتاض وان الااربح  –مااثاًل  –واعتااذ كلاا  مباان ياالى  إ: ال اارب 
 احلا   ابلبياب كالربح احلا   من الراب )وابلع  ( فل م  حتّرم ىلا؟

 وليست قرينة السياق
 ؟ال ي:ال: ىله قرينة السياق، وقد سبق اهنا ليست حبجة

َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّاب)، ب  االستدالل ابلتسوية يف قوهلم إك ي:ال: كال املساتبطنة يف داخلهاا )أو ال ايافة التزامااً عان( ان النايب  (ِإَّنَّ
 ق يسّو بينهما يف احل م للا اعرتضوا.  لى هللا عليو والو وسلم

 ؟إخبار ولي  إنشاء ( اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّابَأَحلَّ اَّللَُّ )ال ي:ال: كل  وإن  ح إال انو يراد االستشهاد بو وبسياقو على ان 
 مىت ال تكون قرينة السياق حجة ومىت تكون؟

إك ي:ااال: االسااتدالل ابملفهااوم عرفاااً ولااي  ابلسااياق، سااّلمنا، ل اان السااياق الاالي ساابق انااو لااي  حبجااة ىااو السااياق امل ااالف 
 للظهورات ال املوافق هلا فانو مؤيد حينئٍل دون ي .

أو  عاامٍ  عماوم   ض  مسات:اًل فااكا عاار  حجاة مباا ىاو ىاو لي  انو ان الظهور السياقي قي  ابنو أضعف الظهورات إ: درجة بيانو: 
فهاالا ىااو املااراد ابن الظهااور  ،ق يساا:طو عاان عمومااو أو إيفالقااو ألنااو أضااعف منااو وكاالا لااو عااارض سااائر الظهااورات مطلااقٍ  إيفااالق  

وعضده كان مؤيداً حينئٍل وال أبس بو، وامل:ام من ىلا ال:بي  ألن ظاىر )أحا ((  (1)السياقي لي  حبجة، ل نو لو وافق ظهور العام
 فتدبر. ،عضده السياقوقد دون اإلنشاء  اإلخبار

 الستبالة اإلنشاء بع  اإلنشاء -ٖ
اماا مبراجعااة  مااا سابق مان اسااتحالة اإلنشااء بعااد اإلنشااء، وىاالا مباين علااى إحاراز حتارمي الشااارف قبا  ىااله اآلياة، للااراب،الثال :: 

 ، فااكا كانات )أحا (...( إنشااء كانات إنشااءً اآلياةالتاريخ وترتي  نزول اآلايت أو ب:رينة التسوية يف كالمهم، أو ابملفهوم عرفااً مان 
 ألن اإلنشاء إجياد فاكا أوجد الشيء استحي  إجياده اثنية. ؛بعد إنشاء وىو حمال

 .(2)ساب:ة بوجوه عديدة فراجابوقد أجبنا عن ىلا اإلي ال مفّصاًل يف الدروس ال
 ألن األْل يف الفعل املاضي اإلخبار -ٗ

أقول: ل ننا يف لا  عان كا  ىاله ال:ارائن يف االساتدالل علاى ان اآلياة إخباار ال إنشااء إك ي فاي ان )أحا (( فعا  مااض مان ابب 
علاى مادعيها، وماا ككار مان ال:ارائن مؤياد هلالا  اإلفعال واأل   فيو انو إخبار والعدول لإلنشاء حباجة إ: قرينة وىي مف:اودة وعهاد ا

 األ   العام، فتدبر.
لى هللا على دمحم وآلو الطاىرين  ْو

َأْغََن اْلِغََن َمْن ََلْ َيُكْن ِلْلِبْرِص َأِسريًا، َوقَاَل: اَل ُتْشِعُروا قُ ُلوَبُكُم ااِلْشِتَغاَل ِبَا َقْ  فَاَت )): عليو السالماإلمام الصادق قال 
 (.316ص 2ال ايف: ج) ((َغُلوا َأْذَىاَنُكْم َعِن ااِلْسِتْعَ اِد ِلَما ََلْ أَْتِ فَ َتشْ 

                                                           

 ونظائره. (1)
 (.231إ:  224راجاب الدرس ) (2)


