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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 1394-95
جلسِی ًَد ٍ یىن؛ دٍضٌثِ 1395/3/3
 .3روایت محمد بن القاسم بن الفضیل:

هُحَوَّدُ تِيُ الْحَسَيِ تِإِسٌَِادُِِ 1ػَيْ أَحِوَدَ تِيِ هُحَوَّدٍ ػَيْ أَتِيِِ ػَيِ الْثَسْقِيِّ ػَيْ هُحَوَّدِ تِنيِ الََْاسِننِ تِنيِ
 .1هطحَم ش٘د ؿَسٖ

زض هش٘رِ تْصٗت اٟح٘بم زٍ ؿطْٗ ثِ ضٍاٗبت احوس ثي هحوس ثي ه٘سٖ ـ ثِ خع ًَازض ِٗ سٌس خسا هٖزٌّـس ـ

شٗط هٌٖٗس ِٗ ّط زٍ ثِ طَضت «ٍ هي خولٔ» هٖثبشس ،لصا شبهل ّوِٕ ضٍاٗبت اٗشبى ًوٖشَزٍ ،لٖ ثب ػنّ اسبً٘س الِْطست ،اؿوٌ٘بى ثِ طحت
سٌس ش٘د ثِ ضٍاٗبت احوس ثي هحوس ثي ه٘سٖ حبطل هٖشَز5
 تْصٗت اٛح٘بم ،الوش٘رٔ ،ص527
ٍ هي خولٔ هب شٗطتِ هي احوس ثي هحوس ثي ه٘س ٢هب ضٍٗتِ ثْصا اٟسٌبز [ُٔس اذجطً ٢ثِ الحس٘ي ثي هج٘س اللِّ هي احوس ثي هحوس ثي ٗح٘٢
الوـبض هي اثِ٘ هحوس ثي ٗح٘ ]٢هي هحوس ثي هلٖ ثي هحجَة هي احوس ثي هحوس.
ّ وبى ،ص527
*

ٍ هي خولٔ هب شٗطتِ هي احوس ثي هحوس ثي ه٘س ٢هب ضٍٗتِ ثْصُ اٟسبً٘س هي هحوس ثي ٗؤَة هي هسٓ هي اطحبثٌب هي احوس ثي هحوـس
ثي ه٘س.٢
 الِْطست ،ص572
أذجطًب ثدو٘ن ٗتجِ ٍ ضٍاٗبتِ هسٓ هي أطحبثٌب هٌْن الحس٘ي ثي هج٘س ا ٍ ٣اثي أثٖ خ٘س هي أحوس ثي هحوس ثي ٗح٘ ٢الوـبض هي أثِ٘ ٍ سـوس
ثي هجس ا ٣هٌِ.
ٍ أذجطًب هسٓ هي أطحبثٌب هي أحوس ثي هحوس ثي الحسي ثي الَل٘س هي أثِ٘ هي هحوس ثي الحسي الظِبض ٍ سوس خو٘وب هي أحوس ثي هحوـس
ثي ه٘س.٢
* ُوب شٗطًبُ ُٖ ّصا ال٘تبة هي هحوس ثي ٗؤَة ال٘لٌٖ٘ ضحوِ اللِّ ُٔس اذجطًب ثِ الش٘د اثَ هجس اللِّ هحوس ثي هحوس ثي الٌووبى ضحوِ اللِّ
هي اث ٢الٔبسن خوِط اثي هحوس ثي َٓلَِٗ ضحوِ اللِّ هي هحوس ثي ٗؤَة ضحوِ اللِّ.
ٍ اذجطًب ثِ أٗؼب الحس٘ي ثي هج٘س اللِّ هي اثً ٢بلت احوس ثي هحوس العضاضٕ ٍ اث ٢هحوس ّبضٍى ثي هَسـ ٢التلو٘جـطٕ ٍ اثـٖ الٔبسـن خوِـط ثـي
هحوس ثي َٓلَِٗ ٍ .اث ٢هجس اللِّ احوس اثي اث ٢ضاُن الظ٘وطٕ ٍ أث ٢الوِؼل الش٘جبًٖ ٍ ً٘طّن ٗلْن هي هحوس ثي ٗؤَة ال٘لٌٖ٘.
ٍ اذجطًب ثِ أٗؼب احوس ثي هجسٍى الووطٍٍ ثبثي الحبشط هي احوس ثي اثٖ ضاُن ٍ اثٖ الحس٘ي هجس ال٘طٗن ثي هجس اللِّ ثي ًظط الجعاظ ثتٌ٘س ٍ
1

الْفُضَيِلِ قَالَ :سَأَلْتُ أَتَا الْحَسَيِ الْأٍََّلَ

ػَيْ زَجُلٍ اشْتَسَى هِيِ اهِسَأٍَٓ هِيْ آلِ فُلَاىٍ تَؼِضَ قَطَناِِؼِِْنِ ٍَ

كَتَةَ ػَلَيَِْا كِتَاتاً تِأًَََّْا قَدِ قَثَضَتِ الْوَالَ ٍَ لَنِ تََْثِضُِْ فَيُؼِطِيَْا الْوَالَ أَمِ يَوٌَِؼَُْا؟ قَالَ :قُنلْ لَنُِ لِيَوٌَِؼَِْنا
أَشَدَّ الْوٌَْغِ فَإًََِّْا تَاػَتُِْ هَا لَنِ تَوِلِكُِْ.
ٍَ زٍََاُُ الْكُلَيٌِِيُّ ػَيْ هُحَوَّدِ تِيِ يَحِيَى ػَيْ أَحِوَدَ تِيِ هُحَوَّدِ تِيِ ػِيسَى ػَيْ هُحَوَّندِ تِنيِ اَالِندٍ ػَنيِ
الََْاسِنِ تِيِ هُحَوَّدٍ ػَيْ هُحَوَّدِ تِيِ الََْاسِنِ قَالَ سَأَلْتُ أَتَا الْحَسَيِ هَُسَى
ضیخ طَسی

ٍَ ذَكَسَ هِثْلَُِ.
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ایي سٍایت سا تا سٌذ صحیح خَد اص احوذ تي هحوذ تي ؾیسی ثمِ ًمل هیوٌذ .پذس

ایطاى یؿٌی هحوذ تي ؾیسی ّن ضایذ لاتل اؾتواد تاضذ ّشچٌذ لفع ثمٌِ دس هَسد ایطاى تِ واس ًشفتِ ،اهّا
گفتِاًذ «شيخ الَوييي ٍ ٍجِ االشاػسُ» .3هحوذ تي خالذ الثشلی ّن غاّشاً لاتل تَثیك است 4.هحوذ تي الماسن
تي الفعیل ّن ثمِ است ،5پس سٌذ جٌاب ضیخ طَسی

تِ ایي سٍایت توام است .اال ایيوِ دس تؿط

ًسخِّا سٌذ تِ صَست «لاسن تي هحوذ ؾي هحوذ تي الماسن» است وِ هشاد اص لاسن تي هحوذ ،لاسن تي

ثٌساز هي اث ٢خوِط هحوس اثي ٗؤَة ال٘لٌٖ٘ خو٘ن هظٌِبتِ ٍ احبزٗثِ سوبهب ٍ اخبظٓ( .احوسٕ)
ٍ .7سبئل الش٘ؤ ،ج ،12أثَاة هٔس الج٘ن ٍ شطٍؿِ ،ثبة ،1ح ،7ص ٍ 333تْصٗت اٟح٘بم ،ج ،6ص.334
 .3ضخبل الٌدبشٖ ،ص5333
هحوس ثي ه٘س ٢ثي هجس ا ٣ثي سوس ثي هبلٖ اٛشوطٕ أثَ هلٖ ،ش٘د الٔو٘٘يٍ ٍ ،خِ اٛشبهطٓ ،هتٔسم هٌس السلـبى ٍ .زذل هلـ ٢الطػـب
هلِ٘ الس٠م ٍ سون هٌِ ٍ ،ضٍ ١هي أثٖ خوِط الثبًٖ هلِ٘ الس٠م .لِ ٗتبة الرـتٓ .بل أحوس ثي هحوس ثي هج٘س ا 5٣حسثٌب هحوس ثي أحوس ثـي
هظٔلٔ ٓبل 5حسثٌب سوس ثي هجس آ ٣بل 5حسثٌب أحوس ثي هحوس ثي ه٘س.٢
 .2ضخبل الٌدبشٖ ،ص5332
هحوس ثي ذبلس ثي هجس الطحوي ثي هحوس ثي هلٖ الجطٖٓ أثَ هجس ا ،٣هَل ٢أثٖ هَس ٢اٛشوطٌٕٗ ،ست ئل ٢ثطٓٔضٍز ٓطٗٔ هي سَاز ٓن هل٢
ٍاز ٌّبٕ ٍ .لِ ئذَٓ ٗوطَُى ثأثٖ هلٖ الحسي ثي ذبلس ٍ .أثٖ الٔبسن الِؼل ثي ذبلسٟ ٍ .ثي الِؼل اثي ٗوطٍ ثولٖ ثي الو٠ء ثـي الِؼـل ثـي
ذبلس ُِٔ٘ٗ ٍ .بى هحوس ػوِ٘ب ُٖ الحسٗثٗ ٍ ،بى أزٗجب حسي الووطُٔ ثبٛذجبض ٍ هلَم الوطة ٍ .لِ ٗتت ،هٌْبٗ 5تبة التٌعٗل ٍ التوج٘طٗ ،تبة َٗم
ٍ ل٘لٔٗ ،تبة التِس٘طٗ ،تبة ه٘ٔ ٍ الوسٌٗٔٗ ،تبة حطٍة اٍٛس ٍ الرعضجٗ ،تبة الوللٗ ،تبة ُٖ هلن الجبضٕٗ ،تبة الرـت .أذجطًب أحوس ثـي
هلٖ ثي ًَح ٓبل 5حسثٌب الحسي ثي حوعٓ الـجطٕ ٓبل 5حسثٌب أحوس ثي هجس ا ٣ثي أحوس ثي أثٖ هجس ا ٣هحوس ثي ذبلس الجطٖٓ ٓبل 5حسثٌب أحوس
ثي أثٖ هجس ا ،٣هي أثِ٘ ثدو٘ن ٗتجِ.
ضخبل الش٘د الـَسٖ ،ص5363
هحوس ثي ذبلس الجطٖٓ ،ثّٔٔ ،إٟء هي أطحبة أثٖ الحسي هَس ٢هلِ٘ الس٠م.
 .2ضخبل الٌدبشٖ ،ص5367
هحوس ثي الٔبسن ثي الِؼ٘ل ثي ٗسبض الٌْسٕ ثٔٔ َّ ٍ أثَُ ٍ هوِ الو٠ء ٍ خسُ الِؼ٘ل ضٍ ١هي الطػب هلِ٘ الس٠م .لِ ٗتبة .أذجطًب هحوس
ثي الٌووبى ٓبل 5حسثٌب أحوس ثي هحوس ٓبل 5حسثٌب هلٖ ثي الحس٘ي السوسآثبزٕ ٓبل 5أذجطًب أحوس ثي هحوس ثي ذبلس ،هي أثِ٘ ،هـي هحوـس ثـي
الٔبسن ث٘تبثِ.
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هحوذ الجَّشی 6است وِ تَثیك ًذاسد ،اص ایي جْت اص لحاظ سٌذ هطىل داسین.
محمد به القاسم به الفضیل میگًید از امام کاظم

