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هشحَم شیخ 9ثؼذ اص ایيوِ والم ثشخی اص جولِ صبحت جَاّش

 2دس جَاة ثِ ادػبی هحبلیت وشف

حمیمی سا روش هیوٌٌذ ،دس آى هٌبلشِ وشدُ ٍ هیفشهبیٌذ :ایي جَاة ًبتوبم است ٍ فشلی ثیي شرشغ ٍ سرجت
 .1وتبة الوىبست ،د ،3ظ:401
ٍ دػَى :أىّ الطشٍـ الطشػ٘ٔ ل٘ست وبلؼمل٘ٔ ،ثل ّٖ ثحست هب ٗمتؿِ٘ رؼل الطبسع ،فمذ ٗزؼل الطبسع هب ٗطجِ تمذٗن الوسبجبت ػلبا السبجت
وغسل الزوؼٔ َٗم الخو٘س ٍ إػكبء الفكشٓ لجل ٍلتِ فؿلًب ػي تمذبم الوطشٍـ ػلا الطشـ وغسل الفزش ثؼذ الفزبش للوستحبؾبٔ الػبب،ؤ ٍ ،وغسبل
الؼطبءَٗي لػَم الَ٘م الوبؾٖ ػلا المَل ثِ ،هذفَػٔ :ثأًِّ ال فشق ف٘وب فشؼ ضشقبً أٍ سججبً ث٘ي الطشػٖ ٍ غ٘شُ ٍ ،تىخ٘بش امهخلبٔ ال َٗربت ٍلبَع
الوحبل الؼملٖ ،فْٖ وذػَى أىّ التٌبلؽ الطشػٖ ث٘ي الط٘ئ٘ي ال ٗوٌغ ػي ارتوبػْوب؛ مىّ الٌم٘ؽ الطشػٖ غ٘ش الؼملٖ.
فزو٘غ هب ٍسد هوبب َّٗن رله ال ثذب فِ٘ هي التضام أىّ الوتأخّش ل٘س سججبً أٍ ضشقبً ،ثل السجت ٍ الطشـ :امهش الوٌتضع هي رله ،لىبي رلبه ال ٗوىبي
فٖ هب ًحي فِ٘ ،ثأى ٗمبل :إىّ الطشـ تؼمّت اإلربصٓ ٍ لحَلْب ثبلؼمذّ ٍ ،زا أهش همبسى للؼمذ ػلا تمذٗش اإلربصٓ؛ لوخبلفتِ امدلّٔ ،اللّْن إلّبب أى ٗىبَى هبشادُ
ثبلطشـ هب ٗتَلّف تأح٘ش السجت الوتمذبم فٖ صهبًِ ػلا لحَلِّ ٍ ،زا هغ أًِّ ال ٗستحكّ إقالق الطشـ ػلِ٘ ،غ٘ش غبدق ػلا الشؾب؛ مىّ الوستفبد هي الؼمبل
ٍ الٌمل اػتجبس سؾب الوبله فٖ اًتمبل هبلِ ٍ ،أًِّ ال ٗحلّ لغ٘شُ ثذٍى ق٘ت الٌفس ٍ ،أًِّ ال ٌٗفغ لحَلِ فٖ حلّ تػشّف الغ٘ش ٍ اًمكبع سلكٌٔ الوبله.
 .2رَاّش الىالم فٖ ضشح ضشا،غ اإلسالم ،د ،22ظ:285
حن اى املَى وَى اإلربصٓ الوتؼمجٔ للؼمذ ٍ غ٘شُ هوب ٗؼتجش فٖ الػحٔ وبضفٍٔ ،فبلب لػشٗح الطْ٘ذٗي ٍ غ٘شّوب ثل فٖ الشٗبؼ أًبِ امضبْش ووبب
ػي هزوغ الجشّبى فزّت اموخش مًْب سؾا ثومتؿا الؼمذ الزٕ َّ الٌمل حٌِ٘ ،ثل ّٖ فٖ الحم٘مٔ سؾب ثشؾبب الفؿبَلٖ البزٕ وببى همبسًبب للؼمبذ،
فٌ٘ىطف حٌ٘ئز ثزله وَى الؼمذ تبم الطشا،ف غ٘ش هتَلف حٌ٘ئز تأح٘شُ ػلا ضٖء آخش ،إر الوبله لن ٗػذس هٌِ إال الشؾب ثوب ٍلغ هي الؼمذ الذال ػلا
سؾب الؼبلذ ثٌمل الوبل ثوب غذس هٌِ هي الؼمذ حٌِ٘ ٍ ،ثذل٘ل هطشٍػ٘ٔ الفؿَلٖ الزٕ لذ ػشفتِ سبثمب غبس لفظ الفؿَلٖ الذال ػلا سؾبُ ثزله ،ولفظِ
ًفسِ الذال ػلا رله ،فَْ حٌ٘ئز وبلَو٘ل ٍ إى افتشلب فٖ خػَظ ّزا الفشد هي الفؿَلٖ ثبلسجك ٍ اللحَق ،وبفتشالْوب ف٘وب وبى سؾب الوبله همبسًبب
للفظ الفؿَلٖ ٍ ،سبثمب ػلِ٘ هستوشا إلا حػَلِ ثبختػبظ رله ثبسن الَو٘ل ضشػب دًٍِ ٍ ،إى اتحذا ثبٙحبس هؿبفب إلا ظَْس هبب دل فبٖ تسبج٘ت
الؼمذ هسججِ ٍ اًِ ال ٗتأخش ػٌِ ،السبلن ػي هؼبسؾٔ هب دل ػلا اضتشاـ سؾب الوبله ،ثؼذ احتوبل وَى الوشاد هي ضشق٘تِ فٖ الومببم الوؼٌبا البزٕ ال
1

ششػی ٍ غیش ششػی اص جْت ػذم تمذم هسجت ثش سجت ٍ هششٍغ ثش ششغ ٍجَد ًذاسد ٍ ایيوِ هثبل صدیذ
دس ششع هَاسدی ٍجَد داسد وِ هسجت لجل اص سجت یب هششٍغ لجل اص ششغ هحمك شذُ است ،ایري هَجرت
ًوی شَد وِ هحبل ػملی هحمك شَد (تکثیر االمثلة ال یوجب وقوع المحال العقلی) ،ثلىِ هحبل هحربل اسرت
والم شوب هبًٌذ ایي است وِ گفتِ شَد «تٌبلط ششػی ثیي دٍ چیض ،هَجت اهتٌربع اجتوبػشربى ًوریشرَد؛
چشاوِ ًمیط ششػی غیش اص ًمیط ػملی است» دس حبلی وِ تفَُ ثِ ایي والم ًویشَد وشد؛ هثالً اگش ؼْبست
ٍ ًجبست سا ًمیعیي ّن ثذاًین ر ؼجك هجٌبی وسبًی وِ لبئلٌذ ًجبسرت ،اهرشی ٍجرَدی ٍ ؼْربست اهرشی
ػذهی است؛ یؼٌی ػذم ًجبست ر دس ایي صَست ثبیذ ثتَاى گفرت ورِ ًجبسرت ٍ ج ًجبسرت ورِ دٍ اهرش
ششػی ّستٌذ ،هوتٌغ اججتوبع ًیستٌذ چَى ًمیط ششػی ّستٌذ ًِ ًمیط ػملی! دس حبلی وِ ًویتَاى ایري
حشف سا صد پس ّوبىؼَس وِ ًویتَاى هلتضم ثِ تحمك هششٍغ ػملی لجل اص تحمرك شرشؼش شرذ ،ورزله
تحمك هششٍغ ششػی لجل اص تحمك ششؼش هحبل است
ثشخی اص جولِ سیذ خَیی
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ًیض ثب والم شیخ

