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

(دامت برکاته)

سال تحػیلی9392-93
جلسِی دٍاصدّن؛ دٍضٌثِ 9392/7/22
اشکال هرحوم اهام

هشحَم اهام

بر نظریه ی تعریف حق به هلک ضعیف

دس سدّ ایي ًظشیِ هیفشهایذ:9

اوالً :تا هشاجؼِ تِ استىاص ػشفی ٍ ػمالیی هییاتین وِ حك تا هله تفاٍت جَّشی داسد ٍ حك تِ هؼٌای
هله ؾؼیف ًیست ٍ .اص آى جا وِ ایي هفاّین اختشاع ػشفی ٍ ػمالیی است ٍ حمیمت ضشػیِ ًذاسد ،پس
فْن ػشف تش تغایش ایي دٍ هفَْم هحىّن تَدُ ٍ دلیل تش آى است وِ حك تِ هؼٌای هله ؾؼیف ًیست.
ثانیاً :دس تؼؿی هَاسد وِ حك غادق است هله غادق ًیست ٍ ایي ًطاًگش افتشاق ٍ تغایش ایي دٍ هفَْم
است.
تِ ػٌَاى هثال :وسی وِ تِ هىاًی دس هسجذ سثمت هیگیشد ،تٌا تش هطَْس ًسثت تِ آى حك پیذا هیوٌذ،9
 .1متبة الج٘غ (لإلهبم الروٌٖ٘) ،د ،1ص:444
فإشا طحّ هب شمطًبُ هي ٍحساًّ٘ٔ حق٘قتِ موب َّ مصلل ػطفبً ٍ لغٔ ٍ تجبزضاً فبلتحق٘ق أًِّ غ٘ط الولل ٍ السلـٌٔ.
ٍ الشبّس ػلِ٘ :هؼبفبً إلى فْن الؼطف ٍ اضتنبظ الؼقالء طسقِ فٖ هَاضز ال ٗؼتجط فْ٘ب الولل ٍ ال السلـٌٔ ،فلَ سجق إلى هنبى فٖ الوسجس ٍ
األضاػٖ الوتّسؼٔ هي األهالك ٍ الوَقَفبت ،فال شجْٔ فٖ أًِّ ال ٗولل الونبى الوسجَق إلِ٘ ثَجِ هي الَجَُ؛ ال هلنبً ػعؼ٘ابً ٍ ،ال شعسٗساً ،لعَ
سلّن تظَّض الشسّٓ ٍ الؼؼف فٖ الولل ،هغ أىّ الوؼطٍف أًِّ أحقّ ثِ هي غ٘طُٗ ٍ ،تؼلّق ثِ حقّ لِ ػلى الونبى.
ٍ تَّّن :هبلنّ٘تِ للتونّي فِ٘ ،مالم شؼطٕ ال ٌٗجغٖ اإلطغبء إلِ٘ ٍ ،هربلف الػتجبض الؼقالء ٍ .لَ حاط ًْطاً ٍ أٍطلِ إلى الشؾّ ،فوب لن ٗعسذ
الوبء فٖ ًْطُ ال ٗنَى هبلنبً للوبء ثال شجْٔ ثَجِ هي الَجَُ ٍ ،لني ٗوني أى ٗقبل :إىّ لِ حقّ الح٘بظٓ ٍ ،فٖ هَضز التحج٘عط ٗخجعح حعقّ ػلعى
األضع ٍ ،ال تظ٘ط هلنبً لِ ثال ضٗت.
ٍ هي أهخبل هب شمط ٗظْط :أىّ اػتجبضُ غ٘ط اػتجبض الولل ٍ ،ال ٗنَى هسبٍقبً لِ ٍ ،ال أذضّ هٌِ.
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تذٍى آىوِ آى هىاى داخل دس هله اٍ ضَد؛ ًِ هله ضذیذ ٍ ًِ هله ؾؼیف ػلی فشؼ ایيوِ اضتذاد ٍ
تؿؼف دس هله لاتل تػَس تاضذ .یا دس اساؾی هتسؼِ ـ چِ هَلَفِ تاضذ ٍ چِ هله ضخػی ـ تٌا تش ًظش
هطَْسّ 2ش وسی حك داسد دس آى لشاس گشفتِ [ٍ تشای تػشفات یسیشُ] استفادُ وٌذ ٍ وسی ًویتَاًذ هضاحن
اٍ ضَد دس حالیوِ ّیچ گًَِ هالىیتی ًسثت تِ آى صهیي ًذاسد ٍ . ...
نقد اشکال هرحوم اهام

