
  (577)ه2419ربيع األول  12االحد  .......................................................................................المكاسب )البيع(

 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
(114) 

 فوائد كون اإلنشاء بعد اإلنشاء مولويا   :تتمات
ان اإلنشاااب بعااد اإلنشاااب عولااو  علااى عااا اخ نااا  وإرااااا  بناااب علااى اع ناعااه أو علااى ل وي ااه، وقااد  صاالنا ضااواب  ا : ثانيبب)سببب  

  .(1)املولو  واإلرااا  و وائد كون األعر عولوياً يف ك اب )األواعر املولوية واإلراااية(  راجع(
 نشائياً؟ واجلواب: انه قد ت صور لذلك مثار:كون األعر الثاين أو الثالث إيف  ولكن قد يسأل عن مثرة الثمرة 

 اون عا لو كان أعراً إراااياً. ،مان خمالف ه إن كان أعراً إنشائياً ه ك للموىل حمر  منها: 
ان قاعدة املالزعة بني حكم الشرع وحكام العلا) )كلماا حكام باه الشارع حكام باه العلا)، كعكساها( إحلاا هاي باني احلكماني، ومنها: 

 وقااد ال يلااال كمااا هااو احلاا ،  ه الشاارع  هااو خااث آخاار  لااد يلااال باملالزعااة )أ  كلمااا أراااد إليااه الشاارع أراااد إليااه العلاا)(أعااا عااا أراااد إلياا
 .بذلك

 .املولوية، اون اإلرااايةانه لو مل يبل ه إال األعر الثاين، الس ح  العلاب باملخالفة على ومنها: 
 .ا يف اإلراااية، كما  صلنا  يف ك اب )األواعر املولوية واإلراااية(اخ الف ارائ  احلجية يف األواعر املولوية عنهومنها: 

 .ويف بعض الثمرات السابلة تأع)   أع)
 من فوائده: إيراث االطمئنان والقطع

وقااد يكااون إلياارائ اال مونااان أو اللطااع دالاامونه أو االل ااه،  انااه إ ا أعاار عاارة واحاادة اح ماا) وجااوا قرينااة خامسببا : سااب : ) كمببا
عنفصلة وقد نسي الساعع نللهاا أو ففا) عان قريني هاا أو عان أقياة نللهاا  لام ينللهاا لاذلك أو نساي الاراو  عناه أو الاراو   ع صلة أو

عن الراو  وهكذا،  يح م) علالئياً وجواها، عكس عا لو تكرر اإلنشاب  انه إ ا كانت ععهاا مجيعااً قريناة  انن عان املسا بعد جاداً إن 
  (2)دون اللرينة اليت ععها(بنل) كا ة الرواة الرواية مل يكن عن احملال عااة ان ي

 بل كونه حجة دون األول؛ لتجرده عن محتمل القرينية المتصل
 انه يوجب  اح ف دح م) اللرينية امل ص) ة يف متام عدلوله أو يف بعاله كما إ اي  اإلنشاب األول عن احلجسل  وناليف: انه قد ي  

حم ماا) اللرينيااة علااى كاا) عدلولااه بااأن يكااون، لااو كااان قرينااة علااى ا ااالف،  ااار اً لااه عاان   ا كااانو لااك إعدلولااه كاا) يف   عاااإ :اإلمجااال
 .(4)كونه قرينة على ا الف  امل ص) واح م)إ ا كان عن قبي) ا اص، و لك بعاله يف عا إو  (3)احلليلة إىل اجملاز

ال يسل  الظاهر عن حجي ه إ  الظاهر ي عايش عع  ناليف: ان اح مال اللرينة على ا الف وإن كان اح مااًل علالئياً  انهكما 
ا االف يوجاب اال موناان أو اللطاع بالعادم و لاك ينفاع  يماا  علىاح مال ا الف، لكن تكرر اإلنشاب عع عدم العثور على اللرينة 

                                                           

 (.233راجع الدرس ) (1)
 (.233راجع الدرس ) (2)
 رام الرج) الشجاع أو احليوان املف س.كما لو قال: أكرم األسد واح ف بكلمة عل صلة جمهولة  لم يعلم اهنا )الالار  أو الشجاع(  انه ال يعلم حينوٍذ عراا  إك  (3)
ان يكون خا اً نا ياً أو عثب اً كما لو قال: )أكرم العلماب( مث ألص  به لفظاً ال يعلام اناه قاال: )خا اة اللمياني( عثاًل للجه) ب فصي) ألفاظه مما حي م) ععه  (4)

 أو قال: )باس ثناب اللميني(.
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ه يف الظااهر أو ير اع الاذ  هاو ظااهر،  ي لادم علياه وي صارف ب ك ا هينفع يف بااب ال عاارإ إ  يكاون هاذا كاالنن بالنسابة إىل ععارضا
 ال العكس. ،اليد عنه

