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 .1اجماع
ادعا ضذُ لضٍم تٌجیض دس عمذ اجواعی است .اتتذا تایذ تشسسی ضَد آیا چٌیي اجواعی ّواىؼَس وِ ادعا
ضذُ ٍجَد داسد یا خیش ٍ اگش اجواعی تاضذ آیا تِ گًَِای ّست وِ واضف اص لَل هعصَم

تَدُ ٍ تِ

اصؽالح اجواع تعثذی تاضذ ،یا ّواىؼَس وِ اص ظاّش والم ضیخ استفادُ هیضَد ایي اجواع هستٌذ تِ یىی
اص ٍجَّی وِ روش خَاّذ ضذ تَدُ ٍ تِ اصؽالح اجواع هذسوی یا حذالل هحتول الوذسن هیتاضذ؟
ًتیجِی تتثع دس ولوات لذها ایي سا ًطاى هیدّذ وِ ایي هسألِ دس وتة فمْی لثل اص ضیخ ؼَسی
هاًٌذ همٌع ضیخ صذٍق
ؼَسی

ٍ همٌعِی ضیخ هفیذ

ٍ وتة سیذ هشتعی

ـ

ـ هؽشح ًطذُ است .ضیخ

ّن وِ ایي هسألِ سا دس وتاب هثسَغ ٍ خالف 9دس تحث ٍوالت هؽشح وشدُ ٍ فتَا تِ تؽالى

ٍوالت تعلیمی دادًُ ،فشهَدُ وِ ایي هسألِ اجواعی است تا ایيوِ دأب ایطاى [خصَصاً] دس خالف ایي
است وِ اگش هسألِ اجواعی تاضذ تگَیذ «دلیلٌا إجواع الفرقة» ،تلىِ فشهَدُ است «دليلىا :أوه ال دليل على
 .1الخالف ،د ،3ص:354
هسألٔ  :23إرا لبل :إى لذم الحبد ،أٍ ربء سأس الشْش ،فمذ ٍكلتك فٖ الج٘غ ،فبى رلك ال ٗصح ٍ .ثِ لبل الشبفؼٖ ٍ .لبل أثَ حٌ٘فٔٗ :صح.
دليلىا :أًِ ال دل٘ل ػلى صحٔ ّزا الؼمذ ٍ ،ػمذ الَكبلٔ ٗحتبد الى دل٘ل.
 الوجسَغ فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ ،د ،2ص:399
إرا ػلك الَكبلٔ ثصفٔ هخل أى ٗمَل :إى لذم الحبد أٍ ربء سأس الشْش فمذ ٍكلتك فٖ الج٘غ فإى رلك ال ٗصح ألًِ ال دل٘ل ػلِ٘.
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صحة هرا العمد ،ي عمد الًكالة يحتاج الى دليل» 9.تلِ ایطاى دس تحث عتك وِ فتَا تِ تؽالى تعلیك عتك تِ
صفتی هاًٌذ لذٍم حاج یا هجیء سأس الطْش هیدٌّذ هیفشهایٌذ« :دليلىا إجماع الفسلة» 2وِ ایي اختصاظ تِ
عتك داسد.
أتی الصالح حلثی دس وافی ٍ 3اتي تشّاج دس هْزّبّ 4ن دس هَسد ایماعی هثل ؼالق ،فتَای تِ تؽالى
 .1ثٌبثشاٗي اگش كسٖ تَاًست دل٘ل ثش صحت پ٘ذا كٌذ ـ هبًٌذ توسّك ثِ اطالق اٍفَا ثبلؼمَد ٗب ل٘بم س٘شُٕ ػمالئِٕ٘ غ٘ش هشدٍػِ ٗب سٍاٗتٖ
كِ داسإ ػوَم ٗب اطالق ثبشذ ـ دٗگش حشف ش٘خ ثشإ اٍ حزت ًخَاّذ ثَد؛ چَى ش٘خ فشهَدُ «ال دل٘ل ػلـٖ صـحِ ّـزا الؼمـذ» ٍلـٖ هخـبل
هٖگَٗذ :هي دل٘ل ثش صحت پ٘ذا كشدم.
 .2الخالف ،د ،3ص:238
هسألٔ  :32إرا ػلك ػتك ػجذُ ثصفٔ ،حن سٌِّ ،كبى الشّي صح٘حب ٍ الؼتك ثبطل ،سَاء كبى حلَل الحك لجل حلَل الششغ أٍ ثؼـذُ ،أٍ ال ٗـذسٕ
أْٗوب سجك.
