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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملني ،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
حبث تطبيقي:

()212

إذا عرفت ذلك( )1سيتضح لك مقتضى التحقيق يف كثري من العناوين املاضية وغريىا بوجو أدق مما مضى ،وموجز القول فيها والثمرة:
الكناية

أوالً :الكناية ،فان الـ ُم َك ِّن بـ(زيد كثري الرمـاد) عـن كرمـو ،اترًة تكـون لـو اارادة االسـتعمالية يعنييهـا أو احـداا يف املعـو املوضـو لـو،

واترة ال تكـون :فــاألول كمــا لــو قصـد ،إضــافة إا الكــرم ،إلقــاك معــو كثـرة الرمــاد يف ذىــن الطــر اهخـر وامتقا ــو فيــو وتفهيمــو والثــا :
كما لو مل يتخذ ىذا اللفظ إال للعبور إا الكرم ابن مل يرد إلقاك معو كثرة الرماد يف ذىن الطر اهخـر وتفهيمـو ا السـامي أيضـاً علـى
قسمني فامو اترة يعا ر غالباً أو حىت أحياانً من يكون كرمو الزماً لكثرة الرماد يف داره فامو ٍ
حينئذ ينتقش يف ذىنـو كثـرة الرمـاد وينتقـه منـو
إا الكــرم ،واترة مل يعا ــر ومل يــر أحــداً كــذلك كمــا يف املــدن غالبـاً فامــو حــني يســمي ىــذه اللفظــة فامــو يعـ مــن الملــة إا الكــرم دون ان
يتصور الرماد وكثرتو
ولكن قد جياب ابلفرق بني التصور التفصيلي واامجايل وان اامجايل متحقق فتأمه
اهلزل واملزاح

اثنيااً :اهلــازل واملمــازح واملســتهزف ،فــان الظــاىر امــو تتحقــق يف كــه مــنهم اارادة االســتعمالية يعنييهــا ،دون الِ ّديّـة ،إذ الفــرض امــو يريــد

اهلـزل أو املـزاح مـي الطـر اهخـر وال يكـون ذلـك إال إبلقـاك معاميهـا يف ذىنــو وإرادة تفهيمـو لكنـو ال يريـد املـدلول عـن جـ ّد ،كمـا لـو قــال:
سأعطيك ألف دينار مزاحاً فان االستعمالية يعنييها موجودة دون الدية
والفرق بني الثالثة ان املزاح مطايبة ،واالستهزاك تنقيص ،واهلزل عبث وال يتوقف على كومو تنقيصاً كما تقول مسرحية ىزلية
الغلط

اثلثاً :الغالط ،فامو ال إرادة استعمالية لديو ،يعنييها
املشرتك اللفظي

رابعاً :املشرتك اللفظي ،فان من يستعمه املشرتك اللفظي مي القرينة املعيِّنة فامو يريد معناه الـذي عينتـو القرينـة ،ابارادتـني االسـتعمالية
والِ ّديّة ،لكنو ال يريد سائر املعا ابلِ ّديّة وال ابالستعمالية اما الِ ّديّة فلوضوح امو ال يريد جبئن بعني قاصداً الذىب معيناً إايه ابلقرينة ان
جييئو ابلنبي والاسوس وعني الركبـة ا ،،وامـا االسـتعمالية فكـذلك إذ ال يريـد – عـادة – سـائر املعـا ابالسـتعمالية ،يعنييهـا إذ ال يريـد
إلقاك كه تلك املعا يف ذىن السامي وتفهيمو اها ،وإاما قلنا – عادة – ألن لو ان يفعه ذلك وألمو قد حيدث لكنو اندر
التايل لآلية على احلكاية

خامساً :ان القارف لقولو تعاا (أ َََن َربُّ ُك ُم ْاْلَ ْعلَى)( )2و بهو فهه ىو مريد هلا ابلدية أو حـىت ابالسـتعماليةا الـواب ىـو امـو خيتلـف
ت عــن ىــذا العــا َمل ،فمــادام يف عــامل احلكايــة (كومــو حاكيـاً عــن فرعــون قولــو ىــذا ،فــان اارادة االســتعمالية
حـال عــا َمل احلكايــة عمــا لــو ُجـِّرَد ْ
وجديَةٌ ،واالستعمالية تفسر اترة ابلتفهيمية وأخرى ابالقائية
( )1ان اارادة استعماليةٌ َ
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يعنييها متحققة وكذا الدية إذ اهنا حكاية عنو وىـو كـان جـاداً يف دعـواه ذلـك( )1ومل يكـن ممازحـاً هلـم مـثالً ،وأمـا خـارج عـامل احلكايـة فـان
من قال ىذه اللفظة فال يريدىا ابلدية قطعاً (إال لو كان ،ال مسح هللا ممن يقول بوحدة املوجود) وامـا االسـتعمالية (إرادة إلقـاك ىـذا املعـو
ابللفظ أو التفهيم) فيختلف حسب كومو ِّ
ممرانً أو معلِّماً أو غري ذلك ،مما يتضح مما سبق
الكاذب والشاك

