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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 1393-94
جلسِی چْل ٍ ششن؛ یهشٌثِ 1393/10/21
تمسک عامٍ بٍ بعض آیات بزای اثبات بیاویٍ بًدن « ِمه» در کزیمٍی مذکًر
 .1آیٍی  33سًرٌ مائدٌ:

تعط عاهِ اص جولِ اتي االًثاسی تشای اثثات تیاًیِ تَدى «هِي» دس آیِی  29سَسُ فتح ـ ٍ ًیض آیِی 172
سَسُی آل عوشاى ـ تِ تععی اص آیات توسه وشدُاًذ ،اص جولِ آیِی 73سَسُی هائذُ:
لَمَذٕ وَفَشَ الَّزِٗيَ لَبلَُا إِىَّ اللَِّٓ ثَبلِثُ ثَالَثٍَٔ ٍٓ هٓب هِيْ إِلٍِ إِالَّ إِلٌِ ٍٓاحِذٌ ٍٓ إِىْ لَنٕ ٌْٗٓتَْٔوَا عٓوَّوب ٗٓمَُلُوَىَ
لَ٘ٓوٓسَّيَّ الَّزِٗيَ وَفَشٍُا هٌِْْٔنٕ عٓزَاةٌ أَلِ٘نٌ

1

دس ٍجِ استذالل تِ ایي وشیوِ گفتِاًذ :چَى ایي وشیوِ دستاسُی ًصشاًیِ است ،پس ًویتَاى «هِي» سا
تثعیعیِ داًست؛ چشاوِ ّوِی ًصشاًیِ وافش ّستٌذ ٍ هعٌا ًذاسد تگَیین تعط آىّا وافش ّستٌذ ٍ تعط
دیگش وافش ًیستٌذ .تٌاتشایي «هِي» تایذ تیاًیِ تاشذ.
مىاقشٍ در تمسک عامٍ بٍ کزیمٍی مذکًر

ایي استذالل ّن صحیح ًیست ٍ «هِي» دس ایي وشیوِ ًیض ظاّش دس تثعیط است؛ چشاوِ الصهِی والم
خذاًٍذ هتعال وِ هیفشهایذ «اگش هٌتْی ًشًَذ ٍ اصشاس تش غیش حك داشتِ تاشٌذ ،هثتالی تِ عزاب الین
هیشًَذ» ایي است وِ تعط ًصشاًیِ تعذ اص دعَت تِ حك ،هٌتْی هیشًَذ .دس ًتیجِ «هِي» ؼثك لاعذُ ظاّش
دس تثعیط است .ووا ایيوِ عذُی صیادی اص هفسشیي عاهِ ـ ٍ شایذ اوثشیت ـ «هِي» سا تثعیعیِ داًستِاًذ ٍ

 .1سَسُٕ هجةذُ ،آِٗ.73
1

تشخی ًیض ّش دٍ احتوال سا روش وشدُاًذ .دس ریل تِ عثاست تعط آىّا اشاسُ هیوٌین.
فخش ساصی دس هفاتح الغیة اص صجاج ًمل هیوٌذ وِ «هِي» سا تثعیعیِ گشفتِ است« :لبل الضجبج :هعٌبُ:
ل٘وسي الزٗي ألبهَا على ّزا الذٗي ألى وث٘شا هٌْن تبثَا عي الٌصشاً٘ٔ».

2

ّنچٌیي عالء الذیي تغذادی دس لثاب التأٍیل «هِي» سا تثعیعیِ هیداًذٗ« :عٌٖ ل٘ص٘جي الزٗي ألبهَا على
ّزا المَل الخج٘ث ٍ ّزا الذٗي الزٕ ل٘س ثوشضٖ عزاة ٍج٘ع فٖ اٙخشٓ ٍ إًوب لبل تعبلى هٌْن لعلوِ السبثك
أى هي الٌصبسى هي س٘ؤهي ٍ ٗخلص ٍ ٗتشن ّزا المَل ٍ ٗعلن أًِ فبسذ»3؛ یعٌی ایيوِ خذاًٍذ هتعال «هٌْن»
فشهَدُ ،تِ ایي دلیل است وِ تا علن ساتك خَد هیداًذ تشخی اص ًصاسی ایواى هیآٍسًذ ٍ لَل تثلیث سا
تشن هیوٌٌذٍ ،لی تعط دیگش ایواى ًویآٍسًذ.
«تغَی» ًیض دس هعالن التٌضیل «هِي» سا تشای تثعیط گشفتِ است« :خصّ الزٗي وفشٍا لعلوِ أىّ ثعضْن
ٗؤهٌَى»4؛ خذاًٍذ هتعال دس ایي وشیوِ عزاب الین سا هختص وافشاى وشدُ است؛ چَى علن داسد تعط
ًصاسی ایواى ًویآٍسًذ.
ثعلثی ًیشاتَسی ًیض دس الىشف ٍ الثیاى شثیِ ّویي والم سا تیاى وشدُ است« :خص الىفش لعلوِ أى ثعضْن
لْن عٓزاةٌ أَلِ٘نٌ».

5

ّنچٌیي ًخجَاًی دس الفَاتح اإللهية ٍ الوفاتح الغيبية دس تفسیش «هٌْن» هیگَیذ« :هٌِْْٔنٕ اى ثمَا على

