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

(دامت برکاته)

سال تحص٘لٖ 9396-97
جلسٔ ًَصدّن؛ ٗکطٌثِ 9396/8/7
 .4روایت اسماعیل بن جابر:

مُحَمَّذُ تِهُ َٔؼِقًُبَ ػَهْ مُحَمَّذِ تِهِ َٔحَِٕى ػَهْ مُحَمَّذِ تِهِ الْحُسَِٕهِ ػَهْ مُحَمَّذِ تِهِ سِىَانٍ ػَهْ إِسِمَاػِٕلَ تِهِ
جَاتِزٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَتَا ػَثِذِ اللٍَِّ

ػَهْ رَجُلٍ وَظَزَ إِلَى امِزَأٍَِ فَأَػِجَثَتٍُْ فَسَأَلَ ػَىَُْا فَقِٕللَ َِلَٓ اتِىَلُّ فُلَلانٍ

فَأَتَى أَتَاََا فَقَالَ سَيِّجِىِٓ اتِىَتَكَ فَشَيَّجٍَُ غَِٕزَََا فًََلَذَتِ مِىٍُْ فَؼَلِمَ تَُِا تَؼِذُ أَوََُّا غَِٕزُ اتِىَتٍِِ يَ أَوََُّا أَمٌَّ قَلالَ:
تُزَدُّ الًَْلِٕذَُِ ػَلَى مًََالَُِٕا يَ الًَْلَذُ لِلزَّجُلِ يَ ػَلَى الَّذِْ سَيَّجٍَُ قِٕمَُّ ثَمَهِ الًَْلَذِ ُٔؼِطٍِِٕ مًََالَِٓ الًَْلِٕذَِِ كَمَلا
غَزَّ الزَّجُلَ يَ خَذَػٍَُ.

1

اٗي سٍاٗت اص لحاظ سٌذ تِ خاطش هحوذ تي سٌاى 2کِ هختلفٌ فِ٘ استً ،اتوام است .الثتِ تشخٖ اص
ٍ . 1سبئل الش٘ؼٔ ،ج ،11کتبة الٌکبح ،اثَاة الؼَ٘ة ٍ التذل٘س ،ثبة ،7ح ،1ص ٍ 112الکبفی ،ج ،5ص828
 .1سخبل الٌدبشٖ  -فْشست أسوبء هصٌفٖ الش٘ؼٔ ،ص:818

هحوذ ثي سٌبى أثَ خؼفش الضاّشٕ هي ٍلذ صاّش هَلی ػوشٍ ثي الحوك الخضاػٖ ،کبى أثَ ػجذ ه ّال ثي ػ٘بش ٗمَل :حذثٌب أثوَ ػ٘ىوی هحووذ ثوي

أحوذ ثي هحوذ ثي سٌبى لبل َّ :هحوذ ثي الحىي ثي سٌبى هَلی صاّش تَفٖ أثَُ الحىي ٍ َّ عفل ٍ کفلِ خذُ سٌبى فٌىت إلِ٘ ٍ ،لبل أثَ الؼجبس
أحوذ ثي هحوذ ثي سؼ٘ذ إًِ سٍى ػي الشضب ػلِ٘ الىالم لبل ٍ :لِ هىبئل ػٌِ هؼشٍفٔ َّ ٍ ،سخل ضؼ٘ف خذا ال ٗؼَل ػلِ٘ ٍ ال ٗلتفت إلی هب تفشد

ثِ ٍ ،لذ رکش أثَ ػوشٍ فٖ سخبلِ لبل :أثَ الحىي ػلٖ ثي هحوذ ثي لت٘جٔ الٌ٘ىبثَسٕ (الٌ٘شبثَسٕ) لبل :لبل أثَ هحوذ الفضل ثي شبراى :ال أحل لکن
أى تشٍٍا أحبدٗث هحوذ ثي سٌبى ٍ .رکش أٗضب أًِ ٍخذ ثخظ أثٖ ػجذ ه ّال الشبراًٖ أًٖ سوؼت الؼبصوٖ ٗمَل :إى ػجذ ه ّال ثي هحوذ ثي ػ٘ىی الولمت

ثجٌبى لبل :کٌت هغ صفَاى ثي ٗح٘ی ثبلکَفٔ فٖ هٌضل إر دخل ػلٌ٘ب هحوذ ثي سٌبى فمبل صفَاى :إى ّزا اثي سٌبى لمذ ّن أى ٗغ٘ش غ٘ش هشٓ فمصصٌبُ
حتی ثجت هؼٌبّ ٍ ،زا ٗذل ػلی اضغشاة کبى ٍ صال ٍ ،لذ صٌف کتجب ،هٌْب :کتبة الغشائف أخجشًبُ الحى٘ي ػي أثٖ غبلت ػي خذُ أثٖ عبلت هحووذ