استذالل اٍل اهام

وِ فشهَدًذ :تِ حسة فْن ػشفی ٍ استىاص ػمالیی تفاٍت جَّشی هیاى حك ٍ

هله ٍجَد داسد فیالجولِ هَسد لثَل است؛ یؼٌی تا دلت دس هحاٍسات ػشفیِ هیتیٌین وِ حك سا تِ هؼٌای
هله ؾؼیف ًویداًٌذّ ،شچٌذ هوىي است ػٌذ التحلیل تگَیٌذ حك هاًٌذ هله ؾؼیف استٍ ،لی ًحَُی
اػتثاس حك سا هتفاٍت اص ًحَُی اػتثاس هله هیداًٌذ .تَؾیح تیطتش دس تفاٍت تیي حكّ ٍ هله خَاّذ آهذ.
اها استذالل دٍم هشحَم اهام

ظاّشاً توام ًیست؛ چَى وساًی وِ لائلٌذ هله لاتلیّت تؿؼّف ٍ اضتذاد

داسد ٍ حك تِ هؼٌای هله ؾؼیف است ادػا هیوٌٌذ دس هَاسد هزوَس ،هله ؾؼیف غادق است ٍ ایي
استذالل ًویتَاًذ ػلیِ آًاى تاضذ .تٌاتشایي اگش اضتذاد دس هله سا تپزیشین هاًؼی اص اقالق هله ؾؼیف تش

 .1لصا مسٖ ًوٖتَاًس هعاحن اٍ شَز.
 .2تحطٗط الَس٘لٔ ،د ،1ص:141
هسألٔٗ :6جَظ الظالٓ فٖ األضاػٖ الوتسؼٔ مبلظحبضٕ ٍ الوعاضع ٍ الجسبت٘ي التٖ لن ٗجي ػلْ٘ب الح٘ـبى ،ث ٍ سبئط التظطفبت ال٘سع٘طٓ هوعب
جطت ػلِ٘ الس٘طٓ مبالستـطاقبت الؼبزٗٔ غ٘ط الوؼطٓ ٍ الجلَس ٍ الٌَم فْ٘ب ٍ غ٘ط شلل ٍ ،ال ٗجت التاحض ػي هالمْب ،هي غ٘ط فطق ث٘ي مًَْن
مبهل٘ي أٍ قبططٗي مبلظغبض ٍ الوجبً٘يً ،ؼن هغ ظَْض النطأّ ٍ الوٌغ ػي هلّبمْب ٍ لَ ثَػغ هب ٗوٌغ الوبضٓ ػي السذَل فْ٘ب ٗشن جو٘غ هب شمط
ٍ أشجبّْب فْ٘ب إال فٖ األضاػٖ الوتسؼٔ جسا ،مبلظحبضٕ التٖ هي هطافق القطى ٍ تَاثؼْب الؼطف٘ٔ ٍ هطاتغ زٍاثْعب ٍ هَاشعْ٘ب ،فإًعِ ال ٗجؼعس فْ٘عب
الجَاظ حتى هغ ظَْض النطأّ ٍ الوٌغ.
 هَسَػٔ الس٘س الرَئٖ ،د ،13ص:194
ٌٗجغٖ التاظ٘ ث٘ي الـطق الَاقؼٔ فٖ األضاػٖ الوتسؼٔ الجبق٘ٔ ػلى إثبحتْب األطل٘ٔ ،فإًِّ ال حطهٔ حٌ٘ئص ٍ ال ثـعالى ،لجعَاظ االًتاعبع هٌْعب ألّٕ
أحس م٘ف هب شبء ثؼس أى مبى الٌبس ملْن فْ٘ب شطػبً سَاء .فنوب ٗحق للوبضّٓ الوطٍض ػلْ٘ب فنصا للوظل٘ي الظالٓ فْ٘ب ٍ ،لغ٘طّن االًتاعبع ثشعن خذعط
هي غ٘ط أحقّ٘ٔ ألحس ثبإلػبفٔ إلى غ٘طُ.
ٍ ث٘ي الـطق الَاقؼٔ فٖ الوسى الحؼبضٗٔ التٖ تحسحْب الحنَهٔ لغطع االستـطاق ثح٘ج ٗستَجت حقبً ػطف٘بً للوبضّٓ هغ فطع ثقبئْب ػلى اإلثبحٔ
األطل٘ٔ ،فإىّ الوعاحؤ ٍ إى حطهح حٌ٘ئص موب ال ٗراى ،إال أًّْب ال تستَجت الجـالى ثؼس افتطاع إثبحٔ الونبى.
ًؼن ،لَ فطع أىّ تلل الـطق هَقَفٔ لْصُ الغبٗٔ ٍ لن تني هي الوجبحبت األطل٘ٔ ثـلح الظالٓ حٌ٘ئص أٗؼبً ،ألىّ حنوْب حنن الظالٓ فٖ األضع
الغظج٘ٔ التٖ حنوٌب فْ٘ب ثبلجـالى هي جْٔ اتحبز الوأهَض ثِ هغ الوٌْٖ ػٌِ حبل السجَز ٍ ،اهتٌبع التقطة ثبلوجغَع حسجوب سجق فٖ هحلِ.
فتحظّ أى الظَض حالث :فقس ٗخجح الحنن التنل٘اٖ ٍ الَػؼٖ هؼبً ٍ ،قس ٗخجح أحسّوب زٍى اٙذط ٍ ،قس ال ٗخجح شٖء هٌْوب.
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ایي است وِ ػٌذ الؼشف دس هَاسد هزوَس ،هله