سًال پرسیدم در مًرد مردی کٍ از زویی از لل

فالن ی احتما ًال بىی عباس ی چىد قطعٍ زمیه خریدٌ است ي سىدی َم وًشتٍ کٍ آى صى ثوي سا لثط ورشدُ
است دس حالی وِ ثمه را قبض وکردٌ ،لیا مال را بٍ اي بدَد یا ایهکٍ از لن مىع کىد؟ حضرت فرمًدوید
بٍ اي بگً ثمه را از لن زن مىع کىد بٍ وحً شدیدَ ،ماوا لن زن فريختٍ چیسی را کٍ مالک وبًدٌ است.

هخالفیي تیؽ فعَلی تِ ریل ایي سٍایت وِ هیفشهایذ «فَإًََِّْا تَاػَتُِْ هَا لَنِ تَوِلِكُِْ» توسه وشدُ ٍ گفتِاًذ
چَى فعَلی ًیض «تاؼ ها لن تولىِ» پس تیؿص تاطل است.
مناقشه در استدالل به روایت محمد بن القاسم بن الفضیل

ایي سٍایت ستطی تِ صحت تیؽ فعَلی تؿذ اص لحَق اجاصُی هاله ًذاسد؛ صیشا تحث تش سش ایي تَدُ وِ
صًی اص تٌی ؾثاس یا ًػیش آىّا ،لطؿاتی اص صهیي سا غصة وشدُ تَد ٍ تؿذاً هیخَاّذ آى سا تفشٍضذ وِ
حعشت هیفشهایٌذ «فَإًََِّْا تَاػَتُِْ هَا لَنِ تَوِلِكُِْ؛ چیسی را کٍ مالک وبًدٌ فريختٍ است» ٍ ،سَال هحوذ تي الماسن
ّن اص جْت صحت یا تطالى تیؽ ًثَدُ ،گشچِ فیالجولِ اص آى استفادُ هیضَد وِ تیؽ تاطل استٍ ،لی
سؤال اصلی ایي تَدُ وِ آیا ثوي سا تِ اٍ تحَیل دّذ یا ًذّذ؛ چَى آى صى فیالَالؽ ثوي سا تحَیل ًگشفتِ
تَد وِ حعشت دس جَاب فشهَدًذ ثوي سا تحَیل ًذّذ.
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تٌاتشایي ًْایت داللت سٍایت آى است وسی وِ چیضی سا فعَلتاً هیفشٍضذ ،استحماق لثط ثوي سا

 .6ضخبل الٌدبشٖ ُْ -طست أسوبء هظٌِٖ الش٘ؤ؛ ص312 5
الٔبسن ثي هحوس الدَّطٕ
َُٖٗ ،س٘ي ثٌساز ،ضٍ ١هي هَس ٢ثي خوِط هلِ٘ الس٠م .لِ ٗتبة .أذجطًب أثَ هجس ا ٣ثي شبشاى ٓبل 5حسثٌب أحوس ثي هحوس ثي ٗح٘ٓ ٢بل5
حسثٌب سوس ٍ هجس ا ٣ثي خوِط ٓب 5ٟحسثٌب أحوس ثي هحوس ثي ه٘س ،٢هي الحس٘ي ثي سو٘س ،هي الٔبسن ثي هحوس ث٘تبثِ.
 ضخبل الش٘د الـَسٖ – اٛثَاة ،ص5327
الٔبسن ثي هحوس الدَّطٕ ،لِ ٗتبةٍ ،آِٖ.
 الِْطست (للش٘د الـَسٖ) ،ص 5172
الٔبسن ثي هحوس الدَّطٕ
الَُٖ٘ لِ ٗتبة ،أذجطًب ثِ الوِ٘س هي اثي ثبثَِٗ هي اثي الَل٘س هي الظِبض هي أحوس ثي هحوس ٍ ،أحوس ثي أثٖ هجـس ا ٣هـي أثـٖ هجـس ا٣
الجطٖٓ ٍ ،الحس٘ي ثي سو٘س هٌِ.
ٗ .2تبة الو٘بست ،ج ،3ص5364
ٍ أهّب ضٍاٗٔ الٔبسن ثي ُؼل ٠ُ ،زٟلٔ ُْ٘ب ئلّب هل ٢هسم خَاظ ئهـبء الثوي للِؼَلٖ؛  ًِّٛثبم هـب ٗ ٟولـّٖ ٍ ،ـصا حـّْ ٌٗ ٟـبُٖ طـحّٔ
الِؼَلٖ.
3

ًذاسد ٍ ،ایي هطلثی است وِ ّوِ لثَل داسًذ؛ صیشا حتّی هَافمیي فعَلی ًویگَیٌذ لثل اص اجاصُ هالهً ،مل
ٍ اًتمال هحمك هیضَد ٍ فعَلی استحماق لثط ثوي سا داسد ،تلىِ لائل ّستٌذ ٍلتی هاله تیؽ سا اجاصُ
وشدً ،مل ٍ اًتمال هحمك هیضَد .تٌاتشایي ایي سٍایت داللتی تش تطالى تیؽ فعَلی حتی تا لحَق اجاصُ ًذاسد.
جَابّای دیگشی ّن دس ایيجا ٍجَد داسد اص جولِ ایيوِ فشظاً تپزیشین ایي سٍایت اطالق داضتِ تاضذ ،اهّا
هاًؿی ًذاسد آى سا تا سٍایات هجَصُ تخصیص تضًین ،السیوا دس صَستی وِ تاؼ الفعَلی للواله.
هشحَم ضیخ دس اداهِ تَلیؽ جٌاب صفاس سا پاسخ هیدٌّذ وِ لثالً دس ظوي هطالثطاى جَاب استذالل تِ
ایي سٍایت سا هطشح وشدُ تَدًذ ٍ دس ایيجا دٍتاسُ یىی اص آى جَابّا سا تىشاس هیوٌٌذ وِ دیگش ًیاصی تِ
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روش آى ًثَد.

دلیل سوم :تمسک به اجماع بر بطالن بیع فضولی
دلیل دیگشی وِ هشحَم ضیخ 9اص لثل لائلیي تِ تطالى ؾمذ فعَلی الاهِ هیوٌذ ،ادؾای اجواؼ تش تطالى
ؾمذ فعَلی حتّی دس صَست الحاق اجاصُی هاله است .هشحَم ضیخ
طَسی

هیفشهایذ :ایي اجواؼ سا ضیخ

دس الخالف 10ادؾا وشدُّ ،شچٌذ اؾتشاف وشدُ است وِ هزّة لَهی اص اصحاب ها ،صحت تیؽ

 .3ثطذٖ زض اٗيخب تصٗط زازُ اًس ِٗ هطحَم ش٘د خَاة استسٟل ثِ تَٓ٘ن طِبض ضا ٓج ً٠شٗط ٗطزُ ثَز ٍ ً٘بظٕ ًجَز زٍثـبضُ شٗـط ٌٗـس .اهّـب
ثطذٖ زٗگط ثِ آىّب اش٘بل ٗطزُ اًس ِٗ هـبلت ثط شوب ذلؾ شسُ ٍ خَاثٖ ِٗ ٓج ً٠هطحَم ش٘د ث٘بى ٗطزُ ،هطثَؽ ثِ تَٓ٘ـن حو٘ـطٕ اسـت ًـِ
تَٓ٘ن طِبض.
اهّب ّوبىؿَض ِٗ تصٗط زازٗن ،خٌبة ش٘د

خَاة استسٟل ثِ اٗي ضٍاٗت ضا ٓج ً٠شٗط ٗطزُ ثَز .ثلِ آى ضٍاٗتٖ ِٗ ثِ ططاحت خَاة زازُ ٍ