سال  للظااهر عان حجي اه،  ان ا تكارر اإلنشااب وكاان الثااين جمارااً عان حم ما) اللرينياة كاان هاو احلجاة عواحلا ): ان حم م) اللرينية امل صا) 
 ه، عنفص) بالنسبة لإلنشاب الثاين.امل مسك به اون اإلنشاب األول وال يسر  إمجال األول لإلنشاب الثاين ألن حم م) اللرينية امل ص) ب

 بين اإلنشاء بعد اإلنشاء واإلخبار بعد اإلنشاء
خباار بعاد اإلنشااب هاو األظهار خبار بعد اإلنشاب باالظهرية أو العكس بان يكون اإلمث إن اإلنشاب بعد اإلنشاب قد ي ميز على اإل

خبااار هااو األرجاا   مااثاًل: لااو ورا انااه قااال: )أكاارم ر بعااد اإلخبااالااذا يكااون اإلنشاااب بعااد اإلنشاااب تااارة هااو األرجاا  وأخاار  يكااون اإل
عارة أخار   األولالعلماب( وورا انه قاال: )واوز إكارام العلمااب(  اهنماا ع عارضاان وال اظهرياة ألحادقا علاى امخار، عكاس عاا لاو ورا 

ظااهر يف اإلباحاة  يحما) علاى اجلاواز  واوز عا أ ،أوجب إكرام العلماب أو قال إكرام العلماب واجب  انه نن عليه السالمبصي ة انه 
 باملعىن األعم.   أع) هذا.

 األدلة على وضع األلفاظ للصحيح من المعامالت
 :(1)اس دل الشهيدان على وضع ألفاظ املعاعالت للصحي  بأالة أربعةوقد 

 التبادر
حي  عنااه ال الفاسااد حاال انااه لااو  ساار  بااه ال باااار إ  ي باااار عاان حاااب لفااش البيااع وعشاا لاته كبعاات  وباااع وسااأبيع، الصااالببدليل األول: 

 وسيأيت. –الس  رب الناس، وال خيفى ان ال باار الي) على وضعه ل ة للصحي  وعر اً، لكنه ال يس دل به على وضعه للصحي  ارعاً 
 اإلقرار

 )اإلقرار(.الدليل الثاني: 
املسالك على أن  علد البيع وفري  عن العلوا حليلة عن  ((ك اب اليمني))قال الشيخ يف املكاسب )مث  إن  الشهيد الثاين نن  يف 

ا) اإلقارار باه علياه، حال لاو  يف الصحي ، جماز يف الفاساد  لوجاوا خاواص  احلليلاة واجملااز، كال بااار و اح ة السالب. قاال: وعلان مث     
دقا ك ااري  عاان األلفاااظ املشاا كة، اا عااى إرااة الفاسااد مل يساامع إمجاعاااً، ولااو كااان عشاا كاً بااني الصااحي  والفاسااد للباا) تفسااري  بأحاا

 .(3)وسيأيت إيالاح متام كلماته مث املناقشة يف بعالها بن ن اهلل تعاىل (2)(وانلساعه إىل الصحي  والفاسد أعم  عن احلليلة، ان هى
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ِبِه َمْحُجوٌب َعِن السََّماِء َحتَّى ُيَصلَّى َعَلى ُمَحمٍَّد َو آِل ُكلُّ ُدَعاٍء يُْدَعى اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ))قال:  عليه السالمعن أيب عبد اهلل 

                                                           

 .وهناك أالة أخر  س أيت بن ن اهلل تعاىل (1)
 .11ص 3الشيخ عرتالى االنصار ، ك اب املكاسب، الناار: ترائ الشيخ األعظم، ج (2)
اعاهاا زياد واهناا علكاه  لاو وال بأس باإلاارة إىل عسألة نا عة اس طراااً وهي انه لو باع علي اار  لزيد عثاًل مث اا اها عنه أو وهبها زيد له أو ابه  لاك، مث ا (3)

 باعها لزيد مث اا اها عنه انللب عادعياً إ  إقارار  علاى نفساه جاائز  يثبات بيعاه لزياد مث قولاه اناه ااا اها عناه إاعااًب   لاع علياه ع وناةأقر علي يف احملكمة بانه 
البيناة، و لاك  ك فى هبا وعلى امخارإقاعة البينة،  لو أراا ال خلن عن إلزام ا صم له بذلك  له ان يلول: ان الدار علكي ) ن ا كانت يف يد  كانت اعارة ي  

 عدعيان.  هماعن فري ان يكون إقرار  بالبيع مث الشراب، عليه( وإن مل تكن يد أحدقا عليه  كفى يف كون زيد عدعياً اعوا  انه اا اها عنه، وإال 
وإن كااان حملاااً، كمااا ال وااوز لااه تع عااة   ائاادة أخاار :  هااب الكثااري عاان األعااالم انااه ال وااوز لللاضااي أن يراااد أحااد الطاار ني إىل عااا  يااه نفعااه )كمااا  يمااا  كرنااا (

 الشاهد.
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 .413ص 2الكايف: ج ((ُمَحمَّدٍ 


