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حویوت آى است ًِ ایي ثحث هْن است ٍ آىچِ سا ًِ هشحَم ضیخ

هختػشاً رًش كشهَدًذ ،اهتؿبی

ثسف ثیطتشی داسد ٍ غشف ایيًِ یي ادػبی ًلّی هكشح ًٌٌذ ٍ یي استذساًی رًش ًٌٌذ ،هكلت سا حلّ
ًویًٌذ ،ثلٌِ ثبیذ ثب تلػیل ثیطتش ثحث ًٌین ًِ آیب الصم است ثشخی ضشٍـ حیي ػوذ هَجَد ثبضٌذ یب الصم
ًیست؛ چِ ضشٍقی ًِ هشثَـ ثِ غیـِی ػوذ ثبضذ ،چِ ضشٍـ هتؼبهذیي ،چِ ضشٍـ هبلٌیي ٍ چِ ضشٍقی
ًِ هشثَـ ثِ ػَؾیي ثبضذ.
 .1شروط هربوط به صیغه
اگش ضشقی ًِ حیي اًطبءَ ػوذ هلوَد ثَدُ ،اص ضشٍـ هشثَـ ثِ غیـِی ػوذ ثبضذ؛ هبًٌذ هبؾَیت ـ ػلی
هَل ایيًِ ضشـ ثبضذ ـ ػشثیت ،تكبثن ثیي ایجبة ٍ هجَل ،هَاالت ثیي ایجبة ٍ هجَل ٍ اهثبل آىً ،الم
ضیخ