اًگشت ضٍٕ آى گصاشتِ است ،تَٓ٘ن حو٘طٕ ثَز ،اهب خَاة «ٗ ٟدَظ ث٘ن هب ل٘س ٗولٖ» ضا ٓج ً٠زض ػوي ضٍاٗت « ٟث٘ن ا ُٖ ٟهلٖ» ث٘ـبى
ٗطزُ ثَزًس؛ ظٗطا ضٍاٗتٖ ثب اٗي الِبف ِٗ « ٟث٘ن ئ ُٖ ٟهلٖ» ٍخَز ًساضز ،ثلِ٘ هؼوَى ثوغ ضٍاٗبت اظ خولِ « ٟث٘ن ُٖ هب ٗ ٟولٖ ٍ اهثبل
آى است .ثٌبثطاٗي خَاة استسٟل ثِ تَٓ٘ن طِبض ٓج ً٠ث٘بى شسُ ثَز ٍ زٗگط ً٘بظٕ ثِ ت٘طاض ًجَز.
ٗ .4تبة الو٘بست ،ج ،3ص5323
الثبلث 5اٝخوبم هل ٢الجـ٠ى ،ازّهبُ الش٘د ُٖ الر ٍ٠هوتطُبً ثأىّ الظحّٔ هصّت َٓم هي أطحبثٌب ،هوتصضاً هي شلٖ ثوسم اٟهتساز ثرُْ٠نٍ ،
ازّهبُ اثي ظّطٓ أٗؼبً ُٖ الٌٌ٘ٔ ٍ ،ازّه ٢الحلّٖ ُٖ ثبة الوؼبضثٔ هسم الر ُٖ ٍ٠ثـ٠ى شطاء الٌبطت ئشا اشتط ١ثو٘ي الوٌظَة.
ٍ الدَاة 5هسم الليّ ثبٝخوبم ،ثل الليّ ثوسهِ ،ثوس شّبة هولن الٔسهبء ٗبلٔسٗو٘ي ٍ الوِ٘س ٍ الوطتؼ ٍ ٢الش٘د ثٌِسِ ُٖ الٌْبٗٔ التٖ ّـٖ
آذط هظٌِّبتِ هل ٢هب ٓ٘ل ٍ أتجبهْن هل ٢الظحّٔ ٍ ،ئؿجبّ الوتأذّطٗي هلِ٘ ،هسا ُرط السٗي ٍ ثوغ هتأذّطٕ الوتأذّطٗي.
 .13الر ،ٍ٠ج ،3ص5163
هسألٔ  5722ئشا ثبم ئًسبى هلٖ ً٘طُ ثٌ٘ط اشًِٗ ،بى الج٘ن ثبؿ ٍ .٠ثِ ٓبل الشبُوٖ.
ٍ ٓبل أثَ حٌٌِ٘ٔٗ 5ؤس الج٘ن َٔٗ ٍ ،هل ٢اخبظٓ طبحجِ ٍ .ثِ ٓبل َٓم هي أطحبثٌب.
زل٘لٌب 5ئخوبم الِطٓٔ ٍ ،هي ذبلَ هٌْن ٗ ٟوتس ثَٔلِ ٟ ًِٛ ٍ ،ذ ٍ٠أًِ هوٌَم هي التظطٍ ُٖ هلٖ ً٘طُ ٍ ،الج٘ن تظطٍ.
ٍ أٗؼب ضٍ ١ح٘٘ن ،هي الٌجٖ طل ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ أًِ ًْ ٢هي ث٘ن هب ل٘س هٌسُّ ٍ ،صا ًض ٍ .ضٍ ١هوطٍ ثي شو٘ت ،هي أثِ٘ ،هي خـسُ،
4

فعَلی است ،سپس چٌیي ؾزس آٍسدُ وِ خالف ایي لَم چٌذاى هْن ًیست ٍ لطوِای تِ اًؿماد اجواؼ
ًویصًذ.
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ّنچٌیي سیذ اتَالوىاسم تي صّشُ دس غنیة الٌضٍؼ 12ادؾای اجواؼ وشدُ است ٍ اتي ادسیس حلّی ًیض دس
تاب هعاستِ سشائش ،ادؾای ؾذم خالف تش تطالى ضشاء غاصة وشدُ ّشگاُ تِ ؾیي هغصَب چیضی سا
تخشد.
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هشحَم ضیخ اؾلی اهلل هماهِ الطشیف هیفشهایذ :ها حتّی غي تِ اجواؼ ًذاسین چِ سسذ اطویٌاى تِ اجواؼ،

هي الٌجٖ طل ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ أًِ ٓبل ٟ« 5ؿ ّ٠ئُ٘ ٟوب ٗولٖ ٟ ٍ ،هتْ ئُ٘ ٟوب ٗولٖ ٟ ٍ ،ث٘ن ئُ٘ ٟوب ٗولٖ» ٢ٌُِ .هلِ٘ الس٠م الج٘ن ُٖ
ً٘ط الولٖ ٍ ،لن ِٗظل.
 .11احتوب ًٟش٘د ؿَسٖ

ثِ ذبؿط اخوبم لـِٖ ٗب اخوبم حسثٖ ِٗ ٓبئل ثِ آى است ،چٌ٘ي ُطهَزُاًس.

 ًٌٔ٘ .17الٌعٍم ئل ٢هلوٖ اٛطَل ٍ الِطٍم ،ص5732
ٗتبة الج٘ن
خولٔ هب ٗحتبج ئلِ٘ هوطُٔ أٓسبهِ ٍ شطٍؿِ ٍ أسجبة الر٘بض ُِ٘ ٍ هسٔـبتِ ٍ هب ٗتولْ ثصلٖ هي اٛح٘بم ثِ.
أهب أٓسبهِ ُأضثؤ 5ث٘ن ه٘ي حبػطٓ هطئ٘ٔ ٍ ،ث٘ن ذ٘بض الطؤٗٔ ُٖ اٛه٘بى الٌبئجٔ ٍ ،ث٘ن هب ُِ٘ الطثب ثوؼِ ثجوغ ٍ ،ث٘ن هَطٍَ ُٖ الصهٔ ئل٢
أخل هولَم ٍ َّ السلن.
ٍ أهب شطٍؿِ ُول ٢ػطث٘ي 5أحسّوب شطائؾ طحٔ اًؤبزُ ٍ ،الثبًٖ شطائؾ لعٍهِ.
ُبلؼطة اٍٛل 5ثجَت الَ ُٖ ٟٔٗالوؤَز هلِ٘ ٍ ،أى َٗ٘ى هولَهب هٔسٍضا هل ٢تسل٘وِ ،هٌتِوب ثِ هٌِؤ هجبحٔ ٍ ،أى ٗحظـل اٗٝدـبة هـي
الجبئن ٍ الٔجَل هي الوشتطٕ هي ً٘ط ئٗطاُ ٍ  ٟئخجبض ئ ُٖ ٟهَػن ًصٗطُٗ ٍ ،رتض ث٘ن هب ُِ٘ الطثب ٍ ث٘ن السلن ثشطٍؽ ظائسٓ هل ٢شلًٖ ،جٌْ٘ـب
ُٖ ثبثْب ئى شبء ا.٣
اشتطؿٌب ثجَت الَ ٟٔٗاحتطاظا هي ث٘ن هي ل٘س ثوبلٖ للوج٘ن ُٖ ٟ ٍ ،ح٘ن الوبلٖ لِّ ٍ ،ن ستٔ 5اٛة ٍ الدس ٍ ٍطْ٘وب ٍ الحبٗن ٍ أهٌِ٘
ٍ الَٗ٘لُ ،اًِ ٌٗ ٟؤس ٍ ئى أخبظُ الوبلٖ ،تدليل اإلجواع الواضي ذكسُٛ ٍ ،ى طحٔ اًؤبزُ ح٘ن شطهٖ ِٗتٔط ثجَتِ ئل ٢زل٘ل شطهٖ ٍ ،ل٘س
ُٖ الشطم هب ٗسل هل ٢ثجَت شلٖ ّب ٌّب.
 .13السطائط الحبٍٕ لتحطٗط الِتبٍ ،١ج ،7ص5212
ئشا ًظت ضخل هبُ ٟبتّدط ثُِ ،طثح ،أٍ ٗبى ُٖ ٗسُ هبل أهبًٔ ،أٍ ٍزٗؤ ،أٍ ًحَّوبُ ،توسُّْ٘ ١ب ٍ ،اتدط ٍ ،ضثحُ ،لوي َٗ٘ى الـطثح ٓ٘ـل5
ُِ٘ َٟٓى.
أحسّوب أىّ الطثح ٗلِّ لطة الوبل ٟ ٍ ،شٖء للٌبطتًّٛ ،ب لَ خولٌب الطثح للٌبطتٗ ،بى شلٖ شضٗؤ ئلً ٢ظت اٛهَال ٍ ،الر٘بًٔ ُٖ الَزائن،
ُدول الطثح لطة الوبل ،ط٘بًٔ لٜهَال.
ٍ الَٔل الثبًٖ ،أىّ الطثح ٗلِّ للٌبطت ٟ ،حّْ لطة الوبل ُِ٘ ًِّٛ ،ئى ٗبى ٓس اشتط ١ثو٘ي الوبل ،فالشساء تاطل تغيس االف ٍ ،ئى ٗبى الشطاء
ُٖ الصهٔ ،هلٖ الوشتطٕ الوج٘نٗ ٍ ،بى الثوي ُٖ شهتِ ثٌ٘ط ذُ ،ٍ٠اشا زُن هبل ً٘طُُٔ ،س ٓؼ ٢زٗي ًِسِ ثوبل ً٘طُُ٘ ،بى هلِ٘ ػـوبى الوـبل
ُٔؾ ٍ ،الوج٘ن هلِ٘ ،ح٠ل لِ ،ؿلُْ ،اشا اتّدط ُِ٘ ٍ ،ضثحٗ ،بى هتظطُّب ُٖ هبل ًِسُِ ،لْصا ٗبى الطثح لِ ،زٍى ً٘طَُ٘ٗ ٟ ٍ ،ى شضٗؤ ئل ٢أذـص
اٛهَالٛ ،ىّ حسن شلٖ ثبلرٍَ هي اللِّ توبل ٍ ،٢الحصض هوّب ٗطت٘جِ هي الووظ٘ٔ ٍ ٗحصضُ هي اٝثنّ ٍ ،صا الَٔل َّ الظح٘ح الصٕ تٔتؼِ٘ اٛزلّٔ
ٍ أطَل الوصّت.
5