هَاسد هزوَس ٍجَد ًذاسد .تلِ اگش هشاد هشحَم اهام

ؾؼیف غادق ًیست ،ایي دس حمیمت تِ استذالل اٍل تشگطت هیوٌذ ٍ دس ػشؼ آى ًیست.
بررسی نظریهی تفاوت هعنای حق به اختالف هوارد آن (اشتراک لفظی)

هحمك اغفْاًی

ًظشیِی خاغی دس هَسد حك اسائِ وشدُ وِ تِ لَل خَدضاى تِ ایي غشاحت هسثَق

تِ ساتمِ ًیست ٍ 9آى ایيوِ حك ،هطتشن لفظی است ٍ تِ اختالف هَاسد آى ،اػتثاس هستمل ٍ هؼٌای هتفاٍت
 .1ضسبلٔ فٖ تحق٘ق الحق ٍ الحنن ،ص:44
ٍ ٗوني أى ٗقبل ٍ -:إى لن أجس هي ٍافق ػلِ٘ ططٗحب -أىّ الحق هظساقب فٖ م هَضز اػتجبض هرظَص لِ خحبض ذبطٔ ،فحق الَالٗٔ لع٘
إلّب اػتجبض ٍالٗٔ الحبمن ٍ ا ألة ٍ الجس ٍ ،هي أحنبم ًا

ّصا االػتجبض جَاظ تظطّفِ فٖ هبل الوَلّى ػلِ٘ تنل٘اب ٍ ٍػؼب ٍ ،ال حبجٔ إلى اػتجعبض

خذط ،فإػبفٔ الحق إلى الَالٗٔ ث٘بً٘ٔ ٍ ،مصلل حق التَل٘ٔ ٍ حق الٌظبضٓ ،ث مصلل حق الطّبًٔ ،فإًِ ل٘
أحطُ جَاظ االس ت٘ابء ثج٘ؼِ ػٌس االهتٌبع ػي الَفبء ٍ ،حق التحج٘ط إٔ الوسجت ػٌِ ل٘
ٍ حق االذتظبص فٖ الروط ل٘

إلّب ًا

إلّب اػتجبض مَى الؼ٘ي ٍح٘قٔ شعطػبٍ ،

إلّب اػتجبض مًَِ أٍلى ثبألضع هي زٍى لعٍم اػتجبض خذعط،

اػتجبض مًَِ أٍلى ثبألضع هي زٍى لعٍم اػتجبض خذط ٍ ،حق االذتظبص فٖ الروط لع٘

إلّعب ًاع

اػتجبض اذتظبطِ ث ِ فٖ قجبل اٙذط ،هي زٍى اػتجبض هلل أٍ سلـٌٔ لِ ٍ ،أحط األٍلَٗٔ ٍ االذتظبص ػسم جَاظ هعاحؤ الغ٘ط لِ.
ًؼن ال ثأس ثوب سبػس ػلِ٘ السل٘ هي اػتجبض السلـٌٔ فِ٘ محق القظبص ،ح٘ج قبل ػع هي قبئ
ٌّبك هؼٌى اػتجبض ٕ هٌبست للوقبم موب فٖ حق الشاؼٔ ،فإًِّ ل٘

فَقَدِ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا ٍ مصا لَ لن ٗني

إلّب السلـٌٔ ػلى ػن حظٔ الشطٗل إلى حظتِ ثتولّنِ ػلِ٘ قْطا ،فإىّ الشعاغ

َّ الؼن ٍ ،الشاؼٔ -مبللقؤ -مَى الشٖ ء هشاَػب ،إٔ هؼوَهب إلى هلنِ ٍ ،ال هؼٌى الػتجبض ًا

