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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، 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
(ٔ76) 

 لتعريف الالبشرط القسمي واملقسمي، واجلزء ال بشرط عني الك
سبق: )وميكن رّده: ابلفرق بني اجلزء بشرط ال واجلزء ال بشررط  اران اجلرزء بشررط ال ر راير للكرل إ  الكرل عبرارة عرن األ رزاء بشررط 

 رزًء شيء أي كل  زء بشرط ضميمة اآلخر إليو، ارا اجلزء ال بشرط اانو ليس ر ايراً للكرل إ  الالبشررط معمرع ررع ألر  شررط برل ىرو 
  .(1)أرل(عينو احكمو حكمو، اع

انقرول: ادلتعرار يف رعريفهمرا ىرو ان الالبشررط  ،بشررط القسرمي وادلقسرمي ورررادم رنهمراوحتقيق  لك رعوق  علرى حتديرد رعريفنرا لاّل 
 ىذا على القاعدة.، و الالبشرط القسمي والبشرط شيء والبشرط ال وىيادلقسمي ىو الالبشرط ابلنسبة للحاظات الثالثة اآلرية 

ال بشرررط عررن ادلشتصررات الفرديررة وعررن  (2)قسررمي، وىررو القسرريم للبشرررط شرريء والبشرررط ال، اهررو ادلاىيررة ادللحوظررةوارررا الالبشرررط ال
وىل ىذا ىو الكلي الطبيعي ، والذي قد يسمى ابدلاىية ادلطلقة أو ادلرسلة أو الالبشرط القسمي، (3)الو ود والعدم وعن االنطباق وعدرو
ولذلك ينطبق على آحاد أاراد اإلنسان، عكس را  ىب إليو اآلخوند ربعاً للسبزواري رن ل، خالف، أو ىو ادلاىية ادلهملة ال بقيد اإلمها

ان اإلطرالق  د ابإلطالق دلا انطبق على زيد وعمرو إ  يكون عقليراً ضاراً، إضرااة إىيّ  انو لو قر   :ان الالبشرط ىو ادلقيد ابإلطالق  إ  ايو
 يكون ال بشرط عن أية خصوصية خارج الذات والذاريات. أنالالبشرط قيد اهو رندرج يف بشرط شيء وادلفروض يف 

م وغريىرا، يف اإلنسران ررثاًل( أو ح  صرات الفرديرة )كرالعلم واجلهرل، والبيراض والسرواد، والرر  وارا البشرط شيء اهو بشرط احدى ادلشتّ  
 البشرط ال. ووعكس ،أو بشرط االنطباق أو عدرو ،بشرط الو ود أو العدم

قررق ادلررراد رنهررا، بررل ىرري رصررطلحات السررفية االقاعرردة رقعارري اررال حا ررة لكرري حذه ادلصررطلحات ت ررررد يف الررروا ت وحيررا ان ىرر
 اعدبر. ،االحعكام للعقل لكش  األدق واحلاصر للقسمة، ورعريفنا كذلك

 املناقشة
ارذ ا كران كرذلك ااعرا عرني الععراون إ  ، اانرو يقرال ان اإلعانرة أخرذت ال بشررط عرن ضرميمة اإلعانرة ادلقابلرة، ، وارا صر رىً ىذا كربىً 

وادلدعى ان اإلعانة ىي الععاون احكمها حكمو، ارا اجملعمعات اال رالزم  العينيةان اال عماع غري  :الالبشرط معمع رع أل  شرط، وايو
 بني حكم أحدىا واآلخر.

  :كما سبق
 التعاون مع اإلعانة قرائن أخرى دالة على وحدة -د

ن أخرررى يسررعدل لررا علررى وحرردة الععرراون رررع اإلعانررة أو اقررل أعميعررو رنهررا، وىرري قرررائن ثررالث  كرمىررا يف اقررو وميكررن العمسررك بقرررائ
 الععاون:
إررا نظررراً لقرينيررة ادلررادة بنفسررها، أي خصرروع رررادة )الععرراون( و)اإلعانررة(، ورر عررو إى أقوائيررة ظهررور ادلررادة يف األعررم، رررن ظهررور  -)أ

أو  ادة قد يكون ذلا ظهور ويكون للهيئة ظهور آخر، اذ ا رعارضا اادلر ع أقوى الظهورين وإال رساقطااذليئة يف األخص( وروضيحو: ان ادل
، وادلد عى ان ادلقام رن ىذا القبيل وانو وإن كان ظاىر ىيئة رفاعل ىو رشاركة االثنني يف ربدأ االشرعقاق اانرو روقفنا أو ختريم، على ادلباين

م رفرراد اذليئررة. واقعرراً علررى اآلخررر، لكررن رررادة الععرراون وىرري )العررون( ظرراىرة يف إعانررة ىررذا لررذاك اررععمّ   ال يشررمل صرردور الفعررل رررن أحرردمها
                                                             

 (.175الدرس ) (1)
 وحبذف ىذا القيد ركون ادلاىية ادلهملة، اعأرل الخعالف أخذ )ادللحوظة( ظرااً أو قيداً اعدبر. (2)
لكررن األصررت الععمرريم للثالثررة علررى انررو ميكررن القررول ابن الالبشرررط عررن االنطبرراق وعدرررو الزم لالبشرررط عررن  –علررى ادلنقررول عنررو  –واألخررري ىررو رررا  كررره ادلررريزا النررائي   (3)

 ة وعن الو ود والعدم.ادلشتصات الفردي
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 .(1)اعأرل(
 خصوصية املادة قد جتّرد اهليئة من مدلوهلا

ررن ورزيد روضريحو ونقرده: ان ابب العفاعرل وإن سرّلمنا ان األصرل ايرو العشرارك ولكرن خصوصرية ادلرادة قرد ركرون قرينرة علرى  ريرده 
  لك وعلى اسععمالو يف غريه، ورن  لك الطوائ  الثالث رن األرثلة اآلرية:

ارران ادلررراد ىررو )رظرراىروا ابدلرروت أو النرروم( ولرريس أرررات بعاررهم بعارراً أو أمم بعاررهم بعارراً، وإن  االقرروم أو رنرراورو  ت  قولررك دترراو   -أ
 أركن  لك، عكس رقارل القوم.