ٍ تلىِ غي تِ ؾذم اجواؼ ّن داسین؛ 14صیشا هؿػن لذها اص جولِ لذیویي (یؿٌی اتي اتی ؾمیل ٍ اتي جٌیذ)،15
ضیخ هفیذ ،16سیذ هشتعی
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ٍ حتی خَد ضیخ طَسی

دس النهایة 18وِ ًمل ضذُ آخش هصٌفات ایطاى

 .12اهّب اٗيِٗ ش٘د ؿَسٖ  ،اثي ظّطُ ،اثي ازضٗس ٍ  ..ثط چِ اسبسٖ ازهبٕ اخوبم ٗطزُاًس ،اٗي هـلت زض هجبحث اطَل زض ػ٘ن ثحث
حد٘ت اخوبم هـطح شس ِٗ هو٘بض ازهبٕ اخوبم زض ًعز اٗي اه٠م هتِبٍت ثَزُ است ،لصا ازهبٕ اخوبم ثط ثـ٠ى زض هـب ًحـي ُ٘ـِ ضا ثبٗـس ثـِ
گًَِإ تَخِ٘ ٌٗ٘ن.
 .12هرتلَ الش٘ؤ ُٖ أح٘بم الشطٗؤ؛ ج ،2ص114 5
هسألٔ  5 24الوشَْض 5أىّ هٔس الٌ٘بح ٓس ٗٔن هََُٓب هل ٢اٝخبظٓٗ ،ؤس الِؼَلٖ ُٖ الج٘نُ ،لَ هٔس ً٘ط هي لِ الَٟٗـٍٔٓ ،ـَ هلـ ٢ئخـبظٓ
هبلٖ الَُ ،ٟٔٗاى أخبظُ ،هؼ ٍ ،٢ئى ُسرِٗ ،بى هِسَذب ٍ ،اذتبضُ الس٘س الوطتؼ ٢هـلٔب.
ٍ ًضّ الوِ٘س هل ٢أىّ الظٌ٘طٓ لَ ظٍّخْب ً٘ط أثْ٘ب ٍ خسّّب ٛثْ٘بٗ ،بى الؤس هََُٓب هل ٢ضػبّب ثِ ثوـس الجلـَىُ ،ـاشا ثلٌـت ُطػـ٘ت ثـِ ٍ
أخبظتِ ،ثجت ٍ ،ئى أثتِ ،ثـل.
ٍ ٗصا ٓبل الش٘د ُٖ (الٌْبٗٔ) ٍ ٓبل ُْ٘ب أٗؼب 5لَ ظٍّخت الج٘ط الجبلي ًِسْب ثٌ٘ط ئشى أثْ٘بٗ ،بى الؤس هََُٓب هل ٢ضػ ٢اٛةُ ،ـاى أهؼـبُ،
هؼ ٍ ،٢ئى لن ٗوؼِ ٍ ُسدٗ ،بى هِسَذبُ .دول هٔس الٌ٘بح هََُٓب.
ٍ كرا قال اتي أتي ػَيل ٍ :الصغيسٓ إى شٍّجْا غيس األب هي ساِس أٍلياِْا دٍى الثلَؽ ،فثلغت ٍ أتت ،فالٌكاح تاطل ٍ ،إى زضيت ،فالٌكاح
جاِص.
ٍ كرا جؼل اتي الجٌيد ًكاح الصغيسيي هَقَفا ػلى زضاّوا تؼد الثلَؽ لَ شٍّجْوا غيس الَلي.
ٍ ٗصا ٓبل سلّبض ٍ أثَ الظ٠ح ٍ اثي الجطّاج ٍ اثي ئزضٗسُ ،اًِّ ٓبل 5الٌ٘بح هٌسًب َٗٔ هل ٢اٝخبظٓ ،هثل 5ئى تعٍّج ضخل اهطأٓ هي ً٘ط أهـط
ٍلّْ٘ب لطخل لن ٗأشى لِ ُٖ شلُٖ ،اىّ الؤس هٍََٓ هل ٢ئخبظٓ العٍج ٍ الَلٖ.
ً بٗٔ الوطاز ُٖ شطح ً٘ت اٝضشبز؛ ج ،3ص34 5
الثبًٖ ٍَُِٓ 5هل ٢اٝخبظٓ هـلٔبَٓ َّ ٍ ،ل الحسي ٍ الوِ٘س ٍ الوطتؼ ٍ ٢الش٘د ُٖ الٌْبٗٔ ٍ سلّبض ٍ الٔبػٖ ٍ التّٖٔ ٍ اثي حوعٓ . ...
 .16الؤٌؤ (للش٘د الوِ٘س) ،ص5636
ثبة ئخبظٓ الج٘ن ٍ طحتِ ٍ ُسبزُ ٍ ح٘ن السضٕ ُِ٘ ٍ هي ثبم هب ٗ ٟولٖ ث٘وِ ٗبى الج٘ن هََُٓب هل ٢ئخبظٓ الوبلٖ لِ أٍ ئثـبلِ ئٗبُُ .ـاى
أخبظُ ٗبى هبػ٘ب ٍ ئى لن ٗدعُ ٗبى هطزٍزا.
 الؤٌؤ (للش٘د الوِ٘س) ،ص5213
 ٍ ...ئى هٔس اٛة هل ٢اثٌتِ الج٘ط الجبلي ثٌ٘ط ئشًْب أذـأ السٌٔ ٍ لن ٗ٘ي لْب ذ.ُِ٠
ٍ ئى أً٘طت هٔسُ ٍ لن تطع ثِ لن ٗ٘ي لٜة ئٗطاّْب هل ٢الٌ٘بح ٍ لن ٗوغ الؤس هن ٗطاّتْب لِ.
ُاى هٔس هلْ٘ب ٍ ّٖ طٌ٘طٓ لن ٗ٘ي لْب هٌس الجلَى ذ٘بض.
ٍ ئى هٔست هلًِ ٢سْب ثوس الجلَى ثٌ٘ط ئشى أثْ٘ب ذبلِت السٌٔ ٍ ثـل الؤس ئ ٟأى ٗد٘عُ اٛة.
ٍ ئى هؼلْب اٛة ُؤست هلًِ ٢سْب ثٌ٘ط ئشًِ ٗصلٖ لن ٗ٘ي لٜة سج٘ل ئلُ ٢سد هب هٔستِ.
ٍ ئشا هٔست الث٘ت هلًِ ٢سْب ثٌ٘ط ئشى أثْ٘ب خبظ الؤس ٍ لن ٗ٘ي لٜة ُسد شلٖ سَاء ٗبى هٌِ هؼل أٍ لن ٗ٘ي.
ٍ ل٘س ٛحس أى ٗؤس هل ٢طٌ٘طٓ سَ ١أثْ٘ب أٍ خسّب ٛثْ٘ب ُاى هٔس هلْ٘ب ً٘ط هي سوٌ٘بُ هي أّلْب ٗبى الؤس هََُٓب هل ٢ضػبّب ثِ هٌـس
الجلَى ُاشا ثلٌت ُطػ٘ت ثِ ٍ أخبظتِ ثجت ُاى أثتِ ثـل.
 .12الوسبئل الٌبططٗبت ،ص5333
الوسألٔ الطاثؤ ٍ الروسَى ٍ الوبئٔ [ٍ َٗٔ الٌ٘بح هل ٢الِسد ٍ اٝخبظٓ ُٖ أحس الَٔل٘ي]
6

است ٍ ،ؾذُی وثیش 19دیگشی لائل تِ صحت تیؽ فعَلی تؿذ اص لحَق اجاصُی هاله ضذُاًذّ .نچٌیي