هَافمت وشدُ ٍ آى سا پزیشفتِاًذ

ٌٗبفٖ السجج٘ٔ الوضثَسٓ َّ ٍ ،الطشـ الىطفٖ الزٕ ال هبًغ هي تػَسُ فٖ الؼلل الطشػ٘ٔ التٖ ّٖ ثحىن الؼلل الؼمل٘ٔ ،إى لن ٗىي ٌّبن هي الطشع هبب
ٗمتؿٖ خالف رله ،ووب ربء فٖ تمذٗن غسل الزوؼٔ َٗم الخو٘س « »1الزٕ َّ ضجِ تمذٗن الوسجت ػلا السجت ،فال هببًغ حٌ٘ئبز ٌّبب هبي التبضام
تَلف تأح٘ش الؼمذ ػلا حػَلِ الوستمجل ٍ إى تشتت امحش إال آى لجل ٍلَػِ ،فجحػَلِ فؼال ٍ لَ فٖ الوستمجل ٗىَى الؼمذ هؤحشا هي حٌِ٘ ،مى رلبه
َّ الوطشٍـ ثِ فوتا تحمك ثبى تحمك هطشٍقِ ؾشٍسٓ سرَع الحبل إلا اضتشاـ أحش الؼمذ ٍ ،همتؿبُ الزٕ ّبَ الولبه حبلبِ ثحػبَل الشؾبب هبي
الوبله ٍ لَ فٖ الوستمجلً ،حَ هب سوؼتِ فٖ اضتشاـ غحٔ غَم الوستحبؾٔ ثأغسبلْب الل٘ل٘ٔ « »2ثل َّ وزله فٖ رو٘غ هب وبى هي لج٘ل هبب ًحبي
فِ٘ ٍ ،لؼل هٌِ ػذم لجَل الؼجبدٓ هوي ٗشتذ ثؼذ رله ػي الذٗي ٍ غ٘شُ ،هوب وبى السجت فٖ امحش فؼال لحبل الوتأخش ،ؾشٍسٓ التضام الىطف فِ٘ ثبلوؼٌٖ
الوضثَس َّ الوَافك لظبّش امدلٔ ،ثخالف الٌمل الومتؿا سفغ ال٘ذ ػوب التؿا همبسًٔ أحش الؼمذ لحػَلِ ٍ ،اًِ ال ٗتخلف ػٌِ ػلا ٍرِ ٗىَى الؼمذ فبٖ
صهبى ٍ امحش الزٕ َّ الوله ٌّب فٖ صهبى آخش ٍ ،هؿبفب إلا إضؼبس لَلِ غلا اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ لؼشٍٓ« :ثبسن اهلل له فٖ غفمٔ ٗوٌ٘ه» . ...
 .3هػجبح الفمبّٔ (الوىبست)؛ د ،4ظ134 :
ٍ الخبًٖ همبثل المَل امٍل َّ ٍ ،اى تىَى اإلربصٓ هي رولٔ ضشا،ف الؼمذ وبإلٗزبة ٍ المجَل
ثح٘ج ٗىَى هؤحشا فٖ حػَل همتؿبُ ٍ ّزا الوؼٌا إٔ تأح٘ش امهش الوتأخش فٖ امهش الوتمذم ٗتػَبس ػلا ًحَٗي فبىّ هب ٗىَى دخ٘ال فبٖ امهبش
الوتمذم ٍ ضشقب فٖ تحممِ تبسٓ ٗىَى هي ارضا ٍ ِ،اخشى هي ضشا،كِ .اهب امٍل :فىبلوشوجبت االػتجبسٗٔ وبلػالٓ هخال ثبى ٗىَى الزضء الوتأخش دخ٘ال
فٖ غحٔ الزضء الوتمذم ثح٘ج اىّ الوتمذم تحمك غح٘حب ٍ تبم الؼ٘بس ٍ وبى الوؤحش فٖ رله َّ الزضء الوتأخش هغ اًِ لن ٗتحمبك فببى وبل ربضء هبي
االرضاء الالحمٔ فٖ الػالٓ دخ٘لٔ فٖ غحتْب ٍ اهب الخبًٖ فىىَى امهش الوتأخش هي ضشا،ف امهش الوتمبذم ال هبي ارضا،بِ ٍ همَهبتبِ ٍ ّبزا وذخبلبٔ
أغسبل الوستحبؾٔ فٖ غحبٔ غَهْب ،فئىّ غحبٔ غَم الزضء الوتمذم هي قلَع الفزش هطشٍـ ثغسلْب ثؼذ الفزش ثٌبء ػلا وًَِ ثؼبذ الفزبش -ووبب ّبَ
الحك ٍ -غحٔ الػَم لجل الظْش هطشٍـ ثغسلْب ثؼذ الظْش ٍ غحٔ غَم الَ٘م هطشٍـ ثغسلْب ثؼذ الوغشة ػٌذ ثؼؽ ٍ اى وبى ًبدسا ثخبالف امٍلب٘ي
فبى فٖ رو٘غ رله لذ أحش امهش الوتأخش فٖ غحٔ الوطشٍـ الوتمذم اال اى الىطف ثْزا الوؼٌا غ٘ش هؼمَل فٖ وال المسو٘ي ،فئًِّ و٘بف ٗؼمبل تحمبك
الوطشٍـ ػلا هب َّ ػلِ٘ هي دٍى تكشّق ًمع ػلِ٘ هغ ػذم تحمك ضشقِ اال ثؼذ هذٓ ٍ ل٘س ّزا اال التٌبلؽ الَاؾح فببى هؼٌبا تحمبك الوطبشٍـ
ػلا هب َّ ػلِ٘ هي التوبه٘بٔ ٍ الػحٔ ػذم دخبلٔ ضٖء فِ٘ هي امهَس الوتمذهٔ ٍ الوتأخشٓ ٍ هؼٌا دخبلتِ ػذم توبه٘بٔ الوطشٍـ ٍ تحممِ ػلا ٍرْبِ
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نقد و بررسی اشکال شیخ

ػشض هی وٌین اگش دس جبیی اهَس ششػیِ ّوبى هالن اهَس ػملیرِ سا داشرتِ ثبشرذ ،ورالم هشحرَم شریخ
دسست است؛ چشاوِ اهَس ػملیِ تخصیص ثشداس ًیست اهّب اگش دس جبیی هالن اهرَس ػملیرِ ٍجرَد ًذاشرتِ
ثبشذ ،هبًؼی ًذاسد وِ هب احىبم ػملی سا ثش آى ثبس ًىٌین هثالً اگش دس جبیی شبسع همذس ًجبست اػتجبسی سا
جؼل وشدُ ثبشذً ،ویتَاى گفت دس ػیي ایيوِ شبسع ًجبست سا جؼل وشدُ هب هلترضم هریشرَین ورِ جؼرل
ًىشدُ است؛ چشاوِ ایي هٌجش ثِ اجتوبع ًمیعیي هیشَد اهّب ثؼط چیضّب هوىي است اص لحربؾ تىرَیٌی ٍ
ػملی هحبل ثبشذ ٍ هحزٍساتی داشتِ ثبشذ ،اهّب ٍلتی وِ دس ػبلن اػتجبس هیآیذ هحبل ًجبشذ یب ایيوِ ثِ هالن
دیگشی هحبل ثبشذ ًِ ثِ ّوبى هالن تىَیي؛ هثالً اجتوبع ظذیي دس ػبلن تىَیي راتبً هحبل است ٍ ًویشَد
چیضی دس ػیي ایي وِ سیبُ است سفیذ ثبشذ ،اهّب هبًؼی ًذاسد دس ػبلن اػتجبس وسی فشض وٌذ وِ فالى چیض دس
ػیي ایيوِ سیبُ است ،سفیذ ّن ّست ٍ هحبلیتی جصم ًویآیذ ثلِ اگش ایي اػتجبس اثرشی ًذاشرتِ ثبشرذ ل رَ
است اهب اگش فشظبً اثشی ثش آى هتشتت ثبشذ ٍ هَظَع حىوی شَد ،هبًؼی ًذاسد ّشچٌذ تىَیٌبً هحبل ثبشرذ،
ووب ایيوِ دس السٌِ هشَْس شذُ وِ فشض هحبل ،هحبل ًیست
ثٌبثشایي والم هشحَم شیخ
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توبم ًیست؛ چشاوِ دس ػبلن اػتجبس هیتَاى هحبلّبیی سا فشض وشد ،هٌتْرب