 .2هفجت٘ح ثلغ٘خ ،د ،12ص:409
حن لجل تؼجلى ٍٓ :إِىْ لَنٕ ٌْٗٓتََْٔث ػٓوَّج ٗٓمَُلَُىَ لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ لجل ثلضرجد :هؼٌجُ :ل٘وسي ثلزٗي ألجهَث ػلى ّذزث ثلذذٗي ى وخ٘ذشث
هٌْن تجدَث ػي ثلٌظشثً٘ٔ.
 .3لذجح ثلتأٍٗل فٖ هؼجًٖ ثلتٌضٗل ،د ،2ص:66
لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ ٗؼٌٖ ل٘ظ٘ذي ثلزٗي ألجهَث ػلى ّزث ثلمَل ثلخذ٘ج ٍ ّزث ثلذٗي ثلزٕ ل٘س دوشػٖ ػزثح ٍر٘غ فٖ ثٙخشٓ ٍ
إًوج لجل تؼجلى هٌْن لؼلوِ ثلسجدك أى هي ثلٌظجسى هي س٘ؤهي ٍ ٗخلض ٍ ٗتشن ّزث ثلمَل ٍ ٗؼلن أًِ فجسذ حن ًذح سجةش ثلٌظجسى إلى ثلتَدٔ هي ّذزُ
ثلومجلٔ ثلخذ٘خٔ.
 .4هؼجلن ثلتٌضٗل فٖ تفس٘ش ثلمشآى ،د ،2ص:71
ٍٓ إِىْ لَنٕ ٌْٗٓتََْٔث ػٓوَّج ٗٓمَُلَُىَ لَ٘ٓوٓسَّيَّ ،ل٘ظ٘ذيّ ،ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ ،خضّ ثلزٗي وفشٍث لؼلوِ أىّ دؼؼْن ٗؤهٌَى.
 .5ثلىشف ٍ ثلذ٘جى ػي تفس٘ش ثلمشآى ،د ،4ص:95
لَمَذٕ وَفَشَ ثلَّزِٗيَ لجلَُث إِىَّ ثللَِّٓ حجلِجُ حَالحٍَٔ ّٖ ثلٌسـَسٗٔ ٍ رله إًْن لجلَث أدج ٍ ثدٌج ٍ سٍحج لذس٘ج ٍٓ هج هِيْ إِلٍِ إِلَّج إِلٌِ ٍثحِذٌ إلى لَلِ لَ٘ٓوٓسَّيَّ لتظ٘ذي
ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ خض ثلىفش لؼلوِ أى دؼؼْن [لْن] ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ.
2

وفشّن ثال اٗوبى الى اى هبتَا علِ٘ عٓزاةٌ أَلِ٘ن».

6

دس تفسیش الجاللیي ًیض آهذُ است« :إٔ ثجتَا على الىفش هٌِْْٔنٕ».

7

ؼٌؽاٍی دس تفسیش الَسیػ هیگَیذ« :أى :ل٘ص٘جي الزٗي استوشٍا على الىفش هٌْن عزاة أل٘ن»8؛ یعٌی
عزاب الین تشای وساًی است وِ استوشاس تش وفش داشتِ ٍ تا دعَت الْی هٌتْی ًشًَذ ،تش خالف وساًی وِ
هٌتْی شًَذ ٍ ایواى تیاٍسًذ.
هشاغی ًیض دس تفسیش خَد« ،هِي» سا تثعیعیِ هیگیشد ٍ« :فى ا ٔٗٙإٗوبء إلى أى ّزا العزاة ال ٗوس إال
الزٗي وفشٍا هٌْن خبصٔ دٍى هي تبة ٍ أًبة إلى اللِّ تعبلى ٍ سجع عي عم٘ذٓ التثل٘ث ٍ غ٘شّب».

9

صهخششی دس الىشاف ّش دٍ احتوال سا هؽشح وشدُ ٍ هیگَیذ «هِي» ّن هیتَاًذ تثعیعیِ تاشذ ٍ ّن
تیاًیِٗ ٍ« :جَص أى تىَى للتجع٘ض ،على هعٌى :ل٘وسيّ الزٗي ثمَا على الىفش هٌْن ،ألىّ وث٘شاً هٌْن تبثَا هي
الٌصشاً٘ٔ».10
 .6ثلفَثتح ثإللْ٘ٔ ٍ ثلوفجتح ثلغ٘ذ٘ٔ ،د ،1ص:201
دجلزولٔ إِىْ لَنٕ ٌْٗٓتََْٔث ثى ّؤالء ثلظلؤ ثلغجلَى ػٓوَّج ٗٓمَُلَُىَ هي ثلتخل٘ج ٍ ثلتؼذد فٖ ث لَّ٘ٔ لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ ثى دمذَث ػلذى وفذشّن دذال
ثٗوجى ثلى ثى هجتَث ػلِ٘ ػٓزثحٌ أَلِ٘ن.
 .7تفس٘ش ثلزالل٘ي ،ص123 :
لَمَذٕ وَفَشَ ثلَّزِٗيَ لجلَُث إِىَّ ثللَِّٓ حجلِجُ آلْٔ حَالحٍَٔ إٔ أحذّج ٍ ثٙخشثى ػ٘سى ٍ أهِ ٍّن فشلٔ هي ثلٌظجسى ٍٓ هج هِيْ إِلٍِ إِلَّج إِلٌِ ٍثحِذذٌ ٍٓ إِىْ لَذنٕ ٌْٗٓتَْٔذَث
ػٓوَّج ٗٓمَُلَُىَ هي ثلتخل٘ج ٍ َٗحذٍث لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث إٔ حذتَث ػلى ثلىفش هٌِْْٔنٕ ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ هؤلن ٍ َّ ثلٌجس.
 .8ثلتفس٘ش ثلَس٘ؾ للمشآى ثلىشٗن ،د ،4ص240 :
لمذ وفش أٍلته ثلزٗي لجلَث إى ثللِّ حجلج حالحٔ وفشث شذٗذث دٌ٘ج ٍ ثلحك أًِ ل٘س فٖ ثلَرَد سَى إلِ ٍثحذ هستحك للؼذجدٓ ٍ ،إى لن ٗشرغ ّذؤالء
ثلزٗي لجلَث دجلتخل٘ج ػي ػمجةذّن ثلضثةفٔ ٍ ألَثلْن ثلفجسذٓ ٍ ٗؼتظوَث دؼشٍٓ ثلتَح٘ذ لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ أى :ل٘ظ٘ذي ثلزٗي ثسذتوشٍث ػلذى ثلىفذش
هٌْن ػزثح أل٘ن.
فجلزولٔ ثلىشٗؤ تحزٗش هي ثللِّ -تؼجلى -لْن ػي ثالستوشثس فٖ ّزث ثلمَل ثلىجرح ٍ .ثالػتمجد ثلفجسذ ثلزٕ ٗتٌجفى هغ ثلؼمَل ثلسذل٘ؤ ٍ ،ث فىذجس
ثلمَٗؤ.
 .9تفس٘ش ثلوشثغٖ ،د ،6ص167 :
(ٍٓ إِىْ لَنٕ ٌْٗٓتََْٔث ػٓوَّج ٗٓمَُلَُىَ لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ)
إٔ ٍ إى لن ٗتَْث ػي لَلْن دجلتخل٘ج ٍ ٗتشوَُٗ ٍ ،ؼتظوَث دؼشٍٓ ثلتَح٘ذ ٍ ٗؼتمذٍُ ،فَ ثللِّ ل٘ظ٘ذّْن ػزثح شذٗذ َٗم ثلم٘جهٔ رضثء وفشّن ٍ .فذى
ث ٔٗٙإٗوجء إلى أى ّزث ثلؼزثح ال ٗوس إال ثلزٗي وفشٍث هٌْن خجطٔ دٍى هي تجح ٍ أًجح إلى ثللِّ تؼجلى ٍ سرغ ػي ػم٘ذٓ ثلتخل٘ج ٍ غ٘شّج.
 .10ثلىشجف ػي حمجةك غَثهغ ثلتٌضٗل ،د ،1ص:664
ٍ «هي» فٖ لَلِ لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ للذ٘جى وجلتٖ فٖ لَلِ تؼجلى( :فَجرٕتٌَِذَٔث ثلشِّرٕسٓ هِيَ ثلْإٍَٔحجىِ) فئى للت :فْال ل٘ل (لَ٘ٓوٓسٌََّّىُنٕ هٌَِّذج ػٓذزثحٌ
أَلِ٘نٌ) .للت فٖ إلجهٔ ثلظجّش همجم ثلوؼوش فجةذٓ ٍ ّٖ تىشٗش ثلشْجدٓ ػلْ٘ن دجلىفش فٖ لَلِ( :لَمَذٕ وَفَشَ ثلَّزِٗيَ لجلَُث) ٍ فذٖ ثلذ٘ذجى فجةذذٓ أخذشى ٍ ّذٖ
3