ثي سل٘وبى ػي هحوذ ثي الحى٘ي ثي أثٖ الخغبة ػٌِ ثِ ٍ ،کتبة األظلٔ ٍ ،کتبة الوکبست ٍ ،کتبة الحح ٍ ،کتبة الص٘ذ ٍ الزثبئح ،کتبة الشوشاء ٍ
الج٘غ ،کتبة الَص٘ٔ ،کتبة الٌَادس .أخجشًب خوبػٔ شَ٘خٌب ػي أثٖ غبلت أحوذ ثي هحوذ ػي ػن أثِ٘ ػلٖ ثي سل٘وبى ػي هحوذ ثي الحى٘ي ثوي أثوٖ
1

أػالم اص جولِ حعشت اهام

اٗطاى سا ثمِ هٖداًٌذ ،اهّا تِ خاطش تعؼ٘فٖ کِ دس هَسد اٗطاى ٍاسد ضذُ،

حکن تِ ٍثالت هطکل است.
اسواعیل بي جابر هیگَیذ از اهام صادق

سؤال کردم در هَرد هردی کِ بِ زًی ًگااُ کاردُ ٍ از اٍ

خَضص آهذُ بَد ٍ در هَرد آى زى سؤال کردُ ٍ بِ اٍ گفتِ بَدًذ دختر فالًی است .سپس باِ ساراپ راذر
ٍلی ،دختر دیگری را بِ تاسٍیج اٍ درآٍرد
دختر آهذُ ٍ بِ اٍ گفتِ بَد دخترت را بِ تسٍیج هي دربیاٍرّ ،اها ّ
ٍ زٍج آى دختر را هستَلذُ کرد ٍ بعذ از آى فْویذ کِ دختار آى هارد ًیسات ٍ جاریاِ اسات .رتارت

فرهَدًذٍ :لیذُ بِ صارباًص برگرداًذُ هیضَد ٍ ٍلذ ّن برای زٍج است ٍ .آى کسی کاِ زى را باِ تاسٍیج
رد کٌذّ ،واىطَر کِ آى زٍج را فریب داد ٍ بِ اٍ ًیرًگ زد.
هرد درآٍردُ ،بایذ قیوت ٍلذ را بِ هَالی أهِ ّ

لاػذُإ دس تاب ًکاح أهِ ٍجَد داسد کِ ت٘اى هٖکٌذ اگش کسٖ أهٔ دٗگشٕ سا اضتثاّاً هستَلذُ کٌذ ،تاٗذ
ل٘وت ٍلذ سا تِ صاحة أهِ تپشداصد ،اهّا دس اٗي سٍاٗت ـ ػلٖ فشض صذٍس ـ حعشت تِ جإ اٌٗکِ
تفشهاٌٗذ صٍج تاٗذ ل٘وت ٍلذ سا تپشداصد ،فشهَدًذ ل٘وت ٍلذ تش ػْذٓ کسٖ است کِ هشد سا فشٗة دادُ است،
پس هؼلَم هٖضَد «خذػِ ٍ فشٗة» ظواىآٍس است ٍ عهدة ضمان تش غارّ است[ .دس تشخٖ سٍاٗات دٗگش
ّن آهذُ است کِ صٍج ،ل٘وت ٍلذ سا هٖپشداصد ٍ سپس تِ کسٖ کِ اٍ سا فشٗة دادُ سجَع هٖکٌذ ،کِ اٗي
دٍ دستِ سٍاٗات تا ّن تٌافٖ ًذاسًذ ٍ تَظ٘ح آى خَاّذ آهذ].
تٌاتشاٗي داللت اٗي سٍاٗت تش لاػذٓ «غشٍس» توام است ٍ اص تؼل٘لٖ کِ حعشت دس رٗل سٍاٗت آٍسدًذ کِ
«كَمَا غَزَّ الزَّجُلَ يَ خَذَػٍَُ» هؼلَم هٖضَد ػلّت اٌٗکِ خساست تش ػْذٓ هضٍّج است ،صذق عنوان غارّ تش
اٍست ،پس ّش جا ػٌَاى غشٍس صادق تاضذ ،غاسّ ظاهي است ،الّا اٌٗکِ ت٘اى کشدٗن سٌذ اٗي سٍاٗت ًاتوام
است.

الخغبة ػٌِ ثْب ٍ ،هبت هحوذ ثي سٌبى سٌٔ ػششٗي ٍ هبئت٘ي.
 الفْشست (للش٘خ الغَسٖ) ،ص:188

هحوذ ثي سٌبى لِ کتت ٍ لذ عؼي ػلِ٘ ٍ ضؼف ٍ کتجِ هثل کتت الحى٘ي ثي سؼ٘ذ ػلی ػذدّب ٍ لِ کتبة الٌَادس ٍ خو٘غ هوب سٍاُ إال هوب کوبى

فْ٘ب هي تخل٘ظ أٍ غلَ أخجشًب ثکتجِ ٍ سٍاٗبتِ خوبػٔ ػي أثٖ خؼفش اثي ثبثَِٗ ػي أثِ٘ ٍ هحوذ ثي الحىي خو٘ؼب ػي سؼذ ٍ الحو٘شٕ ٍ هحووذ ثوي

ٗح٘ی ػي هحوذ ثي الحى٘ي ٍ أحوذ ثي هحوذ ػٌِ ٍ ،أخجشًب أٗضب اثي ثبثَِٗ ػي هحوذ ثي ػلٖ هبخ٘لَِٗ ػي هحوذ ثي أثٖ المبسن ػوِ ػوي هحووذ
ثي ػلٖ الص٘شفٖ ػٌِ.

