تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت اهلل سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی

(دامت برکاته)

سال تحظیلی1392-93
جلسِی شاًضدّن؛ سِشٌثِ 1392/7/320
تمسک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل
حمَقِ هَسد پزیشش عمالء هاًٌذ حك تحجیش ،1خیاس ششؽ ،2خیاس غثي ٍ ّش حمی کِ عمالء آى سا تِ
عٌَاى حك دس هیاى خَد پزیشفتِاًذ ـ چِ حمَلی کِ عمالء خَد اختشاع کشدُ ٍ هَسد اهؼاء شاسع لشاس گشفتِ
یا حمَلی کِ شاسع اختشاع کشدُ ٍ عمالء آى سا دس هیاى خَد پزیشفتِاًذ ـ دس طَستی کِ عشفاً لاتلیت ًمل تِ
ٍسیلِی ًَاللی هاًٌذ تیعّ ،ثِ ،طلح ٍ  ...داشتِ تاشذ ،آیا هیتَاى تا توسک تِ عوَهاتی هاًٌذ إٍَٔفَُا
بِالْعٔقَُدِ

3

،

أَحٓلَّ اللَِّٔ الْبٓيٕعٓ

4

،

تِجٓارًٓٓ عٓيْ تَزَاضٍ « ،5الصُّلْحٔ جٓائِزٌ بٓيٕيَ الْؤسٕلِوِييَ»« ،6الْؤؤْهٌَُِىَ عٌِْدٓ شُزٍُطِِْنٕ»ٍ 1

 .1اگط شرظٖ ظه٘ي هَاتٖ ضا همسهٔ لٞح٘بء تحز٘ط وٌس ػطف ٍ ػم٠ء اٍ ضا أحك اظ زٗگطاى ثِ ئح٘بء آى ظه٘ي هٖزاًٌس .الجتِ سنٌ چن٘ي
وطزى ثِ ػٌَاى ػ٠هت است ٍ زض ظهبىّبٕ هرتلف هوىي است تفبٍت زاشتِ ثبشس.
 .2اٗيوِ ثبٗغ ٗب هشتطٕ تَسؾ شطؽ ثطإ ذَز ذ٘بض فسد لطاض زّس ،هَضز پصٗطش ػم٠ء است.
 .3سَضُٕ هجبضوِ هبئسُ ،إِٓٗٓٗ :1ب أَْٜٗٓب الَّصٗٙيَ آهٌَُٓا إٍَٔفَُا بِالْعٔقَُدِ أُحٙلَّتٕ لَىُنٕ ثِْٓ٘وُٓٔ الْأًَْؼٓبمِ ئِ َّٟهٓب ٗٔتْلَ ٢ػٓلَٕ٘ىُنٕ غَٕ٘طَ هٔحٙلِّٖ الظٕ٘ٛس ٍٓ ٙأًَْتُنٕ حٔنطُمٗ ئِىَّ
اللَِّٓ ٗٓحٕىُنٔ هٓب ٗٔطِٗسٔ
 .4سَضُٕ هجبضوِ ثمطُ ،إِٓٗ :275الَّصٗٙيَ ٗٓأْوُلَُىَ الطِّثٓب ٓٗ َٟمَُهَٔىَ ئِ َّٟوَوٓب ٗٓمَُمٔ الَّصٓٗ ٕٙتَرَجٛـُِٔ الشَّٕ٘ـَبىُ هٙيَ الْوٓسِّ شلٙهٓ ثِأًََّْٔنٕ لَبلَُا ئًَِّوٓب الْجٕٓ٘غٔ هٙخْنُُ
الطِّثٓب ٍٓ أَحٓلَّ اللَِّٔ الْبٓيٕعٓ ٍٓ حٓطَّمٓ الطِّثٓب فَوٓيْ رٓبءُٓٔ هَٕٓػٙظٌَٔ هٙيْ ضٓثِِّ ٙفَبًْتَْٓ ٢فَلَِٔ هٓب سٓلَفٓ ٍٓ أَهٕطُُٔ ئِلَ ٢اللَِّ ٍٓ ٙهٓيْ ػٓبزٓ فَأٍُلئٙهٓ أَطٕحٓبةٔ الٌَّبضِ ّٔنٕ فْٓ٘ٙب ذَبلٙسٍٔىَ
 .5سَضُٕ هجبضوِ ًسبء ،إِٓٗٓٗ :29ب أَْٜٗٓب الَّصٗٙيَ آهٌَُٓا  َٟتَأْوُلَُا أَهَٕٓالَىُنٕ ثٌَٕٓ٘ىُنٕ ثِبلْجٓبؿ ُِٙئِ َّٟأَىْ تَىَُىَ تِجٓارًٓٓ عٓيْ تَزَاضٍ هٌْٙىُنٕ ٍٓ  َٟتَمْتُلَُا أًَْفُسٓنىُنٕ
ئِىَّ اللَِّٓ وَبىَ ثِىُنٕ ضٓح٘ٙوبً
ٍ .6سبئُ الش٘ؼٔ ،د ،18وتبة الظلح ،ثبة ،3ح ،1ص ٍ 443الىبفٖ ،د ،5ص:259
هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓل ِّٖٙثٕيِ ئِثٕطَاّ٘ٙنٓ ػٓيْ أَثِِ٘ ٙػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓفْضِ ثٕيِ الْجٓرْتَطِِّٕ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕس ٙاللَِّٙ
ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبز ُٙٙػٓيْ ػٓل ِّٖٙثٕيِ ئِثٕطَاّ٘ٙنٓ هٙخْلَِٔ
ّ وبى ،ح ٍ 2هي ٗ ٟحؼطُ الفمِ٘ ،د ،3ص:32
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لَبلَ :الصُّلْحٔ جٓائِزٌ بٓيٕيَ الٌَّاسِ.

 ...لاتلیت ًمل ششعی سا ًیض اثثات کشد؟
فشع سؤال دس جایی است کِ دلیل تعثذی تش عذم ًمل ٍجَد ًذاشتِ ٍ هَػَع حك ،لائن تِ شخض
ری الحك یا عٌَاى خاص ًثاشذ؛ یعٌی هثل حك ٍالیت ،حك ٍطایت ،حك تَلیت یا حك هؼاجعت ًیست کِ
لائن تِ شخض ری الحك یا عٌَاى خاص تاشذ.
اهمیت بحث

ایي تحث اص اّویت تسیاس تاالیی دس فمِ تشخَسداس است؛ چشا کِ اگش توسک تِ عوَهات تشای اثثات
لاتلیات جایض تاشذ ،ساُ تشای تظحیح تسیاسی اص عمَد تاص هیشَدّ ،شچٌذ تعغ ششٍؽ آى ششعاً هَسد شک
تاشذ؛ تِ عٌَاى هثال دس شک دس اهکاى ششعی ًمل هظحف یا عثذ هسلن تِ کافش ،شک دس اهؼای ششعی
هعاهالت طثی ،شک دس هالکیت ٍ اهکاى داد ٍ ستذ شخظیت حمَلی ششعاً ٍ  ...هیتَاى تا توسک تِ
عوَهات ّوِی ایيّا سا تظحیح کشد .الثتِ تِ ششؿی کِ لاتلیت عشفی آى احشاص شذُ تاشذ.
موضع بسرگان در ایه مسأله

هحمك اطفْاًی

2

دس ایي جا ادعا کشدُ هعشٍف 3تیي فمْاء آى است کِ تا توسک تِ عوَهات هیتَاى

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ػٓل ِّٖٙثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ :لَبلَ ضٓسَٔلُ اللَِّٙ

 :الْجٌَُِّٓ٘ٔ ػٓلَ ٢الْؤسٛػ ٍٓ ٖٙالْ٘ٓو٘ٙيُ ػٓلَ ٢الْؤسٛػٓ ٢ػٓلَِٕ٘ ٍٓ ٙالصُّلْحٔ جٓائِزٌ بٓيٕيَ الْؤسٕلِوِييَ ئِلَّب طٔلْحبً أَحٓنَُّ

حٓطَاهبً إٍَٔ حٓطَّمٓ حٓلَبلًب.
ّ .1وبى ،د ،21وتبة الٌىبح ،أثَاة الوَْض ،ثبة ،22ح ،4ص ٍ 276تْصٗت اٟحىبم ،د ،7ص371
ٍٓ ػٌِْٓٔ [هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبز ُٙٙػٓيْ ػٓل ِّٖٙثٕيِ الْحٓسٓي] ػٓيْ أََٜٗةٓ ثٕيِ ًَُحٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ ٢ػٓيْ هٌْٓظَٔضٍ ثٔعُضٕدٓ ػٓيْ ػٓجٕس ٚطٓبلٙحٍ

لَنبلَ :لُلْنتٔ

لَِٔ :ئِىَّ ضٓرٔلًب هٙيْ هَٓٓال٘ٙهٓ تَعٍَٛدٓ اهٕطَأًَٓ حُن ٛؿَلَّمَْٓب فَجٓبًَتٕ ه ٌِْٔٙفَأَضٓازٓ أَىْ ٗٔطَارِؼْٓٓب فَأَثٓتٕ ػٓلَِٕ٘ ٙئِلَّب أَىْ ٗٓزٕؼَُٓ لٙلَِّ ٙػٓلَِٕ٘ ٙأَىْ لَب ٗٔـَلِّمَْٓب ٍٓ لَب ٗٓتَنعٍَٛدٓ ػٓلَْٕ٘ٓنب فَأَػٕـَبّٓنب
شَلٙهٓ حُن ٛثٓسٓا لَِٔ ف ٖٙالتَّعٍِْٗذِ ثٓؼٕسٓ شَلٙهٓ فَىَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕغٔ؟ فَمَبلَ :ثِئْسٓ هٓب طٌَٓغٓ ٍٓ هٓب وَبىَ ٗٔسٕضِِٗ ٙهٓب ٗٓمَغٔ ف ٖٙلَلْجِِ ٙثِبللَُِّٕ٘ ٍٓ الٌَّْٓبضِ لُُْ لَِٔ فَلْ٘ٓف ٙلٙلْوٓطْأَِٓ ثِشَنطْؿْٓٙب فَناِىَّ
ضٓسَٔلَ اللَِّٙ

لَبلَ :الْؤؤْهٌَُِىَ عٌِْدٓ شُزٍُطِِْنٕ.