ایيوِ فشض ایي هحبلّب دس ػبلن اػتجبس اثشی داسد یب ًِ ٍ آیب هؼمَل هیثبشذ ثِ ایي هؼٌرب ورِ هرالن اػتجربس
وشدى سا داسا هی ثبشذ یب ًِ ،ثحث دیگشی است وِ ثشای سٍشي شذى آى ثبیذ یه یه هَاسد سا ثشسسی ورشد
تب هشخص شَد آیب ثب هالنّبی ػبلن اػتجبس هیتَاى ششغ هتإخش سا فشض وشد یب ًِ؟
برخی نظریات در توجیه شرط متأخر

ًظشیبت هختلفی اص جبًت ؤػالم دس تَجیِ ششغ هتإخش ثیبى شذُ است ثؼعی لبئل ثِ هٌغ شذُاًذ؛ یؼٌی
دس حمیمت تسلین ایي وجشی شذُاًذ وِ حتّی دس اػتجبسیبت ،تمذین هششٍغ ثش ششغ هوىي ًیست ،چِ سسرذ
ثِ تمذین هسجت ثش سجت

ثتوبهِ ٍ ووبلِ ٍ ّل ّزا اال التٌبلؽ الَاؾح؟ ٍ هي ٌّب لبل ثؼؽ اموبثش :اىّ االلتضام ثذخبلٔ امهش الوتأخش فٖ امهش الوتمذم لب٘س اال االلتبضام ثؼبذم
استحبلٔ التٌبلؽ فٖ الطشػ٘ببت ٍ اهب امهخلٔ الوزوَسٓ ،فطٖء هٌْب ال ٗىَى دل٘ال ػلا غحٔ هب تَّن ٍ س٘أتٖ الَرِ فٖ غحتْب ٍ ػذم استجبقْب لْزا
الَرِ.
 .4ثلِ اگش وسٖ ثخَاّذ ثگَٗذ دس ػ٘ي اٗيوِ چ٘ضٕ سا فشؼ وشدم ،آى سا فشؼ ًىشدم ،اٗي هحبل است ٍ ّوببى هبالن ػملبٖ سا داسد؛ صٗبشا
فشؼ وشدى ،خَد ٗه اهش حم٘مٖ است ٍ ًوٖضَد گفت ّن فشؼ هٖوٌن ٍ ّن فشؼ ًوٖوٌن ،اهبب اگش هفشٍؼ هب چ٘ض هحبلٖ ثبضذ ،هبًؼٖ ًذاسد.
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ثشخی دیگش اص جولِ هشحَم آلبظیبء
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لبئل شذُ اًذ وِ تمذین هششٍغ ثش ششغ حتّی دس تىَیٌیبت ّن

هوىي است ٍ ثِ ًَػی هیتَاى هششٍغ سا همذم ثش ششغ وشد ثشخی هبًٌذ صبحت فصَل
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 ،ششغ هترإخش

 .5ثذا،غ االفىبس فٖ امغَل ،ظ:320
(ٍ اهب الطشـ) الزٕ رّت الزوَْس الا اهتٌبع تمذهِ ػلا الوطشٍـ ثِ ٍ تأخشُ ػٌِ فبلحك َّ اهىبى رله فِ٘ سَاء وبى الطشـ تىٌَٗ٘بب أم
تطشٗؼ٘ب (ث٘بى رله) اًِ ال ضجْٔ فا أى الومتؿا للوؼلَل حػٔ خبغٔ هي قج٘ؼٖ الومتؿا ال أى ًَع الومتؿا ٍ قج٘ؼِ٘ ٗمتؿا رله الوؼلبَل ٍ
ٗؤحش فِ٘ هخال الٌبس ًَع هي اًَاع الوَرَدات ٗمتؿٖ االحشاق ٍ لىي ل٘س الوؤحش فٖ االحشاق الخبسرٖ َّ ًَع الٌبس ٍ قج٘ؼْ٘ب ثبل ّبٖ حػبٔ
خبغٔ هي ّزا الٌَع ٍ ّٖ الٌبس التٖ توبس الزسن الوستؼذ ثبل٘جَسٔ لمجَل االحتشاق فْزُ الحػٔ الخبغٔ هبي الٌببس ّبَ الومتؿبا الوبؤحش فبٖ
االحشاق ٍ اهب الحػٔ التٖ ال تتحػع ثخػَغ٘ٔ الووبسٔ ٍ المشة هي الزسن الوستؼذ لالحتشاق فْٖ ال ٗؼمل اى تؤحش االحش الوتشتت ػلا الحػٔ
االٍلا فتله الخػَغ٘ٔ التٖ ثْب تحػػت الحػٔ الومتؿ٘ٔ للوؼلَل ال ثذ لْب هي هحػل فٖ الخبسد فوب ثِ تحػل خػَغ٘ٔ الحػٔ الومتؿب٘ٔ
ٗسوا ضشقب ٍ الخػَغ٘ٔ الوضثَسٓ ػجبسٓ ػي ًسجٔ لب،ؤ ثتله الحػٔ الومتؿ٘ٔ حبغلٔ هي اؾبفٔ الحػٔ الوضثَسٓ الا ضٖء هب ٍ رله الطبٖء
الوؿبف الِ٘ َّ الطشـ فبلوؤحش فا الوؼلَل َّ ًفس الحػٔ الخبغٔ ٍ الطشـ هحػل لخػَغ٘تْب ٍ َّ قشف االؾبفٔ الوضثَسٓ ٍ هب ٗىَى ضأًِ
وزله ربص اى ٗتمذم ػلا هب ٗؿبف الِ٘ أٍ ٗمتشى ثِ اٍ ٗتأخش ػٌِ ٍ لْزا ال ٗػح أى ٗمبس الطشـ ػلا ػلا الومتؿا الى الومتؿا هب ٗتشضح هٌِ
رات الوؼلَل فال ٗؼمل اى ٌٗفػل ػٌِ صهبًب سَاء وبى رله ثبلتمذم أم ثبلتأخش ٍ اهب الطشـ ف٘وب اًِ ال دخل لِ فا التأح٘ش ثبل ّبَ قبشف اؾببفٔ
