المكاسب (البيع :شرائط المتعاقدين)  .................................................................اإلثنين  02ذو القعدة 4114 /ه()944

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
()569
التعبير بالرفع صحيح إذا توهم المخاطب صحة الوضع
الوجهها الحهها ع ر:ههر :ان التعبريريب بريريالرحي ريريضيً أيارياد يف املريريورل ريريب ال ابري للوضريريي والرحريريي ،وذلريريف حيمريريا إذا ريريوهم الطريرير ا خريرير
ويعّب بعدمه أو برحعه كناية عن العدم؛ حإ رن ريوهم الطر ا خر مصضً للتعبريب بتعريابب والو ريص بصريفا أو ضريدها ممريا
وضعه حينفى ر
غب ههور األلفا؛؛ أال ر ان األمر يدل على الوجوب إال انه إذا وقي ع يب احلظر أو ع يب
ال صً من لونه ،ب انه قد يوجب ر
()1
ِ
وهن )2(وكريريكلف
اصههوا ْوا وفَه ْهان َ بَاشه ْهر ْ
ومهريريه ،ي يفريريد الوجريريوب بري أحريريال ا باحريرية ،ومريرين األول قولريريه عريريا َ وإِذا َحلَ ْلههتْ ْم فَ ْ
احلال يف ورة وهم احلظر ،ويف مناهر امل ام :لو وهم ان احلائط أعمريى مريًالد حي ريال لريه لرييئ احلريائط أعمريى مريي ان العمريى والبصرير ال
يطل ان على احلائط ألهنما من املكلة وعريدمها اللتريني يطريفي حيهريا الري ال ابري حريال ي ريال احلريائط أعمريى وال ال أعمريى وال بصريب وال ال
بصب ،أو إذا ومهت امرأة ضة زواجها باحلائط مًالد حانريه يصريً هنيهريا عنريه بريال ول ال ت وجريي باحلريائط ،مريي ان أ ري التعبريب والنهريي،
لوال الوهم ،لط حىت جمازاد.
هَ أَ الْ َقلَ َهم يْه ْرفَ ْهع
ويف امل ام ،وبناء على امتناع الوضي والرحي يف حق اجملنون والنريائم والصريغ ريب املميري  ،يصريً التعبريب ب ريأ ََمها َرلِ ْم َ
َر ْن ثَََلثٍَة ...:نظراد لتوهم بعض الناس ضة وضي ال لم عليهم .حتدبر
التفريق في الصحة بين اإلن:اء واإلخبار
الوجا الثاني ر:ر :ان يفرق بني ا نطاء وا خبار ،حي ال بريان إنطرياء الرحريي باإري إذ ال كرين كليريص ريب ال ابري  ،لون االخبريار
عنريه ،وفيهها :ان الري إذا ي يكريرين قريريابالد ي يصريً االخبريريار عنريه أيارياد ،علريى ان االخبريريار يف مًري امل ريام يسريريتل م ا نطرياء أو يالزمريريه أو هريريو
مل ومه حتدبر .هكا
وقد سبق( :نعم ،كن ال ول :بان النائم وإن ي يصلً ألن خياإب ،لكنه يصلً للبعث التعلي ي ،كما يف اجلاه  ،حريان ا نطرياء
والبعث يف شأنه متض ريق لكرين حعليتريه موقوحرية علريى علمريه ،ويف النريائم علريى ي ظتريه ،حهريو وإن ي يصريلً لل طرياب لكنريه رياي للتكليريص
التعلي ريريي ،لكنريريه مب ري ي علريريى ريريضة فكيريريف ا نطريرياء عريرين ال ريمنطأ وقريريد سريريبق مًريريه مفص ريالد حريريال نعيريريد ،ويكفريريي ان نستطريريهد لريريه بالو ريريية
التمليكية ،اليت)(.)3
وم يد التض يق يف ضمن البضث الكالمي ا يت.
العَلمة الحلي :وجو المكلف شرط التكليف
وهو مث هام ومعمق ن وم حيه بالتطبيف بني علم الكالم وعلريم الف ريه حيريث نرير ان هريكا النريوع مرين التطريبيف يًريرم كريال العلمريني
إثراءد كبباد إذ انه يتكف بن أم طوير يف مباحث اال ول والف ه ليستًمر يف علم الكالم ،وبالعكئ.