دس ایيجب توبم است ًِ ایي ضشٍـ ثبیذ حیي اًطبء ػوذ هَجَد ثبضٌذ؛ چشاًِ اگش ایي ضشٍـ

هَجَد ًجبضذ ،اغالً ػوذی هحون ًطذُ تب ثخَاّذ ثب اجبصُ غحیح ضَد .ػلی اللشؼ اجبصُ ّن ًِ ثیغ
جذیذ ًیست ثلٌِ اهؿبء ّوبى ػوذ سبثن است؛ یؼٌی ثیؼی سا ًِ دس سبثن ٍجَد داضتِ ٍ ثِ خبقش ػذم
اًتسبة ثِ هبلي رات اثش ًجَدُ ،اجبصُ آى ػوذ ثیغ سا هٌتست ثِ هبلي هیًٌذ ٍ چَى هي حیث اًِ هبليٌ
سؾبیت ثِ ثیغ داسد ،لزا ثیغ رات اثش هیضَد.
ثٌبثشایي اگش اهشی جضء ضشٍـ غیـِ ثبضذ ،دس غَست كوذاى آى ضشـ اغالً ػوذی ٍجَد ًذاسد تب ثحث
ًٌین آیب هبثل اجبصُ هیثبضذ یب ًِ ٍ ،ایي اهش ٍاؾحی است ٍ احتیبج ثِ تَؾیح اؾبكی ًذاسد ،ثلٌِ ًلس
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تػَس ضشقیت اهشی ثشای غیـًِ ،بكی است ًِ چٌیي حٌوی ًٌین.
 .2شروط هربوط به هتعاقدین
اهب ضشٍقی ًِ هشثَـ ثِ هتؼبهذیي ثوب ّوب هتؼبهذاى ـ ال ثوب ّوب هبلٌبى ـ است ،هبًٌذ ثلَؽ ،ػول ٍ
هػذٍ ،اهؼص ایي است ًِ ایي ضشٍـ ثبیذ حیي اًطبء ػوذ هَجَد ثبضذ؛ چَى ثب كوذاى ایي ضشٍـ اغالً
ػوذی هحون ًویضَد؛ هثالً اگش هجًٌَی ثگَیذ «بعتک هذا الکتاب» ٍ هجٌَى دیگشی ثگَیذ «قبلت» ،اغالً
ػوذی هحون ًویضَد .اجبصُ ّن ًِ ثیغ هستأًق ًیست ،ثلٌِ اهؿبء ّوبى ثیغ سبثن است .ثٌبثشایي اگش
ػبهذ ،ػبهل ًجبضذ ٍ یب ایيًِ هبغذ ًجبضذ ٍ تلٌْبً اًطبء ػوذ ًشدُ ثبضذ ،اغالً ػوذی هحون ًویضَد حتّی
ػشكبً.
ثلِ دس هَسد «بلوغ» ًالم ٍجَد داسد .قجن هجٌبی ًسبًی ًِ ثلَؽ سا ضشـ هیداًٌذ هوٌي است ًسی ادػب
ًٌذ چَى ثلَؽ ،ضشـ ضشػی است ،لزا اگش حیي اجبصُ ّن حبغل ضَد ًبكی است .اهب ایي ادػب دسست
ًیست؛ صیشا اگش ثلَؽ ضشـ ضشػی ّن ثبضذ ،ثوب َّ ػبهذٌ ایي ضشـ ثشای اٍ هشاس دادُ ضذُ است ،الهحبلِ
ثبیذ حیي اًطبء حبغل ثبضذ ،اهٍب ٍالزی یسْل الخكت ایيًِ هجالً هختبس هب ایي ضذ ًِ اغالً هجَل ًذاسین
ػبهذ ثوب َّ ػبهذ ثبیذ ثبلؾ ثبضذ.
 .3شروط هربوط به عوضین
اهب اگش ضشـ هشثَـ ثِ ػَؾیي ثبضذ ،هبًٌذ ایيًِ ػَؾیي ثبیذ هبلیت داضتِ ثبضٌذ ـ ثٌبثش هجٌبیی ـ یب دس
هَاسدی ثبیذ قبّش ثبضٌذ ٍ یب حتی دس ثؼؽ توشیشات آهذُ ًِ ثبیذ هلي قلن ثبضٌذ ،آیب ایي ضشٍـ ثبیذ
حیي اًطبء هَجَد ثبضذ یب ایيًِ ثؼذاً ّن حبغل ضَد ًبكی است؟
ػشؼ هیًٌین ایي ضشٍـ سا ثبیذ جذا جذا ثشسسی ًٌین .دس هَسد هالیت هیگَیین :اگش كؿَلی چیضی سا
ثلشٍضذ ًِ حیي اًطبء هبلیت ًذاضتِ ثبضذ؛ هثالً ًٌبس سٍدخبًِی پش آثی ًِ دستشسی ثشای ّوِ اهٌبى داسد،
یي لیَاى آثی سا ًِ هلي صیذ است ثِ دیگشی ثلشٍضذ ،ایي آة االى هبلیت ًذاسد چَى آى هذس كشاٍاى است
ًِ ّیچ ًس حبؾش ًیست ثإصاء آى پَلی ثپشداصد .اهب اگش هجیغ دس حیي اجبصُ هبلیت پیذا ًشد؛ هثالً سٍدخبًِ
خطي ضذ ٍ كوف دس ثؼؽ جبّب آة پیذا هیضذ ،ثِ گًَِای ًِ ػوالء حبؾش ثِ ثزل ثوي دس هوبثل آة
ثَدًذ ،دس ایي غَست هیگَیین هبلیت حیي اجبصُ ًبكی ًیست؛ صیشا هبلیت ،هوٍَم ثیغ است ٍ دس ًتیجِ اغالً
ػوذی هحون ًطذُ تب هبثل اجبصُ ثبضذّ ٍ .وبىقَس ًِ گلتین اجبصُ ّن ًِ ثیغ هستأًق ًیست ،ثلٌِ هجیض ثب
اجبصُ هیخَاّذ ّوبى ثیغ سبثن سا هٌتست ثِ خَد ًٌذ.
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«طهارت» ّن چٌیي هیثبضذ ٍ ثبیذ حیي اًطبء هحون ثبضذ .ثلِ قْبست یي ضشـ ضشػی است؛ هٌتْب
ٍهتی دلیلی داللت هیًٌذ ًِ ػَؾیي ثبیذ قبّش ثبضٌذ ،ثِ ایي هؼٌبست ًِ ثیغ ػشكی سا تخكئِ هیًٌذ ٍ ثیبى
هیًٌذ حیي اًطبء ثبیذ ضشـ قْبست ثبضذ .هثالً اگش كؿَلی خوش سا ثلشٍضذ ـ ًِ ثبلخػَظ الـبء هبلیت
ضذُ است ضشػبً ـ اهب حیي اجبصُ تجذیل ثِ سشًِ ضذُ ثبضذ ٍ هبلي اجبصُ ًٌذ ،كبیذُای ًذاسد؛ صیشا هجالً ثیبى
ًشدین اص «ثوي الخوش سحتٌ» استلبدُ هیضَد ًِ اًطبء ثیغِ خوش هلـی است ٍ دس ایيجب اًطبء ثش سٍی خوش
ٍاهغ ضذُ ٍ كبیذُای ًذاسد ،ثش سٍی خلّ ّن ًِ اًطبئی ٍاهغ ًطذُ ثَد ٍ .اگش ثگَییذ غَست ًَػیِی خوش
ػَؼ ًطذُ ،هیگَیین ثِ ّش حبل ػشكبً هجیغ غَستص هتجذل ثِ چیض دیگشی ضذُ است ٍ اًطبئی سٍی خلّ
ٍاهغ ًطذُ ٍ اجبصُ ّن ػوذ جذیذ ًیست.
ّنچٌیي ایيًِ دس ثؼؽ توشیشات گلتِاًذ هجیغ ثبیذ دس حیي اًطبء طلق ثبضذ ٍ قلن ثَدى دس حیي اجبصُ
ًبكی ًیست هیگَیین :اگش یبدتبى ثبضذ هجالً ایي ضشـ سا دس اهش ثبلث اص «الوَل كی الوجیض» ثشسسی ًشدین.
اهش سَم ایي ثَد ًِ «ال يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد»؛ ضشـ ًیست ًِ هجیض دس حبل ػوذ
جبیض التػشف ثبضذ ثلٌِ اگش دس حیي اجبصُ جبیض التػشف ثبضذ ًبكی است.
هب دس آىجب گلتین ػذم جَاص تػشف هجیض دس حبل ػوذ یب ثِ خبقش كوذاى ضشـ است؛ یؼٌی هجیض ـ ًِ
ػبهذ ـ دس حبل ػوذ «سلیِ ،هجٌَى یب غجیٍ» ثبضذ ،یب ثِ خبقش ٍجَد هبًغ است یؼٌی هجیغ هلي قلن هجیض
ًجبضذ؛ هثالً هجیغ ػیي هشًَِّ ثبضذ ٍ ،یب ثِ خبقش كوذاى هوتؿی یؼٌی هلٌیت هیثبضذ .اگش ػذم جَاص تػشف
هجیض ثِ خبقش كوذاى ضشـ ثبضذ ،اهسبهی داضت ًِ هجالً ثحث ًشدین ٍ گلتین اهَا غحٍت است .دس هَسد ثیغ
ػیي هشًَِّ ًیض گلتین ثب اجبصُ غحیح است .ثلِ ،ػذم قلن ثَدى اص ایي حیث ًِ هجیغ ٍهق ثبضذ؛ یؼٌی
ٍهلی ًِ دس حیي اًطبء جبیض الجیغ ًجَدُ اهٍب ثؼذاً هثالً ثِ خبقش اختالف هَهَفٌ ػلیْن ثیؼص جبیض ضذُ ثبضذ
ٍ آى ٍهت ثیغ سا اجبصُ ًٌٌذ ،ایي هثبل جبی ثحث داسد ٍ دٍ ٍجِ دس آى ٍجَد داسد ،گشچِ اظْش دس ایيجب
ّن غحٍت است.
آىّب سا خبسج اص ضشٍـ غیـِ ،ضشٍـ هتؼبهذیي ٍ

