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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(675) 

َنُكمْ )من املراد احملتمالت األربع يف   (بَ ي ْ
َنُكمْ )مالت يف مث ان احملت  هي: (بَ ي ْ

ُحُج  لرُِمْم ِم  ْن   يف  َوَرابئِ  ُبُكُم ال  ال ي)، نظووق قولووه تعووا : (بَ ي ْ  َنُكمْ )بكوهنووا  (َأْم  لاَلُكمْ )ان تكووون قيوودال يالبيووال دووال تفيوود  صووي   -أ
 .(1)(َدَخْلُتْم ِِبِن    ِنساِئُكُم الال ي

إضادة إ  ان هذا موقوف على تصوير اجلامع )وهو املعو   ل حيتاج إ  قرينة،لكن كون القيد يالبيال وإن صح إال انه خالف األص
 الثالث اآلنف( بني أموالكم وأموال يقكم، والنكتة الباليية متكفلة به.

َنُكمْ )مع ظهور  (َأْملاَلُكمْ )تعارض ظهور واما بناء على كون القيد حقيقيال دائميال دانه ي ال  هوو: (ْم لاَلُكمْ ال ََتُْملُ لا أَ )إذ ظاهر  (بَ ي ْ
لوووال التوهيووه  واقووعيووق ، دهووذا التعووارض  مووال   أكوول كوول    (بَ ي ْ  َنُكمْ )وظوواهر  ،احنووالي (َأْم  لاَلُكمْ )إذ  ابلباطوول أيكوول كوول موونكم مووال نفسووه

 الباليي اآليت املكمل للنكتة الباليية األو  السابقة.
َنُكمْ )ان تكون  -ب ل سارية ُمعدية للغوق أ  اهنوا ظواهرة اهتماعيوة ال تقوف عنود صواحبها إشارة إ  كون طبيعة األكل ابلباط (بَ ي ْ

: أمووووال يوووقكم أو أمووووال تعوووي أمووووالكمان بووول اهنوووا ُمعدخيوووة لذخووورين، وهوووذا املعووو  ينسووووم موووع كوووال املعنيوووني األول والثوووا  السوووابقني )
آلخورون )ألن الطبوع سور ام وُمعود  وألنوه كموا تودين م منوه اإذا أكول اننسوان موال يوق  ابلباطول تعل و دانوهأنفسكم( دان كليهما كذلك 
وكثقال ما أيكلون ماله ابلباطل، وكذلك لو تعو د املرء علوى أكول مالوه  بلتعلم منه أبناؤ  وأدراد أسرته قد يتدان( دأكلوا ماله ابلباطل بل 

و اعتواد انسوراف أو اننفوام علوى احلورام كالقموار ابلباطول كموا لو )بل وأمواله هو أيضوال( ابلباطل دان أبناء  سيتعلمون منه أكل أمواهلم
 .والغناء

َنُكمْ )الفائدة من إضادة وعليه: دان  هوو إدوادة دلسوفة ابن يقال ال أتكلووا أمووالكم ابلباطول،  بدوهنا اتم   ،ظاهرال  ،ريم ان الكالم (بَ ي ْ
، لكوون هووذا االسووتظهار مبووي علووى كووون حينئووذ   احلكووم وهووو انووه مووادام األكوول بيوونكم دانووه سووقتد علوويكم وسووينهار أسوواس نظووام ا تمووع

َنُكمْ ) إذ االحتمواالت الالالوة وعليهوا فتلوف املعو ،  (اِبْلباِط  ِ )كما يصح بناء على كونه قيدال لو  (َأْملاَلُكمْ )ال قيدال لو (ال ََتُْمُللا)قيدال  (بَ ي ْ
 .(2)دتأمل

َنُكمْ )ان تكون  -ج مبي على النكتة السابقة اآلنفة الذكر )ان يكوون الاوارق قود نو  ل وذلك  (َأْملاَلُكمْ )مؤكدة للمراد من  (بَ ي ْ
ا تمع كله من لة الاخ  الواحد دكل من أكل من مال أ  شخ  ابلباطل دقد أكل موال نفسوه ابلباطول، واحلاصول: ان مالوه مواي 

مالكوال كوان مالوه  الحظنوا ا تموع ككول    وماي ماله، ال ان ماله يق ماي دوان هوذا بنواء علوى حلواش كول شوخ  مالكوال مسوتقالل، اموا لوو
َنُكْم اِبْلباِط ِ ) دصح   ،ماي وابلعكس إذ هي بلحاش وحدة ا تموع دبلحواش كول دورد دورد دموال كول دورد دورد هوو  (ال ََتُْمُللا َأْملاَلُكْم بَ ي ْ

لوه نو  ل من لوة الفورد الواحود دوان كول موال دإذا كان ا تمع ك (3)(ة واحدة دمال اجلميع هو مال الكلله دون يق ، وبلحاش ا تمع وحد
نيووال: يصوودم عليووه انووه   (َأْم  لاَلُكمْ )لكوول شووخ  دانووه يصوودم عليووه أوالل:  دووان موواي منسوووابل إيظ بلحوواظي  (بَ ي ْ  َنُكمْ )كمووا أوضووحنا . ًو

                                                             