( )1سورة املائدة :ا ية .2
( )2سورة الب رة :ا ية .181
( )3الدرس (.)868
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فنقهو ::قريال العالمريرية احللريي (احلسرين بريرين املطهرير)  يف هنري احلريريق وكطريص الصريدق( :ذهبريريت ا ماميرية إ أن شريرائط التكليريريص
ستة:
األول :وجول املكل ص ،المتناع كليص املعدوم ،حإن الارورة قاضية ب بً أمر اجلمال ،وهو إ ا نسريان أقريرب مرين املعريدوم ،وقريبً
أمريرير الرج ري عبيريريدا يريريريد أن يطريريفيهم ،وهريريو يف من لريريه وحريريد  ،وي ريريول :يريريا سريرياي ،قريريم ،ويريريا ريريا ك ري  ،يع ري رد ك ري عاق ري سريريفيها ،وهريريو إ
ا نسان املوجول أقرب.
وخالفت األشاعرة يف ذلف ،حجوزوا كليص املعدوم ،وخماإبته،
()1
هاُ ا ْربْه ه ْدوا َرب ْك ه ْهم ،)2(وال ش ري ن هنريرياو ،وي ريريول :إِن هها أ َْر َسه هلْنَا
وا خبريريار عن ريريه حي ريريول اهلل ع ريريا يف األزل :يَهها أَياه َ هها الن ه ْ
وحا ،)3(وال نوح هناو ،وهك مكابرة يف الارورة..
نْ ً
الًاين :كون املكلص عاقال ،حال يصً كليص الرضيي ،وال اجملنون املطلق.
وخالفت األشاعرة يف ذلف ،وجوزوا كليص هؤالء(.)4
حلينظر العاق ه حيكم ع له :بأن يؤاخك املولول حال والل ه بالصالة ،و ركها ،و رو الصوم ،واحل  ،والكاة؟ وه يصً مؤاخكة
اجملنون املطبق على ذلف؟)(.)8
أقههو ::مبريريك كريريالم االشريريعرم باإ ري لون شريريف حيريريث ريريار إ قريريدم إرال ريريه وكالمريريه عريريا وكونريريه يف األزل ،لبداهريرية ان كالمريريه حع ري
والفع متجدل بالكا حال يع قدمه ،كما يستل م قوهلم عدل ال دماء إ ب ذلف من الاذير ،وا رالة ليست من فا الكا
ب من فا الفع ولكا ً ان ي ال :أرال وي يرل وال ي ال علم وي يعلم وقدر وي ي در.
المناق:ة :ال يصح خواب شخص المعدوم ويصح خواب الكلي وبنحو القضية الحقيقية
لكن االستدالل الكم إرحه العالمة احللي ههنا على اشفاي وجول املكلص وكونه عاقالد ،بظاهر ب ام أيااد حريان قولريه( :وقريبً
أمريرير الرج ري عبيريريدا يريريريد أن يطريريفيهم ،وهريريو يف من لريريه وحريريد  ،وي ريريول :يريريا سريرياي ،قريريم ،ويريريا ريريا ك ري  ،يعريريد ك ري عاق ري سريريفيها ،وهريريو إ
ا نسريان املوجريول أقريرب) وذلريريف للفريرق بريني ال اريريية الط صريية وكريكلف اهارجيريرية مرين جهرية وبريريني ال اريية احل ي يرية ،حريإن قريول الرجري (يريريا
ساي ..قريم) يف مفريرو مًالريه قبرييً ع ريالد وعرحرياد ،وهريو مرين لائريرة ال اريية الط صريية كمريا انريه ي ريبً نظريب يف امل ريام بريان ي ريال( :يريا نريائم
اقريريض ريريلوا ف مريريىت اسريريتي ظت أو يريريا نريريائم إذا اسريريتي ظت حيجريريب عليريريف قاريرياء الصريريالة) لكريرين وجيريريه احلكريريم واهطريرياب بنضريريو ال اريريية
ب علريى
احل ي ية ال إشكال حيه ب هو سبة الع الء وليدهنم ،وذلف بان ي ول مًالد (النائم مكلص بال ااء) والسبب :ا رن احلكريم ري ر
الكلي الطبيعي حمىت حت ق أو علم به املكلص ثبت حمموله له ،ويف مًال العبد ال يصً اهطاب الط صي لكنه يصً ان يصريدر أمريراد
عامرياد حي ريريول :كري عبريريد ا ن أو يف آ األيريريام مكلريريص بريريان يأكري إعامريريه رأس السريرياعة السالسريرية لريريب عليريريه ان ينطلريريق إ العمري
( )1وقد قالوا :إن اهلل عا أرال بإرالة أزلية قد ة ،متعل ة جبميريي املريرالا  ،ومنهريا التكليريص ،وأحعريال العبريال .وقريالوا أياريا :إنريه مريأمور ومنهريي يف
األزل ،وبا فاق املسلمني واملليني :أن املكلفني وامل اإبني ي يكونوا يف األزل.