اهب ًسجت ثِ ضشٍقی ًِ ثشخی هبًٌذ هشحَم ضیخ

ضشٍـ ػَؾیي هیداًٌذ ٍ دس حویوت ضشایكی است ًِ ثؼؿی اص آى هشثَـ ثِ هبلٌیي ثوب ّوب هبلٌبى است
هبًٌذ ضشـ اسالم هطتشی هػحق ٍ ػجذ هسلن ٍ ثشخی خبسج اص آى است هبًٌذ اضتشاـ قدرت بر تسلین،
دس هَسد ایي ضشٍـ گلتِاًذ ًِ اگش حیي اًطبء هلوَد ثبضٌذ اهب ثؼذاً حیي اجبصُ حبغل ضًَذ ،هبًؼی ًذاسد.
ػشؼ هیًٌین دس هَسد ضشـ «اسالم هطتشی هػحق ٍ ػجذ هسلن» ،هجَل داسین ًِ ضشـ هتؼبهذیي ثوب
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ّوب هتؼبهذاى ًیست ٍ ضشـ غیـِ ّن ًیست ،اهٍب هیتَاى دس هَاسد خبظ آى سا ثِ ضشـ ػَؾیي ثشگشداًذ ٍ
ایي قَس گلت «هجیؼی ًِ هطتشیص ًبكش است ،هطشٍـ ثِ ایي است ًِ ؿیش هػحق ٍ ؿیش ػجذ هسلن
ثبضذ» ،لزا تلٌیي ثیي ایي ضشقْب خیلی هْن ًیست ،هْن آى است ًِ ثجیٌین هٌطأ ایي اضتشاـ چی ثَدُ
است .اگش ّوبىقَس ًِ ضیخ

كشهَدًذ ظبّش ادلِ ایي ثبضذ ًِ ایي ضشٍـ ثبیذ حیي اًطبء هَجَد ثبضٌذ،

ثذاى هلتضم هیضَین ـ الجتِ ضیخ

استذساًی ّن ًشدًذ ـ ٍ اگش ایي ظَْس سا ًذاضت ،هیگَیین الصم ًیست

حتوبً حیي اًطبء هَجَد ثبضٌذ ثلٌِ اگش حیي اجبصُ ّن ثبضذ ًبكی است.
کالم حضرت امام

هشحَم اهبم
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در مسألهی اعتبار تحقق شروط در حین انشاء عقد