ٍٓ ضٍٓٓأُ الْىُلٌَٕ٘ ٜٖٙػٓيْ هٔحٓوٛس ٙثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ ٢ػٓيْ هٔحٓوٛس ٙثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوٛس ٙثٕيِ ئِسٕوٓبػ َُ٘ٙثٕيِ ثٓعِٗغٍ ػٓيْ هٌْٓظَٔضٍ ثٔعُضٕدٓ ًَحَُٕٓٔ
 .2ضسبلٔ فٖ تحم٘ك الحك ٍ الحىن ،ص:52
ٍ ئى وبى هٌشأ الشه هغ المـغ ثىًَِ حمب احتوبل وًَِ سٌد حك لِ اٝثبء ػي اٟسمبؽ ٍ الٌمُ ٍ اًٟتمبل -وحك الَ -ٟٔٗفالوعزٍف أًِّ هغ
ئحطاظ المبثل٘ٔ ػطفب ٗتوسه ثاؿ٠ق زلُ٘ الظلح ،لٌفَش الظلح ػل ٢سمَؿِ ٍ ًملِ ،أٍ ثؼوَم أزلٔ اٝضث ًٟتمبلِ ٍ ،ل٘س هي التوسه ثؼوَم الؼبم
فٖ الشجْٔ الوظسال٘ٔ.
 .3زض ٗه ًگبُ اروبلٖ ثِ و٠م ثعضگبى هٖتَاى گفت :ش٘د ؿَسٖ ،اثي ازضٗس ،فبػُ آثٖ،ػ٠هِٕ حلٖ ،س٘س ػو٘سالنسٗي ػو٘نسٕ ،فرنط
الوحمم٘ي ،فبػُ همساز ،هحمك وطوٖ ،شْ٘سحبًٖ ،همسس اضزث٘لٖ ،ه٘طظإ لوٖ ،هحمك اٗطٍاًٖ  ،س٘س ٗنعزٕ

ٍ  ...ثنطإ احجنبت لبثل٘نبت ثنِ

ػوَهبت توسه وطزُاًسٍ ،لٖ روؼٖ اظ هتأذطٗي آى ضا هٌغ وطزُاًس ،هبًٌس :هحمك اضزث٘لٖ زض ظثسٓ الج٘بى ،فبػُ وبظوٖ ،طبحت حسائكٍ ،ح٘س
ثْجْبًٖ ،طبحت هفتبح الىطاهٔ ،طبحت ضٗبع ،س٘س هحوس هزبّس ،هَلٖ احوس ًطالٖ ،ش٘د حسني وبشنف الاـنبء،طنبحت رنَاّط
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ٍ . ...

(اه٘طذبًٖ)
 الر٠ف ،د ،3ص:176
ل٘س ٛطحبثٌب ًض فٖ رَاظ ئلطاع الزَاضٕ ٟ ٍ ،أػطف لْن فِ٘ فت٘ب ٍ ،الصٕ ٗمتؼِ٘ اٛطَل أًِ ػل ٢اٝثبحٔٗ ٍ ،زَظ شله سنَاء ونبى
شله هي أرٌجٖ أٍ هي شٕ ضحن لْب ٍ ،هت ٢ألطػْب هلىْب الوستمطع ثبلمطعٗ ٍ ،زَظ لِ ٍؿإّب ئى لن تىي شات ضحن هحطهٔ ٍ .ثِ لبل زاٍزٍ ،
هحوس ثي رطٗط الـجطٕ ...
زل٘لٌب :أى اٛطُ اٝثبحٔ ٍ ،الحظط ٗحتبد ال ٢زلُ٘ ٍ .أٗؼب اٛذجبض التٖ ضٍٗت فٖ رَاظ المطع ٍ الحج ػلِ٘ ػبهٔ فٖ رو٘غ اٛشن٘بء ،ئٟ
هب أذطرِ السلُ٘ ٍ .أٗؼب ضٍٕ ػي الٌجٖ طل ٢اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ اًِ لبل« :الٌبس هسلـَى ػل ٢أهَالْن» ٍ لبلٗ ٟ« :حنُ هنبل اهنطب هسنلن ئٟ
ثـ٘ت ًفس هٌِ» ٍ .قال اللِّ تعالى «إٍَٔفَُا بِالْعٔقَُدِ» ٍ القزض عقد بال خالف.

 السطائط الحبٍٕ لتحطٗط الفتبٍ ،١د ،2ص328 :
ٍ لبل ش٘رٌب أثَ رؼفط فٖ هجسَؿٔ :ث٘غ الؼظ٘ط هو٘ي ٗزؼلِ ذوطا ،هـلمب هىطٍُ ٍ ،ل٘س ثفبسس ٍ ،ث٘ؼِ هو٘ي ٗؼلنن أًّنِ ٗزؼلنِ ذونطا حنطامٟ ٍ ،
ٗجـُ الج٘غ ،لوب ضٍٕ ػي الٌجٖ ػلِ٘ الس٘٠م أًِّ لؼي الروط ٍ ثبئؼْب ٍ .وصله الحىن ف٘وي ٗج٘غ ش٘ئب ٗؼض اللِّ ثِ ،هي لتُ هإهي ،أٍ لـغ ؿطٗنك ٍ ،هنب
أشجِ شلهّ ،صا آذط و٠م ش٘رٌب فٖ هجسَؿٔ.
ٍ ّصا الصٕ ٗمَ ١ػٌسٕٛ ،ىّ الؼمس  ٟزلُ٘ ػل ٢ثـ ،ًِ٠لمَلِ ػع ٍ رُ« :إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ »ٙل٘س اًؼوبم ّصا الشطؽ الفبسنس الجبؿنُ ئل٘نِ ،هونب