سادساً :الكاذب

سابعاً :الشاك
أما الكاذب ،فامو إذا قال (جاك زيد) مثالً فـان اارادة االسـتعمالية يعنييهـا متحققـة فيـو واارادة الديـة أيضـاً إذ الكـذب ىـو ااخبـار
املطابق للواقي ففرقو عن الصدق يف املطابقة وعدمها ال يف اارادة الدية ،به لو مل يكن ما ألقاه ابللفظ ِج ّداً ابن كان مستعلِماً أو ُمما ِزحاً
ففي صدق الكذب عليو مقاش ،لعلو أييت إبذن هللا تعاا
اما الشاك ،فليست لو إرادة جدية ولكن لو( )2إرادة استعمالية يعنييها ،وىهنا فرو :
هل شهادة الشاك تدخله اإلسالم؟

اْلول :ىه هادة الشاك تدخلو يف ااسالما فلو كان اكاً ابلوحدامية أو النبـوة فقـال :هللا واحـد أحـد أو قـال دمحم املصـطفى رسـول
هللا أو تشــهد بــذلك – والشــهادة إمشــاك – فهــه يــدخه يف ااســالم بــذلكا أي ىــه ااســالم الــذي ىــو تشــهد الشــهادتني قــائم ابارادة
الِ ّديّة أو تكفي االستعماليةا ومن صور ذلك ما لو أراد الزواج ببوذية مثالً فطلب إليها ان تتشهد ابلشهادتني كي حتـه لـو وكامـت ـاكة
فشهدت فهه حته لوا وذلك بعد الفراغ عن اهنا لو كامت مذعنة ابلعدم فتشهدت فاهنا لقلقة لسان غري انفعة
هل اإلقرار مع الشك يؤخذ به؟

ِ
أقر فادعى بعدىا امو كـان ـاكاً فامـو ال
الثاين :ىه ااقرار مي الشك ،مما يُ َلزم بو الـ ُمقّرا والكالم عن عا َمل الثبوت ال ااثبات فامو لو ّ

يقبه كما ال يقبه لو ادعى امو كان غالطاً أو مضطراً إال لو أقام الدليه ،فالفرض فيما لو علم امو اك فهه يؤخذ إبقـرارها أي ىـه املـدار
اارادة الدية أو تكفي االستعماليةا
هل إنشاء البيع مع الشك َنفذ؟

الثالث - :وىو موضي البحث وما ذكر قبلو كان لتعميم فائدتـو لعلـم الكـالم وغـريه – لـو قـال بعـت الكتـاب بـدينار ،وكـان ـا ّكاً يف
حت ّقـق اامشــاك اهــذا اللفــظ فهــه ىــو بيــي أو الا قــد يقــال ال ألن اامشــاك إجيــاد وااجيــاد غــري ممكــن مــي الشــك أي ابامشــاك ــاكاً يف امــو
يوجد بو البيي أو الا وقد جياب ابن الشك إن كان خمالً فهو خمـه ابلتحقـق والوجـود ال ابملاىيـة أو املفهـوم ،وعليـو :فمفهـوم البيـي متحقـق
اهُ الْبَا ْي َاع)()3ا فهـه ذلـك كـذلكي سـيأيت إبذن هللا تعـاا حتقيقـو
َحال ّ
بقولو بعت وإن كان اكاً ،فـذذا حتقـق مفهومـو فيتمسـك لنفـوذه ب ـ(أ َ
عند مناقشتنا للشيخ يف ىذه املسألة
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
اع ٍظ ِمن نَا ْف ِس ِه وقَاب ٍ ِ
اه َعز وجل وو ِ
يق ِمن ِ
ِ
ِ
ص ُحهُ))
ول ِم ْن يَا ْن َ
َ ُ
ْ
قال اامام دمحم الواد عليو السالم(( :ال ُْم ْؤم ُن ََْيتَ ُ
َ َ ََ
اج إِ ََل تَا ْوف ٍ َ
حتف العقول عن آل الرسول صلى هللا عليو والو وسلم :ص454

( )1والِ ّد غري الصدق فيجتمي مي الكذب
( )2مطلقاً أو يف الملة فتدبر
( )3سورة البقرة :آية 245