دس ایيجب ًسجتبً هلػلتش اص سبیش اػالم ٍاسد ضذُاًذ ٍ هكبلجی سا رًش كشهَدُاًذ ًِ هب

 .1وتاب الث٘ن (لإلهام الخوٌٖ٘) ،د ،2ص:393
األٍّل :اهتثاس وَى الومذ الوجاص جاهواً لجو٘ن الششٍؽ ال ئشىال فٖ أىّ همذ الفؼَلّٖ وسائش الومَد فٖ أًِّ ٗوتثش فِ٘ ها ٗوتثش فْ٘ا ،ئًّوا الىالم فيٖ
أىّ الششائؾ الووتثشٓ ّل ّٖ هوتثشٓ هٌذ الومذ ،أٍ هٌذ اإلجاصٓ ،أٍ هٌذّوا ،أٍ هي صهاى الومذ ئلى صهاى اإلجاصٓ؟
ٍ التحم٘ك :أىّ هي الششائؾ ها َّ دخ٘ل فٖ هاّّ٘ٔ الومذ؛ إٔ تتمَّم الواّّ٘ٔ تِ ،أٍ فٖ تحمّمْا والمظذ ٍ ،الومل ٍ ،التوّ٘ض فٖ الوتواليذٗي ٍ ،والوالّ٘ئ
فٖ الوَػ٘ي.
ٍ هٌْا :ها َّ ششؽ فٖ اإلًشاء أٍ فٖ ألفاف الومَد ،والتٌج٘ض ٍ ،الوشتّ٘ٔ ٍ ،وَى الوٌشئ تالغاً هلى سإٔ هوشٍفً ٍ ،حَّا.
ال والم فٖ ًحَ تله الششٍؽ ،ئًّوا الىالم فٖ غ٘شّا هوّا ٗوتثش فٖ الومَد ششهاً ،وىَى الوواهلٔ غ٘ش غشسّٗٔ ٍ غ٘ش ستَّٗٔ ٍ ،ويَى الوَػي٘ي غ٘يش
الخوش ٍ األه٘اى الٌجسٔ ٍ آالت المواس ٍ اللَْ ٍ ًحَّا ٍ ،والمذسٓ هلى التسل٘ن ٍ ،وَى هشتشٕ الوسلن ٍ الوظحف هسلواً .ئلى غ٘ش رله.
فْل توتثش تله الششائؾ حال الومذ أٍ حال اإلجاصٓ ،أٍ ٗىفٖ ٍجَدّا فٖ أحذ الحال٘ي ،أٍ تشتشؽ فٖ حالْوا ،أٍ هي حال الوميذ هسيتوشّاً ئليى
حال اإلجاصٓ؟ ٍجَُ:
حَل هختاس الش٘خ (لذّس سشُّ)
اختاس الش٘خ األهلن (لذّس سشُّ) لضٍم حظَل الششائؾ هٌذ ئًشاء الٌمل ،ئلّا ف٘وا دلّ الذل٘ل هلى اهتثاس الششؽ فٖ تشتّية األحيش الشيشهّٖ هليى
الومذ ،هي غ٘ش كَْس فٖ اهتثاسُ فٖ أطل اإلًشاء.
لالٗ :شتشؽ فِ٘ وًَِ جاهواً لجو٘ن الششٍؽ الووتثشٓ فٖ تأح٘شُ ،هذا سػا الواله؛ ٍ رله ألىّ الومذ ئهّا توام السثة أٍ جضؤُ ٍ ،هليى إّٔ حيال:
ٗوتثش اجتوام الششٍؽ هٌذُ ٍ .لْزا ال ٗجَص اإلٗجاب فٖ حال جْل الماتل تالوَػ٘ي ،تل لَ للٌا :تجَاص رله ،لن ٗلضم هٌِ الجَاص ٌّا؛ ألىّ اإلجياصٓ-
هلى المَل تالٌمل أشثِ تالششؽ ٍ .لَ سلّن وًَْا جضءٖ ،فْٖ جضء للوإحّش ال للومذ ،ف٘ىَى جو٘ن ها دلّ -هي الٌضّ ٍ اإلجوام هلى اهتثاس الششٍؽ فيٖ
الث٘ن ،كاّشاً فٖ اهتثاسّا فٖ ئًشاء الٌمل ٍ االًتمال تالومذ.
ًون ،لَ دلّ دل٘ل هلى اهتثاس ششؽ فٖ تشتّة األحش الششهّٖ هلى الومذ -هي غ٘ش كَْس فٖ اهتثاسُ فٖ أطل اإلًشاء أهىي الميَل تىفاٗئ ٍجيَدُ
ح٘ي اإلجاصٓ ٍ ،لولّ هي ّزا المث٘ل المذسٓ هلى التسل٘ن ٍ ،ئسالم هشتشٕ الوظحف ٍ الوثذ الوسلن ،اًتْى.
ألَل :أهّا دهَى اللَْس الوزوَس ،ففْ٘ا :هؼافاً ئلى اختالف لساى األدلّٔ فٖ ئٗفاء الششٍؽ ،ففشق ت٘ي
لَلِ (هلِ٘ السّالم) :حوي الوزسٓ هي السحت ٍ حوي الخوش ٍ الٌث٘ز ٍ الوسىش ٍ الشتا توذ الثٌّ٘ٔ سحت ٍ ت٘ي لَلًِْ :ى الٌثّٖ (طلّى اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ ٍ
سلّن) هي ت٘ن الغشس ٍ .وزا فشق تحسة هٌاسثات الحىن ٍ الوَػَم ت٘ي الوَاسد ،ففشق ت٘ي لَلًِْ :ى الٌثّٖ (طلّى اللِّ هل٘يِ ٍ آليِ ٍ سيلّن) هيي ت٘ين
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الغشس ٍ ،ال تثن ها ل٘س هٌذن ٍ ت٘يلَلِ (هلِ٘ السّالم) فٖ الوزسٓ حشام ت٘وْا ٍ حوٌْا.
فال تذّ هي هشاجؤ األدلّٔ تفظ٘لًا ٍ ،هالحلٔ الوٌاسثات الوشفّ٘ٔ ت٘ي األحىام ٍ هَػَهاتْا ،فثوجشّد تولّك الٌْٖ توٌَاى الث٘ن ،ال ٗظحّ الحىين :تيأىّ
اللاّش اهتثاس الششؽ فٖ ئًشاء الٌمل .أىّ الششائؾ الششهّ٘ٔ ولّْا تشجن ئلى ششؽ تأح٘ش الومَد ٍ الثَ٘م؛ ػشٍسٓ هيذم دخالتْيا فيٖ هفَْهْيا ٍ ،ال فيٖ
تحمّمْا اإلًشائّٖ ،تل ٍ ال فٖ تشتّة األحش الومالئّٖ؛ فاىّ ولّ رله خاسد هي ح٘ـٔ التششٗن.
تل الششائؾ ال تذّ ٍ أى تشجن ئلى تأح٘شّا فٖ تشتّة األحش هٌذ الشاسم األلذس ،فالٌْٖ هي ت٘ن الخوش ئسشاد ئلى تـالى ت٘ن الخوش ٍ ،هيذم تشتّية