الشاؼٔ ٍ ،إلّب مبى هؼٌبُ اػتجبض هلن٘عٔ حظعٔ

الشطٗل ،هغ أًِّ ال ٗولل إلّب ثبألذص ثبلشاؼٔ ال ثوجطز ط٘طٍضتِ شا حق.
ٍ مصا حق الر٘بض َّ السلـٌٔ ػلى االذت٘بض َّ ٍ -تطج٘ح أحس األهطٗي هي الاسد ٍ اإلهؼبء -ال اػتجبض مًَِ هرتبضا ،فإًِّ فٖ قعَٓ اػتجعبض
مًَِ هطجحب إٔ فبسرب أٍ هوؼ٘ب ،هغ أًِّ ال فسد ٍ ال إهؼبء ثوجطز جؼ الحقً ،ؼن ل٘

حق الر٘بض هلل الاسعد ٍ اإلهؼعبء هؼعب ٍ إلّعب ًاعص

إهؼبئِ ٍ فسرِ هؼب ،هغ إًِّ ال ٌٗاص هٌِ إلّب أحسّوب ٍ ،مصا السلـٌٔ فإىّ حبلْب حبل الولل ٍ ،ال أحس األهطٗي هي الاسد ٍ اإلهؼبء ،فإىّ أحسّوب
الوطزز ال حجَت لِ حتى ٗتقَم ثِ الولل ٍ السلـٌٔ ،ث الولل أٍ السلـٌٔ ٗتؼلق ثتطج٘ح أحس األهطٗي ػلى اٙذط ،فعبلوقَّم الػتجعبض الولعل أٍ
السلـٌٔ أهط ٍاحس ٍ َّ تطج٘حِ ألحس األهطٗي.
ٍ ٗوني أى ٗقبل :ثأىّ الوؼٌى االػتجبضٕ الوؼقَل ٌّب ثح٘ج ٌٗبست الر٘بض جؼلِ هاَػب ،فبػتجبض مًَِ هاَّػب ٗتطتعت ػل٘عِ جعَاظ الاسعد ٍ
اإلهؼبء تنل٘اب ٍ ٍػؼب هي زٍى لعٍم اػتجبض خذط.
حبش٘ٔ متبة الونبست (لالطاْبًٖ) ،د ،1ص:24
الصٕ ٗتطجح فٖ ًظطٕ ٍ -لن أقف ػلى هَافق ططٗحب -أىّ الحق فٖ م هَضز اػتجبض ذبص لِ أحط هرظَص ،فاٖ هخ حق الَالٗٔ ٍ حعق
الَطبٗٔ ٍ حق التَل٘ٔ ٍ حق الٌظبضٓ ل٘

االػتجبض الوجؼَل إلّب اػتجبض ٍالٗٔ األة ٍ الجس ٍ الحبمن ٍ ،اػتجبض مَى الشرض ًبئجب فٖ التظطف ػعي

الوَطى ٍ ،اػتجبض مَى الشرض هتَل٘ب ٍ ًبظطا ،فإػبفٔ الحق إلى ّصُ االػتجبضات ث٘بً٘ٔ.
ث حق الطّبًٔ أٗؼب مصلل ،فإًِّ ل٘

إلّب اػتجبض مَى الؼ٘ي ٍح٘قٔ أٍ هحجَسٔ ػلى السٗي ٍ ،أحطُ جَاظ است٘ابء السٗي هٌِ ٍ ،أهّعب هخع حعق

التحج٘ط فَْ حق هسجت ػي التحج٘ط ٍ ،االػتجبض الوَجَز فٖ هَضزُ هجطز مًَِ أٍلى ثبألضع هي غ٘طُ فٖ تولنْب ثإح٘بئْعب ،فعال ٗجعَظ لغ٘عطُ
هعاحوتِ ٍ ،هخ حق االذتظبص فٖ الروط الوترص للترل٘ ًا

