
 (882)ه4114/ رجب  02الثالثاء . ......................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(745) 

 
 ص كالم الجواهر والمناقشة السابقةملخ  

عليها باملخالفة جلميع مذاهب العامة ـ خبالف نصوص  (1))واحتمال ترجيحهاواهر كالم صاحب اجل سبق:
اخلمـ  عرـر املواة ـة ملـذهب األو،اعــي، والرـاةعي، وأ  يوسـب، وحممـد بـن احلســن، وأ ـد بـن حنبـ  ـ يدةعــه 

 إن )اسـتبعاد خفـا  ملـ  كلـل علـى -بــ)أ عنـه  ، وقـد سـبا اجلـواب(2)استبعاد خفـا  ملـ  كلـل علـى األسـا ني(
األسـا ني( جرــرد  ال  صـال إ القــاا الروايــاا املستفيةـة الصــرألة يف لــاوم األخـذ جــا خــالب ال ـوم وتــر  مــا 

الروايـاا صـرألة يف هـذا الةـاب  و  وـد روايـة هذ  )وأنت ترى أن  :و، (3)(...واة هم، ةالحظ الرواياا التالية
ةما واةا أخبارهم وةهم منه الف ها  الت يـة ةـذرو ( واحدة من الرواياا املتكاثرة ت ّيد بفهم الف ها  كأن ت ول: )

 (4)(إن ةهم الف ها  منه الت يةأو )ةخذوا جا خالب ال وم 
 حجة أو ال ماإالمدركي  جماعاإلالمناقشة: 
الرــهرة  نأو ، وحمتمــ  املدركيــة، حّرــة أوال، املــدركي مجــا اإل نأبــي ــول الف يــه  نأ مــاإال  لــو  نــهأونضييي : 
والرـهرة ةـ ن اسـتظهار االسـا ني عـدم الت يـة  مجـا اإلوالداللـة( أوال  ةـ ن قلنـا بـاألخ  يف د السـنجـابرة للرهـة )

 الكـالم حينذـذ   كمـا هـو واضـك لكـون  وال جـابرا  للرهـة كـون حّرـة علينـاسـنة ال ي 11بــ يف أخبـار دديـد البلـو  
أو الداللـة  دللسـن)وجربهـا الرـهرة  وأاملـدركي  مجا اإلتسليم حرية  نإ على هذا املبىن، وإن قلنا باألول ةن ول:

حريــة  وأالكتــاب مــلال   واهرظــعلــى كونــه حرــة مــن احلرــ ، كحريــة  أو ببعةــها( ال يايــد مجعهــاأب أو اجلهــة،
كـنال أو  حريته لو خلي عن املعـار،،   الإكلل ال يعين  لكنّ خرب الل ة ة نه ال ريب يف حرية ظواهر الكتاب 

َ ل يُيُكُم احلـاكم، كمحكوميـة دليـ  الصـيام  وأ دامل ي ـ وأ الص ـاملخعـن الـدلي   وأ (1)كظاهر قرآين آخر ُكتِيب  

                                                           

 .سنة 13رواياا الــ - (1)
 .32 -31ص 22ث العر  ـ ب وا: جم، دار إحيا  الرتاالريخ حممد حسن النرفي اجلواهري، جواهر الكال  - (2)
 .املصدر السابا - (3)
 4الدرس السابا: ص - (4)
ِمُثِلِه ش ُيء  كمعارضة   - (1)  (11 اآلية –)الفتك  ي ُد اللَِّه في ُوق  أ ُيِديِهمُ لظاهر  ( 11 اآلية –)الرورى  ل ُيس  ك 
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كمـا أن خـرب الل ـة الةـاب  حرـة بـب اتباعهـا لـو خليـت   ،ةيس   مع الةرر (2)(ال ضرربدلي  ) (1)الصِّي امُ 
 .همألاعن املااحم 

ي حرـة مـن احلرـ  حرـة )وأنـه جـابر للرهـة أو ( هـا( ةهـ سـا نيواألةهـم املرـهور  نأ مناسلّ وحينذذ  ة ن 
 ة كا، وعليه : حينذذ   جتهاداإل الف يه باب  على هم ةهم  ا غل  املل  املعروف( ةال ي   حسب)وليست سّد اسكندر، 