 .23سورة النساء: آية  (1)
 ( بل لعله أو .أملالكملوهو  منها انه يصح بناء على كونه قيدال لو) (2)
 (.371الدرس ) (3)
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دم عليوه ابحلمول الاوائع الصوناعي لكنوه منسووابل إيظ بلحواظي هو ءال مون ا تموع دانوه يصو (بَ ي ْ َنُكمْ )شخصال مستقالل ال يصدم عليه انوه 
أال توورل ان كوول  ؛املنبسووع علووى اجلميووعالعنوووان بعبووارة أخوورل: كوول مووال لكوول شووخ  دهووو بووني الكوول أ  بووني ا تمووع أ   ،انووه بيوونكم

شخ  دهو بني )األمة( و)الاعب( إذ لوحظا أمرال واحدال مركبال من آحاد كثقة دكل درد هو بني هوذا الكول املنبسوع لكون كول دورد لوو 
 بينه وبني يق . كما ال يصدم عليه انهلوحظ مستقالل ال يصدم عليه انه بينه وبني نفسه  

ديكووون املعوو : حيوووث ان  (َأْم  لاَلُكمْ )قيوودال لووو (بَ ي ْ  َنُكمْ )وهووذا مبووي علووى كووون  (ال ََتُْملُ  لا)لووومبن لووة التعليوول  (بَ ي ْ  َنُكمْ )ان تكووون  -د
 أموالكم هعلت بينكم وأقرها الاارق كذلك، دال أتكلوا )لتتحول من بينكم إ  لكم(. دتدبر.

 :املعا  السابقة، دهو، وإال دانه لمث انه إذا ظهر للفقيه أحد
 .ظهور معاكس دظهور أموالكم هو احلوة (َنُكمْ بَ ي ْ )لوإذا مل يكن  -أ

 .وإن كان له ظهور أقول ي ل ب -ب
 .أضعف ُيلخبكان ظهور  أو   -ج
ألنوه يكوون حينئوذ  موون  (َأْم  لاَلُكمْ )العمول بظهوور إ   صواريُ املوراد موون أمووالكم حينئوذ ، ولوو أمجول دانووه ال كوان مسواو ل ُأمجخول أو   -د

 .هيدال حمتمل القرينية املتصل، دتدبر 
َنُكمْ )وقد يوضح املراد من  َنكُ )ههنا بينكم الواردة يف قوله تعا :  (بَ ي ْ دوان  (1)(ْم َمُدعاِء بَ ْعِض ُكْم بَ ْعض ا  ال ََتَْعُللا ُدعاَء الر ُسلِل بَ ي ْ

عله ينكاف لوك أتكيود لوبع  اآليتني الكرميتني دلبني مقارنة  دواعقخ احملتمالت يف املراد منها الالالة أو أكثر دراهع التفاسق وتدبر ديها 
 ما قلنا  أو تضعيف لبعضه أو تنكاف لك مطالب أخرل.

 (اِبْلباِط ِ )املراد ب 
 ويف البحث حول الباطل هنالك مطالب:

األول: هل كل مكرو  ابطل؟ دقد يقال ان املكرو  أنوواق: املكور  عليوه، واملضوطر إليوه، واملكورو  الاورعي أ  موا ورد يف لسوان الاوارق 
   الثبويت مع الرضا انالبايت أو دقل املكرو  التعليقي أو االرتكاز  مع كون الرضا دعليال.أو شبه ذلك، واملكر    ُ مكرو  أو أكر  بو: عنه  ال معب خ 

 الفرق بني اإلمراه واالضطرار
أال  ؛انوه خوالف االمتنوانوان الثوا  لويس مون الباطول وال يبطول العقود بوه د ،واملاهور ان األول من الباطل لذا يبطل العقود ابنكورا 

ن الاوارق زاد  بوذلك أترل انه لو اضطر إ  بيع دار  ولو بسعر أقل نهراء عملية هراحية البنه، دمنعوه الاوارق وحكوم بوبطالن البيوع: 
 اضطرارال على اضطرار؟

 التفصي  يف االضطرار
توورل انووه لووو اضووطر إ  بيووع دار  الوو  تسووول مائووة أال  ؛وقوود يفص وول بووني البيووع ابضووطرار ريحووف  بووه ويووق ، بصووحة الثووا  دون األول

دلويالل علوى حرموة اآليوة دتكوون  (2)شراء املارت  له مستغالل اضوطرار ، مون أكول املوال ابلباطول؟ يرونمليون دينار مبليون دقع ان العرف 
مل إذ ذلوك اوالف للماوهور ولالمتنوان على بطالنه أو عليهما معال، دتأتكون دليالل هذا الاراء وان عليه ان ينصفه يف الاراء منه، أو 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين .إبذن هللا تعا  ولالرتكاز. دتأمل وللبحث صلة
َعْن ِخَياِر اْلِعَباِد؟ فَ َقاَل: ال ِذيَن ِإَذا َأْحَسُنلا اْستَ ْبَشُروا  صلى هللا عليو والو وسلمُسِئَ  الن ِبُّ ))قال:  عليه السالمعن أيب هعفر 

 (.242ص 2الكايف: ج) ((وا َوِإَذا ُأْعُطلا َشَكُروا َوِإَذا ابْ تُ ُللا َصبَ ُروا َوِإَذا َغِضُبلا َغَفُرواَوِإَذا َأَساُءوا اْستَ ْغَفرُ 
                                                             

 .33سورة النور: آية  (1)
 دام إذ هو ر مئات األلوف يف ساعات ومل يكن ألكثرهم إال ساعات أو أ م ليبيعوا بيوهتم ويقها دباعوها مضطرين أبخبس األمثان.صأ م كما حدث   (2)