اػتجبض اذتظبطِ ثِ لسجق هلنِ لِ ف٘ولنِ ثترل٘لِ ال هجطز جعَاظ ترل٘لعِ ،أٍ

جَاظ تولنِ ثترل٘لًِ .ؼن فٖ هخ حق الشاؼٔ ٍ حق الر٘بض ٍ الحق الوسجت ػي الجٌبٗٔ ال ثأس ثأى ٗنَى ثوؼٌى اػتجبض السلـٌٔ ػلى ػن حظٔ
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داسد .حك دس ّش هَسدی تِ هؼٌای ّواى هؿافٌ إلیِ خَد هیتاضذ ٍ تِ اغكالح اؾافِی تیاًیِ است ـ ًظیش
لَلی وِ [تؼؽ] اضاػشُ 9دس هَسد ٍجَد لائلٌذ وِ ٍجَد دس ّش هاّیتی تِ هؼٌای ّواى هاّیتی است وِ
هَجَد ضذُ است ـ هثالً حك التولیة؛ یؼٌی اػتثاس ٍالیت تشای هتَلی وِ تش اساس آى هیتَاًذ دس ٍلف
تػشف وٌذ ،حك النظارة؛ یؼٌی اػتثاس ًظاست تشای ضخع وِ تش اساس آى هیتَاًذ ًاظش تاضذ ٍ حك الرهانة؛
یؼٌی اػتثاس سّاًت ٍ ٍثیمِ تَدى ػیي وِ تش اساس آى هشتْي هیتَاًذ ػٌذ االهتٌاع استیفای دیي وٌذ.
تلِ! دس تؼؿی هَاسد ػالٍُ تش اػتثاس اغلی ،اػتثاس سلكٌت ّن ضذُ [هاًٌذ حك لػاظ] یا اغالً هؼٌایی
جض ّواى اػتثاس سلكٌت ًذاسد [هاًٌذ :حك ضفؼِ ،حك خیاس ٍٍ ]...لی ایيقَس ًیست وِ دس ّوِ جا حك،
هجؼَلی هطتشن تیي هَاسد ٍ تِ هؼٌای سلكٌت تاضذ.
نقد کالم هحقق اصفهانی

اگش همػَد هحمك اغفْاًی

ایي است وِ هفَْم حك دس هَاسد هختلف ّیچ اضتشاوی ًذاسد ٍ هطتشن

لفظی هحؽ است ـ ّواًٌذ ٍجَد دس ًظش اضؼشی ـ لاتل پزیشش ًیست؛ چَى ایي خالف فْن ػشفی ٍ
استىاص ػمالئی است.
فْن ػشف ٍ استىاص ػمالء ـ وِ هالن تطخیع هؼٌای هفاّین ػشفی هیتاضذ ـ آى است وِ گشچِ هَاسدِ
حك هویضاتی داسدٍ ،لی هؼٌای هطتشوی ًیض دس توام هَاسد اقالق حكٍ ،جَد داسد وِ ایي هؼٌای هطتشن
الشطٗل ثجصل هخ الخوي للوشتطٕ ٍ ،اػتجبض السلـٌٔ ػلى الاسد ٍ ،اػتجبض السلـٌٔ ػلى االستطقبق هخال ٍ ،ثق٘ٔ النالم فٖ الطسبلٔ الوؼوَلعٔ فعٖ
تحق٘ق الحق.
[ .1ثؼغ] اشبػطُ [ٍ هؼتعلِ] زض هَضز ٍجَز قبئلٌس مِ زض ّط هبّ٘تٖ ثِ هؼٌبٕ ّوبى هبّ٘تٖ اسح مِ ٍجَز پ٘سا مطزُ اسح هخالً ٍجَز اًسبى ٗؼٌٖ اًسبى،

ٍجَز فطس ٗؼٌٖ فطس ٍ : ...
 السضٓ الابذطٓ ،ص:2
الظبّط هي هصّت الش٘د أثى الحسي األشؼطى ٍ أثى الحس٘ي الجظطى هي الوؼتعلٔ أى ٍجَز الَاجت ث ٍجَز م شىء ػ٘ي شاتِ شٌّب ٍ ذبضجب،
ٍ لوب استلعم شلل اشتطاك الَجَز ث٘ي الَجَزات الربطّٔ لاظب ال هؼٌى.
 مشف الوطاز فٖ شطح تجطٗس االػتقبز ،ص:24
ٍ اػلن أى الٌبس اذتلاَا فٖ أى الَجَز ّ َّ ًا
ٍجَز م هبّ٘ٔ ًا

الوبّ٘ٔ أٍ ظائس ػلْ٘ب فقبل أثَ الحسي األشؼطٕ ٍ أثَ الحس٘ي الجظطٕ ٍ جوبػٔ تجؼَّوب أى

تلل الوبّ٘ٔ.