تیعاٍی ًیض ّش دٍ هعٌا سا تشای «هِي» روش هیوٌذ ٍلی دس ًْایت وشیوِ سا ؼثك تثعیط هعٌا هیوٌذ« :أى
العزاة على هي دام على الىفش ٍ لن ٌٗملع عٌِ».
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آلَسی ّن ّش دٍ ٍجِ سا روش هیوٌذ ٍ« :الوشاد هي الزٗي وفشٍا إهب الثبثتَى على الىفش -ووب اختبسُ
الججبئٖ ٍ الضجبج ٍ -إهب الٌصبسى ووب ل٘لٍ ٍ ،ضع الوَصَل هَضع ضو٘شّن لتىشٗش الشْبدٓ علْ٘ن ثبلىفشٍ ،
«هي» على ّزا ث٘بً٘ٔ ٍ ،على األٍل تجع٘ض٘ٔ».

12

تٌاتشایي ّواًؽَس وِ هالحظِ فشهَدیذ ،اوثشاً «هِي» سا دس ایيجا تثعیعیِ گشفتِاًذ ًِ تیاًیِ ،پس ایيوِ اتي
االًثاسی تیاًیِ تَدى «هِي» دس ایي وشیوِ سا شاّذی تش تیاًیِ تَدى «هِي» دس وشیوِی ٍٓعٓذٓ اهلل الزٗيَ آهٌَا ٍ
عولَا الصبلحبتِ هٌْن هٓغْفِشٓ ً ٍ أَجٕشاً عظ٘وبً گشفتِ است ،صحیح ًویتاشذ .هعافاً تِ ایيوِ خَد اتي االًثاسی
دس وتاب ثلضثّش فٖ هؼجًٖ ولوجت ثلٌجس ،اص لَل تععی ًمل هیوٌذ وِ «هِي» تیاًیِ ًیست تلىِ تأویذیِ است.
ٍٓعٓذٓ اهلل الزٗيَ آهٌَا ٍ عولَا الصبلحبتِ هٌْن هٓغْفِشٓ ً ٍأَجٕشاً عظ٘وبً لبلَا فوي ل٘ست فوٖ ّوزا