هحػل لخػَغ٘ٔ الومتؿا ووب روشًب ربص أى ٌٗفػل ثبلضهبى ػي رات الومتؿا ف٘تمذم ػلِ٘ اٍ ٗتأخش ػٌِ الى رله ال ٗخل ثبالؾبفٔ الوحػبلٔ
لتله الٌسجٔ الخبغٔ ووب ال ٗخفا (فبى للت) ػلا ّزا ٗزَص اى ٗتمذم ػلا الوطشٍـ أٍ ٗتأخش ػٌِ ول ضشـ حتا هب وببى هٌبِ هتووبب لمبثل٘بٔ
المبثل و٘جَسٔ الخطت هخال فٖ همبم تأحشُ ثبالحتشاق فتؤحش الٌبس االحشاق فا الوحل الزٕ وبى ٗبثسب لجل ٍلَع الٌبس ػلِ٘ ال فٖ حبل ٍلَػْبب اٍ
س٘ىَى ٗبثسب ثؼذ ٍلَػْب ٍ اى وبى فا حبل ٍلَػْب ل٘س ٗبثسب هغ اًِ ؾشٍسٕ الجكالى (للت) اًب لن ًذع اى هكلك االؾببفٔ البا ضبٖء تَربت
خػَغ٘ٔ فٖ الوؿبف ٗىَى ثْب همتؿ٘ب للوؼلَل ثل االؾبفٔ تختلف ثبختالف الخػَغ٘بت الومَهٔ للومتؿ٘بت ٍ ثبختالف تله الخػَغب٘بت
تختلف حبل الوحػل لْب هي ح٘ج التمذم ػلا الوؼلَل ٍ الومبسًٔ لِ ٍ التأخش ػٌِ فشة هحػل لخػَغ٘ٔ همتؽ ال َٗرت الومتؿا الخػَغ٘ٔ
التٖ ثْب ٗتن احشُ إال ارا اؾ٘ف الومتؿا الِ٘ فٖ حبل تمذهٔ ٍ سة هحػل ال َٗرت تله الخػَغ٘ٔ إال ارا اؾ٘ف الِ٘ فا حبل همبسًتِ ووب فبٖ
تأح٘ش الٌبس فا االحشاق إرا اؾ٘فت الا الوحل الومتشى ثبل٘جَس٘ٔ ٍ ّىزا الحبل فٖ الوحػل للخػَغ٘ٔ فٖ حبل تأخشُ فبلوحػل للخػَغ٘ٔ فٖ
حبل التمذم ال ٗحػلْب فٖ حبل الومبسًٔ ٍ ّىزا الوحػل لِ فا الومبسًٔ ال ٗحػلْب فا حبل التمذم ٍ التأخش ٍ وزا فٖ حببل التبأخش ال ٗحػبل
الخػَغ٘ٔ ثبالؾبفٔ الِ٘ فا حبل الومبسًٔ ٍ التمذم ٍ لذ ثٌ٘ب اى الوحػل للخػَغ٘ٔ الوزوَسٓ َّ الوسوا ثبلطشـ (فتحػل) هي رو٘غ هب روشًب
اى الطشـ تىٌَٗ٘ب وبى أم تطشٗؼ٘ب ل٘س لِ إال أحش ٍاحذ ٍ َّ هب تحػل فا الومتؿا ثبؾبفتِ الِ٘ خػَغ٘ٔ ثْب ٗتن تأح٘شُ فٖ الوؼلَل سَاء وبى
الطشـ الوحػل لتله الخػَغ٘ٔ هتمذهب ػلا الوؿبف ام همبسًب لِ ام هتأخشا ػٌِ.
 .6الفػَل الغشٍٗٔ فٖ امغَل الفمْ٘ٔ ؛ ظ80
ٍ اػلن أًِ ووب ٗػح أى ٗىَى ٍرَة الَارت ػلا تمذٗش حػَل أهش غ٘ش همذٍس ٍ لذ ػشفت ث٘بًِ وزله ٗػح أى ٗىبَى ٍرَثبِ ػلبا تمبذٗش
حػَل أهش همذٍس ف٘ىَى ثح٘ج ال ٗزت ػلا تمذٗش ػذم حػَلِ ٍ ػلا تمذٗش حػَلِ ٗىَى ٍارجب لجل حػَلِ ٍ رله ووب لَ تَلف الحذ الوٌبزٍس
ػلا سوَة الذاثٔ الوغػَثٔ فبلتحم٘ك أى ٍرَة الَارت حٌ٘ئز حبثت ػلا تمذٗش حػَل تله الومذهٔ ٍ ل٘س هطشٍقب ثحػَلْب ووب سجك إلبا وخ٘بش
هي امًظبس ٍ الفشق أى الَرَة ػلا التمذٗش امٍل ٗخجت لجل حػَلْب ٍ ػلا الخبًٖ إًوب ٗخجت ثؼذ تحممْب الهتٌبع الوطشٍـ ثبذٍى الطبشـ ٍ ثؼجببسٓ
أخشى حػَل الومذهٔ ػلا امٍل وبضف ػي سجك الَرَة ٍ ػلا الخبًٖ هخجت لِ ووب هش ٍ تظْش الخوشٓ فٖ ٍرَة الومذهبت التٖ ٗبؤتا ثْبب لجلْبب
فؼلا امٍل ٗزت اإلت٘بى ثْب ػلا تمذٗش إت٘بًِ ثْب إلقالق امهش حٌ٘ئز ف٘ػح لػذ المشثٔ ثْب ٍ إٗمبػْب ػلا ٍرِ الَرَة ثخالف الَرِ الخبًٖ ٍ ٗظْش
أٗؿب ف٘وب لَ وبًت الومذهٔ الوحشهٔ هوب ٗؼتجش حػَلْب فٖ أحٌبء التطبغل ثبلَارت وبالغتشاف هي ا ًٔ٘ٙالوغػَثٔ فٖ الكْبسٓ الحذح٘ٔ هغ االًحػببس ٍ
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سا ثِ ًَػی ثِ ششغ همبسى ثشگشداًذُاًذ اهّب ثشخی دیگش ر هثل هشحَم اهبم

