المكاسب (البيع :شرائط المتعاقدين)  ...........................................................الثالثاء  81شعبان 8114 /ه()119

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
اإلستناد إلى داللة التنبيه ،للجمع بين الروايات

()517

مضى (وبعبارة أخرى :إن داللة التنبيه مما تدل على ذلك أوالً ،كما سيأيت)(.)1
وداللة التنبيه حسب بعض العلماء هي( :أن يفيدد اقدنان ءديء ب ديء عليتده لده) ولهنهدا حسدب امل:تدار( :أن يفيدد اقدنان
ءيء ب يء عليته له( ،)2أو أصل حدوثه ،أو وجهه ،أو مطلباً آخر جديداً ،على أن تهون الداللدة مصصدودة للمدتهلم سدب
املتفدداهم عرًداً مددن اللفد )( )3وال ينحصددر اإلقدنان بدداقنان لفد ف بلفد  ،بددل هددو أعددم مددن اقدنان لفد الد فدة أو سدديا  ،أو مطلد
الصرائن احلالية واملصامية.
وعلى أية حال ًالصور أربع:

(الصورة األولى :أن يفيد اقنان ءيء ب يء عليته له؛ وذلك مثل:
أد قوله ( :أعد الصالة) بعد السؤال عن (ءههت بني الواحدة واالثنتني)(ً )4إنه يفيد علِّية ال ك لبطالن الصالة.
ب د ما لو ورد السؤال عن جواز بيع الرطب بالتمرً ،صدال « :أينقص إذا جف؟» .قدال السدائل :نعدمً ،صدال :ال(،)5
ًإنه يفيد أن علة املنع هي النصصان إذا جف(.)6
ج د قوله( :ال يصضي الصاضي وهو غضبان)()7؛ إذ يفيد عرًاً علية الغضب لنهيه عن الصضاء.
( )1الدرس (.)546
عَّبنددا ههنددا بالعليددة جري داً علددى
( )2وال خيفددى أن مسددلهنا العددام هددو أن األعددم األغلددب مددن العلددل املدداكورة يف لسددان ال ددار هددي حهددم ،وقددد ر
تعريف الصوم ،واألصح أن يصال :أن يفيد اإلقنان وجه احلهمة أو حمتمل العلية ...اخل.
( )3املعاريض والتورية – مباحث األصول وًصه احلديث :ص.104
( )4انظر .... :عن حريز ،عن زرارة ،عن أحدمها  قال :قلت له :رجل ال يدري واحدة صلى أم ثنتني؟ قال :يعيد....
( )5انظدر :مسددتدر الوسدائل ،342 :13ح  ،2وًيدده :عدن النددي  ،أنده سددعل عدن بيددع الرطدب بددالتمرً ،صددال :أيننقص إذا جننف؟ ًصددالوا:
نعمً ،صال :ال ،إذن.
( )6وقد أًىت بعدض الفصهداء بالهراهدة ،أي :كراهدة أن يبيدع الرطدب بدالتمر إذا كاندا متسداويني وزندا ،واحتداع بعدض وأءدهل بعدض د راجدع مدثالً:
املبسدوع  ،00 :2إرءداد األذهدان  ،370 :1خمتلدف ال ديعة  04 :5د  ،05وسديلة الناداة ،تعليد السديد الگاايگدا  ،54 :2مسدألة 5 :د
وأما مع التفاضل ًإنه ربا ال جيوز.
( )7انظ ددر :مس ددتدر الوس ددائل ،340 :17ح  ،1وًي دده :ع ددن رس ددول اهلل  :أن ننه نأ ننى أن يقض ننو القاب ننو وج ننو وض ننبان أو ج ننائع أو
ناعس.
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دد قوله (تصد )( )1بعد قول السائل( :واقعت أهلي يف ءهر رمضان) ًإنه يفيد علية املواقعة لوجوب دًع الهفارة وثبوهتا.
ه د د ويف العرف ،لو قال :جاء زيدً ،صال :ظهر الفساد يف الَّب والبحر ،أًاد علِّية جميعه د بنظره د للفساد.