ثإلػالم فٖ تفس٘ش ٍ ثلزٗي وفشٍث هٌْن أًْن دوىجى هي ثلىفش.
ٍ ثلوؼٌى :ل٘وسيّ ثلزٗي وفشٍث هي ثلٌظجسى خجطٔ ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ أى ًَع شذٗذ ث لن هي ثلؼزثح ووج تمَل :أػـٌى ػشذشٗي هذي ثلخ٘ذجح ،تشٗذذ هذي
ثلخ٘جح خجطٔ ال هي غ٘شّج هي ث رٌجس ثلتٖ ٗزَص أى ٗتٌجٍلْج ػششٍىٗ ٍ .زَص أى تىَى للتذؼ٘غ ،ػلى هؼٌى :ل٘وسيّ ثلزٗي دمَث ػلى ثلىفذش هذٌْن،
ىّ وخ٘شثً هٌْن تجدَث هي ثلٌظشثً٘ٔ أَ فَال ٗٓتَُدَٔىَ أال ٗتَدَى دؼذ ّزُ ثلشْجدٓ ثلوىشّسٓ ػلْ٘ن دجلىفشّ ٍ .زث ثلَػ٘ذ ثلشذٗذ هوج ّن ػلِ٘ ٍ .فِ٘ تؼزخ هذي
إطشثسّن.
 .11أًَثس ثلتٌضٗل ٍ أسشثس ثلتأٍٗل ،د ،2ص:138
لَمَذٕ وَفَشَ ثلَّزِٗيَ لجلَُث إِىَّ ثللَِّٓ حجلِجُ حَالحٍَٔ إٔ أحذ حالحٔ َّ ٍ ،حىجٗٔ ػوج لجلِ ثلٌسـَسٗٔ ٍ ثلولىجً٘ٔ هٌْن ثلمجةلَى دج لجً٘ن ثلخالحٔ ٍ هج سذذك لذَل
ثل٘ؼمَد٘ٔ ثلمجةل٘ي دجالتحجد ٍٓ .هج هِيْ إِلٍِ إِلَّج إِلٌِ ٍثحِذٌ ٍ هج فٖ ثلَرَد رثت ٍثرخ هستحك للؼذجدٓ هي ح٘ج إًِ هذذا رو٘غ ثلوَرَدثت إال إلِ ٍثحذذ،
هَطَف دجلَحذثً٘ٔ هتؼجل ػي لذَل ثلششؤ ٍ هي هضٗذٓ لالستغشثق ٍٓ .إِىْ لَنٕ ٌْٗٓتََْٔث ػٓوَّج ٗٓمَُلَُىَ ٍ لن َٗحذٍث .لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ ػٓزثحٌ أَلِذ٘نٌ إٔ
ل٘وسي ثلزٗي دمَث هٌْن ػلى ثلىفش ،أٍ ل٘وسي ثلزٗي وفشٍث هي ثلٌظجسىٍ ،ػؼِ هَػغ ل٘وسٌْن تىشٗشث للشْجدٓ ػلى وفشّن ٍ تٌذْ٘ذج ػلذى أى ثلؼذزثح
ػلى هي دثم ػلى ثلىفش ٍ لن ٌٗملغ ػٌِ فلزله ػمذِ دمَلِ :أَ فَال ٗٓتَُدَٔىَ إِلَى ثللَِِّ ٍٓ ٗٓسٕتَغْفِشًٍَُِٔ إٔ أفال ٗتَدَى دجالًتْذجء ػذي تلذه ثلؼمجةذذ ٍ ث لذَثل
ثلضثةغٔ ٍ ٗستغفشًٍِ دجلتَح٘ذ ٍ ثلتٌضِٗ ػي ثالتحجد ٍ ثلحلَل دؼذ ّزث ثلتمشٗش ٍ ثلتْذٗذ ٍٓ .ثللَِّٔ غَفَُسٌ سٓحِ٘نٌ ٗغفش لْن ٍ ٗوٌحْن هي فؼلِ إى تجدَث ٍ .فذٖ
ّزث ثالستفْجم تؼز٘خ هي إطشثسّن.
 .12سٍح ثلوؼجًٖ فٖ تفس٘ش ثلمشآى ثلؼظ٘ن ،د ،3ص:373
لَ٘ٓوٓسَّيَّ ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ ػٓزثحٌ أَلِ٘نٌ رَثح لسن هحزٍف سجدّ هسذ رَثح ثلششؽ -ػلى هج لجلِ أدَ ثلذمجء ٍ -ثلوذشثد هذي ثلذزٗي وفذشٍث إهذج
ثلخجدتَى ػلى ثلىفش -ووج ثختجسُ ثلزذجةٖ ٍ ثلضرجد ٍ -إهج ثلٌظجسى ووج ل٘لٍ ٍ ،ػغ ثلوَطَل هَػغ ػو٘شّن لتىشٗش ثلشْجدٓ ػلْ٘ن دجلىفش« ٍ ،هي»
ػلى ّزث د٘جً٘ٔ ٍ ،ػلى ث ٍل تذؼ٘ؼ٘ٔ ٍ ،إًوج رٖء دجلفؼل ثلوٌذب ػي ثلحذٍث تٌذْ٘ج ػلى أى ثالستوشثس ػلِ٘ -دؼذ ٍسٍد هذج ٍسد هوذج ٗمتؼذى ثلملذغ
ػٌِ -وفش رذٗذ ٍ غلَ صثةذ ػلى هج وجًَث ػلِ٘ هي أطل ثلىفش.
4

الوَضع هٔجعضٔ إًوب الوعٌى ٍعذّن اهلل ولْن هغفشٓ ٍ أجشاً عظ٘وبً فذخلت (هي) للتَو٘ذ.
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هگش ایيوِ هشادش اص تیاًیِ ّواى تأویذیِ تاشذ وِ خالف اصؽالح داسج است.
 .2تمسک بٍ آیٍی 4سًرٌی وساء ي مىاقشٍ در استدالل بٍ آن

آیِی دیگشی وِ تععی اص جولِ صتیذی دس تاج العشٍس 14شاّذ تش تیاًیِ تَدى «هِي» روش وشدُاًذ ،آیِی
چْاسم سَسُی ًساء است:
ٍٓ آتَُا الٌِّسٓبءٓ صٓذٔلَبتِِْيَّ ًِحٕلًَٔ فَئِىْ طِجٕيَ لَىُنٕ عٓيْ شَٖٕءٍ هٌِِْٔ ًَفْسبً فَىُلَُُٔ ٌِّٓ٘ئبً هٓشِٗئبً
عشض هیوٌین :تیاًیِ تَدى «هي» دس ایي وشیوِ ًیض خالف ظاّش است .هعافاً تِ ایيوِ تسیاسی اص
هفسشیي عاهِ« ،هِي» سا تِ هعٌای تثعیط گشفتِاًذ ،تشخی ّن ّش دٍ احتوال سا روش وشدُاًذ.
اتَحیاى آًذلسی دس تحش الوحیػ« ،هِي» سا ظاّش دس تثعیط هیداًذ ٍ« :ظبّش هي التجع٘ض ٍ .فِ٘ إشبسٓ إلى
أى هب تْجِ ٗىَى ثعضب هي الصذاق»

15

ًظام الذیي ًیشاتَسی ًیض دس غشائة المشآى ٍ سغائة الفشلاى« ،هِي» سا تثعیعیِ هیداًذ« :أى «هي» فٖ
لَلِ :هٌِِْٔ للتجع٘ض»