( )2سورة الب رة :ا ية .21
( )3سورة نوح :ا ية .1
( )4و قوهلم هكا مبنت على ما ذهبوا إليه من جواز التكليص مبا ال يطاق.
( )8العالمة احللي ،هن احلق وكطص الصدق ،لار الكتاب اللبناين ري ببو  :ج 1ص.138-134
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رأس الساعة السابعة مًالد.
الفرق بين الخواب ال:فوع والكتبي
إضاحة إ ذلف ،حان مريا ذكرير  مرين املًريال قبرييً ألنريه ال فريرة حيريه أبريداد وال كرين ان يًمرير أ ريالد مريالام الرجري وحريد يف الغرحرية
ومالام خياإب عبد (املست بلي) الكم ال يسمعه بوجه بان يفع ككا ،ولكن ليئ األمر ككلف يف خطاب ك ائب أو معدوم حانه
يصً خطابه بنضو آخر كأن يكتريب علريى اجلريدار أمريراد عامرياد هكريكا( :كري عبريد لريب عليريه يف السرياعة السالسرية يوميرياد كريكا )...حريان
الكين سيطفيهم داد إذا جاءوا للدار ووجدوا العبارة كان عليهم االمتًال.
واحلا  :ان قبً ما مًر به إمنا هو لعريدم و ريوله إلرييهم ال لكريوهنم ريائبني حريني األمرير ،ولريكا ريً حيمريا مًرلنريا بريه إذ عنريدما أحرزنريا
ا يصال املست بلي ً التكليص من ا ن..
صحة الخواب التعليقي
هَين
هاُ ...يها أَياه َ ها ال َ
وذلك كله عبارة أخر عن ضة التكليص التعلي ي الكم سلص ذكر  ،ويف قوله عريا  :يَا أَياه َ ا الن ْ
آمنْههوا ...ليسريريت ال اريريية ش صريريية لتمتنريريي وال اهطريرياب ممريريا ال يص ري  ،ليلغريريو ب ري هريريي مل ريرياة بنضريريو ال اريريية احل ي يريرية بنضريريو ي تاريريي
َ
الو ول؛ ولكا نر ضة اهطاب لألجيال ال المرية بطريك عريام لون اهطرياب الط صريي ألحريدهم ،ولريكا دريد قولريه  :أ ِ
ْوصهي ْك َما
ِ
َدع وأ َْهلِي ومن بهلَغَاْ كِتَهابِي بِتَه ْقهوا الل ِها ونَِْ ِهم أَمه ِرْكم وص َهَل ِت َذ ِ
ِ
ت
َ َجهد ْك َما  يَه ْق ْ
اي بَه ْيهنِ ْك ْم فَهِ ني َس ِهم ْع ْ
هوَ :
ْ َْ َ
ََ ْ َ
َو َجم َ
ص َهَل ْ
َ
يع َول َ
َ
ضل ِمن َرام ِة الص ََلةِ والصي ِام اللاَ اللاَ فِي ْاْلَيهتَ ِام فَ ََل تْ ِغباوا أَفْهو َاه ْ م وَال ي ِ
ِ
ض َرتِ ْك ْم
ضيعْوا بِ َح ْ
ْ
َ َ
َ َْ َ
ذَاي الْبَه ْي ِن أَفْ َ ْ ْ
ا :ي ِ
ِ
ِ ِ ِ
وصهي بِ ِ ْهم َحتها أَنَهنها أَنهاْ َسهيْه َورثهْ ْ ْم َواللهاَ اللهاَ فِهي الْ ْق ْهرآ ِ َال يَ ْسهبِ ْق ْك ْم
َواللاَ اللاَ فهي جي َهران ْك ْم فَهِ نه ْ ْم َوصهيةْ نَبِهي ْك ْم َمها َي َ ْ
بِال َْعم ِل بِ ِا غَْيهرْكم واللاَ اللاَ فِي الص ََلةِ فَِ نه َ ا َرمو ْ ِ ينِ ْكم واللاَ اللاَ فِي به ْي ِ
َ َرب ْك ْم َال تْ َخلاوُْ َما بَِقيتْ ْم فَِ ناْ إِ ْ تْه ِر َ لَ ْهم تْهنَهاأَ ْروا
َ
َْ
ْ
ْ َْ
َ
ْسهنَتِ ْكم فِهي سهبِ ِ ِ
ْج ها ِ بِهََموالِ ْكم وأَنْه ْف ِسه ْكم وأَل ِ