ٗفسسُ ،ثُ ٗجـُ الشطؽٗ ٍ ،ظح الؼمس.
 وشف الطهَظ فٖ شطح هرتظط الٌبفغ ،د ،1ص:447
«لبل زام ظلِ» ٍ :لَ ث٘غ ٍ لو٘ب ٗرتجط ،فمَٟى ،أشجْْوب الزَاظ.
لبل الش٘ربى ٍ سلّبض :الج٘غ ثبؿُ ٍ ،تطزز فِ٘ الوتأذّط ،لبل :تحوُ الطٍاٗٔ -الَاضزٓ ثبلجـ٠ى -ػل ٢هي لن ٗشْس ؿؼوِ ٍ ٍ ٟطف الجبئغ ،فوغ ػسم
الَطف ٍ الـؼن ،فبلج٘غ ثبؿُ ،فبه٘ب هغ الَطف ٗظح٘ الج٘غ (فبلج٘غ خ ل) ٍ لىي ٗؼتجط فِ٘ هب ٗؼتجط فٖ ث٘غ ذ٘بض الطّؤٗٔ.
حن لبلٗ ٍ :وىي اى ٗمبل :اىّ الج٘غ ثبلَطفٗ ٟ ،ىَى فٖ اٛػ٘بى الوشبّسٓ الوطئ٘٘ٔ ف ٠ثس فْ٘ب هي الشّن أٍ الصٍق.
حن ألَل :همتؼ ٢اٛطُ اًؼمبز الج٘غ ٍ طحتِٗ ٍ ،إٗ٘سُ أٗؼب لَلِ تؼبل :٢إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍٓ ٙأَحَُّٓ اللِّٔ الْجٕٓ٘نغٓ فنبى ٍضزت ضٍاٗنٔ ثنبلجـ٠ى ،فل٘منُ ثنِ
(ثبلجـ٠ى خ).
 تصوطٓ الفمْبء (ؽ  -الحسٗخٔ) ،د ،14ص:392
ػمس الىفبلٔ ٗظح٘ زذَل الر٘بض فِ٘ ،فاى شطؽ الر٘بض فْ٘ب هس٘ٓ هؼٌ٘٘ٔ ،طح٘؛ لمَلِ ػلِ٘ الس٠م« :الوإهٌَى ػٌس شطٍؿْن» ٍ لَلٙنِ تؼنبل« :٢إٍَٔفُنَا
ثِبلْؼٔمَُز »ٙأهط ثبلَفبء ثبلؼمس ٍ ،ئًّوب ٍلغ الؼمس ػلّ ٢صا الشطؽ ٍ ،ل٘س هٌبف٘بً لومتؼبُ ،ووب ٌٗ ٟبفٖ غ٘طُ هي الؼمَز.
 وٌع الفَائس فٖ حُ هشى٠ت المَاػس ،د ،1ص:382
لَلِ ضحوِ اللِّ ٍ« :فٖ اشتطاؽ تمسٗن اٗٝزبة ًظط» .ألَلٍ :رِ الٌظط هي ح٘ج ئىّ اٛطُ ثمبء الوله ػل ٢هبلىِ ئلّب هغ تؼ٘٘ي السجت الوعٍُٗ ،
لن ٗخجت ػٌس تمسٗن المجَل ٍ .هي أًِّ ػٌس تمسٗوِ ػمس ٍ ،اٛطُ فِ٘ الظح٘ٔ ٍ ،لمَلِ تؼبل ٢إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز َّ ٍ ٙػبم.
 ئٗؼبح الفَائس فٖ شطح هشى٠ت المَاػس ،د ،2ص:599
لبل زام ظلِ ٍ :لَ ظٍرت الوطٗؼٔ ًفسْب فبٛلطة الظحٔ ٍ ػسم اشتطاؽ السذَل.
ألَلٍ :رِ المطة ػوَم لَلِ تؼبل ٍٓ ٢أًَْىٙحَٔا الْأَٗبه ٢هٌْٙىُنٕ ٍ ػوَم لَلِ ػع ٍ رُ إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ ٙاى الٌض اًوب ربء فٖ الصوط (ٍ  )ًِٟاوتسنبة
لَرَة الوْط ٍ الٌفمٔ لْب ٍ الٌىبح َٗ ٟرت ػلْ٘ب هب ٟثر٠ف الصوط ٗ ًِٟخجت ػلِ٘ هبٗ ٍ( ٟحتوُ) هشبضوتْوب فٖ الحىن لوشبضوتْوب فنٖ ػلتنِ ٍ
ّٖ هعاحؤ الَاضث فٖ الو٘طاث ٍ اٛطح اٍٛل ثُ ٍ ٟرِ لْصا اٟحتوبل ػٌسٕ.
 التٌم٘ح الطائغ لورتظط الشطائغ ،د ،2ص:325
ئشا ٍلف ٍ حظلت رولٔ شطائـِ ا ٟأًِ شطؽ ػَزُ الِ٘ ػٌس الحبرٔ فُْ ٗجـُ ثصله أٍ ٗىَى طح٘حب ٍ لِ شطؿِ ،لبل الوطتؼ ٢ثبلخبًٖ ٍ ،لبل
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اًِ هوب اًفطزت ثِ اٝهبهً٘ٔ ٍ .ملِ الؼ٠هٔ فٖ الورتلف ػي الوف٘س ٍ الش٘د فٖ الٌْبٗٔ ٍ المبػٖ ٍ س٠ض ٍ ،اذتبضُ ٍ احتذ لِ ثبٛطنُ ٍ ثمَلنِ تؼنبل٢
إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ ٙثمَلِ طل ٢اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن :الوإهٌَى ػٌس شطٍؿْنٗ .مَل الؼسىطٕ ػلِ٘ الس٠م :الَلَف ػل ٢حسنت هنب َٗلفْنب أّلْنب ،ضٍاُ
هحوس ثي الحسي الظفبض ػٌِ هىبتجٔ.
ربهغ الومبطس فٖ شطح المَاػس ،د ،4ص:268
لَلِ ٍ( :الحوبم رٌس ػل ٢اشىبل).
لس تمسم فٖ الحذ ػبثؾ الحوبم ٍ ،هٌشأ اٟشىبل :هي الشه فٖ أى همَل٘تِ ػل ٢هب تحتِ همَل٘ٔ الٌَع ػل ٢اٛطٌبف ،أم الزٌس ػل ٢اًٛنَاعٍ ،
الَلَف ػل ٢الصات٘بت ػعٗع ٟ ٍ ،لبؿغ هي لجُ الشطع ػلٍ ٢احس هي اٛهطٗي ٍ .ػوَم لَلِ تؼبل( ٢إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُزٗ )ٙمتؼٖ طحٔ الج٘نغ الزنبضٕ ػلن٢
ثؼغ ثجؼغ ٍ ،لَلِ ػلِ٘ الس٠م« :هب ارتوغ الحطام ٍ الح٠ل ئلّب غلت الحطام الح٠ل» ٍ الؼوُ ثبتحبز الزٌس ألطة ئل ٢اٟحت٘بؽ.
ربهغ الومبطس فٖ شطح المَاػس ،د ،5ص:45
لبل فٖ التصوطٓٗ ُّ ٍ :شتطؽ فٖ الظ٘أ اللفظ الؼطثٖ؟ اٛلطة الؼسم.
للتٗ :شىُ ،ثأى اٝؿ٠ق هحوَل ػل ٢الوتؼبضف هي الؼطثٖٛ ٍ ،ى ّصا هي الؼمَز ال٠ظهٔ ،ف٘تَلف لعٍهِ ػل ٢الؼطث٘ٔٛ ،طبلٔ الؼسم ثسًٍنًِٛ .نب
ًمَلً :وٌغ طسق الؼمس ثبلؼزو٘ٔ هغ ئهىبى الؼطث٘ٔ.
 هسبله اٛفْبم ئل ٢تٌم٘ح شطائغ اٝس٠م ،د ،3ص:322
لَلِ« :الحوبم رٌس ٍاحس .ئلد».
لس تمس٘م فٖ الحذ٘ تؼطٗف الحوبم ػل ٢اذت٠ف فِ٘ ٍ ،أىّ الفربتٖ ٍ الَضشبى هي أفطازٍُ ٍ .رِ الر٠ف ٌّب الشه٘  ٍ...ثْصا ٗحظنُ الفنطق ثن٘ي
أفطاز الحوبم ٍ أفطاز الجمط ثبلٌسجٔ ئل ٢الزبهَس ،فاًِّ لس حجت شطػب أًّْوب ًَع ٍاحس ٍ ،هي حن ٛػن٘ أحسّوب ئل ٢اٙذط فٖ العّوبٓ ٍ .ػوَم لَلنِ تؼنبل٢
إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُزٗ ٙمتؼٖ رَاظ ث٘غ ثؼؼْب ثجؼغ و٘ف وبى ئل ٢أى ٗتحمّك الوٌغ.
 هزوغ الفبئسٓ ٍ الجطّبى فٖ شطح ئضشبز اٛشّبى ،د ،8ص:165
لَلِٗ ٍ« :زَظ اى ٗتَل ٢الَل٘ـطفٖ الؼمس»
الظبّط هي و٠هْن ػسم الر٠ف فٖ شله ،ثُ ازػ ٢اٝروبع فٖ الوٌتْ ٢ػي اثي ئزضٗسٗ ٍ ،فْن الر٠ف فٖ شطح الشنطائغ .فلنٜة ٍ الزنس اى
ٗشتطٕ هبل ٍلسُ لٌفسِٗ ٍ ،شتطٕ لِ هي ًفسِ ،ثُ فٖ الٌىبح أٗؼب ثأى ٗعٍد ربضٗٔ ٍلسُ هي طجٖ ٍلسُ اٙذط ٍ ،وصا الَوُ٘ الَلٖ اى ٗفؼُ شله.
ٍ اًوب الر٠ف فٖ الَوُ٘ ،ثبى ٗىَى شرض ٍاحس ٍوُ٘ الجبئغ ٍ الوشتطٕ هؼب ٍ َٗلغ الؼمس ،أٍ ٗىَى ٍو٘ٛ ٠حسّوب ٍ َٗلؼِ لٌفسنِ ٍ .الَطنٖ
ثأى َٗلغ الؼمس لٌفسِ هي هبل الـفُ ،أٍ ٗىَى ٍل٘ب ٛؿفبل ٗشتطٕ للجؼغ هي هبل اٙذط.
ٍ ػوَم أزلٔ رَاظ الؼمَز ٍ اٗٝفبء ثْب ٗسل ػل ٢الزَاظ ،لظسق الؼمس ػلِ٘ هي غ٘ط ًعاع ،ف٘ىَى تحت إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ ،ٙأَحَُّٓ اللّنِٔ الْجٕٓ٘نغٓ هني غ٘نط