الصورة الثانية :أن يفيد اقدنان ءديء ب ديء أصدل حددو أمدر آخدر ،كمدا لدو أخدَّب عنده أنده نظدر إ أجنبيدة ،مث أخدَّب عدن
نظرة أخرى ًثالثةً ...إن ذلك اإلقنان د أي اقنان اإلخبارات( )2د يفيدد أنده ًاسد  ،وحينع فدا ًدإن كدان قاصدداً لدالك مدن كالمده د
يث يفهمه العرف عادة د ًهو داللة التنبيه ،وإال ًداللة اإلءارة(.)3

ادواًْ ،)4(إنده
اْناَ م
الصورة الثالثة :أن يفيد ذلك وجهه؛ وذلك كداقنان األمدر بهونده عصيدب احلظدر يفَ  :وإِذَا َحلَ ْلنتم ْم ََ ْ

يفيد اإلباحة.

الصورة الرابعة :أن يفيد مطلباً آخر جديداً؛ وله أصناف عديدة يطول باكرها املصام ،ومنها :إًادة ضم حدديثني :اإلجدزاء

الت:يريي أو الوجوب الت:يريي)(.)5

تابيق داللة التنبيه على روايات البلوغ المتعاربة
ِ
ث َع ْش َنرةَ َسننَة إ
الص َالةم؟ قَ َ
ب َعلَْي ِه َّ
ناَ :إِذَا أَتَنى َعلَْي ِنه ثَ َنال َ
ويف املصامً ،إن ضم قولده َ  :سأَلْتمهم َع ِن الْغم َالِم َمتَى تَج م
الشر ِاء والْبني ِع وَال ي ْخر ِ
ِ
ِ
س َع ْش َنرةَ َسننَة ،أ َْو يَ ْحنتَلِ َم ،أ َْو يم ْش ِنع َر،
قولهَ  :والْغم َال مم َال يَ مج م
وز أ َْم مرهم َو ِّ َ َ َ ْ َ َ م م
ج م َن الْيمْتم َحتَّى يَن ْبنلم َغ َخ ْم َ
ك )6(مع العلم بهونه  حهيماً ملتفتاً وأن كالمهم عليهم السالم مجيعاً كهالم الرجل الواحدد يف اللد
ت قَن ْب َل ذَلِ َ
أ َْو يمن ْنبِ َ
ِ
الص ن َنالةم) عل ددى تأك ددد
نب َعلَْي ن ِنه َّ
الواح ددد ،يفي ددد اله ددا عل ددى م ددا ال ين دداقض ب دده أح دددمها ا خ ددر ،وأق ددرب الوج ددوه أن حيم ددل (تَج ن م
اإلستحباب بعد تعار اله على املعىن املصطلح وهو اإللزام؛ الاي غاية أمره أنه أجلى املصادي ؛ وذلك للزوم املناقضة حينع فدا

مددع (وَال ي ْخننر ِ
ِ
نس َع ْشن َنرَة َسنننَة) وغددريه مددن أدلددة عدددم وجددوب التهليددف عليدده حددىت يبلد ا امسددة
َ َ مم
ج من َنن الْيمن ْتم َحتَّننى يَن ْبنلمن َغ َخ ْمن َ

ع رة.
ًهاا (اإلقنان) بني الروايات الناًية واملثبتدة املسدمى بداللدة التنبيده هدو الداي اقتضدى ا مدع داا الوجده؛ أال تدرى أن املدتهلم
احلهيم لو نط بالهالميني هاين أحدمها بعد ا خر يف جمل واحد ،ملدا وجددناه مناقضداً نفسده بدل عرًندا أنده عددل عدن املعدىن
( )1انظددر :الهددايف  ،102 :4ح  ،2وًيدده ... :عددن مجيددل بددن دراج ،عددن أ عبددد اهلل  :أندده سددعل عددن رجددل أًطددر يومداً مددن ءددهر رمضددان
متعمداًً ،صال :إن رجال أتى النبو َ قاَ :جلكت يا رسوَ اهللَ ،قاَ :ما لك؟ َقاَ :النار يا رسنوَ اهلل ،قناَ :ومنا لنك؟ قناَ:
وقعت على أجلو ،قاَ :تصدق واستغفر.....