 راىر زيرد ابلسريء  :أنو  هر ىذا رقابل  اك وابلعكرس، واألظهرر رنروبو، ال أي  هروا قولك:  اىر القوم ابلسيء رن القول  -ب
 رن القول.

 وليس ادلراد انو ورد ىؤالء على أولئك وابلعكس. ،وروداً ردرمياً داعة بعد داعةوا دور قولك: روارد القوم إ  ادلراد  -ج
رررف  (تَعاااَونُوا...)اكررذلك قررد يقررال يف  أي أعرران بعاررهم بعارراً وإن ت يكررن رررن دون رقابررل، ولرريس ادلقصررود البنرراء علررى  لررك بص 

 االدعاء بل ادلر ع اهم العرف كما يف الطوائ  الثالث ادلعقدرة، وادلدعى ان العرف اهم رن )الععاون(  لك أي األعم رن اإلعانة.
رن الالزم اال يصت إرادة ابب العفاعل رنو لذا  العماوت والعناومإ   وايو: انو ال يصت االسعشهاد بعلك األرثلة و لك خلصوصية ايها

اعأرل. واألرثلة األخرى إمنا ىري لكثررة االسرععمال حرن كران  (2)محل على العظاىر وإن أركن إرادة العفاعل رنو إبشراب رعىن اإلاعال ايو
 (3)اعأرلللفظ ظهور يف ادلعىن اجلديد وليس كذلك حال الععاون ابلنسبة لإلعانة. 

 ملناسبات احلكم واملوضوع -ب
رعرىن غرري )اإلعانرة علرى  (َوتَاَعااَونُوا َعلَاى الْاِِِّّ َوالتاوْقاَوى)احلكم وادلوضوع، حيا ال يفهم العرف ررن رناسبات أو نظراً لقرينة  –)ب 

 .(4)الرب والعقوى(.(
علرى إرادة األعرم، وىري ررادة الععراون أي )عرون( اررا  (اَونُواتَاَعا)وارقو عن سابقو ان ادلدعى يف سابقو داللرة القرينرة الداخليرة يف نفرس 

إ  يررى العررف رناسربة الررب  (الْاِِِّّ َوالتاوْقاَوى)وادلوضوع أي ادلععلق وىو  (تَاَعاَونُوا)ىنا اادلدعى داللة القرينة اخلار ية وىي رناسبات احلكم 
رر ابلععاون األعم رن اإلعانة عليها، وعلى اي   .اهذه رقعايات وادلر ع اهم العرف رن اللفظوالعقوى ألن ُي 

 ألعمية املالك والغاية -ج
أو نظراً ألعمية ادلالك وال اية يف نظر العرف، وىو الباعا ارركازاً على اهم األعم رن )رعاونوا( وشربهو، و لرك نظرري )سرارعوا(  -)ج

 ابب ادلفاعلة.الذي يفهم رنو العرف ادلسارعة وإن ت يكن ىناك طرف آخر يعحقق بو رفهوم 
 .(5)رن )ال حتاسدوا وال ردابروا وال رقاطعوا( ونظري قولك )رشاور رعهم أو شاورىم(، اعأرل( قدس سره نظري را  كره الوالدو لك 

ممرا  ،إن ت يكرن ررن رصراديقها ،ابن حررة اإلعانة على اإلمث وادلعصية ىو ررن ادلسرعقالت العقليرة اانرو كمقدررة الوا رب :بل قد يقال
وادلقصرود ان اإلعانرة بنراء علرى كرون حررعهرا رسرعقاًل عقليراً اران ارركراز  لرك يف  –وسيأيت بيان  لك  –حبررعو )أو يدركها(  حيكم العقل

 ل.اعأر (َوتَاَعاَونُوا َعَلى اْلِِِّّ َوالتاوْقَوى َواَل تَاَعاَونُوا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَوانِ )العقل يصلت قرينة على إرادة األعم رن اإلعانة رن 
وإال افيما سبق ررن األدلرة علرى  ،ابها ابحدى الو وه السابقة، ت داللة اآلية على حررة اإلعانة على اإلمث والعدوانوعلى أي اذن دتّ 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين ىذا الدليل الكفاية، ولعلو أتيت أدلة أخرى اأنعظر.
َدنوَك ِف الْ )): عليو السالمأرري ادلؤرنني  قال َوَقْد  ،ٍء ِمْنوُ  َمْعُروِف َمْن اَل َيْشُكُرُه َلَك فَاَقْد َيْشُكُرَك َعَلْيِو َمْن اَل َيْسَتْمِتُع ِبَشيْ اَل يُاَزىِّ

ُ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ )ُتْدِرُك ِمْن ُشْكِر الشواِكِر َأْكثَاَر ِموا َأَضاَع اْلَكاِفُر   (.505ععج البالغة: ) (( ( َواَّللو
                                                             

 ( بعصرف.175الدرس ) (1)
 أي أرارو وأمرو. (2)
 لو هني، اعدبر. (3)
 .445ىر، ع1430بريوت،  –السيد ررراى الشريازي، اقو الععاون على الرب والعقوى، دار العلوم للعحقيق والطباعة والنشر  (4)
 ادلصدر نفسو. (5)