 سخبل الش٘خ الغَسٖ – األثَاة ،ص:868

هحوذ ثي سٌبى ،ضؼ٘ف.

 سخبل اثي الغضبئشٕ  -کتبة الضؼفبء ،ص:91

أصح هب ٌٗتىت إلِ٘ .ضؼ٘ف ،غبلٗ ،ضغ (الحذٗث) ال ٗلتفت إلِ٘.
هحوذ ثي سٌبى ،أثَ خؼفش ،ا
لْوذاًٖ ،هَالّنّ -زا ّ
ّ
ّ
2

 .5روایت دیگری از اسماعیل بن جابر

يَ [محمذ ته الحسه] تِإِسِىَادٌِِ ػَهْ مُحَمَّذِ تِهِ ػَلِِّٓ تِهِ مَحِثًُبٍ ػَهْ أَحِمَذَ تِهِ مُحَمَّذٍ ػَهْ مُحَمَّلذِ تِلهِ
قَالَ :قُلْتُ لٍَُ :رَجُلٌ كَانَ َٔزَى امِزَأًَِ تَذِخُلُ إِلَى قَلًٍٍِ

سِىَانٍ ػَهْ إِسِمَاػِٕلَ تِهِ جَاتِزٍ ػَهْ أَتِٓ ػَثِذِ اللٍَِّ

يَ تَخْزُجُ فَسَأَلَ ػَىَُْا فَقِٕلَ لٍَُ إِوََُّا أَمَتُُُمِ يَ اسِمَُُا فُلَاوَُّ فَقَالَ لَُُمِ سَيِّجًُوِٓ فُلَاوََّ فَلَمَّا سَيَّجًٌُُ ػَزَفًُا أَوََُّا
أَمَُّ غَِٕزَِِمِ قَالَ ََِٓ :يَ يَلَذََُا لِمًَِلَاََا قُلْتُ :فَجَاءَ فَخَطَةَ إِلَُِِٕمِ أَنْ ُٔشَيِّجًٌُُ مِهْ أَوْفُسُِِمِ فَشَيَّجُلًٌُ يَ َُلًَ
َٔزَى أَوََُّا مِهْ أَوْفُسُِِمِ فَؼَزَفًُا تَؼِذَ مَا أَيِلَذَََا أَوََُّا أَمٌَّ؟ فَقَالَ :الًَْلَذُ لٍَُ يَ َُمِ ضَامِىًُنَ لِقِٕمَِّ الًَْلَذِ لِمَلًِلَى
الْجَارَِِّٔ.

3

عرض کردم :هردی ،زًی را هیبیٌاذ کاِ باا قاَهی

اسواعیل بي جابر هیگَیذ خذهت اهام صادق

رفت ٍ آهذ دارد ٍ در هَرد آى زى سؤال هیکٌذ ٍ بِ اٍ گفتِ هیضَد أهِ آى قَم است ٍ اسوص ّن فالنة
است ،رس آى هرد بِ آى قَم هیگَیذ آى زى را بِ تسٍیج هي در بیاٍریذّ ،اها ٍقتای زى را باِ تاسٍیج اٍ

درآٍردًذ فْویذ کِ أهِ دیگراى است .حعشت فرهَدًذ :آى أهِ ٍ ٍلذش برای هَالست .عارض کاردم:
هردی سراپ قَهی هیآیذ ٍ از آًْا خَاستگاری هیکٌذ کِ زًی از خَدضاى را بِ تسٍیج اٍ دربیاٍرًذ ،رس

آًْا زًی را بِ تسٍیج اٍ درهیآٍرًذ ٍ اٍ ّن گواى دارد آى زى از خَد آًْاستّ ،اها بعاذ از ایٌهاِ آى زى
را هستَلذُ کرد هتَجِ هیضَد کِ أهِ [دیگراى] است .رترت فرهَدًذٍ :لذ برای زٍج اسات ٍ آى قاَم

ّن ضاهي قیوت ٍلذ برای صارب جاریِ ّستٌذ.