ًعاع ًِٟ ٍ ،ػمس طسض هي أّلِ فٖ هحلِ هغ الشطائؾ ،ف٘ظح ٍ ،اٛطُ ػسم شطؽ آذط ٍ ،ػسم وًَِ هي شرض ٍاحس هبًؼب ٍ ،ػسم اشتطاؽ التؼسزٍ ،
ٟى الاطع الطػب  ٟغ٘ط لوب هطّ ،ػسم هبًؼ٘ٔ الَحسٓ ٍ ػسم اشتطاؽ التؼسز.
 ضسبئُ الو٘طظا الموٖ ،د ،1ص:462
تحم٘ك الوطاز هي ا ٔٗٙالىطٗؤ فٌمَل :هؼٌ ٢إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُزٗ ٙزت الَفبء ثىُّ ػْس هَحّك ثٌ٘ىن ٍ ث٘ي اللِّ ،وبلٌصض ٍ أشجبِّ ،أٍ ث٘ي أًفسىن ثؼؼنىن
هغ ثؼغ ،وبلج٘غ ٍ أشجبِّ ،أٍ ث٘ي أًفسىن هغ أًفسىن ،وبٟلتعاهبت ٍ اٟشتطاؿبت ػل ٢الٌفس هي غ٘ط رْٔ الٌصض ،أٍ هي اللِّ ئل٘ىن ،وبٗٝوبى ثنِ فنٖ
ػبلن الصض٘ ٍ ثؼسُ.
فبٛطُ ٍرَة الَفبء ثىُّ ػْس هَحّك َّ ٍ ،الوسو٘ ٢ثبلؼمس ،ذطد هب ذطد ثبلسلُ٘ ،وبلشطؤ ٍ الوؼبضثٔ ،فاًِّ ٍ ئى وبى طنح٘حب ثسنجت لَلنِ
تؼبل :٢ئِلّب أَىْ تَىَُىَ تٙزبضًٓٓ ػٓيْ تَطاعٍ ٍ زاذُ تحت ػوَم ا ٍ ،ٔٗٙلىٌِّ ل٘س ث٠ظم ثسجت اٝرونبع ٍ غ٘نطُ ٍ ،وبلوابضسنٔ ٍ شنطؤ اٛثنساى ،فاًّْنب
هوٌَػٔ ضأسب ثسلُ٘ ذبضرٖ.
فىلّوب ٌٗسضد فٖ التزبضٓ ػي تطاع تخجت طح٘تِ هٌِ ٍ لعٍهِ ثْصُ ا ٍ ،ٔٗٙهب ٌٗ ٟسضد فِ٘ وبلـ٠ق ثؼَع ئى للٌب ئًِّ ئٗمبع ٟ ،أًِ تزبضٓ حجنت
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طح٘تِ هٌِ ٍ لعٍهِ ثْصُ ا.ٔٗٙ
ثُ ًمَل :حجت الظح٘ٔ ٍ اللعٍم هؼب فٖ رو٘غ الؼمَز ثب ،ٔٗٙذطد هب ذطد هي الظح٘ٔ ٍ اللعٍم الوستفبزٗي هي تله ا ٍ ،ٔٗٙثمٖ الجبلٖ.
فوب شوطٍُ فٖ ثؼغ الومبهبت هي الوٌغ هي رْٔ أىّ الؼمَز هي الَظبئف الشطػ٘ٔ ٍ ،هَلَف ػل ٢التَظ٘ف ٍ ،أًِّ لن ٗطز ػل٘نِ ًنض٘ ثبلرظنَص،
هخُ هب شوطُ فٖ الوسبله فٖ الوابضسٔ ،فاه٘ب غفلَا ػي ػوَم ا ،ٔٗٙأٍ هٌؼَا اًظطاف ػوَهْب ئلِ٘ ٍ ،لصله تفـّني ثؼؼنْن لنصله ٍ ،ضز٘ ثوٌنغ ػنسم
التَظ٘ف؛ هستٌسا ثأىّ ػسم ٍضٍز الٌض٘ الربص٘ ٗ ٟسلّ ػل ٢ػسم التَظ٘ف؛ لخجَتِ هي الؼوَم.
حبش٘ٔ الوىبست (لٗٞطٍاًٖ) ،د ،1ص:73
أىّ وُّ حكّ شه٘ فٖ لجَلِ للٌّمُ شطػب ربظ التّوسه ثمجَلِ لِ ثؼوَم إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ ٙتزبضٓ ػي تطاع ٍ أحُّ اللِّ الج٘غ ثؼس تؼلّك الج٘غ ثنِ ٍ ونصا
تؼلّك سبئط الوؼبه٠ت ثِ ػطفب ٍ تحمّك ػٌبٍٗي الج٘غ ٍ التزبضٓ ٍ الؼمس الّتٖ ّٖ ػٌبٍٗي اٛزلّٔ.
 ظثسٓ الج٘بى فٖ أحىبم المطآى ،ص:456
ٗ ٟ ٍ ...ىفٖ أٗؼب فِ٘ ػوَم هخُ «إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز »ٙئش وَى الطّي ثسٍى المجغ ػمسا شطػ٘٘ب هتلمّ ٢هٌِ زاذ ٠تحتِ غ٘ط هؼلَم ٍ  ٟهظٌَى ،هنغ هنب
شوطًبُ هي الَرِ.
 هسبله اٛفْبم ئل ٢آٗبت اٛحىبم (للىبظوٖ ،فبػُ) ،د ،3ص:75
ٍ الصٕ حجت ثبلشطع وًَِ ٍح٘مٔ شطػ٘ٔ ،ثبٝروبع ٍ ظبّط ا ٍ ٔٗٙالرجط السبثك َّ الطّي الومجَع ٍ لن ٗخجت فٖ غ٘طُ ،ف٘جم ٢ػل ٢اٛطُ الصٕ
َّ الؼسمٗ ٟ ٍ ،ىفٖ فِ٘ «إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز »ٙفبًب ً ٟسلن أى الطّي ثسٍى المجغ ػمس شطػٖ ٗزت الَفبء ثِ لؼسم ظَْض حجَتِ هي الشطع وصله.
ٍ أٗؼب اى وبى الوطاز الؼمَز الظح٘حٔ فً ٠سلن طحٔ الؼمس الَالغ ثسٍى المجغ ٍ ،وَى اٛطُ فِ٘ شله غ٘ط ظبّط ،فاًِ ٗؼتجط فِ٘ شنطٍؽ ظائنسٓ
ػلِ٘ ٍ ،ل٘س حظَلْب هؼلَهب ٍ  ٟهظًٌَب ثسٍى اػ٠م الشبضع.
 الحسائك الٌبػطٓ فٖ أحىبم الؼتطٓ الـبّطٓ ،د ،18ص:374
ٍ لَلِ :اى ػوَم اٛهط ثبلَفبء ثبلؼمس ٗشولِ ،ئشبضٓ ئل ٢لَلِ ػع ٍ رُ «إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز »ٙهطزٍز ثبٟتفبق ػل ٢اى الوطاز ثبلؼمَز :الؼمَز الظح٘حٍٔ ،
ا ٟلتٌبٍل الؼمس حبل اٝوطاُ.
 حبش٘ٔ هزوغ الفبئسٓ ٍ الجطّبى (للَح٘س) ،ص:537
هغ أىّ ّصا الؼمس هي الؼمَز الزبئعٓ لـؼب ،فى٘ف ٌٗبسجِ الَرَة ٍ اٝلعام؟! فا٘ط ظبّط شوَل ّصا ٍ ،إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ »5« ٙغ٘طُ للؼمس الزنبئع ،ئلّنب
أى ٗمبلٗ :زت الَفبء ثوب ٗمتؼِ٘ الؼمس ،ئى وبى اللعٍم فجبللعٍم ٍ ،ئى وبى الزَاظ فجبلزَاظ ٍ ،غ٘ط شله هو٘ب ٗمتؼِ٘.
لىي الى٠م ف٘وب ٗمتؼِ٘ ػمس الشطؤ ،فٗ ٠وىي اٝحجبت ثوزطّز إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ ٙغ٘طُ .هغ أًِّ ئى ثٌ ٢ػل ٢هب َّ هؼٌبُ لأ ،إٔ٘ ػمس ػبلس تنن ثنإٔ٘
ًحَ اذتطػتن ٍ تر٘٘لتن ٍ أحسحتن ٗزت الَفبءٗ ٍ ،ظ٘ط حىوب شطػ٘٘ب ٍ زاذ ٠فٖ السٗي ٍ ،شطػب هي شطع ذ٘ط الوطسل٘ي هي غ٘ط حس٘ ٍ ػنجؾٗ ،لنعم
أى ٗ ٟىَى الؼمَز ٍ الوؼبه٠ت ػل ٢الٌْذ الومطّض فٖ الفمِ ٍ الوسلّن ػٌس الفمْبء ،ثُ ٗلعم ػسم اًٟؼجبؽ فٖ الوؼبه٠ت أط ،٠فتأهُ٘ فِ٘ ،ئش ٗوىني أى
ٗمبل :ذطد هب ذطد ثبٝروبع ٍ غ٘طُ هي اٛزلّٔ ٍ ثمٖ الجبلٖ.
لىي ٟ ،ثس٘ هي التأهُ٘ فٖ طح٘ٔ ّصا المسض هي اٝذطاد ٍ الترظ٘ض ،ووب أشطًب ٍ ،هغ شله ٗشىُ ضفغ ال٘نس ػني اٟسنتسٟل ثْنب فنٖ الوسنبئُ
الر٠ف٘٘ٔٛ ،ىّ الوساض فٖ الفمِ ػلِ٘.
ئلّب أى ٗمبل ثجـ٠ى اٟستسٟل ثْب ػل ٢طح٘ٔ الوؼبهلٔ الّتٖ اذتطػت هي الوتؼبهل٘ي ٍ ،طح٘ٔ اٟستسٟل ثْب ػل ٢طح٘ٔ الج٘نغ اللانَٕ ٍ الؼطفنٍٖ ،
وصله طح٘ٔ الْجٔ اللاَٗ٘ٔ ٍ الؼطف٘٘ٔ ٍ ،الظلح اللإَ ٍ الؼطفٖ ٍ ،اٝربظٓ اللاَٗٔ ٍ الؼطف٘٘ٔ ٍ ،غ٘ط شله هي الؼمَز الّتٖ وبًت هتؼبضفٔ ح٘ي ًعٍل ا،ٔٗٙ
ٛىّ الرـبة هرتض٘ ثبلحبػطٗي -ػل ٢هب َّ الحكّ ٍ الوحمّك ٍ -الؼمَز الوحمّمٔ ٍ الوتؼبضفٔ ٍ الوتساٍلٔ ٗفْن رعهب ،أه٘ب الفطػ٘٘ٔ ٍ التمسٗطٗ٘نٔ ،ففْوْنب
ضث٘وب ٗ ٟرلَ ػي اٝشىبل.
 هفتبح الىطاهٔ فٖ شطح لَاػس الؼ٠هٔ (ؽ  -الحسٗخٔ) ،د ،12ص:522