«ٍ َٗٔ الٌ٘بح هل ٢الِسد ٍ اٝخبظٓ ُٖ أحس الَٔل٘ي ُٖ َٔٗ ٟ ٍ ،الَٔل اٙذط».
ّصا طح٘ح ٍ ٗدَظ أى َٗٔ الٌ٘بح هٌسًب هل ٢اٝخبظٍٓ ٍ ،أٌُب هل ٢شلٖ أثَ حٌِ٘ٔ.
ٍ ٓبل الشبُوٖٗ ٟ 5ظح الٌ٘بح الوٍََٓ هل ٢اٝخبظٓ ،سَاء ٗبى هََُٓب هل ٢ئخبظٓ العٍج أٍ الَلٖ أٍ الوٌَ٘حٔ.
ٍ ٓبل هبلٖٗ 5دَظ أى َٗٔ الؤس هسٓ ٗس٘طٓ ٍ ،ئى تـبٍلت الوسٓ ثـل.
زل٘لٌب هل ٢طحٔ هب شّجٌب ئلِ٘ 5اٝخوبم الوتطزز ٍ ،هب ضٍاُ اثي هجبس ،أى خبضٗٔ ث٘طا أتت الٌجٖ طل ٢ا ٣هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن ُصٗطت 5أى أثبّب
ظٍخْب ٍ ّٖ ٗبضُّٔ ،ر٘طّب الٌجٖ طل ٢ا ٣هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن.
ٍ ّصا ٗسل هل ٢أى الٌ٘بح َٗٔ هل ٢اٝخبظٓ ٍ الِسد ٍ .أٗؼب هب ضٍٕ ُٖ ذجط آذط 5أى ضخ ٠ظٍج اثٌتِ ٍ ّٖ ٗبضُّٔ ،دبءت ئلـ ٢الٌجـٖ
طل ٢ا ٣هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن ُٔبلت 5ظٍخٌٖ أثًٖ ٍ -ون اٛة -هي اثي أذِ٘ٗ ،طٗس أى ٗطُن ثٖ ذس٘سُٔ .دول الٌجٖ طل ٢ا ٣هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سـلن
أهطّب ئلْ٘ب.
ُٔبلت 5أخعت هب طٌن ثٖ أثٖ ٍ ،ئًوب أضزت أى اهلن الٌسبء أًِ ل٘س ئل ٢اٙثبء هي أهط الٌسبء شٖء.
ٍ ضٍٕ ُٖ ثوغ اٛذجبض أًِ طل ٢ا ٣هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن ٓبل لْب« 5أخ٘عٕ هب طٌن أثَٕ» ٍ أثَّب هب طٌن ئ ٟالؤـسُ ،ـسل هلـ ٢أًـِ ٗـبى
هََُٓب هل ٢اٝخبظٓ.
 .13الٌْبٗٔ ُٖ هدطز الِِٔ ٍ الِتبٍ ،١ص5332
ثبة الشطؽ ُٖ الؤَز
ٗ ٟدَظ أى ٗج٘ن اًٝسبى ئلّب هب ٗولِ٘ ُٖ الحبلُ .اى ثبم هب ٗ ٟولٖٗ ،بى الج٘ن هََُٓب هل ٢طبحجُِ 5اى أهؼبُ هؼ ٍ ،٢ئى لن ٗوغ ٗـبى
ثبؿ .٠ئى ثبم هب ٗولٖ ٍ هب ٗ ٟولٖ ُٖ طِٔٔ ٍاحسٓ ،هؼ ٢الج٘ن ُ٘وب ٗولٖٗ ٍ ،بى ُ٘وب ٗ ٟولٖ هََُٓب حست هب ثٌّّ٘بُ.
 .14الوطاسن الولَٗٔ ٍ اٛح٘بم الٌجَٗٔ ،ص5123
ُأهب الظٌبض ُ٘ؤس لْي آثبؤّي ٟ ٍ ،ذ٘بض لْي ثوس الجلَىٗ ٍ .صلٖ اى هٔس لْي أخسازّي ثشطؽ ٍخَز اٛةُ .اى هٔس هلْ٘ي ً٘ط هي شٗطًبُ
هي اٛخ أٍ الون أٍ الربل ٗبى هََُٓب هل ٢ضػبّي هٌس الجلَى ،ئ ٟأى اذت٘بض الدس هٔسم هل ٢اذت٘بض اٛة ٍ ،هٔسُ أهؼ.٢
 الوْصة (ٟثي الجطاج) ،ج ،1ص5323
«ٗتبة الجَ٘م ٍ هَٔزّب ٍ أح٘بهْب»
هٔس الج٘ن  ٟتظح ا ٟثشطؽ ٍ ّٖ ثجَت الَ ُٖ ٟٔٗالوج٘و٘ي اهب ثولٖ ،أٍ اشى ،أٍ هب َٗٔم هٔبهِ ٍ ،ئه٘بى التسل٘ن ٍ ضُـن الحلـط ٍ ،تو٘ـ٘ي
اٛخل ُ٘وب َٗ٘ى هإخ ٍ ٠التو٘٘ي ثبلوجلي ،أٍ الظِٔ ،أٍ ّوب خو٘وب ٍ .الَٔل الؤتؼٖ لٗٞدبة هي الجبئن ٍ الٔجَل هي الوجتبم ٍ .اُٟتطاّ ثبٛثساى
هي هدلس الج٘نٍَٓ ٍ ،م شلٖ هل ٢ئٗثبض ٍ اذت٘بض الوتجبٗو٘ي ٍ ،حظَل شلٖ هٌْب أٗؼب هلٍ ٢خِ ٗحل.
ٍ ئشا ثبم ئًسبى هب ل٘س ثولٖ لِ هي ً٘ط اشى أٍ هب َٗٔم هٔبم اٟشى ،أٍ هب ٗ ٟو٘ي تسل٘وِ ٍ  ٟضُن الحلط هٌِ ،أٍ ثبم ش٘ئب ال ٢أخل ٍ لن
ٗو٘ي اٛخل ،أٍ ثبهِ ٍ لن ٗوٌِ٘ ثبلوجلي ،أٍ الظِٔ ،أٍ ثْوب خو٘وب ٗبى خو٘ن شلٖ ثبؿ ٍ ٠الج٘ن ُبسسا.
 ال٘بُٖ ُٖ الِِٔ ،ص5747
ُأهب ً٘بح الٌجـٔ ٍ َّ ً٘بح السٍامُ ،وي شطؽ طحتِ الَ ٍ ،ٟٔٗهٔس الَلٖ لِ ثلِق هرظَص ٗٔتؼٖ اٗٝدبةٓ ٍ ،جَل الوؤَز لِ أٍ الٌبئت
هٌِ ٍ ،الَ ٟٔٗهرتظٔ ثأة الوؤَز هلْ٘ب ٍ خسّب لِ ُٖ ح٘بتُِ ،بشا حؼطا ُبلدس أٍلٗ ٍ ،٢ظح ل٘ـل هٌْوـب أى ٗؤـس هـي زٍى اشى طـبحجٍِ ،
اٍٛل ٢ثبٛة ئٗصاى أثِ٘.
ُاشا سجْ أحسّوب ئل ٢الؤس لن ٗ٘ي لٚذط ُسرُِ ،بى ٗبًت طٌ٘طٓ خبظ هٔسّوب هلْ٘ب ٟ ٍ ،ذ٘بض لْب ثوس الجلَى.
ٍ اى هٔس هلْ٘ب ً٘طّوب ٗبى الؤس هََُٓب هل ٢ثلًَْب ٍ ئهؼبئْب ٍ ،اى ٗبًت ثبلٌب « »1لن ٗدع لْوب الؤس هلْ٘ب ئ ٟثاشًْبُ ،اى هٔسا ثٌ٘ط اشًْب
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ذبلِب السٌٔٗ ٍ ،بى هلْ٘ب الٔجَل ٍ لْب الِسدُ ،اى أثت الؤس ثـل.
 شطائن اٝس٠م ُٖ هسبئل الح٠ل ٍ الحطام ،ج ،7ص53
ُوٌْب هب ٗتولْ ثبلوتوبٓسٗي ٍ َّ الجلَى ٍ الؤل ٍ اٟذت٘بض.
ُٗ ٠ظح ث٘ن الظجٖ ٍ  ٟشطاؤُ ٍ لَ أشى لِ الَلٖ ٍ ٗصا لَ ثلي هشطا هبٓ ٠هل ٢اٛكْط ٍ ٗصا الودٌَى ٍ الوٌو ٢هلِ٘ ٍ الس٘طاى ً٘ط الوو٘ع
ٍ الو٘طُ ٍ لَ ضػٖ ٗل هٌْن ثوب ُول ثوس ظٍال هصضُ هسا الو٘طُ للَثَّ ثوجبضتِ.
ٍ لَ ثبم الوولَٕ أٍ اشتط ١ثٌ٘ط ئشى س٘سُ لن ٗظح ُاى أشى لِ خبظ ٍ لَ أهطُ آهط أى ٗجتبم لِ ًِسِ هي هَ٘ٓ ُٟل ٗ ٟدَظ ٍ الدَاظ أشجِ.
ٍ أى َٗ٘ى الجبئن هبل٘ب أٍ هوي لِ أى ٗج٘ن هي الوبلٖ ٗبٛة ٍ الدس لٜة ٍ الَٗ٘ل ٍ الَطٖ ٍ الحبٗن ٍ أهٌِ٘.
ُلَ ثبم هلٖ ً٘طُ ٍَٓ هل ٢ئخبظٓ الوبلٖ أٍ ٍلِ٘ هل ٢اٛكْط ٍ  ِٖ٘ٗ ٟسَ٘تِ هن الولن ٍ  ٟهن حؼَض الؤس ُاى لن ٗدع ٗبى لِ اًتعاهِ
هي الوشتطٕ ٍ ٗطخن الوشتطٕ هل ٢الجبئن ثوب زُن ئلِ٘ ٍ هب اًتطهِ هي ًِٔٔ أٍ هَع هي أخطٓ أٍ ًوبء ئشا لن ٗ٘ي هبلوب أًِ لٌ٘ط الجبئن أٍ ازهـ٢
الجبئن أى الوبلٖ أشى لِ.
 هرتلَ الش٘ؤ ُٖ أح٘بم الشطٗؤ ،ج ،2ص523
هسألٔ 5شطؽ لعٍم الج٘ن الولٖ أٍ هب َٗٔم هٔبهِ
ثبٝخوبمّ ٍ ،ل َّ شطؽ الظحٔ َٟٓىُ ،لَ ثبم هب ٟللٌ٘ط هي ً٘ط ٍ ٟٔٗثل ٗبى ُؼَلّ٘ب طحّ ٍ ٍَٓ هلـ ٢اخـبظٓ الوبلـُٖ ،ـاى أخـبظُ
الوبلٖ لعم الج٘ن ٍ ،ئى ُسرِ ثـل َّ ٍ ،اذت٘بض الش٘د ُٖ الٌْبٗٔ ٍ ،هصّت الوِ٘س ٍ ،اثي الدٌ٘س ٍ ،اثي حوعٓ.
ٍ ٓبل ُٖ الر ٍ ٍ٠الوجسَؽٔٗ 5ن الج٘ن ثبؿً٘ ٠ط هٍََٓ هل ٢اٝخبظٓ.
ٓبل ُٖ الر ٍ 5ٍ٠ثِ ٓبل الشبُوٖٓ ٍ ،بل أثَ حٌٌِ٘ٔٗ 5ؤس الج٘ن ٍ َٗٔ هل ٢ئخبظٓ طبحجِ ٍ ،ثِ ٓبل َٓم هي أطحبثٌب ٍ .تجوِ اثـي ئزضٗـس
ُٖ شلٖ.
لٌب 5ئًِّ ث٘ن طسض هي أّلِ ُٖ هحلِ ُ٘بى طح٘حب ،أهّب طسٍضُ هي أّلِ ُلظسٍضُ هي ثبلي هبٓل هرتبض ٍ ،هي خون ّصُ الظـِبت ٗـبى أّـ٠
لٔٗٞبهبت ٍ ،أهّب طسٍضُ ُٖ هحلِّ ٍُٓ ًِّٜن هل ٢ه٘ي ٗظحّ تولّْ٘ب ٍ ٌٗتِن ثْب ٍ تٔجل الٌٔل هي هبلٖ الً٘ ٢طُ ٍ ،أهّب الظحٔ ُلثجَت الؤتؼـٖ
السبلن هي هوبضػٔ َٗى الشٖء ً٘ط هولَٕ للوبٓس ً٘ط هبًن هي طحٔ الؤسُ ،اىّ الوبلٖ لَ أشى ٓجل الج٘ن لظحّ ُ٘صا ثوسُ ،ئش ُ ٟبضّ ثٌْ٘وب.
 هرتلَ الش٘ؤ ُٖ أح٘بم الشطٗؤ؛ ج ،2ص114 5