ـــ نأالف يــه اســتظهر  عليــه دون نظــرهم، علــى املرــهور وأمــا علــى  رــةاحلهــو نظــر   ن ةــكانــت ت يــة   11روايــاا الــ
 أو يطمذن خبالف رأيهم.الف يه  ي طع   ةيما إكا ية  التخياحلرية  ىلإة د صرنا  املنصور

 ساطيناألالنقض َلى استبعاد خفاء التقييد َلى 
 قد يناقش قوله )يدةعـه اسـتبعاد خفـا  ملـ  كلـل علـى األسـا ني، سـيما مـع معروةيـة مـا ي ـع مـنهم كما 

العالمـة  جسـألة بذـربـالن    (3)بني خواصهم، حىت كـان بعةـهم ي ـول لـبع  قـد أعطـا  مـن جـراب النـورة( ت ية  
إك  يف امل ــام، ن ةــا  نفــ  مــا أورد  علــى مــدعي الت يــة ،، أي علــى صــاحب اجلــواهرة نــه بــري عليــه لــي احل

أي العالمــة بطهــارة البذــر وعــدم وجــوب النــا  ) )يــدةع قــول   :عبارتــه لكــن مــع  تغيــ  املتعلــا بعــنين ةــا   :ي ــال
اســتحباب النــا  وكونــه للتنــّا  كمــا للطهــارة( اســتبعاد خفــا  ملــ  كلــل )أي  هــارة البذــر و ــرد  الطري ــيالوجــوب 
 وأالوجــوب وجــه مــا ي ــع مــنهم علــى  ةمعروةيــ، ســيما مــع ســا نياألاملرــهور مــن بعــد (  علــى و العالمــة  التــام بــه

هو ترـخيال الواجـب مـن املسـتحب،  للف ها عم   أهم نأالنراسة إك  وأعلى وجه الطهارة  نهأو  ستحباباإل
قب  العالمـة  ةلـو كـان  سا نياألعلى كاةة خفي كلل  ةكيب، كميةاحلومتييا الطاهر من النر  يف الربهاا 

أي املعــاك  كــان خفــا  الت يــة علــيهم )يف روايــاا دلــيال  علــى بطــالن الــر )يف روايــاا نــا  البذــر( اخلفــا  علــيهم 
 .جيدا   ةتدبر .ةال   يكنوإكا كذلل،  سنة( دليال  على بطالن الرأي املعاك  11الـ

 اللط  أو الحدس: جماعاإلجية المناقشة َلى كال مبنيي ح
إشـكال يف عــدم ال  نــهأ :عليـه د  ر  و  اللطــب  هـو ، إن كـانةاملدركيــمبـىن حريــة اإلمجـا  املــدركي وحمتمـ   تنبييه:

 13الـــ وهــوبــاخلالف،  مصــرحة   لكوهنــا يكفــي يف اللطــب وجودهــاالــ  جريانــه يف امل ــام لوجــود الروايــاا الكلــ ة 
نــاقش اجلــواهر يف  نإو ه وهــو ال ــول املنســوب للصــدو  والرــيخ وابــن اجلنيــد ســنة، ووجــود قــول وإن كــان شــاكا  بــ

 .(4)متامية النسبة
خاصــة  ،احلــدس ال طعــي ةــال ألصــ  للف يــه بعــد مالحظــة مــا قلنــا  ســاب ا  ومــا ســيأ  مــن مناقرــاتنا لــه وأمييا

                                                           

 .183 اآليةسورة الب رة:  - (1)
 .281ص  - 1ج  -كليين الريخ ال -الكايف  - (2)
 .3الدرس السابا: ص - 32 -31ص 22ج: واهر اجل - (3)
 الطبعة الساب ة(. 22ص 22الطبعة اجلديدة )ج 21ص 22اجلواهر: ج (4)
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 تعار، ةهم الف ها  مع صريك رواياا الت ية. مالحظة
ت ية بني خواصهم، حىت كان بعةهم ي ول لـبع  قـد  ي ع منهم  وأما قوله: )سيما مع معروةية ما -ب