ٍ لبل الشبفؼٖ ٍ أصحبثِ فْ٘ب :حالث هسبئل :إحذاّوبٗ :حل الحك لجل الؼتك ،هخل أى ػلك ػتمِ ثصفٔ إلى سٌٔ ،حن سٌِّ ثحك ٗحل ثؼذ شـْشٗي،
فبلشّي صح٘ح ٍ .الخبًَ٘ٔٗ :رذ الصفٔ لجل هحل الحك ،هخل أى لبل :أًت حش ثؼذ شْش ،حن سٌِّ ثحك ٗحل إلى سٌٔ ،فـبلشّي ثبطـل ٍ .الخبلخـٔ :إرا لـن
ٗؼلن أْٗوب السبثك ،هخل أى ٗمَل :إرا لذم صٗذ فأًت حش ،حن سٌِّ ثحك ٗحل إلى سٌٔ ٍ ،ال ٗؼلن هتى ٗمذم صٗذ .فْزُ ػلـى لـَل٘ي :أحـذّوب ٗصـحٍ .
الخبًٖ :ثبطل.
دليلىا :إجماع الفسلة على أن العتك بصفة ال يصح ٍ ،إرا لن ٗصح رلك ،كبى الولك ثبل٘ب ٍ ،صح سٌِّ.
 الخالف ،د ،6ص:166
هسألٔ  :71إرا لبل لؼجذُ :هتى ثؼتك فأًت حش ،حن ثبػِ لن ٌٗؼتك ،سَاء كبى لِ خ٘بس الوزلس أٍ خ٘بس الخالث ٍ ،ػلى كل حبل.
ٍ لبل الشبفؼٖٗ :ؼتك ػلى كل حبل ،ألى لِ خ٘بس الوزلس إرا لن ٗششطب ٍ ،اى ششطب فلِ خ٘بس الخالث ٍ .لبل أثَ حٌ٘فٔ ٍ هبلك :إى ثبع هطلمب لن
ٌٗؼتك ٍ ،اى ثبػِ ثششغ خ٘بس الخالث اًؼتك.
دل٘لٌب :إروبع الفشلٔ ػلى أى الؼتك ثششغ ال ٗمغّ ٍ ،زا ػتك ثششغ ٍ ،لَ كٌب ًز٘ض رلك لكبى هـزّت الشـبفؼٖ صـح٘حب ،ألى ػٌـذًب أى خ٘ـبس
الوزلس حبثت كوب ٗمَلِ ٍ ،خ٘بس الششغ هزوغ ػلِ٘.
 .3الكبفٖ فٖ الفمِ ،ص:305
صحٔ الطالق الششػٖ تفتمش الى ششٍغ ٗخجت حكوِ ثتكبهلْب ٍ ٗشتفغ ثبختالل ٍاحذّب :هٌْب كَى الوطلك هوي ٗصح تصشفِ ٍ ،هٌْب إٗخبسُ الطالق،
ٍ هٌْب لصذُ الِ٘ ٍ ،هٌْب تلفظِ ثصشٗحِ دٍى كٌبٗبتِ ٍ ،هٌْب كًَِ هطلمب هي الششٍغ ٍ ،هٌْب تَرِْ الى الوؼمَد ػلْ٘ب ٍ ،هٌْب تؼٌْ٘٘ب ٍ ،هٌْب االشْبدٍ ،
هٌْب إٗمبػِ فٖ طْش ال هسبس فِ٘ ثح٘ج ٗوكي اػتجبسُ.
ٍ اشتشطٌب صحٔ التصشف احتشاصا هي الصجٖ ٍ الوزٌَى  . ...ي اشتسطىا إطالق اللفظ احتساشا مه ممازوة الشسيط كمَلِ« :أًت طـبلك اى دخلـت
الذاس» ٍ «اى دخلت الذاس فأًت طبلك».
 .4الوْزة (الثي الجشاد) ،د ،2ص:276
ٍ إرا لبل لْب« :أًت طبلك اى دخلت الذاس ،أٍ أًت طبلك اى لذم صٗذ أٍ اى حعش ػوشٍ ،أٍ إرا ربء سأس الشْش ،أٍ اى أكل صٗذ» لن ٗمغ ثِ طالق،
ٍ ال ثكل هب ٗكَى ششطب هوب لن ًزكشُ.
 رَاّش الفمِ  -الؼمبئذ الزؼفشٗٔ ،ص:182
هسألٔ :إرا لبل لْب :أًت طبلك اى لبم «صٗذ» أٍ اى دخل «ػوشٍ» الذاسّ ،ل ٗمغ الطالق أم ال؟
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ؼالق تعلیمی دادُاًذ ٍ اتي حوضُ ًیض دس ٍسیلِ 9دس هَسد ٍلف تعلیمی فتَای تِ تؽالى دادُ است تذٍى آىوِ
ّیچوذام ادعای اجواع وٌٌذ.
پس ًتیجِ ایي ضذ وِ ایي هسألِ چَى دس ولوات لثل اص ضیخ ؼَسی
هفیذ ،سیذ هشتعی ،عواًی ٍ اتي جٌیذ