ر لبئل شذُاًذ وِ ششغ هتإخش

ّیچ هشىلی ًذاسد ٍ ػمالً هوىي است ٍ اگش اص لحبؾ ػملی هشىل داشتِ ثبشذّ ،ویي اًذاصُ وِ ػشف آى سا
فْن هیوٌذ وبفی است
راه حل حضرت امام

هشحَم اهبم

برای توجیه شرط متأخر

دس ثیشتش ٍجَّی وِ اػالم روش وشدُاًذ ،ثِ ًَػی هٌبلشِ هیوٌٌذ ر هثرل ٍجرِ صربحت

فصَلٍ ،جِ آخًَذٍ ،جِ آلب ظیبء ٍ ر سپس ثیبًی اسائِ هیدٌّذ وِ هیتَاى ششغ هتإخش سا تصَیش وشد ٍ
تصشیح هیوٌٌذ اجبصُ ًسجت ثِ ػمذ سا هصذاق آى داًست دس اداهِ هیفشهبیٌذ حتّی اگش ایي ثیبى ّرن هرَسد
هٌبلشِ لشاس گیشد ،ثیبى دیگشی ٍجَد داسد وِ ػلری سغرن هحبلیرت ػملری شرشغ هترإخش ،ثربص هریترَاى دس
اػتجبسیبت ٍ ششػیبت ،ششغ هتإخش سا پزیشفت
هشحَم اهبم 7اثتذا همذهِای روش هیوٌٌذ وِ ششغ هتإخش ،گبّی ششغ حىن تىلیفی اسرت ،گربّی شرشغ
حىن ٍظؼی ٍ گبّی ششغ هىلفٌ ثِ
وتشن الَارت الوتَغل ثِ إلا فؼل الؿذ فئى الؼجبدٓ تػح ػلا الَرِ امٍل لَرَثْب ٍ هكلَث٘تْب ػلا تمذٗش حػَل تله الومذهٔ ٍ ػلبا الخببًٖ ال
ٗػح الًتفبء الكلت ٍ الَرَة لجلْب ٍ الزٕ ٗذل ػلا الوزّت الوختبس أى هب دل ػلا ػذم ٍرَة الَارت ػٌذ حشهبٔ همذهتبِ الوتؼٌ٘بٔ ّبَ لبضٍم
التىل٘ف ثبلوحبل الووتٌغ ٍلَػِ ثبلؼمل ٍ السوغ ٍ ال سٗت أًِ إًوب ٗلضم رله لَ ولف ثبلَارت هكلمب ػلا تمذٗش اإلت٘بى ثبلومذهٔ الوحشهبٔ ٍ ػذهبِ ٍ
أهب لَ ولف ثِ هكلمب ػلا تمذٗش اإلت٘بى ثْب خبغٔ فال ف٘جما إقالق امهش فِ٘ ثحبلِ ف٘شرغ حبغل التىل٘ف٘ي ثوالحظٔ المبػذٓ الوزوَسٓ إلبا هكلَث٘بٔ
تشن الحشام هكلمب ال ػلا تمذٗش ٍ هكلَث٘ٔ فؼل الَارت هكلمب ػلا تمذٗش حػَلِ ٍ ال فشق فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى الومذهٔ الوحشهٔ سججب أٍ غ٘شُ
ٍ إى وبى الحىن فٖ السجت ال ٗخلَ ػي ًَع خفبء ًؼن ٗؼتجش فِ٘ هي اػتجبس أهش صا،ذ ػلا الوسجت لئال ٗلضم إٗزبة الطٖء ػلا تمذٗش ٍرَثِ فئًِ
هوب ٗستمل الؼمل ثمجحِ فتَلف الَارت ػلا حػَل ّزُ الومذهٔ االخت٘بسٗٔ هي لج٘ل تَلفِ ػلا حػَل الومذهٔ الغ٘ش االخت٘بسٗٔ وتزوش الوىلف ٍلت
الفؼل ٍ لذستِ فِ٘ ثوؼٌا خلَُ فٖ توبم الَلت هي الوَاًغ االؾكشاسٗٔ ثبلٌسجٔ إلا صهي التىل٘ف هغ حجَت الَرَة ػلا تمذٗش حػَلْوب لجلِ أٗؿبب ٍ
أهب المذسٓ هكلمب فل٘س حػَلْب هؼتجشا لزَاص أى ٗوتٌغ الفؼل فٖ الَلت هغ حجَت التىل٘ف لجلِ ووب فٖ الوتمبػذ ػي الحذ فبلوَلَف ػلِ٘ فٖ الحم٘مبٔ
فٖ ّزُ الػَس َّ وَى الوىلف ثح٘ج ٗأتٖ ثبلومذهٔ الوحشهٔ ٍ لَ فٖ صهي الحك أٍ وًَِ ثح٘ج ٗىَى ٍلت الفؼل هتزوشا خبل٘بب هبي الوَاًبغ الغ٘بش
الوستٌذٓ إلِ٘ ٍ ّزا ٍغف اػتجبسٕ ٌٗتضع هي الوىلف ثبػتجبس هب ٗكشأ ػلِ٘ فٖ الضهي الوستمجل هي ّزُ الػفبت ٍ َّ غ٘ش هتأخش ػي صهي الَرَة ٍ
إى تأخشت ػٌِ الػفٔ التٖ تٌتضع ػٌِ ثبػتجبسّب ٍ لَ وبى ًفس الؼلن ٍ الخلَ هي الوَاًغ فٖ الَلت ضشقب لتأخش صهي الَرَة ػي صهي الفؼل فال ٗجما
هَسد للتىل٘ف و مه هذا القبیل كل شیء یکون وقوعه مراعى بحصول شیء آخر كالصحة المراعاة باإلجازة فی الفضولی فإن شرط الصحة فیه كون
العقد بحیث یتعقبه اإلجازة و لیست مشروطة بنفس اإلجازة و إال المتنعت قبلها.
 .7تْزٗت امغَل ،د ،1ظ:302
الزَاة الحم٘ك ػي اإلضىبل فٖ الطشـ الوتأخّش
ّزا ٍ ،لىي التحم٘ك فٖ تػح٘ح الوَاسد الوتَّبن فْ٘ب تأخ٘ش الطشـ ػي هطشٍقِ أى ٗمبل:
أهبب فٖ ضشا،ف التىل٘ف وبلمذسٓ هخلًب :فألىّ ضشـ اًمذاح اإلسادٓ أٍ غذٍس الجؼج االػتجبسٕ ل٘س َّ المذسٓ الَالؼ٘ٔ -ػلبن ثبِ الوبَلا أٍال -ثبل
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ػلوِ ٍ استحؿبسُ ٍلت التىل٘ف ثمذسٓ الؼجذ ػلا إٗزبد الوأهَس ثِ فٖ ٍلت الؼول ٍ إى وبى رله الؼلن غ٘ش هكببثك للَالبغ ٍ لىبي رلبه ال ٗزؼبل
اإلسادٓ الزذبٗٔ غَسٗٔ ،ووب ال ٗزؼل الجؼج الحم٘مٖ غ٘ش ٍالؼٖ ،ثل ٗلضم لغَٗٔ اإلسادٓ ٍ التىل٘ف َّ ٍ ،غ٘ش المَل ثأىّ التىل٘ف غ٘ش ٍارذ لطشقِ.
ٍ الحبغل :أىّ اإلسادٓ هؼلَلٔ ػلن الوَلا ثبلػالح هغ سب،ش هجبدْ،ب ٍ ٗؼمّجِ الجؼج االػتجبسٕ .فظْش :أىّ ضشـ التىل٘ف أٍ هب ٗتَلّبف ػل٘بِ اإلسادٓ
هَرَد هغ سب،ش الوجبدا؛ ٍ َّ ػلوِ ثبلػالح ٍ سب،ش ضشا،ف التىل٘ف ٍ ،ال ٗتفبٍت فٖ رله وَى الخكبة ضخػ٘بً ،ووب فٖ الوَالٖ الؼشف٘ٔ؛ ف٘طبتشـ
ػلوِ ثمذسٓ هخبقجِ فٖ ظشف الؼول؛ ٍاحذاً وبى الوخبقت أٍ أوخش ،أٍ وًَِ هزؼَلًب ػلا الؼٌَاى لبًًَبً؛ ثح٘ج ٗطول ولّ هي دخل تحت الؼٌَاىً ،حبَ
لَله «ٗب أٗبْب الٌبس».