( )2مبا هي كاءفة عن املَّ:ب عنه.
( )3وهاا على التفري األول ال الثا .
( )4سورة املائدة.2 :
( )5املعاريض والتورية – مباحث األصول وًصه احلديث :ص.107-105
( )6الهايف :ج 7ص.107
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احلصيصي يف أحدمها( )1أو صرًه( )2إ أقرب األصناف أو املصادي التايل ألجلى األصناف أو املصادي .
بل ذلك من الجمع العرَو

ِ
نب) ليسدت نصداً يف املعدىن املصدطلح بدل
بل نقوَ :إن ذلك من ا مدع العدريف بدني الدروايتني ا نفتدني وذلدك ألن مفدردة (تَج م

غاية األمر أهنا منصرًة إليه (على الصول بأن الوجوب موضو للثبوت وهو معىن جامع بني املعىن املصطلح وغريه ،ونظريه حال
()3
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نك ند يف عددم جدواز أمدره قبدل بلدو ال د15
نل َذلِ َ
س َع ْش َنرَة َسننَة ،أ َْو يَ ْحنتَلِ َم ،أ َْو يم ْش ِنع َر ،أ َْو يمن ْنبِ َ
نت قَن ْب َ
الْيمْتم َحتَّى يَن ْبنلم َغ َخ ْم َ
سنة كما هي ن يف عدم ا روج عن اليتم قبل الد 15سنة املعتضد ببداهة أن اليتيم لغةً وعندد كاًدة املت درعة هدو مدن يبلد ،
ًيتصرف يف ذلك الظاهر بَّبكة هاا الن  ،على مبىن ،وعلى مبىن آخر ًدإن هداا الدن عندع انصدراف ذلدك اللفد (جيدب) إ
أجلى املصادي ًينصرف إ ما يليه وهو اإلستحباب املؤكد.
ج ِم َن الْيمْت ِم) صرحية يف عدم حتص البلو قبل الد 15سنة ،وأمدا (يجنب) ًهدي ظداهرة أو منصدرًة،
والحاْل :أن ( َوَال يَ ْخ مر م
كما سب  ،للوجوب عند الثالثة ع رة ،ومع كون (تجب) صاحلة للمعىن املصطلح ولتأكد اإلستحباب ًإن العرف حيمله على

الثا إذا وجد احلمل على األول مستلزماً لتناقض احلهيم امللتفت.

َتحصننل :أن مصتضددى داللددة التنبيدده ،بددل مصتضددى ا مددع العددريف هددو مددا ذكددر مددن اددل الوجددوب عنددد ال د 13سددنة علددى تأكددد

اإلستحباب ،ولهن لو تنزلنا وسلمنا أن العرف ال يظهر له بوضوح ذلكً ،إن داللة التنبيه مبفردها تتهفل بدًع التضاد.
وال تنفو داللة التنبيه وون الجمع تبرعيا

ال يقاَ :مصتضى ما ذكر يف داللة التنبيه ،أن ال تبصى هنا مجو تَّبعية أبداً إذ كلها ستهون يف دائرة داللة التنبيه؟
بل تفيد عقالئية الجموع التبرعية

إذ يقاَ :كال؛ إذ داللدة التنبيده تفيدد أن احلهديم غدري متنداقض وأن كالمده غدري متعدارت ًتهدون كدل ا مدو التَّبعيدة ا تملدة
احتماالً عصالئياً مجوعاً موجهة ،ولهدن ،يف الوقدت نفسده ،مدن دون أن تهدون ،إذا اسدتندنا إ جمدرد داللدة التنبيده ،مجوعداً عرًيدة
ًدال ختددرج عددن كوهنددا مجعداً تَّبعيداً ،إذ مددال ا مددع العددريف الظهددور ومددال التَّبعددي عدددم الظهددور عرًداًً ،تهددون داللددة التنبيدده ناًعددة
()4
لدًع احتمال التعارت ًال جتري على ا َّبين أحهامه ،وإن يظهر لنا وجه ا مع بااتهً .تأمل
الجمع بين روايات جري القلم ومعارباتأا