16

ّنچٌیي أبو زهرة «هِي» سا تشای تثعیط گشفتِ است ٍ« :هي للتجع٘ض أى عي ثعضِ».
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 .13ثلضثّش فٖ هؼجًٖ ولوجت ثلٌجس ،د ،1ص.18
 .14تجد ثلؼشٍس ،د ،18ص:553
ٍ ثلفَشْقُ د٘يَ هِي للتَّذٕؼِ٘غ ٍ هِي للتَّذِٕ٘٘ي أًََِّ وجىَ للتَّذٕؼِ٘غِ ٗىَىُ هج دٓؼٕذُٓ أَوْخَش هوَّج لَذٕلَِ ومََٕلِِ تؼجلى ٍٓ :لجلَ سٓرٔلٌ هٔؤْهِيٌ هِيْ آلِ فِشْػَٕٓىَ ٍ ،14إىْ وذجىَ
للتَّذِٕ٘٘ي وجىَ هج لَذٕلَِ أوْخَش هوَّج دٓؼٕذُ ومََٕلِِ تؼجلى :فَجرٕتٌَِذَٔث ثلشِّرٕسٓ هِيَ ثلْإٍَٔحجىِ  ٍ ...هٌِ لََٕلُِ تؼجلى :فَئِىْ ؿِذٕيَ لَىُنٕ ػٓيْ شَٖٕءٍ هٌِِْٔ ًَفْسجً فَىُلَُُٔ ،14فئى هِذيْ
ٌّج للزٌِْسِ ،إَٔ وُلَُث ثلشَّٖءٓ ثلزٕ َّ هْٕٓشٌ.
 .15ثلذحش ثلوح٘ؾ فٖ ثلتفس٘ش ،د ،3ص:512
ٍ ظجّش هي ثلتذؼ٘غ ٍ .فِ٘ إشجسٓ إلى أى هج تْذِ ٗىَى دؼؼج هي ثلظذثق ٍ ،لزله رّخ ثلل٘ج دي سؼذ إلى أًِ ال ٗزَص تذشػْج لِ إال دجل٘س٘ش.
 .16تفس٘ش غشثةخ ثلمشآى ٍ سغجةخ ثلفشلجى ،د ،2ص:350
ٍ فٖ لَلِ :ػٓيْ شَٖٕءٍ هٌِِْٔ دٍى أى ٗمَل ػٌِ تٌذِ٘ ػلى أى لذَل رله إًوج ٗحل إرث ؿجدت ًفَسْي دجلْذٔ هي غ٘ذش ثػذـشثس ٍ سذَء هؼجشذشٓ هذي
ثلضٍد ٗحولْي ػلى رله ٍ دؼج لْي ػلى تمل٘ل ثلوََّح.
ٍ لْزث روش ثلؼو٘ش فٖ هٌِِْٔ لٌ٘ظشف إلى ثلظذثق ثلَثحذ ف٘ىَى هتٌجٍال دؼؼِ ٍ ،لَ أًج لتٌجٍل ظجّشُ ّذٔ ثلظذثق ولِ ى دؼغ ثلظذلجت ٍثحذٓ
هٌْج أٍ أوخش ٍ .هي ّزث ثلتمشٗش ٗظْش أى «هي» فٖ لَلِ :هٌِِْٔ للتذؼ٘غ إخشثرج للىالم هخشد ثلغجلخ هغ فجةذٓ ثلذؼج ثلوذزوَس ًذِ ال ٗزذَص ّذذٔ وذل
ثلظذثق إرث ؿجدت ًفسْج ػي ثلوْش دجلىل٘ٔ ٍ ،هي غفل ػي ّزُ ثلذل٘مٔ صػن أى «هي» للتذ٘٘ي.
 .17صّشٓ ثلتفجس٘ش ،د ،1ص:1588
5

صهخششی ّن وشیوِ سا تِ گًَِای هعٌا هیوٌذ وِ تا تثعیعیِ تَدى «هِي» ساصگاس است:
«ٍ فٖ ا ٔٗٙدل٘ل على ض٘ك الوسله فٖ رله ٍ ٍجَة االحت٘بط ،ح٘ث ثٌى الششط على ط٘ت الٌفس».
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ّنچٌیي دس سٍح الوعاًی 19آلَسی ٍ ًیض اٍظح التفاسیشّ 20ویي هعٌا تیاى شذُ است.
دس تشخی تفاسیش ّن گفتِ شذُ وِ اهىاى ّش دٍ هعٌا ٍجَد داسد اص جولِ اتَالؽیش دس فتح الثیاى.21
 .3تمسک بٍ آیٍی  25سًرٌی فتح ي مىاقشٍ در استدالل بٍ آن