ًؼنٗ ،ىفٖ فٖ الخبًٖ الؼلن ثجبػخ٘ٔ الخكبة لؼذبٓ هي امفشاد ٍ ،الؼلن ثبلتذاس روغ هٌْن ػلِ٘ ٍ ،سَ٘اف٘ه تفػ٘ل المَل فبٖ هجحبج التشتّبت ػٌبذ
التؼشّؼ لوالن الخكبة الطخػٖ ٍ المبًًَٖ .فحٌ٘ئزٍ :هب َّ ضشـ التىل٘ف حبغل فْ٘ب ٍ ،ال هزبل لتَّبن التأخّش أغلًب ٍ .لؼلِّ إلا رله ٗشربغ وبالم
الوحمّك الخشاسبًٖ؛ ٍ إى وبى إلحبق الَؾغ ثبلتىل٘ف -ووب فٖ ظبّش والهٍِ -لغ فٖ غ٘ش هحلِّ.
ٍ أهبب ضشا،ف الَؾغ ،وبإلربصٓ ثٌبءً ػلا الىطف الحم٘مٖ ٍ ،ضشا،ف الوأهَس ثِ ،وػَم الوستحبؾٔ ثٌبءً ػلبا غبحبتِ فؼلًبب لحػبَل ضبشقِ فبٖ
الوستمجل -أػٌٖ أغسبل الل٘لٔ اٙت٘ٔ -فلٌب فٖ حلِّ ٍرْبى :أحذّوب هي قشٗك الؼمل ٍ الجشّبى َّ ٍ ،حلّ غٌبػٖ ٍ ،حبًْ٘وب هي قشٗك الؼشفّ ٍ ،بَ
ألشة؛ خػَغبً فٖ االهَس االػتجبسٗٔ:
أهبب امٍبل ،فٌمَل :إىّ االهَس التذسٗز٘ٔ -وبلضهبى ٍ الحشؤ -هوبب ٗؼذب هي الوتػشّم ثبلزات ،فلجؼؽ أرضاْ،ب تمذبم ػلا الجؼؽ َّ ٍ ،تمذبم ٗؼجبش ػٌبِ
فٖ االغكالح ثَالغ التمذبم ٍ ،ل٘س ػٌَاى التمذبم ٍ هفَْهِ؛ إر ػٌَاى التمذبم ٍ التأخّش هي الوفبّ٘ن الوتؿبٗفٔ ٍ ،ال ٗؼمل اًتضاع التمبذبم فؼلًبب ثبال اًتبضاع
سدٗفِ ،ووب أىّ اًتضاع التأخّش هي الغذ ح٘ي اًتضاع التمذبم هي الَ٘م ٗستلضم ٍرَد أهش اًتضاػٖ ثال هٌطأ اًتضاػِ َّ ٍ ،خلف إلّب أى ٗشرغ إلا أهبش ػشفبٖ
سَ٘اف٘ه ث٘بًِ.
فظْش :أىّ اًتضاع التمذبم ثؼٌَاًِ هي الوتمذبم فمف ٗستلضم ٍرَد أحذ الوتؿب،ف٘ي ثذٍى اٙخش ٍ ،الحبل أىّ الوتؿب،ف٘ي هتىبفئبى لَبٓ ٍ فؼلًبب ٍ ،اًتبضاع
ولْ٘وب ٗستلضم ٍرَد أهش اًتضاػٖ فؼلًب ،ثال ٍرَد هٌطئِ.
فئى للتً :شى ثذْٗٔ غذق لَلٌب لذى الؼشف ثأىّ الَ٘م هتمذبم ػلا الغذ ٍ ،غذق لَلٌب :إىّ الغذ هتأخّش ،فْزا ٗىطف ػي ثكالى ولتب المبػذت٘ي.
للت :الىالم ّبٌّب فٖ حىن الؼمل ٍ همتؿا الجشّبى ال الؼشف ٍ ،ال سٗت فٖ أىّ همتؿا الؼمل ٍ الجشّبى تىبفؤ الوتؿب،ف٘ي لبَبٓ ٍ فؼلًبب ٍ ،ػبذم
إهىبى اتّػبف الوؼذٍم ثطٖء ٍ ،س٘أتٖ حبل حىن الؼشف ،فبًتظش.
ٍ الحبغل :أىّ ّزُ المكؼٔ الوََّهٔ هي الضهبى -مىّ الضهبى ال ٌٗمسن إلّب ٍّوبً ،ووب حجت فٖ هحلِّ -لِ التمذبم ثبلبزات إرا وببى المكؼبٔ االخبشى
هَرَدٓ فٖ هحلِّ ٍ ،لن ٌٗمكغ ػوَد الضهبى ػلْ٘ب ،ثل رشى ػلا هٌَالِ ٍ قجؼِ.
ٍ ال ٗتَّبن هي رله :أىّ لوب ٗأتٖ هي امرضاء تأح٘شاً فٖ وَى ّزُ المكؼٔ هتمذبهٔ ثبلكجغ ،هغ أىّ تأح٘ش الوؼبذٍم فبٖ الوَربَد ٍاؾبح الفسببد؛ إر
الوشاد :أىّ رَّش الضهبى ٍ سٌخ ٍرَدُ رَّش ٍ سٌخ هخػَظٗ ،ىَى ثؼؿِ هتمذبهبً رَّشاً ٍ ثؼؿِ هتأخّشاً ػٌِ راتبً؛ ثح٘ج ٗىَى وبلّ هبي التمبذبم ٍ
التأخّش ػ٘ي راتِ ،ووب َّ الحبل فٖ ثؼؽ املسبم هي الومَل ثبلتطى٘ه.
فتلخّع :أىّ الضهبى ٍ هب ضبثِْ أهش هتػشّم الزات ٍ هتمؽٍّ ثبلحم٘مٔ ،لِ تمذبم ٍ تأخّش ثبلزات ،ال ثبلوؼٌا اإلؾبفٖ الومَلٖ؛ ٍ إى وبى ػٌَاى التمبذبم
ٍ التأخّش هي االهَس اإلؾبف٘ٔ ٍ ،ال ٗلضم أى ٗىَى هػذاق الوؼٌا اإلؾبفٖ إؾبف٘بً ،وبلؼلّٔ ٍ الوؼلَل؛ فبئىّ ػٌَاًْوبب هبي االهبَس اإلؾببف٘ٔ ٍ ،لىبي
الوٌكجك -ثبلفتح -ػلْ٘وب أػٌٖ رات الوجذأ تؼبلا ٍ تمذبس هخلًب ٍ هؼلَلِ ل٘سب هي اإلؾبف٘ٔ.
ٍ أٍؾح هي ّزا ،هسألٔ التؿبدب؛ ح٘ج إىّ ث٘ي رات الؿذبٗي -وبمسَد ٍ امث٘ؽ -تمبثل التؿبدب ،هغ أىّ هفَْم التؿبدب هي االهَس الوتؿبٗفٔ.
ّزا حىن الضهبى.
ٍ أهبب الضهبً٘بت :فح٘ج إىّ الحَادث الَالؼٔ فٖ قَل الضهبى لْب ًحَ اتّحبد هغ الضهبى -ػلا تحم٘ك همشّس فٖ هحلّبِ -فبال هحبلبٔ ٗىبَى ثؼؿبْب
هتمذبهبً ػلا ثؼؽ ثتجغ الضهبى ٍ ،تػ٘ش الحَادث الَالؼٔ فٖ ّزا الضهبى هتمذبهٔ ثَالغ التمذبم -ال ثوفَْهِ اإلؾبفٖ -ػلا الحبَادث اٙت٘بٔ ،لىبي ثتجبغ
الضهبى.
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إرا توْبذ رله فٌمَل :إىّ هب سٌشتّت ػلا ّزا التذل٘ك الؼملٖ ٍ إى وبى خالف ظَاّش امدلّٔ ،لىيّ الىالم ٌّب فبٖ دفبغ اإلضبىبل الؼملبٖ ال فبٖ
استظْبس الحىن هي امدلّٔ ٍ ،ػلِ٘ ٗوىي أى ٗمبل :إىّ الوَؾَع فٖ الَؾؼ٘بت ٍ هب َّ ضشـ فٖ هتؼلّك امحىبم َّ هب ٗىَى هتمبذبهبً ثحسبت الَالبغ
ػلا حبدث خبظب.
هخلًب امحش فٖ الج٘غ الفؿَلٖ هتشتّت ػلا الؼمذ الوتمذبم ثبلحم٘مٔ -تجؼبً للضهبى -ػلا ٍلَع اإلربصٓ؛ ثح٘ج ال ٗىَى الؼمذ هتمذبهبً ػلْ٘ب ثَالغ التمبذبم
التجؼٖ إلّب أى تىَى اإلربصٓ هتحمّمٔ فٖ ظشفْب ،فَلَػْب فٖ ػوَد الضهبى الوتأخّش َٗرت وَى الؼمذ هتمذبهبً حكّ التمذبم.