ـ هاًٌذ ضیخ صذٍق ،ضیخ

ـ هؽشح ًطذُ ٍ ضیخ ؼَسی ّن دس خالف ادعای اجواع ًفشهَدُ

ـ تا ایيوِ اگش اجواعی تَد علی الماعذُ روش هیفشهَد ـ ًویتَاًین تگَیین هسألِ اجواعی استًْ .ایت
ایيوِ تگَیین خالفی دس اصل هسألِ ًیستٍ ،لی ایي ًویتَاًذ واضف اص لَل هعصَم

تاضذ .ثاًیاً اگش

اجواع ّن ثاتت هی ضذ احتوال داضت هستٌذ تِ یىی اص ٍجَّی وِ روش خَاّذ ضذ تاضذ؛ ًِ ایيوِ یذاً تیذ
اص هعصَم تلمی ضذُ ٍ دس وتة فمْاء هٌعىس ضذُ است ،تِ عثاست دیگش اگش اجواعی تاضذ اجواع هذسوی
ـ یا حذالل هحتول الوذسن ـ هیتاضذ؛ ًِ اجواع تعثذی .ثالثاً تش فشض وِ اجواع تعثذی تاضذ اص آىجا وِ
اجواع دلیل لثّی است ٍ اؼالق ًذاسد ،تایذ تِ لذس هتیمي اوتفاء ضَد ،لزا تسیاسی اص صَس دٍاصدُ گاًِای وِ
روش ضذ اص هحػّ اجواع خاسج هیضَد.
 .2تعلیق ،منافی جزم
تیاى ضذ وِ عالهِ
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جضم دس إًطاء سا ضشغ صحّت عمذ داًستٌذ ٍ تش آى هتفشع وشدًذ وِ عمذ ًثایذ