وشیوِی دیگشی وِ تععی تالش وشدُاًذ «هِي» دس آى سا تیاًیِ تگیشًذ ،آیِی تیست ٍ پٌجن سَسُی
هثاسوِی فتح است 22.خذاًٍذ هتعال هیفشهایذ:
(فئى ؿذي لىن ػي شٖء هٌِ) ٍ هي للتذؼ٘غ أى ػي دؼؼِٗ ٍ ،ظْش أى ّزث لتأو٘ذ ؿ٘خ ًفسْجٗ ٍ ،زَص ثإلدشثء هٌِ ولِ.
 .18ثلىشجف ػي حمجةك غَثهغ ثلتٌضٗل ،د ،1ص.471
ٍ فٖ ث ٔٗٙدل٘ل ػلى ػ٘ك ثلوسله فٖ رله ٍ ٍرَح ثالحت٘جؽ ح٘ج دٌٖ ثلششؽ ػلى ؿ٘خ ثلٌفس فم٘ل فئى ؿذي ٍ لن ٗمذل فذئى ٍّذذي ثٍ
سوحي ثػالهج دجى ثلوشثػى َّ تزجفٖ ًفسْج ػي ثلوََّح ؿ٘ذٔ.
ٍ ل٘ل فئى ؿذي لىن ػي شٖء هٌِ ٍ لن ٗمل فئى ؿذي لىن ػٌْج دؼخج لْي ػلى تمل٘ل ثلوََّح ٍ ػي ثلل٘ج دي سؼذ ال ٗزَص تذشػْج ثال دجل٘سذ٘ش ٍ
ػي ث ٍصثػٖ ال ٗزَص تذشػْج هج لن تلذ ثٍ تمن فٖ د٘ت صٍرْج سٌٔ.
 .19سٍح ثلوؼجًٖ ،د ،4ص:1498
ٍ هي هتؼلمٔ دوحزٍف ٍلغ طفٔ لشٖء إٔ وجةي هي ثلظذثق ٍ فِ٘ دؼج لْي ػلى تمل٘ل ثلوََّح حتى ًمل ػي ثلل٘ج أًذِ ال ٗزذَص تذذشػْي إال
دجل٘س٘ش.
 .20أٍػح ثلتفجس٘ش ،د ،1ص:90
فَئِى ؿِذٕيَ لَىُنٕ ػٓي شَٖٕءٍ هٌِِّْٔ إٔ هي ثلوْش دأى تٌجصلي لىن ػي دؼؼِ فَىُلَُُٔ ٌِّٓ٘تجً هَّشِٗتجً حالالً ال شذْٔ فِ٘.
 .21فتح ثلذ٘جى فٖ همجطذ ثلمشآى ،د ،3ص:21
(فئى ؿذي لىن) ٗؼٌٖ ثلٌسجء ثلوتضٍرجت لألصٍثد (ػي شٖء هٌِ) لجل ثدي ػذجس :إرث وجى هي غ٘ش ػشثس ٍ ال خذٗؼٔ فَْ ٌّٖء هشٕء ووج لذجل ث
تؼجلى ٍ ثلؼو٘ش فٖ (هٌِ) سثرغ إلى ثلظذثق ثلزٕ َّ ٍثحذ ثلظذلجت ،أٍ إلى ثلوزوَس ٍ َّ ثلظذلجت ،أٍ َّ دوٌضلٔ ثسن ثإلشجسٓ وأًِ لجل هي رله.
ٍ ثلوؼٌى فئى ؿذي ثلٌسجء لىن أْٗج ث صٍثد أٍ ث ٍل٘جء ػي شٖء وجةي هي ثلوْش( ٍ ،هي) فْ٘ج ٍرْجى أحذّوج أًْج للتذؼ٘غ ٍ لزله ال ٗزذَص لْذج
أى تْذِ ول ثلظذثق ٍ ،إلِ٘ رّخ ثلل٘ج (ٍ ثلخجًٖ) أًْج للذ٘جى ٍ ،لزله ٗزَص أى تْذِ ثلوْش ولِ ٍ ،فٖ ثلىشخٖ ٍ تزو٘ش ثلؼو٘ش ٗؼَد ػلى ثلظذثق ثلوشثد
دِ ثلزٌس ،لل أٍ وخش ف٘ىَى حوالً ػلى ثلوؼٌى.
 .22ػالهِٕ ؿذجؿذجةٖ دس ثلو٘ضثى فٖ تفس٘ش ثلمشآى ،هتؼشع توسه ػجهِ دِ ثٗي وشٗوِ شذُ ثست:
 ثلو٘ضثى فٖ تفس٘ش ثلمشآى ،د ،18ص:301
ل٘ل :إى «هِيَ» فٖ ث ٔٗٙد٘جً٘ٔ ال تذؼ٘ؼ٘ٔ فتف٘ذ شوَل ثلَػذ لزو٘غ ثلزٗي هؼِ َّ ٍ .هذفَع -ووج ل٘ل -دأى «هي» ثلذ٘جً٘ٔ ال تذخل ػلى ثلؼذو٘ش
هـلمج فٖ والهْن ٍ ،ثالستشْجد لزله دمَلِ تؼجلى« :لََٕ تَضََّٗلَُث لَؼٓزَّدٌَٕج ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُث هٌِْْٔنٕ» هذٌٖ ػلى إسرذجع ػذو٘ش «تَضََّٗلُذَث» إلذى ثلوذؤهٌ٘ي ٍ ػذو٘ش
«هٌِْْٔنٕ» للزٗي وفشٍث ٍ ،لذ تمذم فٖ تفس٘ش ث ٔٗٙأى ثلؼو٘شٗي رو٘ؼج سثرؼجى إلى هزوَع ثلوؤهٌ٘ي ٍ ثلىجفشٗي هي أّل هىٔ فتىَى «هٓيْ» تذؼ٘ؼذ٘ٔ ال
د٘جً٘ٔ.
6

ّٔنٔ الَّزِٗيَ وَفَشٍُا ٍٓ صٓذٍُّوُنٕ عٓيِ الْوٓسٕجِذِ الْحٓشَامِ ٍٓ الْْٓذٕٕٓ هٓعٕىَُفبً أَىْ ٗٓجٕلُغَ هٓحِلَِّٔ ٍٓ لَوَٕ الَ سِجٓوبل
هٔؤْهٌَُِىَ ٍٓ ًِسٓبءٌ هٔؤْهٌَِبتٌ لَنٕ تَعٕلَؤَّٔنٕ أَىْ تَطَئَُّٔنٕ فَتُصِ٘جٓىُنٕ هٌِْْٔنٕ هٓعٓشَّٓ ثِغَٕ٘شِ عِلْنٍ لِ٘ٔذٕخِلَ اللَِّٔ فِٖ سٓحٕوٓتِِِ
هٓيْ ٗٓشَبءٔ لََٕ تَضََّٗلَُا لَعٓزَّثٌَٕب الَّزِٗيَ وَفَشٍُا هٌِْْٔنٕ عٓزَاثبً أَلِ٘وبً
ايشاى هواى کسانی هستنذ که کفز ورسيذنذ و شوا را اس هسجذ الحزام تاسداشتنذ و نگذاشتنذ که قزتانی
ته قزتانگاهش تزسذ .اگز هزداى هسلواى و سناى هسلوانی که آىها را نویشناسيذ در هياى آىهاا نثددناذ و
تين آى نثدد که تا آىها هقاتله کنياذ و نادانساته هزكباة گنااو شاديذ [خاذا دساش شاوا را اس آىهاا
تاسنویداشش] و خذاونذ هز کسی که را تخداهذ هشودل رحواش خادد گزداناذ .اگاز اس يباذيگز اذا
هیتددنذ ،کافزانشاى را ته عذاتی دردآور عذاب هیکزدين[ .يعنی دستدر هاد هیدادين كاا آىهاا را نااتدد
کنيذ]