اٗي سٍاٗت ّن ت٘اى هٖکٌذ کِ ظواى ل٘وت ٍلذ ،هستم٘واً تش ػْذٓ غاسّ است.
 .6صحیحة محمذ بن مسلم:

يَ [محمذ ته الحسه] تِإِسِىَادٌِِ ػَهِ الْحُسَِٕهِ تِهِ سَؼِٕذٍ ػَهْ أَحِمَذَ تِهِ مُحَمَّذٍ ػَهْ مُحَمَّلذِ تِلهِ سَلمَاػََّ
ػَهْ ػَثِذِ الْحَمِٕذِ ػَهْ مُحَمَّذِ تِهِ مُسِلِمٍ ػَهْ أَتِٓ جَؼِفَزٍ

قَالَ :سَأَلْتٍُُ ػَهْ رَجُلٍ خَطَةَ إِلَى رَجُلٍ تِىْتاً لٍَُ

مِهْ مَُِٕزٍَِ فَلَمَّا كَانَ لَِٕلَُّ دُخًُلَُِا ػَلَى سَيِجَُِا أَدِخَلَ ػَلٍَِِٕ تِىْتاً لٍَُ أُخْزَى مِهْ أَمٍَّ قَالَ :تُزَدُّ ػَلَلى أَتَُِٕلا يَ
تُزَدُّ إِلٍَِِٕ امِزَأَتٍُُ يَ َٔكًُنُ مَُِزََُا ػَلَى أَتَُِٕا.
هحوذ بي هسلن هیگَیذ از اهام صادق

4

سؤال ررسیذم دربارُ هردی کِ از دیگری دخترش را کاِ از

5
ررُ بَد ا خَاستگاری کردّ ،اها آى هرد در ضب زفاف ،دختر دیگارش را
هادر هْیرُ بَد ا یعٌی هادرش ّ
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 .5هْ٘شُ ٗؼٌی صًی کِ حشُ ثبشذ ٍ دس همبثل هْش ،ثِ ًکبح دس هیآٗذ (تٌکح ثوْ ٍش).
ّ
3

کِ هادرش أهِ بَد بر زٍج داخل کرد .رترت فرهَدًذ :آى دختر بِ رذرش برگرداًذُ هیضَد ٍ زى ایاي
هرد ّن بِ اٍ دادُ هیضَد ا یعٌی دختری کِ از هادر هْیرُ بَدُ ا ٍ هْر دختری ّن کِ هادرش اهِ باَدُ
بر عْذُ رذر است.

اٗي سٍاٗت سا تا سٌذ صح٘ح خَد اص الحس٘ي تي سؼ٘ذ االَّاصٕ ثمِ ًمل هٖکٌذ .احوذ

ض٘خ طَسٖ

تي هحوذ ّن ّواى اتي أتٖ ًصش تضًطٖ ثمِ است .هحوذ تي سواػِ ٍ ػثذ الحو٘ذ تي ػَّاض الطائّٖ 6ن ثمِ
حذالل دٍ ًفش ثِ ًبم ػجذ الحو٘ذ دس ث٘ي سٍات ٍخَد داسد کِ ثمِ ّىتٌذ؛ ٗکی ػجذ الحو٘ذ ثي ػَاض الغبئی* کِ هشحَم ًدبشی ًمل هیکٌذ
ّ .6

ّبسٍى الشش٘ذ هلؼَى اٗشبى سا ثِ خبعش تش٘ ّؼش ثِ شْبدت سسبًذ ٍ .دٗگش :ػجذ الحو٘ذ ثي سبلن** کِ سٍاٗوت هؼشٍفوی کوِ ثوشا :اهوَس حىوجِ٘

هیتَاى ثِ آى توىک کشد ،اص عشٗك اٗشبى ًمل شذُ است .هحوذ ثي اسوبػ٘ل ًمل هیکٌذ کِ خٌبة ػجذ الحو٘وذ ثوي سوبلن اص عوشک حوبکن کَفوِ،

هتصذ :اهَس اعفبل صغبس :شذُ ثَد کِ ٍلی هّ٘ت آًْب ٍص٘تی ًکشدُ ثَد ٍ آلب :ػجذ الحو٘ذ ل٘بم ثِ کبسّب :آًْب داشت تب اٌٗکِ ًَثوت ثوِ فوشٍش
ّ
ّ
کٌ٘ضّب :اٗي صغبس سس٘ذ .اٗشبى هیگَٗذ دلن لشصٗذ؛ چشاکِ اهش فشج شذٗذ است ٍ اص عشک دٗگش ه٘ت ّن ٍص٘تی ًکشدُ ثوَد ٍ هوي ّون اص عوشک
بى ا ْل َم٘ن ثِ ِِ ِهثلَك ٍ ِهثل ػج ِذ ا ْلح ِو ِ
ِ
٘ذ َف َال ثَ ْأ َس»***؛ ّشگوبُ هثول توَ ٍ
لبضی خَس هتصذ :شذُ ثَدم .اهبم ثِ هحوذ ثي اسوبػ٘ل فشهَدًذ« :إ َرا کَ َ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
هثل ػجذ الحو٘ذ هتصذ :ثبشٌذ ،هبًؼی ًذاسد؛ ثِ اٗي هؼٌب کِ الصم ً٘ىت ٗک لبضی سسوی ٗب ٗک ٍصّ٘تی ثبشذ؛ چشاکِ اٗيّب اص اهوَسّ :ىوتٌذ کوِ
شبسع ساضی ً٘ىت ثش سٍ :صه٘ي ثوبًذ ٍ اگش شوب هتصذ :شَٗذ کبفی است.
* سخبل الش٘خ الغَسٖ – األثَاة ،ص:889