هعلّك تش ضشغ تاضذ؛ چشاوِ تعلیك هٌافات تا جضم داسد .ضْیذ

ًیض فشهَدًذ 3وِ اساس اًتمال تش سظایت

است ٍ سظایت دس عمذ حاصل ًویضَد هگش تا جضم .جضم ّن هعلَم است وِ هٌافی تعلیك است .پس تعلیك
الزَاة :إرا لبل لْب رلك ،لن ٗمغ طاللِ ،ألًِ ػلمِ ثششغ ٍ ،كل طالق ػلك ثششغ ،فإًِ ػٌذًب ال ٗصح ٍ ال ٗمغ.
 .1الَس٘لٔ إلى ً٘ل الفع٘لٔ ،ص:370
ٍ ال ٗزَص الَل ػلى أسثؼٔ ػشش :ػلى الؼج٘ذ ٍ الوؼذٍم ٍ الحول ٍ ال ػلى الوزَْل ٍ ال ٍل هـذٓ هؼٌ٘ـٔ ٍ ال ػلـى ثٌـٖ فـالى ٍ ّـن غ٘ـش
هحصَسٗي فٖ الجالد ٍ ال ػلى ًفسِ خبصٔ ٍ ال الوششٍغ ثأى ٗج٘ؼِ هتى شبء أٍ ٗخشرِ هي الوَلَف ػلْ٘ن هي شبء أٍ ٗفعل الجؼط ػلـى الـجؼط
إى شبء أٍ ٗسَٕ ثٌْ٘ن إى شبء أي يمًل إذا جاء زأس الشهس يلفت على فالن ٍ ال ػلى كبفش ٍ ال ػلى هَاظغ لشثـبتْن هـي الوسـلن إال ػلـى رٍٕ
لشاثتِ.
 .2تزكشٓ الفمْبء (غ  -الحذٗخٔ) ،د ،10ص:9
الخبهس [هي الششٍغ] :الزضم ،فلَ ػلّك الؼمذ ػلى ششغ ،لن ٗصحّ ٍ إى كبى الششغ الوش٘ئٔ ،للزْل ثخجَتْب حبلٔ الؼمذ ٍ ثمبئْب هذّتِّ ٍ .ـَ أحـذ
لَلٖ الشبفؼّ٘ٔ ٍ .أظْش الَرْ٘ي لْن :الصحّٔ ،ألىّ ّزُ صفٔ ٗمتعْ٘ب إطالق الؼمذ ،ألًِّ لَ لن ٗشأ لن ٗشتش.
 .3المَاػذ ٍ الفَائذ ،د ،1ص:65
الخبلج :هب ٗمجل الششغ دٍى التؼل٘ك ػلى الششغ ،كبلج٘غ ٍ ،الصلح ٍ اإلربسٓ ٍ ،الشّي ،ألى االًتمبل ثحكن الشظب ٍ ،ال سظب هغ التؼل٘ـك ،إر الشظـب
ٗؼتوذ الزضم ٍ ،الزضم ٌٗبفٖ التؼل٘ك ،ألًِ ٗؼشظِ ػذم الحصَل ٍ لَ لذس ػلن حصَلِ كبلوؼلك ػلى الَص  ،ألى االػتجبس لزٌس الششغ دٍى أًَاػِ ٍ
أفشادُ ،فبػتجش الوؼٌى الؼبم دٍى خصَص٘بت األفشاد.
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دس عمَد هعش تَدُ ٍ تٌجیض الصم هیتاضذ.
ٍلی ایي استذالل ًیض ًاتوام است؛ چشاوِ:
اٍالً :تعلیك هٌافات تا جضم ًذاسد .صیشا دس لعیِی ضشؼیِای وِ حتی ؼشفیٌص هحال تاضذ ًیض هیتَاى تِ
هفاد لعیِ جضم داضت؛ هثالً دس جولِی ضشؼیِی لًَِ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا  9تا ایي وِ تحمك ضشغ
ٍ جضاء ّش دٍ هحال است ٍلی تِ هفاد لعیِ ـ تشتة جضاء تش ضشغ ـ جضم داسین .دس لعیِای هثل «تعته
وتاتی إرا جاء سأس الطْش» هجضٍمٌ تِ هلىیت هعلمِ است ٍ هلىیت هعلمِ هٌافاتی تا جضم ًذاسد؛ چشاوِ ّن
تایع ٍ ّن هطتشی جضم داسًذ تا سسیذى سأس الطْش اًتمال صَست هیگیشد.
ثاًیاًّ :یچ دلیل ًملی یا عملی ٍجَد ًذاسد وِ دس اًطاء تایذ جضم تاضذ! چِ اضىالی داسد هثال ٍلتی
ًویداًذ صًی صٍجِاش است یا ًِ تگَیذ «إى واًت ّی صٍجتی فْی ؼالك» وِ اگش فی الَالع صٍجِاش تاضذ
هؽلمِ ضَد ٍ اال خیش.
 .3إنشاء ،منافی تعلیق
دلیل سَم تش لضٍم تٌجیض ٍ هعش تَدى تعلیك آى است وِ رات اًطاء لاتل تعلیك ًیست؛ چشاوِ اًطاء تِ
هعٌای ایجاد است ٍ ایجاد لاتل تعلیك ًیست ،تلىِ اهش آى دائش تیي ٍجَد ٍ عذم است؛ هثالً دس ایجاد صَت
تا ظشب دست ًویتَاى گفت اگش ساعت دُ آهذ هي صَت سا ایجاد وشدم ،تلىِ اهشش دائش تیي ٍجَد ٍ
عذم است؛ صیشا یا دست سا صدم ٍ صذا ایجاد ضذ یا ًضدم ٍ ایجاد ًطذ ،لزا گفتِاًذ اگش وسی دیگشی سا تِ
لصذ ایيوِ عذٍّ اٍست تضًذ تعذ هعلَم ضَد عذٍّ اٍ ًثَدُ تلىِ صذیمص تَدًُ ،ویتَاًذ تگَیذ هي اٍ سا
ًضدم؛ چَى صدى هي هعلّك تش عذٍاى هعشٍب تَدُ است!
نقدشیخانصاری بردلیلسوم 