 ضسبئ الشجطٓ االلْ٘ٔ فى ػلَم الحقبٗق الطثبً٘ٔ ،ص:215
شّت قَم هي الوتنلّو٘ي -الصٗي ّن فٖ الحق٘قٔ هي ػَامّ الٌبس -إلى أًِّ ال ٗعٗس ػلى الوبّ٘بت ال ػٌ٘ب ٍ ال شٌّب؛ ٍ ّعَ فبسعس؛ ألًّعِ لعَ معبى
مصلل لنبى قَلٌب« :اإلًسبى هَجَز» جبضٗب هجطى قَلٌب« :اإلًسبى إًسبى» ٍ «الوَجَز هَجَز» ٍ مصلل إشا قلٌب« :الرأل ل٘
قلٌب« :الرأل ل٘

ثرأل».
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ثوَجَز» ٗنَى مأًّب

(حك) تِ هٌضلِی جٌس دس هفاّین هاَّی است ٍ هویضاتِ هَاسد تِ هٌضلِی فػل آى هحسَب هیضَد ،هاًٌذ
هفَْم حیَاى وِ هطتشن تیي هفَْم اًساى ،فشس ،غٌن ٍ  ...هیتاضذ .تٌاتشایي ظاّش والم هحمك اغفْاًی
وِ هٌىش حتی ایي همذاس اضتشان هفَْهی است ،دسست ًیست ٍ خالف فْن ػشف ٍ استىاص ػمالء هیتاضذ.
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بررسی نظریهی وحدت حقیقت حق و حکن

اص قشفذاساى هحىن ٍ تا حشاست ًظشیِی ٍحذت حمیمت حك ٍ حىن ،سیذ خَیی

هیتاضذ وِ لائلٌذ

حك ّواى حىن است ٍ فمف اص حیث آثاس هتفاٍتٌذ؛ هثالً تش آى احىاهی وِ لاتل اسماـ هیتاضذ حك اقالق
هیضَد.
ایطاى دس هػثاح الفماِّ هیفشهایذ:

«ال ينبغي الريب في أن الحكم و الحق متحدان حقيقة ،ألن قوامها باالعتبار الصرف»
 .1ثِ ًظط ًوٖضسس هحقق اطاْبًٖ

2

هٌنط ّط گًَِ اشتطاك هاَْهٖ ث٘ي هخال اػتجبض تَل٘ح ،اػتجبض ًظبضت ٍ اػتجعبض ضّبًعح ثبشعس ،ثلنعِ

هٌنط هاَْم هشتطمٖ ثِ ًبم حق هٖثبشس مِ اٗي حق ثِ هؼٌبٕ سلـٌح ٗب چ٘ع زٗگط ثبشس ،لصا ثطإ ضز ًظط هحقق اطاْبًٖ ثبٗس احجبت مطز مِ اٗي
هابّ٘ن زاضإ هاَْم هشتطمٖ ثِ ًبم حق ّستٌس ٍ اٗي ؿَض ً٘سح مِ حق زض ّط ٗل اظ اٗي هَاضز ثِ هؼٌبٕ هؼبف ال٘عِ خى ثبشعس ،ثلنعِ حعق،
هستقال ٍ ثسٍى زض ًظط گطفتي هؼبفٌ الِ٘ خى زاضإ هاَْم اسح مِ اٗي هاَْم زض توبم هَاضز خى ٍاحس اسح( .اه٘طذبًٖ)
 .2هظجبح الاقبّٔ ،د ،2ص:45
ال ٌٗجغٖ الطٗت فٖ أى الحنن ٍ الحق هتحساى حق٘قٔ ،ألى قَاهْب ثبالػتجبض الظطف.
ٍ تَػ٘ح شلل :أى الوجؼَالت الشطػ٘ٔ ػلى ستٔ أقسبم:
 )1التنل٘اٖ اإللعاهٖ ،مبلَاججبت ٍ الوحطهبت.
 )2التنل٘اٖ غ٘ط اإللعاهٖ .مبلوستحجبت ٍ الونطٍّبت ٍ الوجبحبت.
 )3الَػؼٖ اللعٍهٖ الصٕ ٗقج االًاسبخ .مبلج٘غ ٍ اإلجبضٓ ٍ الظلح ٍ ًحَّب ،فإًْب ٍ إى مبًح الظهٔ فٖ ًاسْب ٍ .لنٌْب تٌاسد ثبإلقبلٔ ٍ ًحَّب.
 )4الَػؼٖ اللعٍهٖ الصٕ ال ٗقج االًاسبخ ،مبلعٍاد ،فإًِ ال ٌٗاسد إال فٖ هَاضز ذبطٔ.
 )5الَػؼٖ التطذ٘ظٖ الصٕ ٗقج االسقبؽ ،محق الشاؼٔ ٍ حق الر٘بض ،فلظبحت الحق أى ٗطفغ ٗسُ ػي حقِ ٍ ٗسقـِ.
 )6الَػؼٖ التطذ٘ظٖ الصٕ ال ٗقج االسقبؽ ،مبلجَاظ فٖ الْجٔ ،فإًِ حنن هجؼَل للشبضع ٍ .ال ٗطتاغ ثبإلسقبؽ.
ٍ ّصُ األهَض االػتجبضٗٔ ٍ إى اذتلاح هي ح٘ج اٙحبض اذتالفب ٍاػحب ٍ ،لنٌْب تشتطك فٖ أى قَاهْب ثبالػتجبض الوحغ ٍ إشى فال ٍجعِ لتقسع٘ن
الوجؼَل الشطػٖ أٍ الؼقالئٖ إلى الحق ٍ الحنن لنٖ ًحتبد إلى ث٘بى الابضق ثٌْ٘وب .ث ملْب حنن شطػٖ ،أٍ ػقالئٖ قس اػتجط لوظعبلح ذبطعٔ .ثٌعبء
ػلى هسلل الؼسل٘ٔ هي تجؼ٘ٔ األحنبم للوالمبت الَاقؼ٘ٔ.
ًؼن ترتلف ّصُ األحنبم فٖ األحط -موب أشطًب إلِ٘ قطٗجب -اذتالفب ظبّطا .فجؼؼْب ٗقج االسقبؽ ٍ .ثؼؼْب ال ٗقجلِ ٍ السط فٖ ّصا االذعتالف ّعَ
أى ظهبم تلل األهَض ث٘س الشبضع حسٍحب ٍ ثقبء فقس ٗحنن ثجقبئِ ،موب حنن ثحسٍحِ ٍ ،قس ٗحنن ثبضتابػِ ٍ لَ مبى شلل ثبذت٘عبض أحعس الوتؼعبهل٘ي أٍ
ملْ٘وبً .ؼن الوتجغ فٖ شلل -فٖ هقبم اإلحجبت َّ -األزلٔ الشطػ٘ٔ.
ٍ ػلى الجولٔ :إى الجَاظ ٍ اللعٍم الَػؼ٘٘ي .مبلجَاظ ٍ اللعٍم التنل٘ا٘٘ي ،فبى جو٘ؼْب هي األحنبم الشطػ٘ٔ ٍ ال تابٍت فٖ هبّ٘تْعب ٍ شٍاتْعب ٍ
5