ػجذ الحو٘ذ ثي ػَاض الغبئٖ ،ثقة ،هي أصحبة أثٖ خؼفش ٍ أثٖ ػجذ ه ّال.
 سخبل الٌدبشٖ  -فْشست أسوبء هصٌفٖ الش٘ؼٔ ،ص:818

هشاصم ثي حک٘ن األصدٕ الوذائٌٖ ،هَلی ،ثمٔ ٍ أخَاُ هحوذ ثي حک٘ن ٍ حذٗذ ثي حک٘نٗ ،کٌی أثب هحوذ .سٍى ػي أثٖ ػجوذ ه ّال ٍ أثوٖ الحىوي

ػلْ٘وب الىالم ٍ ،هبت فٖ أٗبم الشضب ػلِ٘ الىالم َّ ٍ ،أحذ هي ثلی ثبستذػبء الشش٘ذ لِ ٍ أخَُ أحضشّوب الشش٘ذ مع عبد الحميد بن عواض فقتله ٍ

سلوب ٍ ،لْن حذٗث ل٘س ّزا هَضؼِ .لِ کتبة ٗشٍِٗ خوبػٔ لبل أثَ ػجذ ه ّال ثي ػ٘بش :حذثٌب هحوذ ثي أحوذ ثي هصملٔ لبل :حذثٌب سوؼذ ثوي ػجوذ
ه ّال لبل :حذثٌب أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘ىی ،ػي ػلٖ ثي حذٗذ ،ػي هشاصم ثکتبثِ.
** هؼدن سخبل الحذٗث ،ج ،9ص:178

ػجذ الحو٘ذ ثي سبلن الؼغبس :سٍى ػي أثٖ الحىي هَسی

 ٍ ،کبى ثمٔ.

رکشُ الٌدبشٖ فٖ تشخؤ اثٌِ هحوذ ثي ػجذ الحو٘ذ ،ح٘ث لبل هحوذ ثي ػجذ الحو٘ذ ثي سبلن الؼغبس أثَ خؼفش سٍى ػجذ الحو٘ذ ػي أثٖ الحىوي

هَسی

 ٍ ،کبى ثمٔ هي أصحبثٌب الکَف٘٘ي لِ کتبة الٌَادس إلی آخش هب رکشُ.

ٍ تَّن ثؼضْن سخَع التَث٘ك إلی هحوذ ثي ػجذ الحو٘ذ ثي سبلن ،لکٌِ ٍّن فإًِ ال ٗلتئن هغ الؼغف ثبلَاٍ إر لن ٗزکش خولٔ تبهؤ لجول رلوك إال

خولٔ :سٍى ػجذ الحو٘ذ ػي أثٖ الحىي هَسی

 ،فال ثذ ٍ أى ٗکَى الوؼغَک ػلِ٘ تلك الدولٔ.

ٍ ػذُ الش٘خ فٖ سخبلِ ثْزا الؼٌَاى ػٌذ رکش اثٌِ هحوذ ثي ػجذ الحو٘ذ فٖ أصحبة الشضب

أصحبة الصبدق

( )116لبئال :أسٌذ ػٌِ.

( )12کوب ػذ ػجوذ الحو٘وذ الؼغوبس الکوَفٖ هوي

ٍ لکٌِ لن ٗؼلن أى الوشاد ثِ ػجذ الحو٘ذ ثي سبلن ،ثل ال ٗجؼذ أى ٗىتفبد هي کالم الٌدبشٖ لن ٗشٍ ػي الصبدق

أصحبة الکبظن ٍ الشضب

.