وال (ــ   لنــا كلمــا م، بــ  املن ــول   و  ين ــ   خــاص بأصــحاب األئمــة  نــه ةأعطــا  مــن جــراب النــورة( 
كلماا املتأخرين عن ،منهم جأ  سنة وثالمثائة سنة كالريخ الطوسي ومن أشبه، وال يعلم كـوهنم أخـرب جواضـع 

 واياا منا ب  علمهم علمنا ظاهرا .الر  الت ية يف
 سنة، لمعرفتنا بلسانهم 47الجواهر: ال تقية في روايات اليي

بــ  نكــن دعــوى ال طــع مــن الف يــه املمــارس لكلمــا م العــارف بلســاهنم ومــا يلحنونــه يف يف اجلــواهر: ) وقييا 
 .(1)(أقواهلم بعدم صدور نصوص اخلم  عرر مصدر الت ية

 تقية نهاأبل ظاهر لسانهم ولحنهم  المناقشة:
ن لنــا   مــاراجــع ةســنة ظــاهرة صــرألة ال لــب  ةيهــا وال (مــو،  13أخبــار الـــ ن ةــ ؛املســتظهر العكــ  أقييو :

يين ة  أيةــا :  ويف صــحيحه اآلخــر، عنــه منهــا، واتــار اآلن إحــداها ) َ ُشيير    س    َ ُا ث ييال  ُم أ ُشييدَّ ِإذ ا بي ل يي   اُلَلُييال 
َ ل ُييهِ و د خ ل  ِفي اأُل   َ ل يى اُلُمُحت ِلِميين ، اُحيتي ل م  أ ُو ل يُم ي ُحيت ِلُم، و ُكِتب يُ   َ ل ُييِه م يا و ج يب   ين ة  و ج يب   َ ُشير    س   رُب يع  

يييُ  ييال  ل ييُه ُكييل  ش  يين اُت، و ج  يييِّا اُت، و ُكِتب ييُ  ل ييُه اُلح س  ييِفيها   السَّ رهــا ةهــي ونظائ )(2)ٍء ِإالَّ أ ُن ي ُكييون  ض ييِعيفا  أ ُو س 
 صرألة واضحة.

تكـون الت يـة ، أو ال أق  ت ية   صدورهاتتوةر على قرائن يستفاد منها  (3)سنة ةهي بأمجعها 11وأما رواياا الـــ
يف كـــم ي خـــذ  ، ةالحـــظ )صـــحيك  ابـــن وهـــب، ســـألت أبـــا عبـــد اهلل جالحظـــة تلـــل ال ـــرائن يـــا  حمتملـــة ع الئ

: (4)وأربـع عرــرة سـنة، ةــ ن هـو صــام قبـ  كلــل ةدعــه( الصـ  بالصــيام  قـال: ةيمــا بينـه وبــني نـ  عرــرة ســنة،
َ ُبِد اللَِّه )ويف صحيحة اآلخر،  يُبِع ِسيِنين   س أ ُلُ  أ ب ا  يا بي يُين  س  : ِفيم  ِ ف في ق يا   ُذ الصَّيِبي  بِالصَّيال  ُم يُيُؤخ  ِفي ك 

ا بي ُين  خ   : ِفيم  ُذ بِالصِّي اِمف في ق ا   ُم يُيُؤخ  َ ُشير   ، و ِإُن م يام  قي ُبيل  و ِس ِّ ِسِنين ، قُيُلُ : ِفي ك  َ ُشير    أ ُو أ رُب يع   ُمس  
ن  قي ُبل  ذ ِلك  و تي ر ُكُتهُ  َُُه، في ق ُد م ام  اُبِني ُفال   )(1)ذ ِلك  ف د 

 أيةا : هحالتعرا، سيأ  اسمما  كبع  ( هايالحظ يف هاتني الروايتني،   إذ
 

                                                           