ِ ِ
اص ِهل َوالتبَهاذْ َِ :وإِيها ْك ْم َوالته َدابْه َر َوالته َقهاطْ َع َال
يل اللها َو َرلَ ْهي ْك ْم بِالته َو ْ
َ
ْ
َْ
َواللاَ اللاَ في ال َ ْ َ ْ َ
()1
ِ
ِ
اب لَ ْك ْم
تَه ْته ْرْكوا ْاْل َْم َر بِال َْم ْع ْروف َوالنه ْ َي َر ِن ال ْْم ْن َك ِر فَهيْه َولا َرلَْي ْك ْم ش َر ْارْك ْم ثْم تَ ْدرْو َ فَ ََل يْ ْستَ َج ْ
وعلريريى أم حانريريه ال يصريريً ان خياإريريب الرجري حفيريريد ريريب املولريريول شريريفوياد بريري(يا حفيريريدم أحعري كريريكا) لكنريريه يصريريً ان خياإبريريه كتابيرياد بريريان
يكتب له رسالة هبكا النضو (ان حالن اكتريب هريك الرسريالة لكريي صري إ حفيريدم بعريد ممريايت حريأقول لريه :يريا حريالن برين حريالن إذا رأيريت
رساليت هكا حاحع ككا) كمريا يصريً ان خياإريب جممريوع ال ريالمني بنضريو ال اريية احل ي يرية أيارياد (أو اهارجيرية علريى فسريب آخرير) حي ريول:
أحفالم وأحفالهم إ يوم الظهور املبارو مكلفون بان يصلوا ركعتني يف هك الدار اليت وقفتها هلم مطروإاد انتفاعهم منها بكلف).
تحقيق في القضية الحقيقية ومصحح خواب المعدوم
ومزي ههد التض ي ريريق والتعم ريريق يف م ريريا ذكرن ريريا يظه ريرير ب ريريالتعمق يف ن ريريوع جدي ريريد م ريرين احل ي ريرية االلعائي ريرية ،و وض ريرييضه :ان مص ريريضً ال ا ريريية
احل ي ية ،واهطاب عّب الكتاب يف ال اية الط صية ،هو التصر يف عاي االعتبار بنضو احل ي ة االلعائية والوجول التن يلي ،أم إن
كلي ريريص املوج ريريول للمع ريريدوم واالجي ريريال ال الم ريرية وخماإبت ريريه هل ريريم ،ريريضيً ،ع الئ ريريي وواق ريريي ،ومص ريريضضه ه ريريو التن يري ري واالحري ريفا واحل ي ريرية
االلعائية.
والحقيقة االلعائية كن ان تصور بًالثة أحناء:
 -4تنزيل المعدومين منزلة الموجو ين
( )1هن البال ة :الكتاب .41
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النحههو اْلو ::ان يفريريف ا مريرير املكلريريص كاحريرية املعريريدومني ممريرين سريرييوجد يف املسريريت ب  ،موجريريولين أمامريريه يف احلريريال احلاضريرير حي ريرياإبهم
ح ي ريةد ،نظريريب احل ي ريرية االلعائيريرية للسريريكاكي حيريريث يتصريرير يف األمريرير التكريريوي ح ي ريرية لكريرين يف عريرياي اعتبريريار بريريان يعتريريّب يف عريرياي التن يري
واالحفا األسد أوسي لائرة من املففس والرج الطجاع حإذا قريال :زيريد أسريد أو الرجري الطريجاع أسريد ،كريان االسريتعمال اسريتعماالد يف
األسريد ح ي ريرية (بعريد ان صريرير كوينرياد – اعتبريرياراد حيريريه) حاالسريتعمال متفريريرع الحريق ،وكريريكا لريريو احريف الرجري الطريجاع لاخريالد ،نري يالد ،يف
عاي األسول حانه يصً ٍ
حينئك إإالق األسد عليه ح ي ة.
