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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
()821

األجوبة عن عدم مخليّة تر ّدد المتعلق ،بإنشائه

ومحص ل اجلووواب بنوواع علووى ابوون امخواوود اوون اه املوضوووء لووه يف اواحوواع واوخبووار واحوود واملس و عم يهمووا
أيض واو واحوود وهووو ااسووبة اامووول إو املوضوووء واه الفووارإل بووني اواحوواع واوخبووار هووو يف أاوور خووار عوون الوض و
واملوضوء له واملس عم يه ،وهو القصد إذا قصد احلكاية هو إخبار وإذا قصد اواجيا هو إاحاع ،هو
 -3القصد ليس شرط الوجود ،ب هو شرط الوصف االعتباري
اقواواو لوذااما واه ذااموا قائموة
أوالو اه القصد – على هذا – ليس شرط وجو اوخبوار واواحواع أل لويس ً
بنسووبة اامووول إو املوضوووء ،ب و هووو شوورط ال لوووه والوصووا االع بووارل وهووو نواووه إاحوواع أو إخبوواراو ،كمووا يص و
قولو  ،موِباو ،أنراووز ديووداو أو عموراو والووق يف القصوود نووخ ضووار بكواووه خوباو ،نووذل يصو قولو اأنوورم ديووداو أو
عمراو والق يف القصد نخ ضار بكواه إاحاعو .أا
 -8إنشاء الفرد المردد يعود إلنشاء الفرد المعلق

ثااياو إه الفر املور يعوو إو ور ين اعلقوني ،وإاحواع الفور املعلوك كون إاحواع الفور املور كون إذ هوو اون
اصا يقه .بيااوه اه املحوهور صواة الواجوش املحوروط وهوو الوذل أبوال صواحش الفصوول بالواجوش املعلوك مو الو
قبو الوودلوو ال وجوووب وال واجووش ،وبعوودل نالوووا ا اقووك ،وااووا يف احلوويف ااووه إذا اس و طاء يف شووهر شووعباه ا و الو
وواه الوجوووب حووا ولووذا وجووش عليووه ايئووة املقووداا  ،والواجووش اس و قبا كمووا أاكوون ال فكي و بينهمووا ا و اه
الوجوووب ال يقوووم إال بالواجووش ااووه عوور قووائم بووالاخ اإذ اعنووال لووفوم اوايوواه بووه ووإذا نوواه هووو اس و قبلياو كيووا
يكوه لفوم إايااه حالياو؟ ك ان يل فم بصواة الفور املعلوك األ الواجوش املعلوك علوى حضوور أشوهر احلويف اجيوش
اه يل ووفم بصوواة الفوور املوور يف املقووام إذ ارجو ابع و أحوود هووذين الك ووابني إو بع و هووذا الك وواب اعلقواو علووى
قبول له وبع هذا الك اب اعلقاو على قبول له ،ما قبِله انهما حت ًقك بيعه.
واحلاصو ااووه ااحوأ بيو الفور ال عليقووي ابيو هووذا املعلوك علووى قبوول املحووقل ال بيعوه اطلقواو وهوو صوواي بنوواع
علووى صوواة الواجووش املعلووك ،وبعبووارة أخوور أاحووأ عوالو النسووبة املعلقووة أل اسووبة اامووول للموضوووء املعلووك حتققهووا
على قبول املحقل.
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وذلو نقولو أنوورم ديووداو إه صوولى أو رب ااووه إاجيوواب علووي لوجوووب اونورام امل ووأخر واملعلووك علووى رسووه أو
صوالاه ،ووال يقووال نيووا يكوووه اواجيوواب عليواو والوجوووب اسو قبالياو او اه اواجيوواب اووالدم لوجوووب الحوويع بو قيو

ااه عينه لكننا ااقحنال يما اضى بوجول عديدة.
واحلاصو ااووه نمووا أاكوون ال فكيو بووني الوجوووب والواجووش ،بو نمووا أاكوون ال فكيو بووني اواجيوواب والوجوووب
وال ملي و وال مل و يف ا و الوصووية ال مليكيووة إذ ال ملي و امه و ل و ال وموصى لووه بعوود املووو ونووذل ال فكي و
بووني اواجيوواب امه ونوووه الوجوووب اسو قبالياو ،أاكوون ال فكيو بووني إاحوواع بيو هووذا ووقوووء املنحووأ اعلقواو علووى قبووول
امخر أا ا. 1

 -1إنشاء الفرد المر ّدد يعود إلنشاء الفرد المخيّر
املخخ ،واوضياه اه ارجو بع و أحود هوذين الك وابني إو ابع و هوذا
ثال او اه ارج الفر املرً إو الفر ً
الك اب ،بع هذا الك اب ،ولو اه اقبو أحودوا هوذا اممووء ال فصويلي عو ِب عنوه بوذاو ال عبوخ اومجوا موا
قبِله وق  ،أو بع و هوذا الك واب ولو اه اقبلوه أو ار ضوه واقبو امخور وبع و ذاو ولو اه اقبلوه أو ار ضوه إو
األول ،وذل نمطلك الواجش ال خيوخل نخصوال الكفوارة؛ واه اعنوال أ عو هوذا ولو اه اقنوه إو امخور وأ عو
امخر ول اه اقنه إو األول.
وبعبووارة أ إل اه قولووه بع و أحوودوا هووو إاجيووا للمق ضووي لالا قووال يهووا قوود بوواء نليهمووا اق ضوواع ع والو ،ووإذا
قووال املحووقل قبلووز هووذا وقو  ،فووي ارحلووة االق ضوواع نالوووا اعوورو للبيو وابيو بووالقوة ويف ارحلووة الفعليووة املبيو
هو اا قبِله قط دبر وللباث صلة بإذه اهلل اعاو.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
يسر االحظة اص الدرب على املوق ال او m-alshirazi.com
ا ً
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ا 1لوجول انها اه هذا اجلواب ال يفي حب ً املعض بدوه ضميمة اجلواب الالحك دبر.