گفتِاًذ «هِي» دس ایي وشیوِ تیاًیِ است؛ صیشا تا دستَس جْاد ،توام آىّا تِ دست هسلویي عزاب هیشذًذ
(وشتِ هیشذًذ) ًِ تعط آىّا.
اهّا ایي استذالل ّن صحیح ًیست؛ صیشا خذاًٍذ هتعال دس اتتذای آیِ فشهَد :ایيوِ دستَس جْاد ًویدّن
تِ خاؼش آى است وِ دس هىِ وفاس ٍ هَهٌیي تا ّن صًذگی هیوٌٌذ ٍ تا فشهاى جْاد ،هؤهٌیي ّن عزاب
هیشًَذ .سپس هیگَیذ اگش اص ّن جذا هیشذًذ ،آىّا سا عزاب هیوشدین .پس سیاق وشیوِ سٍشي است
وِ «هِي» تثعیعیِ است ٍ خَدِ هفسشیي عاهِ ّن تصشیح تِ ایي هؽلة وشدُاًذ ،اص جولِ تفسیش الجاللیيٍ 23
اٍظح التفاسیش.24
تععی ّن هثل اتي عاشَس «هِي» سا اتتذائیِ گشفتِاًذ ًِ تیاًیِ( ٍ« :هي) فٖ لَلِ (هٌْن) لالثتذاء الوجبصٕ
الشاجع إلى هعٌى التسجت» .25پس ایي وشیوِ شاّذ تش ایي هؽلة ًیست وِ اگش «هِي» داخل تش ظویش شَد،
تیاًیِ است.
ب :آیهی  271سورهی آل عمران
آیِی دیگشی وِ ظَْس دس تثعیعیِ تَدى «هِي» ٍ تفصیل هیاى صحاتِ داسد ،آیِی صذ ٍ ّفتاد ٍ دٍم
 .23تفس٘ش ثلزالل٘ي ،د ،10ص:106
لََٕ تَضََّٗلَُثْ تو٘ضٍث ػي ثلىفجس لَؼٓزَّدٌَٕج ثلزٗي وَفَشٍُثْ هٌِْْٔنٕ هي أّل هىٔ حٌ٘تز دأى ًأرى لىن فٖ فتحْج ػٓزَثدجً أَلِ٘وجً هؤلوجً.
 .24أٍػح ثلتفجس٘ش ،د ،1ص:631
لَؼٓزَّدٌَٕج ثلَّزِٗيَ وَفَشٍُثْ هٌِْْٔنٕ هي أّل هىٍٔ ،أدحٌج لىن فتحْج ٍلتجل هي فْ٘ج.
 .25ثلتحشٗش ٍ ثلتٌَٗش ،د ،40ص:70
ٍ (هي) فٖ لَلِ (هٌْن) لالدتذثء ثلوزجصٕ ثلشثرغ إلى هؼٌى ثلتسذخ إٔ فتلحمىن هي رشثةْن ٍهي أرلْن هؼشٓ وٌتن تتمَى لحجلْج لَ وٌتن تؼلوًَْن.
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سَسُی هثاسوِی آل عوشاى است .ایي وشیوِ تعذ اص جٌگ احذ ًاصل شذُ است .خذاًٍذ هتعال دستاسُی
هؤهٌیٌی وِ تعذ اص جٌگ احذ هجشٍح شذُ تَدًذ ٍ تا ایي حال دٍتاسُ دعَت جْاد پیاهثش

سا اجاتت

وشدًذ ،هیفشهایذ:
الَّزِٗيَ اسٕتَجٓبثَٔا لِلَِِّ ٍٓ الشَّسَٔلِ هِيْ ثٓعٕذِ هٓب أَصٓبثْٓٔنٔ الْمَشْحٔ لِلَّزِٗيَ أَحٕسٌَُٓا هٌِْْٔنٕ ٍٓ اتَّمََٕا أَجٕش عٓظِ٘نٌ
دس ایي وشیوِ خذاًٍذ هتعال ٍعذُی اجش عظین سا هختص تِ وساًی وشدُ وِ احساى ٍ تمَا داشتِ تاشٌذ،
ًِ توام صحاتِ.
مىاقشٍی بعض عامٍ در تبعیضیٍ بًدن « ِمه» در ایه کزیمٍ

ّواىؼَس وِ لثالً تیاى وشدین ،تععی اص جولِ اتي االًثاسی دس ایي وشیوِ ّن «هِي» سا تیاًیِ گشفتِاًذٍ .لی
هیگَیین:
اوالً :تیاًیِ تَدى هِي» خالف ظاّش آیِی ششیفِ است؛ چشاوِ ظاّش وشیوِ ایي است وِ «هِي» تثعیعیِ
است .ثانیاً :تعط عاهِ تصشیح تِ تثعیعیِ تَدى «هِي» وشدُاًذ اص جولِ:
آلَسی 26دس سٍح الوعاًی هیگَیذ« :هِيْ للتجع٘ض ٍ إلِ٘ رّت ثعضْن ٍ رّت غ٘ش ٍاحذ إلى أًْب للج٘بى».
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اتَ زهرة ًیض دس زهرة التفاسیش «هِي» سا تثعیعیِ هیداًذ ٍ تعلیل جالثی روش هیوٌذ:
«اختص سجحبًِ ٍ تعبلى هي أٍلئه الزٗي جبّذٍا ٍ لن ٗستشْذٍا ثعذ ثأى لْن أجوشا عظ٘ووبٍ ،
ٌّب ٗالحظ ثالثٔ أهَس( :أٍلْب) أى اهلل لن ٗزوش األجش لْن جو٘عب ،ألًْن وبًَا أح٘بء ٍ ،الحى لذ ٗغ٘وش
ٍ ٗجذل ،فىبى الثذ هي التم٘٘ذ ثبإلحسبى ٍ التمَى ،أى ٗستوش على هب َّ علِ٘».