هسألٔ  524الوشَْض 5أىّ هٔس الٌ٘بح ٓس ٗٔن هََُٓب هل ٢اٝخبظٓٗ ،ؤس الِؼَلٖ ُٖ الج٘نُ ،لَ هٔس ً٘ط هي لِ الَٟٗـٍٔٓ ،ـَ هلـ ٢ئخـبظٓ
هبلٖ الَُ ،ٟٔٗاى أخبظُ ،هؼ ٍ ،٢ئى ُسرِٗ ،بى هِسَذب ٍ ،اذتبضُ الس٘س الوطتؼ ٢هـلٔب.
 .73ئٗؼبح الَِائس ُٖ شطح هش٘٠ت الَٔاهس ،ج ،1ص5216
ٓبل زام كلُِ 5ج٘ن الِؼَلٖ هٍََٓ هل ٢اٝخبظٓ هل ٢ضأ.١
أَٓلّ 5صا اذت٘بض الش٘د ُٖ الٌْبٗٔ ٍ الوِ٘س ٍ اثي الدٌ٘س ٍ اثي حوعٓ ٍ ٓبل الش٘د ُٖ الوجسـَؽ ٍ الرـٗ ٍ٠جــل هـي ضأس ٍ تبثوـِ اثـي
ئزضٗس (احتح) اٍٛلَى ثأًِ هلِ٘ السّ٠م زُن زٌٗبضا ئل ٢هطٍٓ الجبضٖٓ ل٘شتط ١ثِ شبٓ ُبشتط ١ثِ شبت٘ي ُجبم ئحساّوب ثسٌٗبض ٍ خبء ثشبٓ ٍ زٌٗبض
ُٔبل الٌجٖ طلّ ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن ثبضٕ اللِّ لٖ ُٖ طِٔٔ ٗوٌٖ٘ ٍخِ اٟستسٟل اًِ ثبم الشبٓ الثبً٘ٔ هي ً٘ط ئشى الٌجٖ طلّ ٢اللِّ هل٘ـِ ٍ
آلِ ٍ سلن ثن اًِ هلِ٘ السّ٠م اخبظُ (احتح) اٙذطٍى ثَٔل الٌجٖ طلّ ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن لح٘٘ن ثي حعام  ٟتجن هب ل٘س هٌسٕ ٍ لجـ٠ى ث٘ن
اٙثْ لتوصض التسل٘ن ٍ َّ شطؽ ُج٘ن هب  ٟهلٖ ُِ٘ ٍ ٓ ٟسضٓ هل ٢تسل٘وِ اٍل ٢لِٔس السجت ٍ الشطؽ ٍ ،األقَى ػٌند النثطالى ،لَٔلـِ هل٘ـِ
السّ٠م ٍ  ٟث٘ن اُ٘ ٟوب ٗولٖ ٍ الحٔ٘ٔٔ ًِ ٢أطل الج٘ن الشطهٖ ُتٌتِٖ الظحٔ ٍ ،أٓطة الودبظات ًِ ٢الظحٔ ٍ أٗوب ٗبى ٗحْٔ الجـ٠ى ٍ لٔـجح
التظطٍ ُٖ هبل الٌ٘ط ثٌ٘ط اشًِ هٟٔ ٍ ،٠ى خَاظ التظطٍ ثبلؤَز هي تَاثن الولٖ ٍ ل٘س أهن هٌِ ٍ هولَل لِ ٍ ٗ ٟدَظ ٍخَز التبثن الصٕ ل٘س
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ثأهن ثٌ٘ط هتجَهٔ ٍ ٗصا الوولَل ٗ ٟدَظ ٍخَزُ ثسٍى الولٔ.
 .71هدون الِبئسٓ ٍ الجطّبى ُٖ شطح ئضشبز اٛشّبى ،ج ،3ص5122
َٓلِ ٍ« 5لَ ثبم الِؼَلٖ ئلد»
ّصا َّ الوشَْض ٍ هب ًدس هلِ٘ زل٘ ٠ا ٟهب ضٍ ١هي هطٍٓ الجبضٖٓ اًِ طلّ ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ أهـبُ زٌٗبضا ل٘شتطٕ لِ شبُٓ ،بشتط ١ثِ شبت٘ي،
ُجبم أحسّوب ثسٌٗبض ُدبء ثسٌٗبض ٍ شبٓ ٍ ح٘ ٢لُِٔ ،بل طلّ ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ لِ 5ثبضٕ اللِّ لٖ ُٖ طِٔٔ ٗوٌٖ٘.
ٍ شٗطٍا أٗؼب اًِ هٔس طسض هي أّلِ ُٖ هحلِ ٍ ،ل٘س شٖء هٌِ ثؤَِز ا ٟالطػب ٍ ٓس حظل.
ٍ هولَم هسم طحٔ الطٍاٗٔ ٍ ،هوبضػتْب ثأَٓ ١هٌْب زٟلٔ ٍ سٌسا ،لَٔلِ طلّ ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ لح٘٘ن ثي حعام ٟ 5تجن هب ل٘س هٌسٕ.
ٍ ٗو٘ي أٗؼب حولْب هلُْ ٢ن الطػب هٌِ طلّ ٢اللِّ هلِ٘ ٍ آلِ ٠ٍ٘ٗ ًَِٗ ٍ ،هـلٔب.
ٍ هولَم أٗؼب هسم طسٍضُ هي أّلِٛ ،ى اّ ٟل َّ الوبلٖ أٍ هي لِ اٟشى.
ٍ ثبلدولٔ ،اٛطل ٍ ،اشتطاؽ التدبضٓ هي تطاع -الصٕ ِْٗن هي ا ٔٗٙال٘طٗؤ ٍ ،اٗٙبت ٍ اٟذجبض السالٔ هل ٢هسم خَاظ التظطٍ ُٖ هـبل
الٌ٘ط ئ ٟثبشًِٗ ٍ ،صا الؤلٗ -سل هل ٢هسم الدَاظ ٍ هسم الظحٔ ٍ هسم اًتٔبل الوبل هي شرض ال ٢آذط.
 الحسائْ الٌبػطٓ ُٖ أح٘بم الوتطٓ الـبّطٓ ،ج ،13ص5326
اذتلَ اٛطحبة ُٖ طحٔ ث٘ن الِؼَلٖ ٍ ثـُ ،ًِ٠بلوشَْض -ثل ٗبز اى َٗ٘ى ئخوبهب َّ 5-اٍٛل ٍ .اى تََٓ لعٍهِ هل ٢اٝخبظٓ ٍ ،شّت
ُٖ الر ٍ ٍ٠الوجسَؽ ٍ تجوِ اثي ئزضٗس ال ٢الثبًٖ َّ ٍ .اللبّط هي هجبضٓ أثٖ الظ٠ح ُٖ ال٘بُٖ ٍ .لن أض هي ًٔل هٌِ ،ا ٟاى الصٕ ٗلْط هـي
هجبضتِ شلُٖ ،اًِ ٓبل ُٖ ال٘تبة الوصَٗض -ثوس توطَٗ الج٘ن ثأًِ هٔس ٗٔتؼٖ استحٔبّ التظطٍ ُٖ الوج٘ن ٍ الثوي ٍ تسـل٘وْوب -هـب طـَضتٍِ 5
ِٗتٔط طحتِ ال ٢شطٍؽ ثوبً٘ٔ5
طحٔ الَ ُٖ ٟٔٗالج٘و٘ي -ال ٢اى ٓبل ٍ -اهتجطًب طحٔ الَ ٟٔٗلتأث٘ط حظَلْب ثثجَت الولٖ أٍ اٟشى ٍ ،طحٔ الطإٔ ُٖ طحٔ الؤس ٍ ،هـسم
شلٖ ُٖ ُسبزُ .ثن ٓبل ُٖ -هَػن آذط ٍ 5-هي اثتبم ًظجب ٗولوِ ٗصلٖ ُولِ٘ ضزُ ال ٢الوبلٖٟ ٍ ،زضٕ لـِ هلـ ٢الٌبطـت ٍ ،اى لـن ٗولوـِ
ُللوبلٖ اًتعاهِ هٌِٗ ٍ ،طخن ثبلسضٕ هل ٢هي ثبم .اًتْ.٢
ُاًِ خول الوإثط ُٖ طحٔ الؤس َّ حظَل الَ ٟٔٗالوسججٔ هي الولٖ أٍ اٟشى ٗبلَٗ٘ل ٍ ًحـَُُ 5بلِؼـَلٖ لـ٘س لـِ ٍٟٗـٔ ثشـٖء هـي
الووٌ٘٘يُ ُٖ ٍ ،سبزُ هسم شلٖ ٍ .أٍخت ُ٘وي اثتبم ًظجب ضزُ ال ٢الوبلٖ  ٍَُِٓ ٟهل ٢اٝخبظٓ.
ٍ ًٔل الِبػل الؤساز ُٖ التٌٔ٘ح ّصا الَٔل هي ش٘رِ ٟ ٍ .اهلن هي أضاز ثِ هي هشبٗرِ.
ٍ اذتبض ّصا الَٔل -اٗؼبُ -رط الوحٔٔ٘ي ٌّب ٍ ُٖ ٗل هَػن هي الؤَز الِؼَل٘ٔ ٍ ،تجوِ هل ٢شلٖ الووبز ه٘ط هحوس ثبٓط الساهبز ،ح٘ث ٓبل
ُٖ ضسبلتِ الطػبه٘ٔ هب ّصا لِلِ 5هٌسٕ اى هٔس الٌ٘بح ثل هـلْ الؤس الظبزض هي الِؼَلٖ َّ ٍ ،الصٕ ل٘س لِ ٍٍٗ ٟ ٍ ٟٔٗبلٔ ،ثبؿل هي أطلِ،
ٍ اٝخبظٓ ال٠حٔٔ ً٘ط هإثطٓ ُٖ تظح٘حِٗ ٟ ٍ ،بشِٔ هي طحتِ أط .٠اًتْ.٢
ٍ هوي كبّطُ الَٔل ثبلجـ٠ى ٌّب -اٗؼب -الوحْٔ اٛضزث٘لٖ ُٖ شطح اٝضشبز ،ح٘ث ٓبل -ثوس َٓل الوظٌَ «ٍ لَ ثبم الِؼَلٖ ٍَٓ هلـ٢
اٝخبظٓ» هب هلرظِّ 5صا َّ الوشَْض ٍ ،هب ًدس هلِ٘ زل٘ .٠ثن ًٔل الطٍاٗٔ الوبه٘ٔ اٟت٘ٔ ئًشبء ا ٣توبل ٍ ،٢ثوغ تول٘٠تْن الؤل٘ـٔ .ثـن ٓـبلٍ 5
هولَم هسم طحٔ الطٍاٗٔ ٍ هوبضػتْب ثأَٓ ١هٌْب زٟلٔ ٍ سٌسا ،لَٔلِ هلِ٘ الس٠م لح٘٘ن ثي حعام ٟ 5تجن هب ل٘س هٌسٕ.
ٍ هولَم -اٗؼب -هسم طسٍضُ هي أّلِٛ ،ى اّٛل َّ الوبلٖ أٍ هي لِ اٟشى ٍ .ثبلدولٔ 5اٛطل ٍ ،اشتطاؽ التدبضٓ هي تطاع ،الصٕ ِْٗـن
هي ا ٔٗٙال٘طٗؤ ٍ ،اٗٙبت ٍ اٟذجبض السالٔ هل ٢هسم خَاظ التظطٍ ُٖ هبل الٌ٘ط ئ ٟثبشًِٗ ٍ ،صا الؤلٗ ،سل هل ٢هسم الدَاظ ٍ ،هسم الظحٔ ٍ
هسم اًتٔبل الوبل هي شرض ال ٢آذط .اًتْ.٢
ٍ ٗلْط شلٖ -اٗؼب -هي الش٘د الحط ُٖ الَسبئل.
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تٌاتشایي تا ایيجا هؿلَم هیضَد اجواؼ هحصل تش تطالى تیؽ فعَلی ٍجَد ًذاسد تلىِ غي لَی تِ ؾذم
اجواؼ ٍ چِ تسا اطویٌاى تِ ؾذم آى ٍجَد داسد .اجواؼ هٌمَل ایيچٌیٌی ّن وِ ًاللیي اجواؼ دس جای دیگش
هخالفت وشدُ تاضٌذ ،حجّیّت ًذاسد ٍ .ها ؾالٍُ تش هطالة ضیخ