ًؼن ظبّش کالم اثي داٍد أى الش٘خ رکش فٖ أصحبة الصبدق

ٍ ک٘ف کبى فوبلوت٘مي أًوِ هوي

 ،ػجذ الحو٘ذ ثي سبلن الؼغبس ٍ ،لبل :ح٘ث لبل ( :)912ػجوذ الحو٘وذ ثوي سوبلن

الؼغبس (ق) (خخ) ثمٔ .إال أى رلك لن ٗثجت فإى ثم٘ٔ الٌىخ خبل٘ٔ ػي رکش کلؤ اثي سبلن ٍ ػي التَث٘ك.
*** الکبفٖ (ط  -اإلساله٘ٔ) ،ج ،5ص:129
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است .تٌاتشاٗي سٍاٗت اص لحاظ سٌذ صح٘حِ هٖتاضذ.
دس اٗي سٍاٗت ّن تِ هٌاسثت حکن ٍ هَظَع ٍ فْن ػشفٖ ،هشاد آى است کِ هْش دختشٕ کـِ تـا فشٗـة
تحَٗل آى هشد دادُ تَدًذ ،تش ػْذٓ کسٖ است کِ صٍج سا فشٗة دادُ است .داللت اٗي صح٘حِ ّـن خـَب
است هٌتْا ًوٖتَاى اص آى ٗک لاػذٓ کلِ٘ استفادُ کشد هگش تا ظو٘ؤ لشائي ٍ سٍاٗات دٗگـش ٍ ،للّـا اگـش هـا
تَدٗن ٍ اٗي سٍاٗت ،ت٘ص اص اٗي استفادُ ًوٖضذ کِ دس تاب ًکاح اگش کسٖ دٗگشٕ سا فشٗة دّذ ،هْـش صى
تش ػْذٓ اٍست .گشچِ تِ گًَٔ دٗگشٕ ّن هٖتَاى هؼٌا کشد ٍ ضاّذ اص تؼط سٍاٗات داسد.
 .7روایت رفاعة بن موسی النخاس:

يَ ػَىُُْمِ [مُحَمَّذُ تِهُ َٔؼِقًُبَ ػَهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَصِحَاتِىَا] ػَهْ سَُِلٍ ػَهْ أَحِمَذَ تِهِ مُحَمَّذٍ ػَلهْ رِفَاػَلَّ تِلهِ
مًُسَى قَالَ :سَأَلْتُ أَتَا ػَثِذِ اللٍَِّ

إِلَى أَنْ قَالَ :يَ سَأَلْتٍُُ ػَهِ الْثَزْصَاءِ فَقَالَ :قَضَى أَمِٕزُ الْمُلْْمِىِٕهَ

فِٓ امِزَأٍَِ سَيَّجََُا يَلَُُِّٕا يَ ََِٓ تَزْصَاءُ أَنَّ لََُا الْمَُِزَ تِمَا اسِتَحَلَّ مِهْ فَزْجَُِا يَ أَنَّ الْمَُِزَ ػَلَى الَّذِْ سَيَّجََُا
يَ إِوَّمَا صَارَ ػَلٍَِِٕ الْمَُِزُ لِأَوٍَُّ دَلَّسََُا يَ لًَِ أَنَّ رَجُلًا تَشَيَّجَ امِزَأًَِ يَ سَيَّجٍَُ إَِّٔاََلا رَجُللٌ لَلا َٔؼِلزِدُ دَخِٕلَلَّ
أَمِزََِا لَمِ َٔكُهْ ػَلٍَِِٕ شَِٓءٌ يَ كَانَ الْمَُِزُ َٔأْخُذٌُُ مِىَُْا.
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ٌخاس هیگَیذ از اهام صادق
رفاعةة بي هَسی ال ّ

داضت .رترت فرهَدًذ :اهیرالوؤهٌیي

سؤال ررسیذم در هَرد زًای کاِ بیوااری ریسای

در هَرد زًی کِ ریسی داضت ٍ ٍلیّص اٍ را بِ تاسٍیج هاردی

درآٍردُ بَد ،قتاٍت فرهَدًذ کِ هْر برای آى زى است در هقابل آًچِ از فرجص برای هرد راالل ضاذُ
است ٍ ّواًا هْر بر عْذُ کسی است کِ زى را تسٍیج دادُ است ٍ ایٌهِ هْر بر عْاذُ اٍسات ،باِ ایاي
خاطر است کِ آى زى را تذلیس کردُ است ٍ .اگر هردی با زًی ازدٍاج کٌاذ ٍ هارد دیگاری آى زى را
برای اٍ عقذ کردُ باضذ کِ آگاُ بِ رال زى ًباضذ ،چیسی بر عْذُ آى هرد ًیست ٍ هْار از خاَد آى زى
رس گرفتِ هیضَد.

