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ادامه نقذ و تررسی کالم صاحة جواهر

گفتین کالم طاحة جَاّش

سا تایذ اص دٍ جْت تشسسی کٌین؛ یکی ایيکِ آیا ٍالؼاً ًویشَد ًسثت تهِ

طحیحِی ابوعبیدة الحزاء الماء خظَطیت کشد؟ و دیگر ایيکِ فشػاً ًکاح خظَطهیت داشهتِ تاشهذی آیها
هیتَاى پزیشفت کِ ظَْس ادلِ دس آى است کِ لاتلیت هتؼالذیي تایذ اص حیي ػمهذ تها حهیي اجهاصُ اسهتوشاس
داشتِ تاشذ یا ًِ؟
عرض میکنیم ها دس تحج فؼَلی گفتین اص ایي سٍایت استفادُ هی شَد کهِ ًکهاح فؼهَلیی تها اجهاصُ
الحمِ لاتل تظحیح استی اهّا چَى احتوال داسد ایي سٍایت اختظاص تِ ًکاح فؼَلی داشتِ تاشهذی لهزا تها
الماء خظَطیت اص ایي سٍایت ًویتَاى حکن تِ تظحیح سایش ػمَد فؼَلی تا اجاصُ کهشدی اهّها اگهش یادتهاى
تاشذ تؼذاً گفتین ٍلتی کِ طحّت تیغ فؼَلی سا تها ادلهِی دیگهش اص جولهِ طهحیحِی هحوهذ تهي لهی

ٍ

ػوَهات تِ ػویوِی سیشُی غیش هشدٍػِ ػمالء حاتت کشدینی هیفْوین کِ تیهغ ٍ ًکهاح دس فؼهَلی تهَدى
تفاٍتی ًذاسًذی لزا دیگش احتوال ًویدّین کِ ًکاح اص ایي جْت خظَطیت داشهتِ تاشهذی په

ًوهیتهَاى

گفت دس ًکاح اگش احذ الوتؼالذیي فَت کشد ٍ اص لاتلیت هلک خاسد شذی ههاًؼی ًهذاسد ػمهذ تها اجهاصُی
طشف هماتل طحیح شَدی اهّا دس تیغ ٍ اهخال آى طحیح ًیست .تٌاتشایي ّشچٌذ تؼغ هؼاطشیي ًیض دس ایيجا
کالم طاحة جَاّش

سا پزیشفتِ ٍ تا ایشاى ّوشاّی کشدُاًذی ٍلی ایي کالم دسست ًیست.

اهّا کالم دیگش طاحة جَاّش کِ فشهَدًذ «سایش سٍایات ظَْس دس ایي داسد کِ تایهذ لاتلیهت ٍ هالکیهت
هتؼالذیي تا حیي اجاصُ هستوش تاشذ»ی ایي کالم ّن دسست ًیست؛ صیشا اگش همظَدتاى ایي است کهِ «چهَى
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ػمذ فؼَلی خالف لاػذُ استی پ
هحوذ تي لی

دس تظحیح آى تایذ التظاس تش لذس هتیمي کشد ٍ فمط تِ هخل طحیحِی

اص ایي لاػذُ خاسد شذی ٍ ایي طحیحِ اطاللی ًسثت تهِ طهَست ههَت احهذ الوتؼالهذیي

ًذاسد»ی ػشع هیکٌین :ایي دیگش توسک تِ ظَْس ًیست تلکِ دلیل دیگشی است.
ٍ اگش همظَدتاى ایي است کِ ٍالؼاً ظَْس اخثاس چٌیي استی ایي حشف طحیح ًیسهت ٍ ّهی سٍایتهی
ظَْس دس ایي هطلة ًذاسد؛ تلکِ ّواىطَس کِ هشحَم شیخ

فشهَدًذی اخثاسی ٍجَد داسد کِ طهشاحت یها

ظَْس دس ایي داسد کِ استوشاس لاتلیت هتؼالذیي تا حیي اجاصُ الصم ًیسهتی اص جولهِ سٍایهت «إتهي أشهین ٍ
سٍایات إتّجاس تِ هال یتین»ی ٍ ایيکِ ها هتؼشع ایي سٍایات ًشذینی چَى سهٌذاً یها داللتهاً دس ایهي سٍایهات
هٌالشِ داشتینی اهّا هشحَم شیخ