ٍ فِ٘ ثؼس تسل٘ن وَى هخُ شله ػمساً أًّب ًشه٘ فٖ زذَلِ تحت ػوَم لَلِ سجحبًِ إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ ٙئى وبى للؼوَم لأ ثٌبءٖ ػل ٢ػسم حولْب ػل٘نِ
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هي ح٘ج ذطٍد أوخط الؼمَز هٌْب ئروبػبً ،ف٘ىَى اٝروبع لطٌٗٔ ػل ٢وَى الؼمَز الّتٖ أهطًب ثبلَفبء ثْب ّٖ وُّ هب وبى هتساٍلًب فنٖ ظهني الرـنبة ٟ
هـلمبً ٍ ،وَى هب ًحي فِ٘ هي تله غ٘ط هؼلَم ،فلن ٗظُ ئلٌ٘ب هب ٗسلّ ػلِ٘ أطلًب ،فلعم الطرَع ئل ٢اٛطُ.
 ضٗبع الوسبئُ (ؽ  -الحسٗخٔ) ،د ،8ص:214
ٍ هو٘ب حمّمٌبُ هي اٛطُ ٍ غ٘طُ ٗظْط ٍرَة اٝت٘بى ثىُّ هب اذتلف فٖ اػتجبضُ ٌّب ثُ الؼمَز هـلمبً ،وبلؼطث٘٘ٔ ٍ الوبػَٗٔ ٍ تمسٗن اٗٝزبة ػل٢
المجَل ٍ غ٘ط شلهٍ ،فبلبً لزوبػٔ .خالفاً آلخزيي ،فبوتفَا ثوزطّز اٗٝزبث٘ي ،ئه٘ب هـلمبً ،أٍ هغ اػتجبض ثؼغ هب هطّ  ٟولّبً ،التفبتبً ئلن ٢أًّنِ ػمنس ف٘شنولِ
ػوَم هب زلّ ػل ٢لعٍم الَفبء ثِ ،ومَلِ سجحبًِ إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ .ٙفِ٘ ًظط؛ ئش ثؼس تسل٘ن وَى هخُ شله ػمساً ٗحظُ الشه فٖ زذَلِ فٖ ا ٔٗٙرنس٘اً ٍ
ئى وبًت للؼوَم لأ ،ثٌبءٖ ػل ٢ػسم ئهىبى حولْب ػلِ٘ ،هي ح٘ج ذطٍد أوخط الؼمَز هٌْب ػلّ ٢صا التمسٗط ئروبػبً ،فل٘س هخلِ حز٘ٔ ،ف٘ىَى اٝرونبع
حٌ٘ئص ٚلطٌٗٔ ػل ٢وَى الوطاز ثبلؼمَز الوأهَض ثبلَفبء ثْب ولّبً هب تساٍل فٖ ظهبى الرـبة  ٟهـلمبً ٍ ،زذَل الوفطٍع فِ٘ غ٘ط هؼلَم رنس٘اً ٍ لنن ٗظنُ
ئلٌ٘ب هب ٗسلّ ػلِ٘ أطلًب.
 هفبت٘ح اٛطَل (للوزبّس ،س٘س هحوس) ،ص:541
اػلن أى الوؼبهلٔ الا٘ط الوٌْٖ ػٌْب الظبزضٓ ػي الجبلا٘ي اٛط٘ل٘ي الوشتولٔ ػل ٢اٗٝزبة ٍ المجَل اللفظ٘٘ي ٗ ٟرلَ ئهب أى تىَى هوب لنبم النسلُ٘
الشّطػٖ ػل ٢طحتِ أٍ هوب لبم السلُ٘ الشطػٖ ػل ٢فسبزُ أٍ هوب لن ٗمن السلُ٘ الشطػٖ ػل ٢طحتِ ٍ  ٟػل ٢فسبزُ فاى وبًت هي اٍٛلن٘ي فنبلحىن
فْ٘ب ٍاػح ٍ ئى وبًت هي الخبًٖ ف ٠ثس هي الحىن ثفسبزّب ًظطا ئل ٢هب لسهٌبُ هي أى اٛطُ فٖ الوؼبه٠ت الفسبز اللْن ئ ٟأى ٗسػ ٢أى اٛطنُ فنٖ
ذظَص هحُ الفطع الظحٔ التفبتب ئل ٢ػوَم لَلِ تؼبلٰٕ ٢ا أَْٜٗٓب الَّصٗٙيَ آهٌَُٓا إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُزٛ ٙى اٛهط ثبلَفبء ٗ ٟتحمك ئ ٟهغ الظنحٔ زٍى الفسنبز
ووب ططح ثِ رسٕ لسس سطُ فمبل لَ لن ٗىي طح٘حٔ شطػب لوب أهط ثَرَة الَفبء  ًِٛظبّط فٖ اٝهؼبء ٍ التمطٗنط اًتْنٗ ٍ ٢ظْنط هني الومنسس
اٛضزث٘لٖ فٖ ظثسٓ الج٘بى ٍ السَ٘ضٕ فٖ وٌع الؼطفبى ٍ غ٘طّوب الوظ٘ط ئل ٢اٛطُ الوصوَض ل ٔٗٚالشطٗفٔ لبل رسٕ لسس سطُ ئى الوساض فٖ تظنح٘ح
وخ٘ط هي الوؼبه٠ت ثُ وُ الوؼبه٠ت ػلِ٘.
ٍ لبل ٍالسٕ الؼ٠هٔ زام ظلِ الؼبلٖ فٖ الطٗبع ئروبلِ ٍ ػسم التوسه ثِ فٖ شٖء هوب ػسا هحنُ الَفنبق هرنبلف لسن٘طٓ الؼلونبء ٍ ؿنطٗمتْن
الوسلَؤ ثٌْ٘ن ث ٠ذ٠ف ٗظْط فٖ شله أط ٠هي رْٔ استٌبزّن ئلِ٘ فٖ هحُ الٌعاع ٍ الَفبق اًتْ ٍ ٢لس ٗمنبل اٗٙنٔ الشنطٗفٔ  ٟتنٌْغ ٝحجنبت
اٛطُ الوصوَض لَرَُ هٌْب هب شوطُ رسٕ لسس سطُ فمبل ئًِ تؼبضف اٙى أى الؼلوبء ٗستسلَى ػل ٢طحٔ الؼمَز الر٠ف٘ٔ ثمَلِ تؼبل ٢إٍَٔفَُا ثِنبلْؼٔمَُزٍ ٙ
ٗ ٟرلَ ػي ئشىبل  ًِٛئى ثٌٖ ػل ٢هؼٌبُ اللّإَ إٔ إٔ٘ ػمس ػبلستن ثإٔ٘ ًحَ اذتطػتن ٍ تر٘لتن ٍ أحسحتن ٗزت الَفبء ثِ ٍ ٗظ٘ط حىوب شنطػ٘ب ٍ
زاذ ٠فٖ زٗي الطسَل طل ٢اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ شطػب هي شطػِ هي غ٘ط حس٘ ٍ ػجؾ ٍ حظط فوغ أًِ ٗ ٟرلَ ػي حنعاظٓ ظنبّطٓ ٗلنعم أى ٗ ٟىنَى
الوؼبه٠ت ٍ ػمَزّب ػل ٢الٌْذ الومطض فٖ الفمِ ٍ الوسلن ػٌس الفمْبء هي اًحظبضّب شطػب فٖ الج٘غ ٍ الظلح ٍ الْجٔ ٍ اٝربضٓ ٍ غ٘طّب هي الوؼنبه٠ت
الوؼَْزٓ الوؼجَؿٔ الومطضٓ الوؼطٍفٔ الوخجتٔ فٖ وتت الفمِ ثُ ٗلعم ػسم اًٟؼجبؽ شطػب فٖ الوؼبه٠ت أط ٍ ٠ضأسب ٍ ػسم اًٟحظبض فٖ و٘ف٘ٔ ٍ ًحنَ
شله ٍ ئى ثٌٖ ػل ٢أًِ ذطد هب ذطد ثبٝروبع أٍ الٌض ٍ ثمٖ الجبلٖ لعم الترظ٘ض الصٕ ٗ ٟطػ ٢ثِ الوحممَى لرطٍد اٛوخط ثُ الجبلٖ فٖ رٌت
الربضد فٖ غبٗٔ الملٔ ثُ ثوٌعلٔ الؼسم ٍ ئى ثٌٖ ػل ٢أى الوطاز الؼمَز الوتحممٔ الوَرَزٓ الوتساٍلٔ فٖ شله العهبى ٗشىُ اٟستسٟل  ًِٛفطع حجنَت
التساٍل ٍ التؼبضف اًتْ ٍ ٢لس تجؼِ ٍالسٕ الؼ٠هٔ زام ظلِ الؼبلٖ ف٘وب أشبض ئلِ٘ ثمَلِ ٍ ئى ثٌٖ ػل ٢أًِ ذطد هب ذطد ثبٝروبع ئل ٢آذطُ ٍ ف٘وب أشبض
ئلِ٘ ثمَلِ ٍ ئى ثٌٖ ػل ٢أى الوطاز الؼمَز الوتحممٔ ٍ هٌْب هب شوطُ ثؼغ اٛرلٔ ٍ لبل ٍ هي الظبّط أى ٍرَة الَفبء ئًوب ٗتطتت ػل ٢الؼمس الظنح٘ح ٍ
حٌ٘ئص ف ٠ثس أٍ ٟهي الٌظط فٖ الؼمس طحٔ ٍ ثـً٠ب ل٘توىي هي تطتت ٍرَة الَفبء ػلِ٘ فبٟستٌبز ئلّ ٢صا اٟستسٟل ثْصا الؼوَم لجُ الٌظط فٖ الؼمس
ووب شوطًب هزبظفٔ ظبّطٓ.
 ػَائس اٗٛبم فٖ ث٘بى لَاػس اٛحىبم ،ص:5
لبل اللِّ سجحبًِ ٗب أَْٜٗٓب الَّصٗٙيَ آهٌَُٓا إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز .ٙقد اشتْز عٌد الفقْاء االستدالل بْذُ اآلئ الكزيؤ ،في تصحيح العقَد ٍ ،لزٍهْا ٍ .ثِ ٗزؼلَى
اٛطُ فٖ وُ ػمس ػطفٖ٘ ٍ ،وُ ئٗزبة ٍ لجَل ،اللعٍم ٍ .استشىُ روبػٔ فٖ زٟلتْب ،فبل٠ظم تحم٘ك هسلَلْب ،حت ٢تؼلن زٟلتْب ٍ ،ػسهْب . ...
ص ٍ ... :22هي رو٘غ شله ظْط ػؼف التوسه ثتله ا ٔٗٙالشطٗفٔ فٖ ئحجبت لعٍم ثؼغ هب ٗؼسًٍِ٘ ػمسا فٖ الىتت الفمْ٘نٔ ٍ .ح٘نج اًحظنط
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لاتلیت ششعی سا اثثات کشد.
اص جولِ کساًی کِ دس ایي جا خَب ٍاسد هثحث شذُ ٍ ٍاػح سخي گفتِ سیذ یضدی