األحش هلِ٘ هٌذ الشاسم ،واى اإلٗفاء تلفق الششؽ ،أٍ تالٌْٖ ،أٍ األهش اإلسشادٕ ئلى الثـالى ،أٍ تلساى ًفٖ الوَػَم ،ومَلِ (طلّى اللّيِ هل٘يِ ٍ آليِ ٍ
سلّن) ال ت٘ن ئلّا ف٘وا توله ٍ ّزا هوّا ال ئشىال فِ٘.
ووا ال ئشىال فٖ أىّ ألفاف الث٘ن ٍ ئًشائِ ل٘ست ت٘واً هملًا ٍ ال هشفاً ،تل الث٘ن َّ الوٌشأ تاأللفاف؛ إٔ الوسثّة الزٕ ٗىَى سيثثاً للٌميل الحم٘ميّٖ
االهتثاسّٕ.
فْا ٌّا أُهَس حالحٔ :ألفاف ٍ آالت لإلًشاء ٍ ،ها َّ هٌشأ تْا -إٔ الث٘ن اإلًشائّٖ ،تشتّة هلِ٘ األحش فولًا ،أٍ ال وث٘ن الفؼَلّٖ ٍ أحش هتشتّة هل٘يِ ٍ
َّ الٌمل الومالئّٖ الَالوّٖ هماتل اإلًشائّٖ ،فمذ ٗتشتّة هلِ٘ تال فظل ،وث٘ن األط٘ل٘ي ٍ ،لذ ٗتشتّة تفظل ،وث٘ن الفؼَلّٖ.
ٍ اللاّش هي األدلّٔ التٖ ستّة فْ٘ا الحىن هلى الث٘ن -هن لـن الٌلش هي هٌاسثات الحىن ٍ الوَػَم َّ اشتشاؽ تأح٘ش الث٘ن الوسثّثٖ تششؽ وزائّٖ؛
إٔ ال ٗتشتّة هلِ٘ األحش ئلّا توذ الششؽ الىزائّٖ.
فمَلِ (طلّى اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن) ال تثن ها ل٘س هٌذن دالّ هلى اشتشاؽ طحّٔ الث٘ن تىَى الوث٘ن هٌذ تائوِ ٍ .وزا ال ت٘ن ئلّا ف٘وا تولىيِ إٔ ال
ٗتشتّة هلِ٘ أحش فولًا هي غ٘ش داللٔ هلى لضٍم هماسًٔ الششؽ لحذٍث الوٌشأ ٍ هذهِ ،فاالشتشاؽ حاتت ،فارا شهّ فٖ لضٍم حظَلِ هٌيذ ئًشياء الث٘ين،
ٗذفن تاؿالق األدلّٔ.
فوا أفادُ (سحوِ اللِّ) :هي أىّ ها دلّ هلى اهتثاس الششٍؽ فٖ الث٘ن كاّش فٖ اهتثاسّا فٖ ئًشاء الٌمل ،خالف اللاّش ،تل كاّش فيٖ اهتثاسّيا فيٖ
تأح٘ش الث٘ن ،ال فٖ ئًشاء الٌمل.
ففٖ الفؼَلّٖ الزٕ ال ٗتشتّة هلِ٘ األحش ئلّا توذ اإلجاصٓ ،لَ فشع هذم ٍجَد ششؽ التأح٘ش ئلى ها لثل اإلجاصٓ ،فَجذ فأجاص ،لن تذلّ األدلّٔ هليى
هذم الىفاٗٔ .تل همتؼى ئؿالق أدلّٔ طحّٔ الث٘ن ٍ هوَهْا َّ الظحّٔ ،تل لولّ همتؼى ئؿالق أدلّٔ االشتشاؽ أٗؼاً وزله.
تل لولّ الىفاٗٔ فٖ توغ ها تمذّم أٍلى هي ئسالم هشتشٕ الوظحف ٍ الوسلن؛ إلهىاى أى ٗمال :ئًشاء الث٘ن هلى الوظحف ٍ الوسلن لغ٘يش الوسيلن
هخالف الحتشاهْوا.
ٍ أهّا الث٘ن الغشسّٕ ،فالومظَد هي الٌْٖ هٌِ َّ هذم ئلذام الوالى٘ي هلى أهش غشسّٕ خـشّٕ ،فارا تام الفؼيَلّٖ هيا ّيَ هجْيَل هٌيذُ تحسية
الومذاس ٍ ،حال ئجاصٓ الوالى٘ي واى هولَهاً هٌذّوا فأجاصا ،لن ٗمذها هلى غشس ٍ خـش.
تل األهش وزله فٖ غالة الششائؾ غ٘ش ها دلّ دل٘ل خاصّ هلى اهتثاسُ فٖ حال اإلًشاء ،أٍ هٌذ حذٍث الوٌشأ ،فلَ تام الخوش فظاست خلّا هٌذ
اإلجاصٓ ،أٍ تام ستَّٗاً فظاس ح٘ي اإلجاصٓ غ٘ش ستَّٕ ،فاللاّش الظحّٔ؛ لوا هشفت هي أىّ اللاّش هي األدلّٔ ،أىّ الششائؾ لتأح٘ش الث٘ن الوٌشأ تاأللفياف أٍ
تاألفوال ٍ ،همتؼى رله وفاٗٔ حظَلْا هٌذ اإلجاصٓ.
ٍ لَ واى الششؽ حاطلًا حال الومذ ٍ ،غ٘ش حاطل حال التأح٘ش ،فالتحم٘ك هذم الىفاٗٔ؛ للضٍم هماسًٔ الششؽ لحال التأح٘ش ،فلَ تيام هظي٘ش الوٌية
فؼَلًا فظاس خوشاً لن ٗظحّ.
ًونٗ ،من اإلشىال فٖ الولن تومذاس الوخوي ٍ الخوي ،فْل ٗىفٖ حظَلِ للفؼَلّٖ حال الومذ ٍ ئى جْيل تيِ الواليه حيال اإلجياصٓ ٍ ،هٌشيأُ أىّ
الفؼَلّٖ والَو٘ل الوفَّع ،فارا هلن تالَالؤ وفىٰ ،تل الوٌاؽ هلوِ ال هلن الوَوّل؟
أٍ ال ٗىَى وزله ،تل الوٌاؽ هلن الوج٘ض حال اإلجاصٓ؛ فاىّ الث٘ن هششٍؽ توذم وًَِ غشسّٗاً ٍ ،الغشس ئًّوا ّيَ هٌيذ ئجياصٓ الوج٘يض الواليه؟ ٍ
األطحّ الخاًٖ.
حنّ االحتواالت -هلى ها تمذم الىالم فْ٘ا أستؤ :لضٍم حظَل الششؽ هٌذ الومذ ،أٍ هٌذ اإلجاصٓ ،أٍ هٌذّوا ،أٍ هي حال الومذ هستوشّاً ئلى حيال
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اإلجاصٓ ،فاى أحشص أحذّا تاألدلّٔ أخز تِ.
ٍ هن ئحشاص االهتثاس فٖ حال ٍ ،الشهّ فٖ اهتثاس صائذٗ ،إخز تاؿالق األدلّٔٗ ٍ ،ذفن تِ الشهّ.
ّزا تٌاءٖ هلى الٌمل لىًَِ همتؼى المَاهذ ووا هشّ ٍ ،أىّ الىشف هلى خالف الماهذٓ.