ٍ تشخی دیگش تِ ایي سٍایات تِ ػٌَاى دلیل یا هؤیّهذ تهشای تظهحیح تیهغ

فؼَلی توسّک کشدًذی ٍ ایي سٍایات اطالق داسد ٍ شاهل طَست فَت احذ الوتؼالذیي ًیض هیشَد .تٌاتشایي
ًِ تٌْا کالم طاحة جَاّش شاّذی ًذاسدی تلکِ شاّذ تش خالف آى است ٍ کالم شیخ

دس ایيجا طهحیح

هیتاشذ.
تررسی جواب نقضی شیخ

اشکال نقضی 1شیخ

آى تَد کِ اگش تیَع هتؼذدُ تِ طَست فؼَلی تش ػیي ٍاحذی ٍالغ شهَد؛ ههخالً

صیذ فؼَلتاً کتاب هالکی سا تِ ػوشٍ تفشٍشذی ػوشٍ ّن کتاب سا تِ خالذ تفشٍشذی خالذ تِ تکش تفشٍشذی تکش
تِ دیگشی تفشٍشذ إلی آخشی فمْاء فشهَدًذ اگش هالک اطلی تیغ فؼَلی اٍّل سا اجاصُ کٌذی توام تیَع هتشتثهِ
تش آى تا آخش طحیح هیشَدی دس حالی کِ هالکیت اٍّلی تا آخش هستوشّ ًیست.
در جواب میگوییم ایي اشکال ٍاسد ًیست؛ صیهشا ههشاد طهاحة جهَاّش

کهِ ههیفشهایهذ «لاتلیهت

هتؼالذیي تایذ تا حیي اجاصُ استوشاس داشتِ تاشذ» ایي است کِ تا غوغ ػیي اص اجهاصُی تایهذ لاتلیهت تهالی
تاشذ؛ ًِ ایيکِ هشاد ایشاى تماء لاتلیتی تاشذ کِ تا اجاصُ اص تیي هیسٍد؛ صیشا چٌیي لهاتلیتی حتّهی اگهش تتهاتغ
ػمَد ّن ًثاشذ ٍ فمط یک ػمذ تاشذی حیي اجاصُ ٍجَد ًذاسد؛ چشاکِ تا اجاصُ کشف هیشهَد هجیهض حهیي
اجاصُی فالذ هلکیت تَدُ است.
 .1كتاب الوكاسة ،ج ،3ص:414
ٍ رتوا ٗعترض على األٍّل :تإهكاى دعَى ظَْر األدلّٔ فٖ اعتثار استورار القاتل٘ٔ إلى ح٘ي اإلجازٓ على الكشف ،ف٘كشف اإلجازٓ عي حدوٍ
الولك هي ح٘ي العقو هستورّاً إلى ح٘ي اإلجازٓ.
ٍ فِ٘ :أًِّ ال ٍجِ العتثار استورار القاتلّ٘ٔ ٍ ،ال استورار التولّك الوكشَف عٌِ تاإلجازٓ إلى حٌْ٘ا ،كوا لَ ٍقعت تَ٘ع هتعوّدٓ على هالدِ ،فدإًّْن
صرّحَا تأىّ إجازٓ األٍّل تَجة صحّٔ الجو٘ع ،هع عوم تقاء هالك٘ٔ األٍّل هستورّاً.
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نظر مختار در ثمرهی اول کاشف الغطاء