دس حاشیِی

ًفیسشاى تش هکاسة است .هحممیي تعذ اص ایشاى ّن عذُای تِ دفاع اص کالم سیذ ٍ عذُای تِ ًمذ کالم سیذ
پشداختِاًذ .اص جولِ هحمك اطفْاًی
اطفْاًی

سا پزیشفتٍِ ،لی هشحَم اهام

تِ ًمذ کالم سیذ پشداختِ ٍ سیذ خَیی

ظاّشاً اشکال هحمك

تِ دفاع اص کالم سیذ یضدی تشخاستِ ٍ اشکال هحمك اطفْاًی ٍ

سیذ خَیی سا پاسخ دادُّ ،ش چٌذ دس آخش خَدشاى اشکال دیگشی ٍاسد کشدُاًذ.
بیان سید یسدی

سیذ یضدی

در تمسک به عمومات برای اثبات قابلیات

هیفشهایذ :1اگش تعذ اص احشاص ایيکِ حمی عشفاً لاتلیت ًمل داشت ،شک کٌین ایي ًمل

السلُ٘ ػل ٢أطبلٔ لعٍم وُ ػمس ثتله ا ،ٔٗٙفتىَى تله اٛطبلٔ غ٘ط حبثتٔ ،ثُ اٛطُ ػسم اللعٍم ،ئلّب أى ٗخجت لعٍم ػمنس ثنسلُ٘ ذنبص ،ونبلج٘غ ٍ
أهخبلِ.
 ضسبئُ ٍ هسبئُ (للٌطالٖ) ،د ،1ص:128
زض توبه٘٘ت زٟلت إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٙثط طح٘ت ٍ لعٍم اٗي ػمَز هتساٍلِ و٠م ؿَُٗ ٍ ،ه٘بى ػلوبء تٌبظع ٍ تشبرط ثس٘بض است ٍ ،حم٘ط زض ػبٗسٓ اٍ٘ل
اظ وتبة ػَائس ا٘ٗٛبم هجسَؽ ث٘بى وطزُ ام ػسم توبه٘٘ت آى ضا ٍ ػسم توس٘ه ثِ آى زض احجبت لعٍم ػمنَز ٍ ،ثنط فنطع توبه٘٘نت ًظنط ثنِ ػونَم آى،
ترظ٘ض آى ثِ ازلّٔ ذبط٘ٔ زالّٔ ثط ثـ٠ى آى ػمس ٟظم ذَاّس ثَز.
 أًَاض الفمبّٔ(لىبشف الاـبء ،حسي) ،ص:3
حبهٌْب ٟ :ه٠ظهٔ ث٘ي الوله ٍ ث٘ي رَاظ الٌمُ ٍ التول٘ه فٖ الوشىَن ثزَاظ ًملِ ٍ تول٘ىِ ٛطبلٔ الؼسم سَاء وبى الٌمنُ ثوؼبٍػنٔ أٍ هزبًنبً
ٛى الٌمُ ثأسجبة شطػ٘ٔ ف ٠ثس هي المـغ ثحظَل السجت ٍ ػوَهبت الظلح ٍ الج٘غ  ٟتسل ئ ٟػل ٢أى المبثُ للٌمُ ٗزَظ أى ٌٗمُ ثنبلج٘غ ٍ الظنلح ٍ
أًْوب سججبى للٌمُ ٍ ل٘س هسبق أزلتْوب وأحُ ا ٣الج٘غ ٍ الظلح ربئع لبع ثزَاظ ث٘غ وُ شٖء هشىَن ثٌملِ ٍ اًتمبلِ ٍ ثبلزٔولٔ فْوب هجٌ٘نبى للٌمنُ
 ٟلبػ٘بى ثج٘بى هب ٌٗمُ ٍ هب ٌٗ ٟمُ ٍ لس ٗحتوُ شله ووب أستسل ثؼغ الفمْبء ػل ٢رَاظ ًمُ الوشىَن ثبًتمبلِ ثؼوَهنبت (إٍَٔفُنَا ثِنبلْؼٔمَُز ٍ )ٙث (ٍٓ
أَحَُّٓ اللِّٔ الْجٕٓ٘غٓ) اٍٛل أٍرِ.
 رَاّط الى٠م فٖ شطح شطائغ اٝس٠م ،د ،26ص:161
 ٍ ...فِ٘ :ئهىبى هٌغ طحٔ ّصُ الحَالٔ ،لؼسم ئؿ٠ق فٖ ًظَص الومبم ٗتٌبٍلْب« ٍ ،إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٙاًوب ٗطاز هٌِ الؼمَز الوتؼبضفٔ ،إٔ الج٘غ ٍ الظلح
ٍ الحَالٔ ٍ ًحَّب ،ف ٠شوَل فِ٘ للوشىَن فِ٘ هي أفطازّب ثؼس فطع ػسم ئؿ٠ق فْ٘ب ٗتٌبٍلْب.
 .1حبش٘ٔ الوىبست (لل٘عزٕ)؛ د ،1ص56 :
ٍ الّصٕ ٌٗبست الومبم ث٘بى همتؼ ٢المبػسٓ فٖ هب لن ٗخجت هي الربضد رَاظ ئسمبؿِ أٍ ًملِ فٌمَل ٗ ٟرف ٢أىّ ؿجغ الحكّ ٗمتؼٖ رَاظ ئسمبؿِ ٍ
ًملِ ٛىّ الوفطٍع وَى طبحجِ هبلىب لٜهط ٍ هسلّـب ػلِ٘ فبلوٌغ ئه٘ب تؼج٘سٕ أٍ هي رْٔ لظَض فٖ و٘ف٘٘تِ ثحست الزؼُ ٍ اٍ٘ٛل ٍاػح ٍ الخّبًٖ ونأى
ٗىَى الحكّ هتمَ٘هب ثشرض ذبص٘ أٍ ػٌَاى ذبص وحكّ التَّل٘ٔ فٖ الَلف ٍ حكّ الَطبٗٔ ٍ ًحَّوب فاىّ الَالف أٍ الوَطٖ رؼُ الشّرض الرنبص٘
هي ح٘ج ئًِّ ذبص٘ هَضزا للحكّ فٗ ٠تؼس٘ ١ػٌِ ٍ وَ ٟٔٗالحبون فاًّْب هرتظ٘ٔ ثؼٌَاى ذبص٘ ٗ ٟوىي التّؼنسٕ ػٌنِ ئلن ٢ػٌنَاى آذنط ٍ هخنُ حنكّ
الوؼبرؼٔ ثبلٌّسجٔ ئل ٢غ٘ط العٍّد ٍ العٍّرٔ ٍ وحكّ الشفؼٔ ثبلٌّسجٔ ئل ٢غ٘ط الشّطٗه ٍ ّىصا فاىّ شه٘ فٖ وَى شٖء حمّب أٍ حىوب فٗ ٠زَظ ئسمبؿِ
ٍ ً ٟملِ ٍ ئى ػلن وًَِ حمّب ٍ ػلن الوٌغ التّؼجسٕ أٍ وَى الشّرض أٍ الؼٌَاى همَهب ف ٠ئشىبل أٗؼب ٍ ئى شه٘ فٖ الوٌغ فومتؼ ٢الؼوَهنبت طنح٘ٔ
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هَسد اهؼاء شاسع لشاس گشفتِ یا ًِ ،تا توسک تِ عوَهات هیتَاًین اثثات کٌین هَسد اهؼاء لشاس گشفتِ ٍ
ششعاً ًیض لاتلیت ًمل داسد؛ هثالً دس حك تحجیش ،حك خیاس ٍ تعغ حمَق دیگش کِ دس عشف تا تیع ،طلح ٍ
ًَالل دیگش ًمل ٍ اًتمال هیشَد ،شک کٌین آیا ششعا ًیض ًمل هیشَد یا ًِ ،هیتَاًین تا توسک تِ اؿالق
إٍَٔفَُا بِالْعٔقَُدِ

،

أَحٓلَّ اللَِّٔ الْبٓيٕعٓ

،

تِجٓارًٓٓ عٓيْ تَزَاضٍ « ،الصُّلْحٔ جٓائِزٌ بٓيٕيَ الْؤسٕلِوِييَ» تگَیین ًمل هیشَد؛

چَى ّواىؿَس کِ هشحَم شیخ فشهَدًذ هَػَع ایي عوَهات هاًٌذ «عمذ»« ،تیع»« ،تجاست»« ،طلح»،
«ّثِ» ٍ  ...حمیمت ششعیِ ًذاسد ٍ شاسع ّواى هعٌای عشفی داسج تیي عمالء سا اهؼاء فشهَدُ ٍ ًْایت ایيکِ
تعغ افشاد سا تخظیض صدُ ـ هاًٌذ تیع غشسی ٍ ستَی ـ یا ششٍؿی سا تِ آى اػافِ کشدُ است ،تٌاتشایي اگش
دس خشٍج هَسدی اص تحت إٍَٔفَُا بِالْعٔقَُدِ

،

أَحٓلَّ اللَِّٔ الْبٓيٕعٓ

،

تِجٓارًٓٓ عٓيْ تَزَاضٍ « ،الصُّلْحٔ جٓائِزٌ بٓيٕيَ

الْؤسٕلِوِييَ»

شک داشتین هیتَاًین تا توسک تِ اؿالق ،شک سا دفع کٌین.
إن قلت :هعشٍف است کِ «إىّ العوَهات ال تثبت القابليّات» یعٌی تا خَد عوَهات ًویتَاى اثثات
لاتلیات کشد؛ هثالً اگش دس لاتلیت ؿفل تشای ایجاب ٍ لثَل شک شذً ،ویتَاى تا توسک تِ اؿالق إٍَٔفَُا
بِالْعٔقَُدِ گفت :عمذِ ؿفل هَسد اهؼاء ششع ٍالع شذُ ،دس ًتیجِ ؿفل لاتلیت ایجاب ٍ لثَل داسد .دس ها ًحي
فیِ ًیض تا توسک تِ عوَهات ًویتَاى اثثات کشد حك لاتلیت ًمل داسد.
قلت« :إى العوَهات ال تثبت القابليات» هشتَؽ تِ شک دس لاتلیت عشفی است؛ یعٌی تا شک دس لاتلیت
عشفی ٍ عذم احشاص آىً ،ویتَاى تا توسک تِ عوَهات ،لاتلیت ششعی سا اثثات کشد .اها اگش لاتلیت عشفی
هحشص تَد ٍ فمؾ شک دس لاتلیت ششعی داشتین ،هیتَاًین آى سا اثثات کٌین ٍ اطال عوَهات تشای صدٍدى
شک دس لاتلیت ششعی تعذ اص احشاص لاتلیت عشفی ٍاسد شذُ است؛ تِ ّویي خاؿش دس هَسد ؿفل هویض کِ
عٌذ العشف لاتلیت ایجاب ٍ لثَل داسد ،هیتَاًین تا توسک تِ عوَهات ،لاتلیت ششعی سا اثثات کٌین.
ّوچٌیي دس ها ًحي فیِ کِ لاتلیت ًمل [هثالً] حك تحجیش عشفاً هحشص است ،تا توسک تِ عوَهات هیتَاًین

التّظطّفبت فِ٘.
ٍ وصا ئى شه٘ فٖ وَى الشرض أٍ الٌَّع همَهب ثحست الزؼُ الشّطػٖ ثؼس ئحطاظ المبثل٘٘ٔ ثحست الؼطف ثح٘ج ٗىَى الشّرض هنَضزا ػٌنسّن ٟ
همَهب فاىّ همتؼ ٢الؼوَهبت هي لَلِ تؼبل ٢إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ٍ ٙأَحَُّٓ اللِّٔ الْجٕٓ٘غٓ ٍ لَلِ