سزاوار نیست کسی شک کند در اینکه حقیقت حق و حکم واحد است؛ چون ووناه وو دو وه
اعتبار صوف است و و دو اموی اعتباری ستند.

توضیح هطلب

سیذ خَیی دس تَؾیح ٍحذت حمیمت حك ٍ حىن هیفشهایذ :هجؼَالت ضشػیِ ضص لسن است:
 .9تىلیفی الضاهی؛ هاًٌذ ٍاجثات ٍ هحشهات.
 .2تىلیفی غیش الضاهی؛ هاًٌذ هستحثات ،هىشٍّات ٍ هثاحات.
ٍ .3ؾؼی لضٍهی وِ لاتل اًفساخ است؛ هاًٌذ تیغ ٍ اجاسُ وِ الصم استٍ ،لی لاتل اًفساخ تِ إلالِ ٍ ًحَ
آى است.
ٍ .4ؾؼی لضٍهی غیش لاتل اًفساخ؛ هاًٌذ ػمذ ًىاح وِ جض دس هَاسد ًادسی لاتل اًفساخ ًیست ٍ تٌْا ساُ
إصالِی صٍجیت ،قالق است.
ٍ .5ؾؼی تشخیػی لاتل اسماـ؛ هاًٌذ حك ضفؼِ ٍ حك خیاس وِ رٍ الحك هیتَاًذ آى سا اسماـ وٌذ.