ٍ أهّا هلى الىشف ،فاى للٌا :تأًِّ أٗؼاً همتؼى المَاهذ فىزله.
ٍ أهّا لَ للٌا :تخالفِ لومتؼاّا ٍ ،لن ٗىي فٖ دل٘ل ئحثات الىشف أٗؼاً ئؿالق ،ووا أىّ األهش وزله ،ففٖ ولّ هَسد احتوليت دخالئ شيشؽ فيٖ
الىشف ،ال تذّ هي ئحشاصُ.
تل لَ التظش دل٘ل الىشف هلى حثَتِ فٖ هَسد ،ال تذّ هي المَل تالٌمل فٖ ها هذاُ؛ لوا تمذّم هي أىّ جَاص الخشٍد هي المَاهذ التٖ تمتؼٖ الٌميل،
ئًّوا َّ فٖ هَسد حثَت الىشف ٍ ،فٖ غ٘شُ ٗإخز تْاٗ ٍ ،حىن تالٌمل الزٕ َّ هَافك للمَاهذ.
حنّ ئىّ ها روشًا جاس فٖ اإلٗجاب أٗؼاً ،ئلّا أى ٗذلّ دل٘ل هلى لضٍم جاهو٘ٔ الماتل فٖ حال اإلٗجاب لجو٘ن ششائؾ الظحّٔ ٍ تالوىس.
فلَ واى الوَجة ٍاجذاً للششائؾ حال اإلٗجاب دٍى الماتل -تأى واى هحجَساً ،أٍ جاّلًا ،أٍ واى الوث٘ن خوشاً فشفين الحجيش ٍ الجْيل ٍ ،اًملية
الخوش خلّا حال المثَل ،فومتؼى المَاهذ الظحّٔ؛ لظذق الوٌاٍٗي ٍ ئؿالق األدلّٔ.
تل لَ أٍجة الوَجة فظاس ًائواً أٍ هغوى هلِ٘ فمثل الماتل ،طحّ هلى المَاهذ.
ٍ لذ ٗمال :ئىّ الووالذٓ هن الغ٘ش تمتؼٖ أى ٗىَى ؿشفاّا أّلًا للووالذٓ ٍ الوواّذٓ ،فىوا ال ٗوىي االلتضام الجذّٕ هن الوّ٘ت ٍ الوجٌَى ٍ الٌيائن ٍ
ًحَُ ،وزله االلتضام الجذّٕ هن هي َّ والجذاس أٍ والحواس.
ٍ فِ٘ :أىّ الث٘ن ٍ غ٘شُ هي التجاسات لن ٗإخز فٖ هاّّ٘تْا الووالذٓ ٍ الوواّذٓ ،تل الث٘ن تول٘ه الو٘ي تالوَع ،أٍ هثادلٔ هيال تويال ،ال الوواّيذٓ
هلى أى ٗىَى وزله ٍ ،ال تثادل االلتضاهات ٍ ،ئهـاء التضام ٍ أخز التضام؛ ػشٍسٓ أىّ ولّ ها روش خاسد هي هفَْم «الث٘ن» ٍ «اإلجاسٓ» ٍ «الظلح» ٍ
غ٘شّا هشفاًً .ون ،توذ تحمّك الوواهلٔٗ ،ىَى ولّ هٌْوا تحىن الوشف ٍ الششم هلضهاً تالَفاء َّ ٍ ،هي أحىاهْا ،ال دخ٘ل فٖ هاّّ٘تْا.
ٍ لذ هشّ فٖ توغ الوثاحج :أىّ ئؿالق «الومذ» هلى الث٘ن ٍ ًحَُ ،تاهتثاس الومذٓ الحاطلٔ هي تثادل الوَػ٘ي ادهاءٖ ،فومذٓ الث٘ن وومذٓ الٌىاح فيٖ
لَلِ توالى إٍَٔ ٗٓوٕفَُٓا الَّزِٕ تِ٘ٓذُِِ هٔمْذُٓٓ الٌِّىاحِ.
ٍ تالجولٔ :التوالذ ٍ التواّذ ٍ ًحَّوا أجاًة هي هواًٖ الوواهالت ٍ ،ئًّوا ّٖ أُهَس أتذاّا أّل التحم٘ك خاسجاً هيي هحي٘ؾ الويشف ٍ الوفياّ٘ن
الوشفّ٘ٔ ،فلَ لال« :توت ّزا لضٗذ توششٓ» هن غفلٔ صٗذ ،فتٌثِّ ٍ لال« :لثلت» ال ٗشهّ أحذ فٖ طذق «الث٘ن».
ٍ لذ تمذّم :أىّ شأى ت٘ن الفؼَلّٖ ٍ اإلجاصٓ شأى اإلٗجاب ٍ المثَل ،فالمثَل ئجاصٓ الفؼَلّٖ فٖ ت٘ن األط٘ل٘ي ٍ ،اإلجاصٓ لثَل اإلٗجياب ال فيشق
تٌْ٘وا.
فوا ل٘ل :هي أىّ المَل تأىّ اإلجاصٓ لثَل لإلٗجاب سخ٘ف جذّاً ،لَل طذس هي غ٘ش تأهّل فٖ هاّّ٘ٔ الث٘ن ٍ ،اإلٗجاب ٍ المثيَل ٍ ،ت٘ين الفؼيَلّٖ ٍ
اإلجاصٓ ،فشاجن ها هشّ هٌّا سالفاً.
فتحظّل هوّا روش :أىّ لضٍم حظَل جو٘ن الششائؾ حال اإلٗجاب تالٌسثٔ ئلى الـشف٘ي ٍ تالوىس ،لن ٗذلّ هلِ٘ دل٘ل ،لىي تسالوْن -كياّشاً هليى
ها روشٗ ،وٌوٌا هي االلتضام تِ.
ووا أًِّ لَال تسالوْن هلى لضٍم اجتوام الششائؾ هـلماً حال ئٗمام الث٘ن فٖ األط٘ل٘ي ،لن استثوذ هذم لضٍم ها َّ ششؽ للتأح٘ش شيشهاً حاليِ ،فليَ
همذا هلى خوش فظاس خلّا ،واى األهش ووا لَ همذا هىشّ٘ي فظاسا ساػ٘٘ي ،فىلّ هٌْوا ششؽ التأح٘ش ٍ ،وث٘ن غ٘ش الوولَن ئرا طاس هولَواً.
ٍ ّىزا المذسٓ هلى التسل٘ن ٍ ت٘ن الوظحف ٍ الوسلن هي الىافش ٍ ت٘ن الوجَْل ،فاىّ هفَْم الث٘ن ٍ ٍجَدُ اإلًشيائّٖ هحمّيك ،فيارا ٍجيذ شيشؽ
التأح٘ش أحّش فٖ الٌمل ،لىي ال ٗساهذًا المَم.
ٍ غاٗٔ ها ٗوىي أى ٗمال :اًظشاف األدلّٔ هي هخلِ ٍ هوّا تمذّم ٍ ،الوْذٓ هلى هذّهِ٘.
حنّ ئًِّ لذ تمذّم حال الشهّ فٖ اهتثاس ششؽ حال الومذ ،أٍ حال اإلجاصٓ ،أٍ هستوشّاً هي حالِ ئلى حالْا.
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خالغِی ًالم ایطبى سا رًش هیًٌین.
هشحَم اهبم