الظ٘لح ربئع ٍ الوإهٌَى ػٌس شنطٍؿْن ثنُ فحنَ ١لَلنِ

الٌّبس هسلّـَى ػل ٢أهَالْن ٍ ًحَ شله طح٘ٔ التّظطّفبت فِ٘ ثؼس فطع طسق ػٌبٌٍْٗب.
ًؼن هغ الشه فٖ ئحطاظ المبثل٘٘ٔ الؼطف٘٘ٔ ثح٘ج ٗطرغ ئل ٢الشّه فٖ طسلْب ٗ ٟوىي التّوس٘ه ثْب ٍ هي شله ظْط أىّ هنب ٗمنبل ئىّ الؼوَهنبت ٟ
تخجت المبثل٘٘بت هسفَع ثأىّ شله ئشا وبى الشّه٘ فٖ المبثل٘٘ٔ الؼطف٘٘ٔ ٍ فٖ الومبم الشّه٘ ئًّوب َّ فٖ المبثل٘٘ٔ الشّطػ٘٘ٔ ٍ شأى الؼوَهبت ئحجبتْب.
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تگَیین ششعا ًیض لاتل ًمل است.
اشکال محقق اصفهاوی بر کالم سید یسدی

هحمك اطفْاًی

دس ًمذ کالم سیذ هیفشهایذ :1ادلِی هعاهالت هاًٌذ إٍَٔفَُا بِالْعٔقَُدِ

،

أَحٓلَّ اللَِّٔ الْبٓيٕعٓ

،

تِجٓارًٓٓ عٓيْ تَزَاضٍ « ،الصُّلْحٔ جٓائِزٌ بٓيٕيَ الْؤسٕلِوِييَ» ٍ ّ ...وِ دس همام تٌفیز ششعی اسثاب عشفیِی هعاهالت
 .1ضسبلٔ فٖ تحم٘ك الحك ٍ الحىن ،ص:52
ثمٖ الى٠م :ف٘وب ئشا شه فٖ المجَل لٞسمبؽ ٍ الٌمُ ٍ اًٟتمبل ،فاى وبى هٌشأ الشه احتوبل وًَِ حىونب فن ٠هٌنبص هني الطرنَع ئلن٢
اٛطَل زٍى الؼوَمٛ ،ىّ هَػَػِ الحك ٍ َّ هَضز الشهٗ ٟ ٍ ،زَظ التوسه ثبلؼبم فٖ الشجْٔ الوظسال٘ٔ.
ٍ ئى وبى هٌشأ الشه هغ المـغ ثىًَِ حمب احتوبل وًَِ سٌد حك لِ اٝثبء ػي اٟسمبؽ ٍ الٌمُ ٍ اًٟتمبل -وحك الَ -ٟٔٗفبلوؼطٍف أًِّ هغ
ئحطاظ المبثل٘ٔ ػطفب ٗتوسه ثاؿ٠ق زلُ٘ الظلح ،لٌفَش الظلح ػل ٢سمَؿِ ٍ ًملِ ،أٍ ثؼوَم أزلٔ اٝضث ًٟتمبلِ ٍ ،ل٘س هي التوسه ثؼوَم الؼبم
فٖ الشجْٔ الوظسال٘ٔ ،ثتَّن احتوبل اًسضارِ تحت الحك المبثُ ٍ الحك الا٘ط المبثُ ،فاًّْوب ػٌَاًبى اًتعاػ٘بى هي الحك النساذُ تحنت الؼونَم ٍ
الربضد ػٌِٛ ،ىّ الؼبم هؼٌَى ثؼٌَاى المبثُ ٍ الورظض هؼٌَى ثؼٌَاى غ٘ط المبثُ.
ٍ ٗوىي أى ٗمبل :ئىّ أز لٔ الوؼبه٠ت فٖ همبم ئًفبش اٛسجبة شطػب ػوَهب أٍ ئؿ٠لب ،فتبضٓ ٗمـغ ثأىّ الؼ٘ي الف ًٔ٘٠لبثلنٔ للولى٘نٔ ٍ الٌمنُ ٍ
ٗشه أًِّ ٗؼتجط فِ٘ سجت ذبص أٍ  ،ٟفجؼوَم زلُ٘ الظلح أٍ الشطؽ ًمَل أًِّ ٗوله ثبلظلح ٍ الشطؽ ٍ ،أذطٗ ١شه فٖ أطُ لجَلِ للٌمنُ ٟ
هي ح٘ج ذظَط٘ٔ سجت ه ي اٛسجبة ،ل٘مبل ئىّ الظلح سجت هـلك ٍ ،ئًِّ وسبئط أسجبة الٌمُ ٍ اٟسمبؽ هخ ٍ ،٠الوفطٍع ٌّب الشه فٖ أطُ
لجَل الحك الربص لٞسمبؽ ٍ الٌمُ ٟ ،هي ح٘ج لظَض الظلح ػي السجج٘ٔ فٖ ّصا الوَضز ،فىًَِ لبث ٠للظلح ػطفب هؼٌبُ أىّ الظنلح وا٘نطُ هني
اٛسجبة فٖ ّصا الوَػَع ،ف ٠هٌبفبٓ ث٘ي ئحطاظ المبثل٘ٔ الؼطف٘ٔ هي ّصُ الزْٔ هغ الشه فٖ أطُ لبثل٘تِ لٞسمبؽ ٍ الٌمُ.
تقزيز اشكال هحقق اصفْاًي در بياى هزحَم اهام :
 وتبة الج٘غ (لٞهبم الروٌٖ٘) ،د ،1ص:52
ٍ ضث٘وب ٗطز٘ شله :ثأىّ أزلّٔ ئًفبش الوؼبه٠ت فٖ همبم ث٘بى ئًفبش اٛسجبة شطػبً ػوَهبً أٍ ئؿ٠لبً ،فاشا أُحطظت لبثل٘٘ٔ الٌمُ ٍ ،شه٘ فٖ اػتجبض سجت
ذبص٘ ،فسلُ٘ ػوَم الوؼبهلٔ وسلُ٘ الظلح ٍ الشطؽ ٗطفغ ّصا الشه٘ ٍ ،أه٘ب ئشا شه٘ فٖ لجَلِ للٌمُ ٟ ،هي ح٘ج ذظَط٘٘ٔ سجت هي اٛسنجبة ،فن٠
ٗوىي ضفؼِ ثأزلّتِ.
 وتبة الج٘غ (تمطٗطات ،للرطمآثبز ،)١ص:58
ٍ لس أٍضز الوحمّك اٛطفْبًٖ -ثؼس شوطُ لى٠م الس٘٘س ٍ ،الى٠م الوؼطٍف -ثمَلِٗ« :وىي أى ٗمبل :ئىّ أزلّٔ الوؼبه٠ت فنٖ همنبم ئًفنبش اٛسنجبة
شطػبً؛ ػوَهبً أٍ ئؿ٠لبً ،فتبضٓٗ :مـغ ثأىّ الؼ٘ي الف ًٔ٘٠لبثلٔ للولى٘ٔ ٍ الٌمُٗ ٍ ،شه٘ فٖ أًِّ ٗؼتجط فِ٘ سنجت ذنبص٘ أٍ  ،ٟفجؼونَم زل٘نُ الظنلح أٍ
الشطؽ ًمَل :ئًِّ ٗوله ثبلظلح ٍ الشطؽ ٍ ،اذطٗ :١شه٘ فٖ أطُ لجَلِ للٌمُ ٟ ،هي ح٘ج ذظَط٘ٔ سجت هي اٛسجبة ل٘منبل :ئىّ الظنلح سنجت
هـلمبً؛ ٍ ئًِّ وسبئط أسجبة الٌمُ ٍ اٝسمبؽ هخلًب ٍ ،الوفطٍع ٌّب الشه٘ فٖ أطُ لجَل الحكّ الربص٘ لٞسمبؽ ٍ الٌمُ ٟ ،هي ح٘ج لظَض الظلح ػي
السجج٘ٔ فٖ ّصا الوَضز» اًتْ ٢هَػغ الحبرٔ هي و٠هِ.
ٍ هلرّض هب أفبزُ الوحمّك ضحوِ ا :٣أًِّ ٗوىي التوس٘ه ثبلؼوَهبت فٖ همبم الشه٘ فٖ السجج٘ٔ ،ووب ئشا احطظ ٍ حجت طح٘ٔ الٌمُ شطػبً فٖ هؼبهلٔ
وصا ٍ ،شه٘ فٖ أىّ لِ سججبً ذبط٘بً ،وبلـ٠ق ٍ الٌىبح هخلًب ،أٍ ل٘س لِ سجت ذبص٘ ،ثُ ٗمغ ثبلظلح ٍ الج٘غ ٍ الشطؽ ،فحٌ٘ئصٗ ٚزَظ التوس٘ه ثؼوَهنبت
الظلح ٍ الج٘غ ٍ غ٘طُ هي أزلّٔ الوؼبه٠ت ٍ ،أه٘ب ئشا شه٘ فٖ أطُ طح٘ٔ الٌمُ ٍ ،لن ٗىي شه٘ فٖ سجج٘ٔ الظلح ٍ الؼوَهبت اٟذط للوَضز ،ف ٠هزنبل
للتوس٘ه ثبلؼوَهبت ٍ .الوفطٍع أىّ هب ًحي فِ٘ هي لجُ٘ الخبًٖ.
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است هـلماً؛ یعٌی تعذ اص احشاص [اطل] لاتلیت ًمل [ششعاً] اگش شک کشدین [ایي ًمل فمؾ تا سثة خاطی
هٌتمل هیشَد یا هثال] تا تیع ًیض هحمك هیشَد؟ دس ایي جا تا توسک تِ اؿالق أَحٓلَّ اللَِّٔ الْبٓيٕعٓ هیگَیین تا
تیع ًیض هحمك هیشَد ،یا اگش شک کشدین تا طلح ًیض هحمك هیشَد یا ًِ ،تِ اؿالق «الصُّلْحٔ جٓائِزٌ بٓيٕيَ
ي» توسک هیکٌین[ .تلکِ تا توسک تِ عوَم إٍَٔفَُا بِالْعٔقَُدِ هیتَاًین تگَیین تا توام اسثاب لاتل
الْؤسٕلِوِي َ
ًمل است ٍ اختظاص تِ سثثی دٍى سثة دیگش ًذاسد].
اها اگش دس اطل لاتلیت ششعی ًمل شک داشتِ تاشین دیگش ًویتَاًین تا توسک تِ ایي عوَهات ،لاتلیت
سا اثثات کٌین؛ صیشا ایي عوَهات اص حیث لاتلیت دس طذد تیاى ًیست ،تلکِ فمؾ دس طذد تٌفیز اسثاب
هعاهالت [تعذ اص احشاص لاتلیات] است .تِ عثاست دیگش ایي عوَهات ٍ اؿاللات حیثی است؛ هثالً دلیل طلح
تیاى هیکٌذ طلح اص حیث ًاللیت هـلك است ،اها ایيکِ چِ چیضی لاتلیت داسد تا طلح هٌتمل شَد دس طذد
تیاى آى ًیست ٍ تایذ اص جای دیگش احشاص شَد[ .لزا اگش هٌشأ شک ،شک دس سثثیت طلح تشای ًمل چیضی
تَد ،تا توسک تِ دلیل طلح هیتَاى سثثیت طلح سا تشای ًمل آى اثثات کشد ،اها اگش هٌشأ شک ،شک دس
اطل لاتلیت آى چیض تشای ًمل تَد ًویتَاى تِ دلیل طلح تشای اثثات لاتلیت توسک کشد ].تٌاتشایي تعذ اص
احشاص لاتلیت ششعاً ،اص ایي عوَهات استفادُ هیشَد [هعاهلِ تا ّش یک اص اسثاب] ًافز است ٍ اختظاص تِ
سثثی دٍى اسثاب دیگش ًذاسد.
دفاع مرحوم امام از کالم سید یسدی در مقابل اشکال محقق اصفهاوی