إى اذتلاح خحبضّب .فبػـف ًظطك ّ تطى فبضقب ث٘ي جَاظ قت الوشطك -الصٕ ٗسوى حنوب شطػ٘ب ٍ -ث٘ي سلـٌٔ ٍلٖ السم ػلى قت القبت العصٕ
ٗسوى حقب شطػ٘ب ،لقجَلِ االسقبؽ .حن أضجغ الجظط مطت٘ي ّ تطى فبضقب ث٘ي حق الحؼبًٔ ٍ األثَٓ ٍ ،الَالٗٔ ٍ أشجبّْب هوب ال ٗقج االسقبؽ ٍ ،ثع٘ي
حق الشاؼٔ ٍ حق الر٘بض القبثل٘ي لإلسقبؽ ،فبفْن ٍ اغتٌن.
ٍ هي الغطٗت أى جوؼب هي الاقْبء تظسٍا لج٘بى الابضق ث٘ي الحق ٍ الحنن ،حتى أى ثؼؼْن قس ألحقِ ثبلجسْٗ٘بت ،ظػوعب هٌعِ أى االذعتالف ثٌْ٘وعب
أظْط هي الشو  ٍ ،أث٘ي هي األه  ٍ ،شمط جوبػٔ :أى الحق هطتجٔ ػؼ٘أ هي الولن٘ٔ ٍ ،طبحجِ هبلل لشٖء ٗطجغ أهطُ إلِ٘ ،ثرالف الحنعن ،فإًعِ
هجطز جؼ الطذظٔ فٖ فؼ شٖء أٍ تطمِ ،أٍ الحنن ثتطتت أحط ػلى فؼ أٍ تطك.
ٍ شمط ؿبئأ :أى الحق هب ٗقج السقَؽ ٍ اإلسقبؽ ،أٍ الٌق ٍ االًتقبل ،ثرالف الحنن ،فإًِ ال ٗقج ش٘ئب هي ّصُ األهعَض .إلعى غ٘عط شلعل هوعب
شمطٍُ فٖ ّصا الوقبم ٍ .لنٌل قس ػطفح :أًِ ال ٗطجغ شٖء هي شلل إلى هحظ .
ًؼن ال هبًغ هي ترظ٘ض إؿالق الحق اطـالحب ثـبئأ هي األحنبم ّٖ ٍ :التٖ تقج اإلسقبؽ ،إش ال هشبحٔ فٖ االطـالح ٍ .أظي ٍ -إى معبى
الظي ال ٗغٌٖ هي الحق ش٘ئب -أى ّصا اإلؿالق طبض سججب الذتالف الؼلوبء فٖ حق٘قٔ الحق ٍ الحنن ٍ .ث٘بى الابضق ثٌْ٘وب ٍ .اللِّ الؼبلن.
ٍ هوب ٗسل ػلى اتحبز الحق ٍ الحنن أى لاظ (الحق) فٖ اللغٔ ثوؼٌى الخجَت ٍ .لصا ٗظح إؿالقِ ػلى م أهط هتقطض فٖ ٍػبئِ الوٌبست لِ ،سَاء أ
مبى تقطضا تنٌَٗ٘ب أم مبى اػتجبضٗب َّ ٍ .ثْصا الوؼٌى قس استؼو فٖ ػسٓ هَاضز هي النتبة الؼعٗع ٍ هي ٌّب ٗظح إؿعالق ملوعٔ (الحعق) ػلعى الرجعط
الظبزق ،لخجَت هؼوًَِ فٖ الَاقغ.
ٍ لْصا أٗؼب ٗـلق الحق -ثقَل هـلق -ػلى اللِّ تؼبلى ،لجـالى غ٘طُ فٖ جٌجِ سجحبًِ  ٍ ...إشى فواَْم الحق ٗؼن جو٘غ الوجؼَالت الشطػ٘ٔ .ثع
جو٘غ األهَض الخبثتٔ فٖ إٔ طقغ هي األطقبع ،فال ٍجِ لترظ٘ظِ ثبألحنبم فؼال ػي ترظ٘ظِ ثحظٔ ذبطٔ هٌْب.
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ٍ .6ؾؼی تشخیػی غیش لاتل اسماـ؛ هاًٌذ جَاص دس ّثِ وِ اگش وسی ّثِی غیش هؼَؾِ تِ غیش سحن
وشد هاداهی وِ ػیي آى تالی است تشخیع دس سجَع داسد ٍ ایي تشخیع لاتل اسماـ ًیست.
سیذ خَیی

هیفشهایذ :ایي هجؼَالت گشچِ اص حیث آثاس تا ّن اختالف داسًذٍ ،لی دس ایي وِ لَام

ّوِی آىّا تِ اػتثاس هحؽ است هطتشوٌذ.
تٌاتشایي ٍجْی تشای تمسین ایي هجؼَالت ضشػی یا ػمالئی تِ حك ٍ حىن ٍجَد ًذاسد تا دًثال تیاى
فاسق تیي آىّا تاضین ،تلىِ ّوِی آىّا حىن ضشػی یا ػمالئی است وِ تشای هػالح خاغی ـ تٌاتش هسله
ػذلیِّ وِ احىام تاتغ هػالح است ـ اػتثاس ضذُ است.
ٍالحوذهلل سب الؼالویي
همشس :ػثذاهلل اهیشخاًی
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