اظافِ هیوٌین وِ حتی فشظاً اجواؼ ّن تش

تطالى تیؽ فعَلی ٍجَد داضتِ تاضذ ،ایي اجواؼ الالل هحتول الوذسن است؛ یؿٌی احتوال داسد هجوؿیي تِ
ّویي ٍجَّی وِ ضیخ

ٍ دیگشاى روش وشدُاًذ توسه وشدُ تاضٌذ .تٌاتشایي ؾلی فشض ایيوِ اجواؾی ّن

ٍجَد داضتِ تاضذ ،چَى هحتول الوذسن است ًویتَاًذ واضف اص لَل هؿصَم

تاضذ.
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چْاسهیي دلیلی وِ هشحَم ضیخ
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اص لثل لائلیي تِ تطالى تیؽ فعَلی الاهِ هیوٌذ ،توسه تِ دلیل ؾمل

توسه تِ دلیل ؾمل سا تِ دٍ ًحَ تمشیش هیوٌذ؛ یه سلن تِ ًحَ ؾمل هستمل ر تِ هؿٌای

خاصی وِ خَاّذ آهذ ر ٍ یه سلن تِ ًحَ ؾمل غیش هستمل.
توسّه تِ دلیل ؾمل تِ ًحَ هستمل ایيگًَِ است وِ ؾمل ،حاون است تِ لثح تصشّف دس هال غیش ،لزا
فشد تا تیؽ فعَلی هشتىة اهش لثیحی ضذُ است ٍ اجاصُی تؿذی هاله هَجة سفؽ لثح ساتك ًویضَد،
تٌاتشایي ؾمذ فعَلی اسصضی ًذاسد ٍلَ تؿذ اص الحاق اجاصُی هاله .الثتِ هشاد دس ایيجا ؾمل هستمل تِ
گًَِای وِ هَظَؼ ٍ هحوَلص ّیچ ستطی تِ ضشؼ ًذاضتِ تاضذ ًیست ،تلىِ هشاد ایي است وِ ٍلتی هلىیت
سا لثَل وشدین ،ؾمل چٌیي حىوی داسد .تِ تؿثیش دیگش همصَد ،ؾمل هستمل ًسثی است؛ ًِ ؾمل هستمل
ٍ ّرا الََل َّ الظاّس ػٌد هي االاثاز ،ػلى ٍجِ ال يؼتسيِ الشك ٍ اإلًكاز ،ئ ٟهوي ٓبثل ثبلظس هي الحـْ ٍ اٟسـت٘جبض ٍ ،سـ٘أتٖ٘
اذجبضُ ئًشبء ا ٣توبل ُٖ ٢الؤبم سبؿؤ اًَٛاض هل٘ٔ الوٌبض.
ٗ .77تبة الو٘بست ،ج ،3ص5321
الطاثن 5هب زلّ هي الؤل ٍ الٌٔل هل ٢هسم خَاظ التظطٍّ ُٖ هبل الٌ٘ط ئلّب ثاشًُِ ،اىّ الطػب ال٠حْ ٌِٗ ٟن ُٖ ضُن الٔجح الثبثت حبل التظطٍّ،
ُِٖ التَٓ٘ن الوطٍّٕ ُٖ اٟحتدبجٗ ٟ« 5دَظ ٛحس أى ٗتظطٍّ ُٖ هبل ً٘طُ ئلّب ثاشًِ» ٟ ٍ ،ضٗت أىّ ث٘ن هبل الٌ٘ط تظطٍّ ُِ٘ هطُبً.
ٍ الدَاة 5أىّ الؤس هل ٢هبل الٌ٘ط هتَّٓوبً ٝخبظتِ ً٘ط ٓبطس لتطت٘ت اٙثبض هلْ٘ب ل٘س تظطُّبً ُِ٘.
ًون ،لَ ُطع َٗى الؤس هلّٔ تبهّٔ ٍ لَ هطُبً لحظَل اٙثبض ٗوب ُٖ ث٘ن الوبلٖ أٍ الٌبطت الوستٔلّ ٗبى ح٘ـن الؤـس خـَاظاً ٍ هٌوـبً ح٘ـن
هولَلِ الوتطتّت هلِ٘.
ثنّ لَ ُطع ًَِٗ تظطُّبًُ ،ووّب استٔلّ الؤل ثدَاظُ هثل اٟستؼبءٓ ٍ اٟطـ٠ء ثٌَض الٌ٘ط ٍ ًبضُ ،هن أًِّ ٓس ِٗطع ال٘٠م ُ٘وب ئشا هلن اٝشى
ُٖ ّصا هي الؤبل أٍ الحبل؛ ثٌبءً هل ٢أىّ شلٖ ٗ ٟرطخِ هي الِؼَلٖ ،هن أىّ تحطٗوِ ٗ ٟسلّ هل ٢الِسبز ،هن أًِّ لَ زلّ لسلّ هل ٢ثــ٠ى الج٘ـن
ثووٌ ٢هسم تطتّت اٛثط هلِ٘ ٍ هسم استٔ٠لِ ُٖ شلٌٖ٘ٗ ٟ ٍ ،طُ الٔبئل ثبلظحّٔ ،ذظَطبً ئشا ٗبًت اٝخبظٓ ًبٓلٔ.
ٍ هوّب شٗطًب كْط الدَاة هوّب لَ ٍٓن الؤس هي الِؼَلٖ ٓبطساً لتطت٘ت اٛثط هي زٍى هطاخؤ الوشتطٕ؛ ثٌبءً هل ٢أىّ الؤس الؤطٍى ثْصا الٔظس
ٓج٘ح هحطّمًِ ٟ ،س الٔظس الؤطٍى ثْصا الؤس.
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هحط هاًٌذ حسي ؾذل ٍ لثح غلن.23.
توسّه تِ دلیل ؾمل تِ ًحَ غیش هستمل چٌیي است وِ ضاسؼ همذس ّن حىن ٍظؿی سا تیاى هیوٌذ هثالً
اؾتثاس هلىیت تشای صیذ هیوٌذ ٍ ّن حىن تىلیفی سا تیاى هیوٌذ وِ «ال یجَص ألحذ أى یتصشف فی هال
غیشُ إال تئرًِ» ،تؿذ اص آى ؾمل حىن هیوٌذ اگش وسی دس هله صیذ تصشف وٌذ ،تصشفص تاطل است .تِ
تؿثیش دیگش هستذل هیگَیذ تیؽ هال غیش فعَلتاً ،تصشف دس آى است ،ال هحالِ ؾمل طثك سٍایت «ال یجَص أى
یتصشف فی هال غیشُ إال تئرًِ» حىن هیوٌذ وِ آى تصشف تاطل است ٍ اثشی تش ؾمذ هتشتة ًیست.
مناقشهی شیخ