جٌاب ضیخ

دس ًمذ ایي دلیل هیفشهایذ :2هشادتاى اص ایيوِ اًطاء لاتل تعلیك ًیست چیست؟ اگش

 .1سَسُ هجبسكِ أًج٘بء ،آِٗ :22لًَِ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبِحانَ اللَّهِ زَبِّ الْعَسْشِ عَمَّا يَصِفًُنَ .
 .2كتبة الوكبست (غ  -الحذٗخٔ) ،د ،3ص:170
سثوب ٗتَّّن أىّ الَرِ فٖ اػتجبس التٌز٘ض َّ ػذم لبثل٘ٔ اإلًشبء للتؼل٘ك ٍ ،ثطالًِ ٍاظح؛ ألىّ الوشاد ثبإلًشبء إى كبى َّ هذلَل الكالم فبلتؼل٘ك غ٘ش
هتصَّس فِ٘ ،إلّب أىّ الكالم ل٘س فِ٘ ٍ ،إى كبى الكالم فٖ أًِّ كوب ٗصحّ إًشبء الولك٘ٔ الوتحمّمٔ ػلى كلّ تمذٗش ،فْل ٗصحّ إًشبء الولكّ٘ٔ الوتحمّمـٔ ػلـى
تمذٗشٍ دٍى آخش ،كمَلِّ« :زا لك إى ربء صٗذ غذاً» ،أٍ «خز الوبل لشظبً أٍ لِشاظبً إرا أخزتِ هي فالى»ً ٍ ،حَ رلك؟ فال سٗت فٖ أًِّ أهـش هتصـَّس
ٍالغ فٖ الؼشف ٍ الششع كخ٘شاً فٖ األٍاهش ٍ الوؼبهالت ،هي الؼمَد ٍ اإلٗمبػبت.
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هشادتاى اص اًطاء ،هذلَل 9والم است ایي حشف دسست تَدُ ٍ لاتل تعلیك ًیست؛ صیشا اهشش دائش تیي ٍجَد
ٍ عذم استٍ ،لی ایي اصالً جای تحث ًیست ٍ وسی ًگفتِ وِ هذلَل والم هعلك است .اها اگش همصَدتاى
ایي است آىچِ وِ اًطاء هیضَد محققة الَجَد علی ول تمذیش هیتاضذ ٍ ًویتَاًذ محققة الَجَد علی
تمذیش دٍى آخش تاضذ ،ایي حشف دسست ًیست .دس ها ًحي فیِ «هلىیت» ّواىؼَس وِ هیتَاًذ به صورت
محققة الَجَد علی ولّ تمذیش إًطاء ضَد ٍ تگَیذ «ّزا الىتاب له» هاًعی ًذاسد به صورت محققة الَجَد
علی تمذیش دٍى آخش إًطاء ضَد؛ هثالً تگَیذ «ّزا الىتاب له إى ًضل الوؽش» ٍ ایي هطىلی ًذاسد ٍ ًاهعمَل
ًیست .فمػ تایذ دیذ دلیل تا آى هساعذ است یا خیش.
نقدمحققنائینی بردلیلسوم 