دٍ جْت دس ًظش هجبسًطبى ثَدُ است؛ یٌی ایيًِ ثبیذ ّش یي اص ایي هَاسد سا اص لحبل

دلیل دالّ ثش اضتشاقص هالحظِ ًشد ـ ّن اص حیث هلَْم هكبثوی ًالم ٍ ّن اص حیث هلبد ًالم ثِ هٌبسجبت
حٌن ٍ هَؾَع ـ ًِ اهتؿبئص چیست .اهبم

سپس یي هبػذُ ًلّی هیدٌّذ ًِ ضبیذ هْیوي هبػذُی

اٍلطبى ّن ثبضذ ٍلَ ایيًِ تػشیح ًویًٌٌذ اهب ثؼیذ ًیست ًظشضبى ایي ثبضذ ٍ .آى ایيًِ:
ضشٍقی ًِ هشثَـ ثِ ثیغ است ثش دٍ هسن است؛ یب ضشٍـ ضشػی ّستٌذ یب ؿیش ضشػی .ضشٍـ ضشػیِ
ًلّبً ضشـ تأثیش ػوذ ّستٌذ ضشػبً ٍ دخیل دس هلَْم ثیغ ٍ تحون ثیغ ػشكبً ٍ حتی تشتت اثش ثش ثیغ ػوالءً
ًیستٌذ ،ثلٌِ كوف دخیل دس تشتت اثش ثش ثیغِ غحیح ػشكی ػوالئی است ضشػبً ٍ .هشاحل هجلص اص حیكِ ادلِ
خبسج است ٍ تطشیغ هشثَـ ثِ آى ًیست.
هشحَم اهبم

سپس ًتیجِ هیگیشًذ ًِ اگش ًْی اص ثیغ خوش ضذ ،ایي اسضبد است ثِ ػذم تشتت اثش ثش

ثیغ خوش ػٌذ الطبسع ،اهب ثیغ ثَدى آى سا اص حیث ػشكی ٍ ػوالئی خشاة ًویًٌذ ،ثلٌِ كوف ػٌذ الطبسع اثش
هتشتت ًیست ٍ .ایي اضتشاـ ّن كشهی ًویًٌذ ثِ چِ لحٌی ثبضذ؛ چِ ثِ لحي اضتشاـ ثبضذ هبًٌذ «یطتشـ اى
ال یٌَى خوشاً»؛ چِ ًْی ثبضذ هبًٌذ «ال تجغ الخوش» ،چِ اهش اسضبدی ثِ ثكالى ثبضذ ٍ چِ ثِ لسبى ًلی
هَؾَع ثبضذ هثل «ال ثیغ كی الخوش» .هشحَم اهبم