هشحَم ضیخ
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جَابّایی تِ ایي استذالل تیاى هیوٌٌذ .جواب اول ایيوِ اگش وسی فمط إًطاء ؾمذ تش

هله غیش تشای خَد هاله وٌذ ٍ تَلؽ اجاصُی هاله سا داضتِ تاضذ ٍ لصذ تشتة اثش ّن لثل اص اجاصُی
هاله ًذاضتِ تاضذ ،ؾشف ایي سا تصشف دس هال غیش ًویداًذ؛ هثالً اگش صیذ هٌضل ؾوشٍ سا تشای اٍ تفشٍضذ تِ
لصذ ایيوِ اگش ؾوشٍ اجاصُ وشد تشتیة اثش تذّذ ٍ اگش اجاصُ ًىشد تشتیة اثش تش تیؽ ًذّذ ،ؾشفاً ایي تصشف
دس هال غیش ًیست ،تلىِ تصشّف دس ًفس ،صتاى ٍ فىش خَدش وشدُ است ٍ لزا حتّی هیتَاًین تگَیین ؾمالً
ّن تصشّفی ًىشدُ است.
تلِ هشحَم ضیخ یه فشظی دس ایيجا هیوٌٌذ وِ اگش فشظاً إًطاء ؾمذ ،ؾلّت تاهِی تشتیة اثش تاضذ ٍلَ
ؾشفاً ر چٌاىچِ ؾمذ غاصثیي ٍ غالویي هؿوَالً ایيطَس است ر دس ایي هَاسد هیتَاى گفت تصشف ؾشفی
صادق است ،لزا حشام هیتاضذ .هٌتْا آیا هَجة تطالى ؾمذ هیضَد یا ًِ ،ضیخ

هیفشهایٌذ ها جَابّای

دیگشی داسین.
جواب دوم ضیخ

ایي است وِ فشظاً ؾمذ تش هله دیگشی ،ؾشفاً تصشف هحسَب ضَد ،اهّا چٌیي

تصشفی حشام ًیست ٍ ؾمل استمالل تِ جَاص آى داسد؛ صیشا چٌیي تصشفی ًػیش استعائِی تِ ًَس غیش یا
اصطالء تِ ًاس غیش هیتاضذ؛ یؿٌی اگش وسی دس خاًِی خَد چشاغی سٍضي وٌذ وِ ًَس آى اص پٌجشُ تِ تیشٍى

 .73زض هستٔ٠ت هٔلِٕ٘ هحؼِ ،اطٗ ً٠بضٕ ثِ شبضم ٍ شطم ًساضٗن ٍ هٔل است ِٗ ح٘ن هٌٖٗس ثِ حسي هـسل ٗـب ٓـجح كلـن ،اهّـب زض
هستٔ٠ت هٔلِٕ٘ ًسجٖ ٗب ّوبى ه٠ظهبت هٔلِ٘ ،ثوس اظ اٗيِٗ هَػَهٖ شطهبً ثبثت شس ،هٔل ح٘ن هٌٖٗس ثِ ٗصا .زض هب ًحي ُِ٘ چٌ٘ي ُـطع
هٌٖٗ٘ن ثوس اظ اٗيِٗ شبضم هَػَهٖ ٍػوٖ هبًٌس هل٘٘ت ظٗس ضا اهتجبض هٌٖٗس ،آى ٍٓت هٔل ح٘ن هٌٖٗس تظطٍ زض هلٖ ظٗس ٓج٘ح است.
 .72تٔطٗط استسٟل ثِ زل٘ل هٔل ثِ ًحَ ً٘ط هستٔلّ ،وبًٌس توسٖ ثِ زل٘ل هٔل هستٔل است ،ا ٟاٗيِٗ هٔسهبت شـطهِٕ٘ ث٘شـتطٕ زاضز؛
چطاِٗ ّن ح٘ن ٍػوٖ ضا هِطٍع گطُت٘ن ٍ ّن ح٘ن ت٘لِٖ٘ ضا.
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هیسٍد ،اگش وسی دس خیاتاى اص ایي ًَس تشای هطالؿِ استفادُ وٌذ ،ؾشفاً ًویگَیٌذ هشتىة حشام ضذُ است.
یا اگش وسی آتطی سٍضي وٌذ وِ اطشاف هٌضل خَد سا ّن گشم وٌذ ،اگش وسی دس وٌاس خیاتاى اص گشهای ایي
آتص استفادُ وٌذ گفتِ ًویضَد وِ هشتىة حشام ضذُ است.
جواب سوم وِ هشحَم ضیخ آى سا فشظی روش هیوٌٌذ ایي است وِ چِ تسا فعَلی ،اطویٌاى تِ طیة
ًفس هاله دس فشٍش هتاؾص داضتِ تاضذ ر چِ تِ لشیٌِی حالیِ ٍ چِ همالیِ ر ٍ دس جایی وِ هاله طیة
ًفس داضتِ تاضذ ًِ ،تصشّف لثیح است ٍ ًِ حشام .الثتِ ایي جَاب طثك ایي هثٌاست وِ صشف طیة ًفس
هاله ،ؾمذ سا اص فعَلی تَدى خاسج ًىٌذ ٍ اال اگش لائل ضَین صشف طیة ًفس هاله ٍلَ اتشاص ًطذُ تاضذ
ؾمذ سا اص فعَلی تَدى خاسج هیوٌذ ،دیگش ایي جَاب واستشد ًذاسد.
جواب چهارم ضیخ

ایيوِ فشظاً تیؽ فعَلی هٌْی تاضذًْ ،ی اص تیؽ تِ ایي هؿٌاست وِ حشام تىلیفی

هیتاضذ ،اهّا حشهت تىلیفی داللتی تش فساد ٍ تطالى تیؽ ًذاسد؛ صیشا ًْی دس هؿاهالت ،هَجة فساد ًیست؛
چِ ایي ًْی تِ اصطالح لَم هتَجِ سثة ضذُ تاضذ ٍ چِ هتَجِ هسثة.
جواب پنجم ایيوِ فشظاً آىچِ دالّ تش حشهت تصشّف دس هال غیش است دس تحث فعَلی ّن واستشد
داضتِ تاضذ ،ها ّن لائل تِ تطالى تیؽ فعَلی ّستین؛ صیشا تطالى تیؽ فعَلی تِ هؿٌای ؾذم تشتیة اثش تش تیؽ
است ٍ ایيوِ ًویتَاى تِ ؾمذ فعَلی اوتفاء وشدّ ٍ ،ش وسی وِ لائل تِ صحت تیؽ فعَلی است ،تطالى تِ
ایي هؿٌا سا لثَل داسد ٍ ،تیص اص ایي هؿٌا لطؿاً اص دلیل استفادُ ًویضَد ،خصَصاً دس ًضد وساًی وِ لائل تِ
ًاللیت اجاصُ ّستٌذ؛ صیشا لائل ّستٌذ هاداهی وِ اجاصُ ًیاهذُ ،تیؽ فعَلی تاطل است ٍ تؿذ اص اجاصُ ّن
هَظَؼ ؾَض هیضَد.
ٍالحوذ هلل سب الؿالویي
جَاد احوذی
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