هحمك ًائیٌی

والم ضیخ سا فٌّی تش روش وشدُ ٍ هیفشهایذ :2رات اًطاء گشچِ تعلیك تشداس ًیست؛ صیشا

اًطاء یعٌی ایجاد ٍ ،ایجاد ّن چِ تىَیٌی ٍ چِ اعتثاسی ًویتَاًذ هعلك تش چیضی تاضذ ٍ اهشش دائش تیي
ٍجَد ٍ عذم است ـ یعٌی ّواىؼَس وِ تىَیٌاً ٍلَع «ظشب» ًویتَاًذ هعلك تش چیضی تاضذٍ ،لَع اًطاء
ًیض ًویتَاًذ هعلك تش چیضی تاضذ .اگش ّست دیگش هٌجّض است ٍ تعلیك تشداس ًیست؛ چَى هٌجش تِ تٌالط
هیضَد؛ صیشا إًطاء یعٌی ایجادٍ ،لی تعلیك یعٌی ایي ٍجَد ٌَّص هحمك ًیست! ـ اها اساساً تحث ها دس اصل
اًطاء ًیست ،تلىِ هحل والم دس هٌُطأ است وِ آیا تعلیك دس هٌُطأ هوىي است یا خیش؟ تعلیك دس هٌطأ ّن ًِ
ًْ .1ذ الفمبّٔ ،ص:108
هذلَل الكالم َّ ًفس الوؼٌى الوٌشأ ،كوب اى هذلَل الكالم الخجشٕ َّ ًفس الوؼٌى الوخجش ثِ لكي هشاد الوصٌ (سُ) ًفس اإلًشبء ثمشٌٗٔ الومبثلٔ
للشك الخبًٖ.
 .2هٌ٘ٔ الطبلت فٖ حبش٘ٔ الوكبست ،د ،1ص:112
ال ٗخفى أى ثطالى الؼمذ ثبلتّؼل٘ك الّزٕ َّ ظذّ للتٌّز٘ض الوؼتجش فٖ الؼمَد ل٘س إلّب هي رْٔ اإلروبع أٍ لؼذم صذق ػٌـبٍٗي الؼمـَد ٍ اإلٗمبػـبت
ػلِ٘ ٍ إلّب فلن ٌْٗط دل٘ل آخش هي الؼمل ٍ الٌّمل ػلى اػتجبس التٌّز٘ض الّزٕ ٗؼجّش ػٌِ فٖ كالم ثؼعْن ثبلزضم ٍ رلك ألىّ هب ٗوتٌغ ػمال َّ التّؼل٘ك فـٖ
اإلًشبء فإىّ اإلٗزبد سَاء كبى اػتجبسٗب أٍ تكٌَّٗ٘ب ٗستح٘ل أى ٗؼلّك ػلى شٖء إٔ كوب ال ٗوكي أى ٗؼلّك ٍلَع العشة ػلى أحـذ ػلـى كًَـِ ػـذٍّا
فكزلك ٗستح٘ل أى ٗكَى إًشبؤُ ش٘ئب أٍ إخجبس ثِ هتؼلّمب ػلى شٖء فإى إٗزبد الوؼٌى الومصَد ثبللّفظ إهّب ال ٗحصل سأسب ٍ إهّب ٗحصل هطلمب فَلَع
اإلٗزبد هؼلمب هشرؼِ إلى التٌّبلط.
ٍ ثبلزولٔ فشق ث٘ي أى ٗكَى الوخجش ثِ هؼلّمب ثأى ٗمَل أػط٘ك أى ائتٌٖ ٍ أى ٗكَى ًفس ّزا اإلخجبس هؼلّمب فإًِّ لَ كبى هؼلّمب فال ٗتحمّك اإلخجبس
ٍ ّكزا فشق ث٘ي أى ٗكَى الوٌشأ هؼلّمب ثأى ٌٗشأ الج٘غ ػلى تمذٗش كَى الَ٘م َٗم الزوؼٔ ٍ أى ٗكَى أصل إًشبئِ الج٘ـغ هؼلّمـب فإًـِ لـَ كـبى كـزلك
الستحبل اإلًشبء فوب َّ هحلّ الكالم التّؼل٘ك فٖ الوٌشإ ٍ صحّتِ ال ٗخفى ػلى أحذ ثل ٍلَػِ فٖ األحكبم الشّشػّ٘ٔ فَق حذّ اإلحصـبء فـإىّ أغلـت
األحكبم الششػّ٘ٔ ثل رو٘ؼْب إلّب هب شز لعبٗب حم٘مّ٘ٔ ٍ أحكبم هششٍطٔ ػلى تمذٗش ٍرَد هَظَػبتْب ٍ ٍلَػِ فٖ الزولٔ فـٖ الؼمـَد ٍ اإلٗمبػـبت
كبلَصّ٘ٔ ٍ التّذث٘ش ٍ الٌّزس ٍ أخَِٗ هوب ال إشكبل فِ٘.
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تٌْا هوىي است تلىِ دس عشف ٍ ضشع ٍالع ًیض ضذُ است .تِ عٌَاى هثال ضخصی ٍصیت هیوٌذ «تعذ اص
هشي هي ،ثلث اهَالن هله فالًی تاضذ» وِ ایي هلىیت تعلیمیِ است .یا هَالیی تِ عثذش هیگَیذ «أًت حشٌ
دتش ٍفاتی» وِ آصادی هعلك سا إًطاء وشدُ است یا دس ًزس هیگَیذ «اگش تچِام اص تیواسی ضفاء یافت ایي
گَسفٌذ هال فالًی تاضذ یا تش عْذُ هي است سٍصُ فالى سٍص» وِ اًطاء ،فعلی است ٍلی هٌُطأش هعلك است.
سیذ خَئی
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ٍ وساًی وِ اص ؼیف هذسسِ ًائیٌی