اٗي سٍاٗت اص لحاظ سٌذ تِ خاطش سْل تي صٗاد اٙدهًٖ 8اتوام است .الثتِ تشخٖ گفتِاًذ األمز فٓ السُل
ٍ
ِ
ِ
بػ٘ل لَبلَ :هبت سخل ِهي َأصحبثٌِب ٍ لَن ٗ ِ ِ
ِ
ِ
وذ
َص فَ ُشف َغ َأ ْه ُش ُُ ِإلَی لَبضوٖ الْکَُفَؤ فَ َصو٘ ٓ َش َػ ْج َ
ُه َح ٓو ُذ ْث ُي َٗ ْحَ٘ی َػ ْي َأ ْح َو َذ ْث ِي ُه َح ٓوذ َػ ْي ُه َح ٓوذ ْث ِي ِإ ْس َو َ
َ َ َ ُ ٌ ْ ْ َ َ َ ْ ُ
ِ ِ
ِ
الْح ِو ِ
ِ ِِ ِ
ون ٗک ُ ِ
ِ
َ
وي
٘ذ الْمَِّ٘ َن ثِ َوبلِ ِِ ٍَ کَ َ
بع َػ ْج ُذ الْ َحو٘ذ الْ َوتَ َ
ل َخل َٓف ٍَ َسثَ ًٔ صغَبس ًا ٍَ َهتَبػ ًب ٍَ َخ ََا ِس َٕ فَجَ َ
الش ُخ ُ
َ
بع فَلَ ٓوب أ َس َاد ثَ ْ٘ َغ الْ َد ََاسٕ َض ُؼ َف لَلْج ُ ُِ فٖ ثَ ْ٘ؼْ ٓي إ ْر لَ ْ َ
بى ٓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وحبثٌَب ٍَ َال
ك ألَثٖ َخ ْؼفَش
الْ َوِّ٘ ُت َص٘ ٓ َش إلَ ِْ٘ الْ ََص٘ ٓ َٔ ٍَ کَ َ
الش ُخ ُ
وُِ َٗ :و ُ
ٍَ لُلْ ُت لَ ُ
ٍج لَبلَ فَ َزکَ ْش ُت َرل َ
ول ه ْ
وي َأ ْص َ
به ُِ ف َْ٘ب ث َأ ْهش الْمَبضٖ ألًَ ُْٓ ٓي ف ُ ُش ٌ
بى لَ٘ ُ
وَت ٓ
ِ
ِ ِ
بضٖ سخ ًال ِهٌٓب لِ٘جِ٘ؼْي َأٍ لَبلَ ٗمَُم ثِ َزلِك سخ ِ
َصٖ ِإلَی َأح ٍذ ٍ ٗخلِّف خَا ِسٕ فَ٘ ِم٘ن الْمَ ِ
ٗ ِ
ك لَوبلَ فَمَوبلَ:
َ َُ ٓ ْ
ٍج فَ َوب تَ َشى فٖ َرل َ
َ ُ َ َ ُ ٌ
ل هٌٓب فََ٘ ْض ُؼ ُف لَلْج ُ ُِ ألًَ ُْٓ ٓي ف ُ ُش ٌ
َ ُ
َ َ َُ ُ َ َ َ ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ٍَ هثْ َل َػ ْجذ الْ َحو٘ذ فَ َال ثَ ْأ َس.
ِإ َرا کَ َ
بى الْمَِّ٘ ُن ثِ هثْلَ َ
ٍ . 7سبئل الش٘ؼٔ ،ج ،11کتبة الٌکبح ،اثَاة الؼَ٘ة ٍ التذل٘س ،ثبة ،1ح ،1ص ٍ 111الکبفی ،ج ،5ص.827
 .8هؼدن سخبل الحذٗث ،ج ،8ص:887
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سُلٌ ،اها تاسّا گفتِاٗن تِ خاطش تعؼ٘فٖ کِ ضذُ است ،لٕست تتلك السًُلّ.
 .8صحیحة جمیل بن درّاج:

يَ ػَىٍُْ [مُحَمَّذُ تِهُ الْحَسَه تِإِسِىَادٌِِ ػَهِ الصَّفَّار] ػَهْ مُؼَائََِّ تِهِ حُكَِٕمٍ ػَهْ مُحَمَّذِ تِهِ أَتِٓ ػُمَِٕزٍ ػَلهْ
جَمِٕلِ تِهِ دَرَّاجٍ ػَهْ أَتِٓ ػَثِذِ اللٍَِّ

فِٓ الزَّجُلِ َٔشْلتَزِْ الْجَارَِٔلَّ مِلهَ السُّلً ِ فًَُٕلِلذََُا ثُلمَّ َٔجِلٓءُ

مُسِتَحِقُ الْجَارَِِّٔ قَالََٔ :أْخُذُ الْجَارََِّٔ الْمُسِتَحِقُّ يَ َٔذِفَغُ إِلٍَِِٕ الْمُثِتَاعُ قِٕمََّ الًَْلَذِ يَ َٔزْجِغُ ػَلَى مَلهْ تَاػَلٍُ
تِثَمَهِ الْجَارَِِّٔ يَ قِٕمَِّ الًَْلَذِ الَّتِٓ أُخِذَتِ مِىٍُْ.
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اٗي سٍاٗت اص لحاظ سٌذ صح٘حِ هٖتاضذ.
دراج ًقل هیکٌذ اهام صادق
جویل بي ّ

در هَرد هردی کاِ جاریاِای را از باازار هیخارد ٍ اٍ را

 لبل الٌدبشٖ :سْل ثي صٗبد أثَ سؼ٘ذ األدهٖ الشاصٕ کبى ضؼ٘فب فٖ الحذٗث غ٘ش هؼتوذ ػلِ٘ فِ٘ ٍ ،کبى أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘ىی ٗشْذ ػلِ٘