28

 .26آلَسٖ ثص رولِ هفسشٌٖٗ ثست وِ آشىجسث دج ش٘ؼِ دشوٌٖ وشدُ ثست .دج ثٗي حجل دش خالف دؼغ هفسشٗي ػجهِ وِ ثص تفجس٘ش ش٘ؼِ ثستفجدُ
هٖوٌٌذ ٍلٖ ًجهٖ ثص آى ًوٖدشًذ ،ثٍ دس دؼؼٖ رجّج هـجلذٖ سث ثص تفجس٘ش ش٘ؼٖ خظَطجً هزوغ ثلذ٘جى ًمل وشدُ ٍ ًجم ّن دشدُ ثست.
 .27سٍح ثلوؼجًٖ ،د ،2ص:337
ثلَّزِٗيَ ثسٕتَزجدَٔث إٔ أؿجػَث لِلَِِّ ٍٓ ثلشَّسَٔلِ دجهتخجل ث ٍثهش هِيْ دٓؼٕذِ هج أَطجدْٓٔنٔ ثلْمَشْحٔ إٔ ًجلْن ثلزشثح َٗم أحذ ٍ ،ثلوَطذَل فذٖ هَػذغ رذش طذفٔ
للوؤهٌ٘ي أٍ فٖ هَػغ ًظخ دئػوجس أػٌٖ ،أٍ فٖ هَػغ سفغ ػلى إػوجسّن ،أٍ هذتذأ أٍل ٍ خذشُ رولٔ لَلِ تؼجلى :لِلَّزِٗيَ أَحٕسٌَُٓث هٌِْْٔنٕ ٍٓ ثتَّمََٕث أَرٕشٌ
ػٓظِ٘نٌ لجل ثلـذشسٖ ٍ َّ ث شذِ ٍ :هٌِْْٔنٕ حجل هي ثلؼو٘ش فٖ أَحٕسٌَُٓث ٍ هِيْ للتذؼ٘غ ٍ -إلِ٘ رّخ دؼؼْن ٍ -رّذخ غ٘ذش ٍثحذذ إلذى أًْذج للذ٘ذجى،
فجلىالم حٌ٘تز فِ٘ تزشٗذ رشد هي ثلزٗي ثستزجدَث للِّ ٍ ثلشسَل ثلوحسي ثلوتمٖ ٍ ،ثلومظَد هي ثلزوغ د٘ي ثلَطف٘ي ثلوذذح ٍ ثلتؼل٘ذل ال ثلتم٘٘ذذ ى
ثلوستز٘ذ٘ي ولْن هحسٌَى ٍ هتمَى.
 .28صّشٓ ثلتفجس٘ش ،د ،1ص:1507
(للزٗي أحسٌَث هٌْن ٍثتمَث أرش ػظ٘ن)
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اتَ صّشُ اتتذا هیگَیذ« :خذاًٍذ هتعال هختص وشدُ تِ اجش عظین ،تعط وساًی سا وِ جْاد وشدًذ ٍلی
شْیذ ًشذًذ» .سپس دس اهش اٍّل اص اهَس سِگاًِای وِ روش هیوٌذ ،علّت آى سا چٌیي تیاى هیوٌذ« :خذاًٍذ
هتعال اجش عظین سا تشای ّوِ روش ًىشدُ ،صیشا آىّا صًذُ تَدًذ ٍ اًساى صًذُ تغیّش ٍ تثذّل داسد ،پس تِ ًاچاس
تایذ اجش عظین تِ احساى ٍ تمَا همیّذ شَد ،یعٌی وساًی وِ استوشاس تش آى داشتِ تاشٌذ».
ایي والم اتَ صّشُّ ،واى والم شیعِ است .شیعِ هیگَیذ ّشچٌذ صحاتِ هٌضلت داسًذ ٍ دس جْاد ششوت
وشدُاًذ ،اهّا فائض شذى آىّا هٌَغ تِ تمَا ٍ احساى است.
ٍالحوذ هلل سب العالویي
جَاد احوذی

ثختض سذحجًِ ٍ تؼجلى هي أٍلته ثلزٗي رجّذٍث ٍ لن ٗستشْذٍث دؼذ دأى لْن أرشث ػظ٘وجٌّ ٍ ،ج ٗالحظ حالحٔ أهَس( :أٍلْج) أى ث لن ٗزوش ث رش
لْن رو٘ؼجًْ ،ن وجًَث أح٘جء ٍ ،ثلحى لذ ٗغ٘ش ٍ ٗذذل ،فىجى الدذ هي ثلتم٘٘ذ دجإلحسجى ٍ ثلتمَى ،أى ٗستوش ػلى هج َّ ػلِ٘.
(ٍ حجًْ٘ج) أى ثإلحسجى ٌّج غ٘ش ثلتمَى ،إر ثإلحسجى َّ إرجدٓ ثلخـٔ ٍ ،ثتذجع ثلوٌْذ ثلوستم٘ن فى ثلمتجل ٍ ،رله الدذ هٌِ فى ثالًتظجس ٍ ،ثلـجػذٔ
ثلوـلمٔ للمجةذ هي إحىجم ثلخـٔ.
(حجلخْج) أى ثلتمَى – ٍ ّى ٍلجٗٔ ثلٌفس هي ثلغشع ٍثلَْى ٍثالتزجُ إلى ث ثخالص ٍ للخ سل٘ن خجل هي ثلشَثةخ  -أسجس ث رذش ثلؼظذ٘نٍ ،
ث سذحجًِ ٍ تؼجلى دىل شىء ػل٘ن.
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