ٍ لذ هؿا أىّ رله ل٘س مرل تأح٘ش الوؼذٍم فٖ الوَرَد أٍ لَلَع الوؼذٍم قشفبً لإلؾبفٔ ،ثل همتؿا هب ٗمغ فٖ الضهبى أى ٗىَى ثؼؿِ هتمبذبهبً
ٍ ثؼؿِ هتأخّشاً؛ ثح٘ج لَ فشؼ اًمكبع سلسلٔ الضهبى ثؼذ رله الحبدث امٍبل لوب اتّػف رله الظشف ٍ هظشٍفِ ثبلتمذبم الَالؼٖ.
ٍ لس ػلِ٘ هسألٔ الػَم؛ إر ٗوىي أى ٗمبل :إىّ هَؾَع الػحبٔ فٖ غَم الوستحبؾٔ هب ٗىَى هتمذبهبً ثبلتمذبم الَالؼٖ ػلا امغسبل اٙت٘ٔ -تجؼبً
للضهبى -ثح٘ج لَ لن تَرذ امغسبل فٖ هحلّْب ال ٗػ٘ش الػَم هتمذبهبً ثبلزات ػلْ٘ب؛ ٍ إى وبى هتمذبهبً ػلا سب،ش الحَادث ،لىي الوَؾَع َّ الوتمبذبم
الخبظب؛ أػٌٖ الوتمذبم ثبلزات ػلا امغسبل.
ال ٗمبل :إىّ همتؿا وَى الوَؾَع َّ رات الؼمذ ٍ الػَم َّ إًىبس دخل الطشـ ٍ لضٍهِ؛ إر الحبهل لألحبش -حٌ٘ئبزٍّ -بَ ٍربَدُ ثبال التشاًبِ
ثبلتشاؾٖ أٍ تؼمّجِ ثبمغسبل.
مًّب ًمَل :لذ ػشفت أىّ تمذبم ثؼؽ أرضاء الضهبى ػلا ثؼؽ ثبلتمذبم الَالؼٖ فشع اتّػبل أرضاء الضهبى ٍ اهتذادُ؛ ثح٘ج ٗىَى اًمكبػِ هَرجبً لؼبذم
حجَت التمذبم ثبلزات لِ .فحٌ٘ئزٍ رات الؼمذ إًّوب ٗخجت لِ حكّ التمذبم ٍ -لَ تجؼبً للضهبى -إرا ٍرذت اإلربصٓ فٖ هحلّْب ال هكلمبً ٍ ،هخلِ الػَم.
ح اًتبضاع ػٌبَاى التمبذبم ػٌْبب؛ لمؿب٘ٔ التىببفؤ ثب٘ي
ٍ إى ضئت فبستَؾح الومبم ػي تمذبم الؼلّٔ ػلا هؼلَلْب؛ فئًِّ هب لن ٗحػبل الخببًٖ ال ٗػب ب
الوتؿب،ف٘ي ،هغ أىّ الؼلّٔ فٖ حذب راتْب همذبهٔ ػلا هؼلَلْب؛ ثح٘ج ٗتخلّل ثٌْ٘وب «الفبء» ػٌذ التؼج٘ش.
فتلخّع :أىّ الوَؾَع ػلا هب حمّمٌبُ همذبم ػلا حىوِ ثطشاضش أرضا ٍ ِ،ضشا،كِ.
 هٌبّذ الَغَل إلا ػلن امغَل ،د ،1ظ:340
ٍ التحم٘ك أى ٗمبل :إىّ هب ٗتشاءى هي تمذم الطشـ ػلا الوطشٍـ ل٘س ضٖء هٌْب وزله:
أهبب فٖ ضشا،ف التىل٘ف وبلمذسٓ الوتأخّشٓ ثبلٌسجٔ إلا التىل٘ف الوتمذبم ،فألىّ هب َّ ضشـ لتوطٖ اإلسادٓ هي اٙهش ٍ الجؼج الزبذبٕب ّبَ تطبخ٘ع
اٙهش لذسٓ الؼجذ هغ سب،ش ضشا،ف التىل٘ف فٖ ظشف اإلت٘بى وبًت المذسٓ حبغلٔ أٍال ،فئرا لكغ الوَلا ثأىّ الؼجذ لبدس غذا ػلا إًمبر اثٌبِٗ ،ػبح هٌبِ
اإلسادٓ ٍ الجؼج الحم٘مٖب ًحَُ ،فئرا تج٘ي ػزض الؼجذ ال ٗىطف رله ػي ػذم امهش ٍ الجؼج الحم٘مٖب فٖ هَقٌِ ،ثل ٗىطف ػي خكب ِ،فٖ التطبخ٘ع،
ٍ أىّ ثؼخِ
الحم٘مٖب غبس لغَاً غ٘ش هؤحّشّ .زا حبل امٍاهش الوتَربْٔ إلا امضخبظ.
ٍ أهبب امٍاهش الوتَربْٔ إلا الؼٌبٍٗي الىلّ٘ٔ ،هخل« :أٗبْب الٌبس» ٍ «أٗبْب الوؤهٌَى» ،فطشـ توطٖ اإلسادٓ ٍ الجؼج الحم٘مٖب َّ تطخ٘ع وَى ّبزا
الخكبة غبلحب لجؼج هي وبى ٍارذا -هي ث٘ي الوخبقج٘ي -لطشا،ف التىل٘ف ،هي غ٘ش لضٍم تم٘٘ذُ ثبلمذسٓ ٍ سب،ش الطشا،ف الؼمل٘بٔ ،ثل التم٘٘ذ إخالل فٖ
ثؼؽ الوَاسد ،فئرا ػلن الوَلا ثأىّ إًطبء امهش ػلا الؼٌَاى الىلّٖ غبلح الًجؼبث قب،فٔ هي الوىلف٘ي ول فٖ هَقٌبِٗ ،ػبحب هٌبِ التىل٘بف ٍ امهبش،
فطشـ التىل٘ف حبغل ح٘ي تؼلك امهش.
ٍ لؼلِّ إلا رله ٗشرغ والم الوحمّك الخشاسبًٖب ٍ ،إى وبى إلحبق الَؾغ ثبلتىل٘ف -ووب غٌؼِ -ل٘س فٖ هحلِّ.
ٍ أهبب فٖ ضشا،ف الوأهَس ثِ وػَم الوستحبؾٔ ثٌبء ػلا غحبتِ فؼال لحػَل ضشقِ َّ ٍ -أغسبل الل٘لٔ اٙت٘ٔ -فٖ هَقٌِ ٍ ،فٖ ضشا،ف الَؾبغ
وبإلربصٓ ثٌبء ػلا الىطف الحم٘مٖب ،فتحم٘مِ ٗتّؿح ثؼذ همذهٔ:ّٖ ٍ ،
أىّ للضهبى -ثوب أًِّ أهش هتػشم هتزذبد هتمؽ ثزاتِ -تمذهب ٍ تأخشا رات٘ب ،ال ثبلوؼٌا اإلؾبفٖب الومَلٖب ٍ ،إى وبى ػٌَاى الوتمذم ٍ الوتأخّش هؼٌ٘ب٘ي
إؾبف٘ب٘ي ٍ ،ال ٗلضم أى ٗىَى الوٌكجك ػلِ٘ للوؼٌا اإلؾبفٖب إؾبف٘بب ،وبلؼلّٔ ٍ الوؼلَل ،فئًّْوب ثؼٌَاًْوب إؾبف٘ببى ،لىي الوٌكجك ػلْ٘وب ،إٔ رات الوجبذأ
تؼبلا -هخال ٍ -هؼلَلِ ،ال ٗىًَبى هي امهَس اإلؾبف٘بٔ ٍ ،وبلؿذبٗي ،فئًّْوب همبثل الوتؿبٗف٘ي ،لىبي ػٌبَاى الؿبذبٗبٔ هبي التؿببٗف ٍ ،رات الؿبذبٗي
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ششغ هتإخش ثشای حىن تىلیفی هبًٌذ ایيوِ گفتِ شَد اگرش احتوربل دادُ شرَد دس آیٌرذُ جٌگری اتفربق
هیافتذ ،اص اجى تجْیض ػذُّ ٍ إػذاد سالح ٍاجت تىلیفی است
ششغ هتإخش ثشای حىن ٍظؼی هبًٌذ ایيوِ گفتِ شَد اگش اجبصُی هبله دس آیٌرذُ صربدس شرَد ر ثٌربثش
وشف حمیمی ر هَجت حىن ثِ صحت ػمذ فعَلی اص اجى هیشَد
ششغ هتإخش ًسجت ثِ هإهَسٌ ثِ ٍ هىلّف ثِ هثل ایيوِ اگش صى غسل استحبظِی لیلِی جحمرِ سا اًجربم
دّذ ،هَجت صحّت هىلفٌ ثِ سبثك یؼٌی صَم سٍص لجل است
هشحَم اهبم