هشحَم اهام

هیفشهایذ :1اؿاللات ٍ عوَهات دس همام تٌفیز ٍ اهؼای ّش هعاهلِای است کِ عشف

 .1وتبة الج٘غ (لٞهبم الروٌٖ٘) ،د ،1ص:49
ئًِّ لَ شه٘ فٖ وَى شٖء حمّب أٍ حىوبً ،ف ٠أطُ ٝحجبت أحسّوب ،ف ٠ثس٘ هي الطرَع ئل ٢اُٛطَل الؼول٘٘ٔ ٍ .أه٘ب لَ شه٘ فنٖ ونَى حنكّ لبثلًنب
لٞسمبؽ أٍ الٌمُ ،فاى وبى الشه٘ ٛرُ الشه٘ فٖ المبثل٘٘ٔ الؼطف٘٘ٔ ،فٗ ٠ظح٘ ئحطاظّب ثبلؼوَهبت؛ لطرَع الشه٘ ئل ٢الظسق.
ٍ ئى وبى فٖ المبثل٘٘ٔ الشطػ٘٘ٔ ،فمس ٗمبل :ثزَاظ التوس٘ه ثؼوَهبت تٌف٘ص الؼمس ٍ الظلح ٍ الشطؽ ٍ سلـٌٔ الٌبس ػل ٢أهَالْن؛ لتظح٘ح الوؼبهلٔ ٍ
وشف المبثل٘٘ٔ؛ ئش شأى الؼوَهبت ضفغ ّصا الشه٘.
ٍ ضث٘وب ٗطز٘ شله :ثأىّ أزلّٔ ئًفبش الوؼبه٠ت فٖ همبم ث٘بى ئًفبش اٛسجبة شطػبً ػوَهبً أٍ ئؿ٠لبً ،فاشا أُحطظت لبثل٘٘ٔ الٌمُ ٍ ،شه٘ فٖ اػتجبض سجت
ذبص٘ ،فسلُ٘ ػوَم الوؼبهلٔ وسلُ٘ الظلح ٍ الشطؽ ٗطفغ ّصا الشه٘ ٍ ،أه٘ب ئشا شه٘ فٖ لجَلِ للٌمُ ٟ ،هي ح٘ج ذظَط٘٘ٔ سجت هي اٛسنجبة ،فن٠
ٗوىي ضفؼِ ثأزلّتْب.
ٍ فِ٘ :أًِّ  ٟشجْٔ فٖ أىّ لَلِ تؼبل ٢إٍَٔفَُا ثِبلْؼٔمَُز ،ٙأٍ لَلِ (ػلِ٘ الس٘٠م) الظلح ربئع ث٘ي الوسلو٘ي أٍ الوإهٌَى ػٌس شطٍؿْن ظنبّط فنٖ لنعٍم
الَفبء ثىُّ هؼبلسٓ أٍ طلح أٍ شطؽ تظسق ػلْ٘ب تله الؼٌبٍٗي ػطفبً ،فؼسم ٍرَة الَفبء فٖ هَضز أٍ هَاضز ،هربلف لْصُ الؼوَهبت ٍ اٝؿ٠لبت.
فاشا أُلم٘ت تله الؼوَهبت ئل ٢الؼم٠ءٗ ٟ ،شىَّى فٖ أىّ الشبضع ثظسز ئًفبش ول٘٘ٔ الؼمَز ٍ الشطٍؽ ٍ هبّ٘٘ٔ الظلح ث ٠ل٘س ٍ شطؽ ٍ ،الشه٘ فنٖ
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تحت عٌَاى عمذ ،تیع ،طلح ،ششؽ ٍ  ...اًجام هیدّذ .تِ تعثیش دیگش دس هَاسدی کِ اسکاى ٍ ششائؾ عمذ،
تیع ،طلح ٍ  ...عشفاً توام است ،ایي عوَهات آى سا اص توام جْات [تذٍى ّیچ لیذ ٍ ششؿی] تالفعل تظحیح
هیکٌذ ،دس حالی کِ اگش فمؾ اص حیثی تظحیح هیکشد ،تظحیح تالفعل عمَد هحمك ًویشذ ٍ ًویتَاًستین
تا استٌاد تِ عوَهات تگَیین فالى عمذ ٍاجة الَفاء است دس حالی کِ چٌیي جَاص استٌادی ٍاػح است.
ٍ الحوذهلل سب العالویي
همشس :عثذاهلل اهیشخاًی

ػسم المبثل٘٘ٔ الشطػ٘٘ٔ ،ضارغ ئل ٢الشه٘ فٖ اػتجبض الشبضع شطؿبً ٍ ل٘ساً فٖ الوخوي أٍ الخوي؛ ٍ ثبلزولٔ ئل ٢ػسم ئًفبشُ هؼبهلٔ ذبط٘ٔ ،فاشا شه٘ فٖ أىّ
الج٘غ الطثَٕ طح٘حٗ ،طرغ شله الشه٘ ئل ٢احتوبل اػتجبض الشبضع شطؿبً فٖ الؼَػ٘ي ثؼس وَى الوؼبهلٔ ػم٠ئ٘٘ٔ ٟ ٍ ،شجْٔ فٖ أىّ الؼوَهبت ضافؼٔ لِ،
ٍ  ٟزلُ٘ ػل ٢زػَ ١وًَْب ثظسز ئًفبش اٛسجبة فمؾ ،حتّ ٢تطرغ ئل ٢الحىن الح٘خٖ ،بل الظاّز هٌْا أًّْاا أحكاام فعليّأ ،ثظنسز ئًفنبش الوؼنبه٠ت
الؼم٠ئ٘٘ٔ ٍ الؼمَز الؼطف٘٘ٔٗ ٟ ٍ ،عال الفمْبء -الصٗي ّن هي الؼطف ٍ الؼم٠ء ٗتوس٘ىَى ثْب ٝحجبت طح٘ٔ الوؼبه٠تّ .صا هغ ػسم رطٗبى اٝشنىبل فنٖ
هخُ الٌبس هسلّـَى ػل ٢أهَالْن.
 وتبة الج٘غ (تمطٗطات ،للرطمآثبز ،)١ص:59
ألَلٌّ :ب و٠هبى:
أٍ٘لْوب :ث٘بى الحكّ هي الى٠م الوؼطٍف ٍ الوحمّك الوصوَض؛ ٍ حُّ الوٌبظطٓ ث٘ي الس٘٘س الوَافك للوشَْض ٍ ،هب أفبزُ الوحمّك ضحوِ ا ٣فٖ رَاثِ.
ٍ حبًْ٘وب :تحم٘ك أطُ الوـلت.
أه٘ب ث٘بى الحكّ هي و٠م الس٘٘س ٍ هب أفبزُ فٖ رَاثِ ،فبٛلطة ئل ٢الٌظط ٍ الظح٘ٔ و٠م الس٘٘س؛ ئش الوطاز ثبلمبثل٘ٔ ل٘س هؼٌبّب الفلسنفٖ الومنَل فنٖ
الزسن« :ثأًِّ لبثُ للمسؤ ئل ٢وصا ٍ وصا» ثُ الوطاز المبثل٘ٔ الؼطف٘ٔ؛ أػٌٖ اػتجبض الؼم٠ءٛ ،ىّ الوؼبه٠ت ولّْب اػتجبضات ػم٠ئ٘ٔ ،فوب ٗؼتجطُ الؼم٠ء ػمساً
ٍ هؼبّسًٓ -ثإٔ٘ ػٌَاى وبى ٟ -هبًغ هي شوَل اٛزلّٔ لِ ٍ ،ل٘س الوطاز ثبٛزلّٔ ئًفبش اٛسجبة ،ووب لبلِ ضحوِ ا ،٣ثنُ ّنٖ ئًفنبش ٍ ئهؼنبء لونب ّنَ
الوتساٍل فٖ الؼطف؛ فاىّ ثبة الوؼبه٠ت ل٘س وبلؼجبزات تأس٘سبت للشبضع ،ثُ ئهؼبء هب َّ الوطسَم ػٌس الؼم٠ء.
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