( )1بناء على احلصيصة والاز ،وقد اخننا غريمها.
( )2بناء على امل ن املعنوي.
( )3على احلصيصة والاز.
( )4إذ ال جيري عليها خصوص حهم طرح أحدمها دون غريهً .تأمل
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ْت َِ َد َ ِ
ام َعلَنى
وأما رواية جري الصلم وهي :عن أ ازة ،عن أ جعفر  قال قلت له  :مج ِعل م
اك َو َو ْم تَ ْج ِري ْاأل ْ
َح َك م
ِ
الص ْبني ِ
نام
ْت ََِإ ْن لَ ْم يَ ْحتَلِ ْم َِ َيأا؟ قَ َ
ان؟ قَ َ
اََِ :و ثََال َ
ث َع ْش َرةَ َسنَةَ ،وأ َْربَ َع َع ْش َرةَ َسنَة ،قمنل م
اََ :وإِ ْن لَ ْنم يَ ْحنتَل ْمََ ،نِإ َّن ْاأل ْ
َح َك َ
ِّ َ
تَ ْج ِري َعلَْي ِهً )1(صد سبصت أربع وجوه للاواب عنها ًراجعها ولعله يأيت هلا مزيد توضيح.
حديث رَع القلم حاوم على حديث جري القلم

ولكنن نضديف هندا وجهداً خامسداً وهدو أن يصددال :بدأن حدديث الرًدع رَننع القلنم عننن الصنبو حتنى يبلننغ ،وعنن المجنننون

حتى يفيق ،وعن النائم حتى ينتبه )2(حاكم على أدلة جري الصلم على الصي ومنها هاه الرواية.
بيان ذلك :أن األعالم اختلفوا يف معىن (رَع القلم عن الصبو) على آراء:

األوَ :ما ذهب إليه بعضهم مدن أنده يوضدع علديهم قلدم التهليدف رأسداً ،ولهدن هداا املعدىن خمدالف لظداهر الرًدع ًإنده إمندا

يهون بعد الوضع ،وال يطل على الدًع أنه رًع ،وال على عدم الوضع رأساً أنه رًع إال جمازاً أو كناية.

الثننانو :مددا ذهددب إليدده السدديد الوالددد  بعددد اسددتبعاده املعددىن األول ،مددن أن الصلددم جددرى علددى الهبددار مددن نسدداء ورجددال

واسددتمر جريدده حددىت إذا بل د الصددبيان رًددع ًهددأن مصددحح التعبددري بددالرًع أن الصلددم كددان جاري داً علددى ور التهليددف حددىت إذا بل د
األطفال رًع الصلم ،وهاا املعىن وإن كان ال يزال جمازاً إذ ي به عالقة الاورة لهنه لعله أقرب من سابصهً .تأمل(.)3

الثالنث :مددا نطرحده كدرأي جديدد مدن أن قلددم التهليدف وضددع أوالً علدى ا ميددع ،مدن البددالغني والصدبيان املميدزين والداي إليدده

ت ري روايات جري الصلم كالرواية أعاله ،مث أنه رًدع هداا الصلدم عدن الصدبيان املميدزين بَّبكدة حدديث الرًدع ،وحيدث كدان حدديث
الرًددع امتناني داً دل علددى رًددع اإلل دزام خاصددة إذ ال منددة يف رًددع اإلسددتحباب الدداي بدده يسددتح الث دواب مددن دون أن ينتددب علددى
امل:الفة العصاب.
وبعبارة أخرى :حديث جري الصلم على الصي يف الثالثة ع رة يفيد جري قلدم األحهدام ا مسدة ،وأمدا حدديث الرًدع ًإنده

يرًع خصوص األحهام اإللزامية منها عنه ،ووجه ختصيصه برًعه األحهام اإللزامية ًصط ،كونه وارداً مورد االمتندان .وهلداا مزيدد
إيضاح ًانتظر.
وْلى اهلل على محمد وآله الااجرين

تتيسر مالحظة ن

الدرس على املوقع التايلm-alshirazi.com :

ٍ
وظ والْم ْو م ِ ِ
َج ٍل َم ْنن مق ٍ
َّار ِم ْن
َْبَ ْح م
قيل لإلمام الرضا  كيف أصبحتً ،صال  :أ ْ
ت بِأ َ
ت َو ِرقَابنَا َوالن م
وص َو َع َم ٍل َم ْح مف َ َ
َوَرائِنَا َوَال نَ ْد ِري َما يَن ْف َع مل بِنَا( حتف العصول :ص.)446
( )1التهايب :ج 6ص.310
( )2عوايل الآللئ :ج 3ص.525
( )3إذ انه إذا أريد :رًع عن الور كان حصيصة ،أما إذا أريد :رًع عن الصي كان جمازاً.
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