دس هَسد ششغ هتإخش حىن ٍظؼی ٍ ششغ هتإخش هىلّفٌ ثرِ هریفشهبیٌرذ :شرشغ هترإخش

ًسجت ثِ ایي دٍ هَسدّ ،ن ثب دلت ػملی ٍ ثشّبًی لبثل حلّ است ٍ ّن اص ؼشیك ػشف
توجیها ّولحضزتامام بزایوقوعشزطمتأخزاسطزیقبزهانعقلی 
اٍلیي تَجیْی وِ حعشت اهبم

ثشای تصَیش ششغ هتإخش ثیبى هیوٌٌذ ،اص ؼشیك ثشّبى ػملی ٍ فلسفی

است ،ثِ ایي تمشیت وِ:
ؤجضاء صهبى اص حیث ایي وِ ًفس صهبى هتصشم الزات است ٍ آًبً فأًبً هَجَد ٍ هٌؼذم هیشرَد ٍ هرتمطّ
بالحقیقة است ،داسای تمذم ٍ تإخش راتی ّستٌذ؛ یؼٌی چِ هُذسِوی ثبشذ ٍ چِ ًجبشذ ثؼط اص ؤجضاء صهربى دس
هتي ٍالغ هتمذم ثش ؤجضاء دیگش است ٍ ایي تمذم اص سٌخ همَلِی اظبفِ ًیست تمذّم ٍ تإخّش اظبفی فمرػ دس
ؾذباى.
فبلضهبى -ثَْٗبتِ التػشّه٘ٔ -هتمذبم ٍ هتأخّش ثبلزات ٍ ،الضهبً٘ببت هتمذبهٔ ثؼؿْب ػلا ثؼؽ ثتجغ الضهبى ،فئىّ الَْٗبٔ الَالؼٔ فٖ الضهبى الوبؾٖ ثوب أىّ
لْب ًحَ اتحبد هؼِ تىَى هتمذبهٔ ػلا الَْٗٔ الَالؼٔ فٖ الضهبى الحبل ّٖ ٍ ،هتمذبهٔ ػلا الَالؼٔ فٖ الضهبى الوستمجلّ ٍ ،زا الٌحَ هبي التمبذم التجؼبٖ
حبثت لٌفس الَْٗبت٘ي ثَاسكٔ ٍلَػْوب فٖ الضهبى الوتػشّم ثبلزات ٍ ،ل٘س هي الوؼبًٖ اإلؾبف٘بٔ ٍ اإلؾبفبت الومَل٘ٔ .فبلحَادث الَالؼٔ فٖ ّزا الضهببى
هتمذبهٔ ثَالغ الوتمذبم -ال ثبلوفَْم اإلؾبفٖب -ػلا الحَادث اٙت٘ٔ ،لىي ثتجغ الضهبى.
إرا ػشفت رله ٗوىي له التخلّع ػي اإلضىبل ثزؼل هَؾَع الحىن الَؾؼٖب ٍ الوىلّف ثِ َّ هب ٗىَى هتمذبهب ثحسبت الَالبغ ػلبا حببدث
خبظب ،فبلؼمذ الّزٕ َّ هتمذبم ثتجغ الضهبى ػلا اإلربصٓ تمذبهب ٍالؼ٘بب هَؾَع للٌمل ٍ ،ال ٗىَى همذهب ػلْ٘ب ثَالغ التمذبم التجؼٖب إالّ أى تىبَى اإلرببصٓ
هتحمّمٔ فٖ ظشفْب ،ووب أىّ تمذبم الحَادث الَ٘ه٘بٔ إًّوب ٗىَى ػلا الحَادث اٙت٘ٔ ،ال ػلا هب لن ٗحذث ثؼذ هي غ٘ش أى تىَى ثٌْ٘ب إؾبفٔ ووب ػشفت.
ٍ هَؾَع الػحبٔ فٖ غَم الوستحبؾٔ هب ٗىَى هتمذبهب تمذهب ٍالؼ٘بب تجؼب للضهبى ػلا أغسبل الل٘لٔ اٙت٘ٔ ٍ ،التمذبم الَالؼٖب ػلْ٘ب ال ٗوىي إالّ هبغ
ٍلَػْب فٖ ظشفْب ٍ ،هغ ػذم الَلَع ٗىَى الػَم هتمذهب ػلا سب،ش الحَادث فْ٘ب ،ال ػلا ّزا الّزٕ لن ٗحذث ٍ ،الوَؾَع َّ الوتمذبم ػلا الحببدث
الخبظب.
ٍ ثوب روشًب ٗذفغ رو٘غ اإلضىبالت ٍ ،وَى هب روش خالف ظَاّش امدلٔ هسلّن لىي الىالم ّبٌّب فٖ دفغ اإلضىبل الؼملٖب ،ال فٖ اسبتظْبس الحىبن
هي امدلّٔ.
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هَسد هتعبیفیي صبدق است وِ هتىبفئبى ّستٌذ قوةً ٍ فؼالً ،ثِ ایي هؼٌب وِ اگش ًسجت ثیي دٍ چیرض تعربیف
ثبشذ ٍ یىی اص آىّب ثبلفؼل هَجَد ثبشذ ،هتعبیف دیگش ّن ثبیذ ثبلفؼل هَجَد ثبشذ؛ هثالً اگش ثگَیین آلبی
صیذ «ؤة» است ،ثبیذ هعبیف دیگش آى وِ «إثي» ثَدى ػوشٍ است ّن هَجَد ثبشذ ٍ ًویشرَد ورِ ثبلفؼرل
ؤة صبدق ثبشذ اهّب اثٌی ٍجَد ًذاشتِ ثبشذ
ثٌبثشایي چَى تمذم ٍ تإخش اظبفی التعبء هیوٌذ وِ ػٌذ تحمك یىی اص هتعبیفیي ،هتعربیف دیگرش ّرن
هحمك ثبشذ ،پس ششغ هتإخش همَلی اصالً هؼٌب ًذاسد دس هب ًحي فیرِ ًیرض جصهرِی شرشغ هترإخش ر اگرش اص
همَلِی اظبفِ ثبشذ ر آى است وِ ػمذ وِ یه ؼشف اظبفِ است ثبلفؼل هَجَد ٍ هؤثش ثبشذ ،اهّرب هعربیف
دیگش وِ ششغ هتإخش است ر یؼٌی اجبصُ ر هَجَد ًجبشذ ٍ چٌیي چیضی ًویشَد؛ صیشا هتعبیفیي ،هتىربفئیي
ّستٌذ قوةً ٍ فؼالً جهحبلِ هشحَم اهبم تمذم ٍ تإخش اظبفی سا وٌبس هیگزاسًذ ٍ هیفشهبیٌذ :آىچِ ورِ هرشاد
هي است ،تمذم ٍ تإخش راتی 8است سپس تَظیح هیدٌّذ وِ ّشچٌذ هوىي است دس تمرذم ٍ ترإخش راتری،
احیبًبً همَلِ ی اظبفِ ّن ثبشذ ،اهّب تمذم ٍ تإخش اظبفی غیش اص تمذم ٍ تإخش راتی است ٍ ثرِ ّرش حربل اگرش
جبیی تمذّم ٍ تإخش اظبفی ثَدّ ،یچ لضٍم ًذاسد هب فیِ التمذم ثبلزات اص سٌخ همَلِی اظبفِ ثبشذ
هشحَم اهبم

ثب تَجِ ثِ ایي هؽلت هیفشهبیٌذ :چیضّبیی وِ دس صهبى ٍالغ هیشَد هبًٌذ ػمذ ،اجربصُ ٍ

اهثبل آى[ ،چَى ًَػی اتحبد ثب صهبى داسًذ] ثِ تجغ صهبى داسای یه تمذم ٍ تإخش راتی ّستٌذ ٍ ثرب تَجرِ ثرِ
ایي ًىتِ هی تَاى اص اشىبل تإثیش هؼذٍم ثش هَجَد پبسخ داد ،ثِ ایي صَست وِ :گفترِاًرذ ػمرذ دس صرَستی
هی تَاًذ هؤثش ثبشذ وِ تمذم راتی ثش اجبصُ داشتِ ثبشذ ًِ تمذم اظربفی ٍ اگرش اجربصُ فریالَالرغ دس خربس
هَجَد شَد ،چَى دس صهبًی هَجَد هیشَد وِ آى صهبى ثبلزات هتإخش است ،لزا اجبصُ ّن ثِ تجرغ آى صهربى
وِ تإخش ثبلزات داسد ،تإخشی پیذا هیوٌذ وِ اص سٌخ تإخش اظبفی ًیست ،جهحبلِ هیتَاى گفت چرَى ػمرذ،
ػمذی است وِ هتمذم ثش اجبصُ است ٍ اجبصُ ّن دس هتي ٍالغ حبصل شذُ ،لزا اثش ثش آى هتشتت هیشَد اهّب
اگش اجبصُ ثؼذاً هتحمك ًشَد ،چَى دیگش ػمذ تمذم راتی ثش اجبصُ ًذاسد ،لزا دیگش رات اثش ًیست الجتِ آىچِ
گفتین فمػ اص حیث اهىبى ثجَتی است ،اهّب دس همبم اثجبت چِ ثسب ادلِ اصالً ثب آى هَافك ًجبشذ
ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي
 .8تمذم ٍ تأخش راتٖ ٗؼٌٖ تمذم ٍ تأخش ثب غشف ًظش اص ًسجت هتىشسُ .ثِ تؼج٘ش دٗگش ،همَلِٕ اؾبفِ ،اص ًسجت دادى ض٘ئٖ ثِ ضبٖء دٗگبش ثبِ
غَست هتىشس اًتضاع هٖضَد؛ ٗؼٌٖ صٗذ سا ًسجت ثِ فشصًذش ثذّ٘ن اص ح٘ج اٗيوِ فشصًذش ّن ًسجتٖ ثِ اٍ داسد ،اهبب دس تمذم ٍ تأخش راتٖ ،وبس ثبِ
اٗي ًسجت هتىشسُ ًذاسٗن ،ثلىِ ثب غشف ًظش اص اٗي ًسجت هتىشسُ ،هخالً رات صهبى ٗب رات حشوت ثِ گًَِإ است وِ ثؼؽ أرضا،ص همذم ثش اربضاء
دٗگش است وِ ثِ اٗي تمذم ٍ تأخش راتٖ هٖگٌَٗذ.
9

جَاد احوذی

11