ّستٌذ اص ایي والم ایطاى تثعیت وشدُاًذ ٍ دس

هَاسد هتعذدی دس فمِ تِ واس تشدُاًذ .اها دس هماتل هشحَم اهام

فشهایص هحمك ًائیٌی

سا عالواًِ ٍ

اساسی ًمذ فشهَدُ است ّن اص جٌثِی اثثاتی والم ایطاى وِ هٌُطأ لاتل تعلیك است ٍ ّن اص جٌثِی ًفیی
والم ایطاى وِ إًطاء لاتل تعلیك ًیست.
ٍ الحوذهلل سب العالویي
همشس :عثذاهلل اهیشخاًی

 .1هصجبح الفمبّٔ (الوكبست) ،د ،3ص:66
أى الوستح٘ل إًوب َّ التؼل٘ك فٖ اإلًشبء ،ثذْٗٔ أى اإلًشبء -ثإٔ هؼٌى كبى -لذ فشض ٍرَدُ فٖ الخبسد ٍ ،ػلِ٘ فال ٗؼمل تؼل٘مِ ػلى شٖء هب،
ألى هب ٍرذ فٖ الخبسد ٗوتٌغ ػذهِ ،فك٘ ٗوكي أى ٗكَى هَرَدا ػلى تمذٗش ٍ ،هؼذٍهب ػلى تمذٗش آخش.
ٍ ػلى الزولٔ :إى اإلًشبء أهش ال ٗمجل التؼل٘ك ،ثل َّ إهب أى َٗرذ ٍ ،إهب أى ال َٗرذ ٍ .لكي ّزا خبسد ػي هشكض ثحخٌب ،ألى كالهٌـب لـ٘س فـٖ
التؼل٘ك فٖ اإلًشبء.
أهب التؼل٘ك فٖ الوٌشأ -الزٕ َّ هحلّ الجحج فٖ الومبم -فال شجْٔ فٖ إهكبًِ .ثل إى ٍلَػِ فٖ األحكبم الؼشف٘ٔ ٍ الششػ٘ٔ فَق حذ اإلحصـبء،
ظشٍسٓ أى األحكبم الششػ٘ٔ ٍ المَاً٘ي الؼشف٘ٔ أكخشّب هي لج٘ل المعبٗب الحم٘م٘ٔ ٍ ،هي سٌخ األحكبم التٖ ّٖ هششٍطٔ ثَرَد هَظَػْب ٍ .لـذ ٍلـغ
رلك فٖ الؼمَد ٍ اإلٗمبػبت ػلى ًحَ اإلٗزبة الزضئٖ ،كبلَص٘ٔ ٍ ،التذث٘ش ٍ ،الٌزس ٍ ،الؼْذ ٍ ،ال٘و٘ي.
ٍ الحبصل :أى إهكبى تم٘٘ذ الوٌشأ ٍ ،تؼل٘مِ ثشٖءٍ ٍ ،لَع رلك هي الجذْٗ٘بت ٍ .إًوب الكالم فٖ صحٔ الؼمذ أٍ اإلٗمبع ف٘وب إرا كبى الوٌشأ ف٘ـِ
هم٘ذا.
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