ال يقا ::احفا املعدوم موجولاد وهم؟
إذ يقا ::كال ب هو اعتبار ع الئي ،وحرق بينهما كبب ولريكا كريان اعتبارهريا زوجريةد بالع ريد ريضيضاد ر ريم انريه لرييئ بظرياهر إال ومهرياد،
كن الفرق أ رن ما بك الع الء على اعتبار خيرج عن كونه جمرل وهم
وككا اعتبار الن ول الورقية ذا قيمة عالل قيمة الكهب حانه وهم ل ر
إ كونه اعتباراد.
 -0ارتبار نفسا موجو اً في المستقبل مع م
النحو الثاني :عكئ األول ،بان يفف نفسه موجولاد يف املست ب مي ك جيري ٍ جيري ٍ  ،والفريرق بريني النضريوين :ان األول يتصرير
حيهم حين لهم إ عامله والًاين يتصر يف نفسه حين لها إ عاي املست ب .
 -4إقامة جسر بين الحاضر والمستقبل
النحو الثالث :ال هكا وال ذاو ،ب يب ي ك رالد من امل اإب وامل اإب يف هرحه :هكا يف املست ب وذاو يف احلاضر ،ولكنريه ي رييم
جسراد رابطاد بني العاملني ،احفاضياد.
وهكا الًالث هو األقرب لإلإالقا العرحية ولفهمهم لل اية.
وأما ما هو اجلسر الرابط؟ حانه يوضضه املًال األسبق حيث انه قد الكتابة واملكتوب مًالد ،ولكا ي يصً ان ي ريول :يريا سرياي أحعري
ككا وهو يف الغرحة وحريد  ،إذ ال جسرير رابريط إال الكريالم الفرياين ،والفرياين ال يصريلً رابطرياد ،ويف امل ابري يصريً ان يكتريب :علريى سرياي ان
يفع ككا ويعلر ه على اجلدار ،حإذا اشفا ورأ عبد املكتوب وجب عليه االمتًال ،ألن اجلسر الرابط هريو املكتريوب علريى الريورق وهريو
ثابت ممتد من اليوم وهو زمن اهطاب إ املست ب ال ريب والبعيد.
توجيا كَلم العَلمة الحلي
وجه كالم العالمة احللي يف قوله( :ذهبت ا مامية إ أن شرائط التكليص ستة) بانه ي صد ان شرائط التكليص
ولكن يمكن ان ن ر
الفعلريريي ،وليسريريت الطريرائط الريرييت ذكرهريريا شريرائط للتكليريريص التعلي ريريي ،وقولريريه (األول :وجريريول املكلريريص) يريريريد انريريه شريريري التكليريريص الفعلريريي ،ال
شري التكليص التعلي ي املست بلي ،حبه يندحي ا شكال عنه  كما به جر ن يً كيفية صضيً التكليص التعلي ي يف يَا أَياه َ ا
اُ ا ْربْ ْدوا َرب ْك ْم و كليص النائم واجملنون علي ياد ..حتأم
الن ْ
وصلا اهلل رلا محمد وآلا الواهرين
تيسر مالحظة نن الدرس على املوقي التا m-alshirazi.com :
ر

َْ َم َع ْ ن ،إِ أَ ْغنَا ال ِْغنَا ال َْع ْق ْل،
اح َف ْ
ظ َرني أ َْربَعاً َوأ َْربَعاًَ :ال يَ ْ
ض ار َ َما َر ِمل َ
قال أمب املؤمنني  البنه احلسن  :يَا بْهنَي ْ
وأَ ْكبهر الْ َف ْق ِر الْحم ْق ،وأَوحش الْوح َ ِ
سِ
ب ْح ْس ْن الْ ْخلْ ِق...
ْْ َ ْ َ َ َ ْ
بَ ،وأَ ْك َرَم ال َ
:ة الْعْ ْج ْ
َ ََ
ْح َ
(هن البال ة :احلكمة .)38
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