 .3الدرس السابا: ص - 32 -31ص 22اجلواهر : ج - (1)
 .221ص 4( من ال ألةر  الف يه: ج2)
 إال واحدة منها، كما سيأ . (3)
 .1   22لباب ا 122ص 2وسائ  الريعة ج (4)
 .381ص 2التهذيب: ج (1)
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 وهي خامة بالصال  والصوم
ـــأو الصـــيام، ةغايـــة األمـــر  خاصـــة بالصـــالة اهنـــأ أوال : ويكـــون ، ســـنة 11لروايـــاا البلـــو  يف ســـن الــــ ديتهام ّي

 هنمـا ةالصـالة والصـوم  ،ختفيفـا  مـن املـوىل جـ  وعـال ،خرج منهوقد سنة  13األص  البلو  ببلو  الـ احلاص : أن
ذكر  روايـاا احلـدود، والنكـا  حسـبما تـ ختـرج للوكـذسـنة  11ا حسـب الروايـة( يف سـن الــببان )أو ي خذ هبمـ

روايـاا صـحة وصـيته ببلـو  عرـرة سـنني  نأ ةهـذ  األربعـة ّّصصـة إل القـاا الـلالث عرـرة سـنة، كمـا ،أخرى
 ال معارضة.سنة  11ـ بأو  القه أو عت ه وتدب  ، اعتربوها م ّيدة لرواياا البلو  

 سنة 47قرائن َلى التقية في روايات اليي
هـي سـنة  11أماراا الت ية واضحة إك لو كانـت الــ نأمعه )قدس سر (، وهو امل صود هنا يف املناقرة ثانيا : 

)ةيمـا بينـه وبـني نـ  عرـرة سـنة وأربـع عرـرة سـنة( ممـا يظهـر  :سنة( و  ي   ن  عررة)يف   ل ال املال 
هنــا (موضــا  وأمــرا  مــا  نأســنة إلةــادة  14ســنة ت يــة وأضــاف الـــ 11ككــر الـــ  نــهأ)أو ألتمــ  علــى األقــ (  همنــ
 قولــه ســنة جــرى  ــرى الت يــة  11الـــ  كــر ك   نأوي كــد  ، كمــانتبــه إك ال معــىن للتخيــ  بــني األقــ  واألكلــرةا

ال داعـي  نـه ة: )ول ـد صـام ابـين ةـالن قبـ  كلـل ةرتكتـه(   هو صام قب  كلل ةدعـه( وقولـه ن ة) :بعد كلل
جلــ  هـــذا،  دسترــهاإلاعلـــى   وال كــان دأهبــم سترــهاداإلاحلكــم الرـــرعي لــذكر ملــ  هـــذا  بيــانيف م ــام 

مــن الصــيام قبــ  الصــ   بالتحــذير مــن منــع يف  الوقــت نفســهأراد الت يــة وأراد اإلشــارة للحكــم الــواقعي  نــهأةيبــدو 
مســتحب  نــهأصــام ابنــه ةرتكــه و  ي ــ  لــه  نــهأب سترــهادوباإلحمــ  الكــالم(  13)والــ  تنطبــا علــى الـــ 14و 11الـــ

 اآلن ولي  بواجب.
وعـن  عن اإلمـام البـاقر  يالكناسيايد  حسنةانتظر كما سيأ  الكالم عن  ،ةا وللكالم تتمة ومايد إي

وبيان وجه آخر مـن  ال ـرائن الداخليـة علـى د ـا الت يـة ةيـه، إضـاةة إىل اختصاصـها  ،صحيحه وأسنه اآلخر ح  
 واهلل اهلادي العا . ،كما سيأ  اجلواب عن صحيك ابن حمبوب بوجه آخر  ،باحلدود وبأمر النكا 

 
 وملى اهلل َلى محمد وآله الطاهرين

 
 

ئِهِ  :قال اإلمام الكاظم  انِِه لِيد  ِفي ب ال  ا لِيد  ِفي ِإيم   اُلُمُؤِمُن ِمُثُل ك فَّت ِي اُلِميز اِن ُكلَّم 
 .418: صدب الع ول عن آل الرسول 

 

 m-alshirazi.com: تتيّسر مالحظة نال الدرس على املوقع التايل