چٌیي هثبل هیصًٌذ ًِ «ال بيع اال في ما تملک» اسضبد

ثِ ایي هكلت است ًِ اثش ػٌذ الطبسع كوف ثش ثیغ هولَى هتشتت است ،اهٍب سٍایت اص حیث ػشكی ٍ ػوالئی
ًبظش ثِ ػذم تشتت اثش ًیست؛ چشاًِ ایي هَاسد ًالً خبسج اص حیكِ تطشیغ ّستٌذ.
هشحَم اهبم

ثؼؽ هثبلْبی دیگش سا ًیض چٌیي تحلیل ًشدُ ٍ هكلجی سا ّن اؾبكِ ًوَدُ ٍ هیكشهبیٌذ :ثب

غشف ًظش اص هٌبسجبت حٌن ٍ هَؾَع ،ظبّش ادلِ آى است ًِ اثش ضشػی هٌَـ ثِ ایي است ًِ هثالً ثیغ،
هشثَـ ثِ اهش هولَى ثبضذ ،هشثَـ ثِ خوش ًجبضذ ٍ  ٍ ،...ثبلجولِ ًلّ آىچِ ًِ ضشػبً ضشـ ضذُ ،ظبّش دس
آى است ًِ ثب كوذاى آى كوف اثش ػٌذ الطبسع هتشتت ًیست ًِ ،ایيًِ ثیغ ػشكی غبدم ًجبضذ یب اثش ػٌذ
الؼوالء هتشتت ًجبضذ .لزا اگش ًسی خوش سا ثلشٍضذ ٍ ثؼذاً هٌولت ثِ خلّ ضَد ٍ ،یب یي جٌس سثَی سا
ثلشٍضذ اهٍب حیي اجبصُ دیگش سثَی ًجبضذ؛ هثالً هٌیل یب هَصٍى سا ثِ صیبدُ یب ًوػبى كشٍخت اهٍب حیي اجبصُ،
هجیغ هؼذٍد ضذُ ثبضذ ًِ سثب دس آى ساُ ًذاسد ،دس ایي غَست اگش اجبصُ ؾویوِ ضَد ،ثیغ غحیح هیضَد
ٍلَ ایيًِ هجیغ حیي اًطبء خوش ثَدُ یب ثیغ سثَی ثَدُ است .ثٌبثشایي ایيًِ ضیخ

كشهَد ظبّش ًع ٍ كتَا

ایي است ًِ ایي ضشٍـ ثبیذ حیي اًطبء ٍجَد داضتِ ثبضذ ،هیگَیین چٌیي ًیست ٍ اغالً سثكی ثِ اًطبء
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ًذاسد؛ صیشا اًطبء ٍ ًیض تشتت اثش ػوالیی ،هشثَـ ثِ هشحلِی هجل اص حٌن ضبسع است ٍ ایيًِ ضبسع كشهَدُ
«ال ثیغ اال كی هب تولي» هشثَـ ثِ هشحلِی ثؼذ است یؼٌی ایيًِ ػٌذ الطبسع اثش هتشتت ًیست.
اهتؿبی ایي ًالم آى است ًِ اگش اًطبئی كبهذاً لجؼؽ الطشٍـ الشرعیة هحون ضذ ،ایي ػوذ خبغیت
خَد سا دس ًضد ػشف ٍ ػوالء داسد اال ایيًِ ضبسع ثیبى هیًٌذ دس ًضد هي ثی اثش است ٍ .ثب ؾویوِی
اقالهبت ًِ ضبسع هوذس حٌن ثِ ٍجَة ٍكبء ثِ ّش ػوذی ٍ تشتت اثش ثش ّش ػوذی ًشدُ است (اٍكَا
ثبلؼوَد ،احل اهلل الجیغ ٍ حشم الشثبً ).. ٍ ،تیجِ ایي هیضَد ًِ كوف هَاسدی ًِ یویٌبً اص تحت اقالهبت خبسج
ضذُ ،اثش ًذاسد ٍ ،هذس هتیوي آى ّن ػوذی است ًِ اغالً ضشٍـ ضشػیِاش هحون ًطَد ،اهٍب اگش ػوذی حیي
اًطبء كبهذ ضشـ ضشػی ثبضذ ٍلی حیي اجبصُ ضشـ ضشػی هحون ضَد ،اقالهبت ضبهل ػوذ ضذُ ٍ حٌن ثِ
غحت هیضَد ٍ .اگش ّن ضي ًشدین ثِ ّوبى اقالهبت ٍ ػوَهبت توسي هیًٌین.
ًتیجِ ایي هیضَد ؿیش اص ثؼؽ ضشٍـ ًِ كوذاى آى هَجت اختالل دس اغل غیـِ هیضَد ،سبیش ضشٍـ
هثل ػذم هبلیت ،سثَیت دس حیي اًطبء ٍ اهثبل آى اگش دس حیي اجبصُ هحون ثبضذ ٍ هبلي اجبصُ ًٌذ ،ایي
ًبكی دس تشتت اثش ثش ػوذ است.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي
جَاد احوذی

8