ًسثت تِ اطل حوشُی اٍلی کِ هشحَم کاشف الغطاء

رکش کشدًذی ػشع هیکٌهین :کهالم ایشهاى تٌهاتش

مبنای کشف دسست است ٍ ّواىطَس کِ گفتین طثك طٌاػتی ّی شثِْای تش آى ٍاسد ًیسهتی ٍ سٍایهات
ّن تا تمشیثی کِ کشدین هؤیذ آى هیتاشذ.
اهّا تٌاتش مبنای نقل ی کالم ایشاى سا ػلی االطالق لثَل ًذاسین؛ صیشا اگش هشاد ایي است کِ اجاصُ فایهذُای
ًذاسد ٍ ػمذ کالً تاطل هیتاشذ ه چِ هثیغ شخظی تاشذ ٍ چِ کلیی کلّی ّن چِ دس رهِی شخضِ خاص تِ
ػٌَاى لیذ تاشذ ٍ یا ایيکِ لیذ ًثاشذ ه ایي کالم طحیح ًیست؛ صیشا تٌاتش هثٌای ًمل اگهش مبیع عین شخصی
تاشذ؛ هخالً صیذِ اطیل فالى کتابِ هشخض سا تِ فؼَلی فشٍختِ تاشذی دس ایيجا اگهش صیهذ لثهل اص اجهاصُی
طشف هماتل فَت کٌذی ًویتَاى گفت ػمذ طذ دسطذ تاطل است؛ چشاکِ آى کتاب لثل اص اجاصُی هٌتمهل تهِ
هلک ٍساث شذُ استی لزا اگش ٍساثْ ػمذ سا اجاصُ کٌٌذ ٍ 2طشف هماتل ّن اجاصُ کٌذی ػمذ طحیح هیشَد؛
ًظیش ایي کِ فؼَلی ػمذ سا تشای خَدش تخَاًذ اها اگش هالک اجاصُ کٌذی طشف ػمذ لشاس گشفتِ ٍ ػمذ تشای
اٍ ٍالغ هیشَد .تلِی ها لثالً یک هَسد سا استخٌاء کشدین کِ اگش خظَطیت تایغ لحاظ شذُ تاشذ تِ گًَهِای
کِ هشتشی حاػش ًثاشذ اص غیش آى فشد خاص چیضی سا تخشدی دس ایي طَست اجاصُی ٍسحِ فایذُای ًذاسد.
ٍ اگش مبیع کلّی تاشذ ٍ هخالً تایغِ اطیل لثل اص اجاصُی طشف هماتل فَت کٌذی دس ایيجا تؼؼی تِ لهَل
هطلك گفتِ اًذ کِ تیغ تاطل است؛ چشاکِ هثیغ دس رهِی صیذ فشٍختِ شذُ تَد ٍ تؼذ اص ههش

دیگهش رههِ دس

هَسد صیذ هؼٌا ًذاسدی دس ًتیجِ تیغ تاطل هیتاشذ.
عرض میکنیم دس ایيجا ّن ػلی االطالق ًویتَاى حکن تِ تطالى تیغ کشدی تلکِ دٍ شك هیتَاى فشع
کشد؛ یکی ایيکِ رهِی فشد خاص خظَطیت داشتِ تاشذ کِ هؼوَالً چٌیي است ه چَى رهِ ًسثت تِ افشادی
هتفاٍت است ٍ کسی کِ هیفشٍشذ هؼوَالً تِ رهِی خاص هیفشٍشذ ه دس ایي طَست تیغ تاطهل اسهت ٍ
اجاصُی شخض دیگش فایذُ ًذاسد.
اها اگش رهِ خظَطیت ًذاشتِ تاشذ تلکِ هشاد تایغ ایي تاشذ کِ اگش ّش شخظی یا هخالً ّش شخض هلیء
کِ ػمذ سا لثَل کشد طحیح تاشذی دس ایي طَست تؼیذ ًیست تگَیین ّش کسی ه چِ ٍسحِ ٍ چِ غیش ٍسحِ ه
یا ّش کسی کِ هلیء تاشذ ػمذ سا اجاصُ کٌذی ػمذ طحیح تاشذ.

ّ .2واىطَر كِ گفت٘ن در اٗي فرض ً٘از تِ اجازُٕ ٍرا است ٍ رضاٗتٖ كِ اص٘ل قثل از هَت داشتِ كافٖ ً٘ست.
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ٍالحوذ هلل سب الؼالویي
جَاد احوذی
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