ثبلغلَ ٍ الکزة ٍ أخشخِ هي لن إلی الشٕ ٍ کبى ٗىکٌْب ٍ لذ کبتت أثب هحوذ الؼىکشٕ

ػلی ٗذ هحوذ ثي ػجذ الحو٘ذ الؼغبس للٌصف هوي شوْش

سث٘غ اٙخش سٌٔ خوس ٍ خوى٘ي ٍ هبئت٘ي رکش رلك أحوذ ثي ػلٖ ثي ًَح ٍ ،أحوذ ثي الحى٘ي سحوْوب ه ّال لوِ کتوبة التَح٘وذ ،سٍاُ أثوَ الحىوي
الؼجبس ثي أحوذ ثي الفضل ثي هحوذ الْبشوٖ الصبلحٖ ،ػي أثِ٘ ،ػي أثٖ سؼ٘ذ األدهٖ ٍ ،لِ کتبة الٌَادس أخجشًبُ هحوذ ثي هحوذ لبل :حذثٌب خؼفش

ثي هحوذ ،ػي هحوذ ثي ٗؼمَة لبل :حذثٌب ػلٖ ثي هحوذ ػي سْل ثي صٗبد ٍ ،سٍاُ ػٌِ خوبػٔ.

 ٍ لبل الش٘خ فی الفْشست :سْل ثي صٗبد األدهٖ الشاصٕ ٗکٌی أثب سؼ٘ذ ،ضؼ٘ف ،لِ کتبة أخجشًب ثِ اثي أثٖ خ٘ذ ،ػي هحوذ ثي الحىوي ،ػوي

هحوذ ثي ٗح٘ی ،ػي هحوذ ثي أحوذ ثي ٗح٘ی ،ػٌِ ٍ ،سٍاُ هحوذ ثي الحىي ثي الَل٘ذ ،ػي سؼذ ٍ الحو٘شٕ ػي أحوذ ثي أثٖ ػجذ ه ّال ػٌِ.
ٍ ػذُ فٖ سخبلِ (تبسٓ) هي أصحبة الدَاد

لبئال سْل ثي صٗبد اٙدهٖٗ ،کٌی أثب سؼ٘ذ هي أّل الشٕ ٍ( ،أخشى) هي أصوحبة الْوبدٕ

لبئال :سْل ثي صٗبد اٙدهٖٗ ،کٌی أثب سؼ٘ذ ثمٔ ساصٕ (ٍ ثبلثٔ) فٖ أصحبة الؼىکشٕ

لبئال :سْل ثي صٗبدٗ ،کٌی أثب سؼ٘ذ اٙدهٖ الشاصٕ.

 ٍ لبل الش٘خ فٖ اإلستجصبس :فٖ رٗل الحذٗث  ٍ :985أهب الخجش األٍل فشاٍِٗ أثَ سؼ٘ذ اٙدهٖ ٍ َّ ضؼ٘ف خوذا ػٌوذ ًموبد األخجوبس ٍ لوذ

استثٌبُ أثَ خؼفش ثي ثبثَِٗ فٖ سخبل ًَادس الحکؤ.

 ٍ لبل الکشٖ فٖ تشخؤ صبلح ثي أثٖ حوبد الشاصٕ :لبل ػلٖ ثي هحوذ المت٘جٖ :کبى أثَ هحوذ الفضل (ثي شوبراى) ٗشتضوِ٘ ٍ ٗوذحوِ ٍ ال

ٗشتضٖ أثب سؼ٘ذ اٙدهٖ ٍ ٗمَل َّ :األحوك.

 ٍ لبل الٌدبشٖ ٍ الش٘خ فٖ تشخؤ هحوذ ثي أحوذ ثي ٗح٘ی ٍ :استثٌی اثي الَل٘ذ هي سٍاٗبت هحوذ ثي أحوذ ثي ٗح٘ی فٖ خولٔ هب اسوتثٌبُ

سٍاٗتِ ػي سْل ثي صٗبد اٙدهٖ ٍ تجؼِ ػلی رلك الصذٍق ٍ اثي ًَح فلن ٗؼتوذٍا ػلی سٍاٗٔ هحوذ ثي أحوذ ثي ٗح٘ی ،ػي سْل ثي صٗبد.

 ٍ لبل اثي الغضبئشٕ :سْل ثي صٗبد أثَ سؼ٘ذ اٙدهٖ الشاصٕ :کبى ضؼ٘فب خذا فبسذ الشٍاٗٔ ٍ الوزّت ٍ کوبى أحووذ ثوي هحووذ ثوي ػ٘ىوی

األشؼشٕ أخشخِ ػي لن ٍ أظْش الجشاءٓ هٌِ ٍ ًْی الٌبس ػي الىوبع هٌِ ٍ الشٍاٗٔ ػٌِٗ ٍ ،شٍٕ الوشاس٘لٗ ٍ ،ؼتوذ الودبّ٘ل.

[[ّوبى عَس :کِ هالحظِ هیفشهبٗ٘ذ ،سْل ثي صٗبد اٙدهی دس توبم اهْبت کتت سخبلِ٘ تضؼ٘ف شذُ است ،اال دس ٗک هَسد ٍ آى سخبل شو٘خ

عَسی است کِ تَث٘ك کشدُ است ،دس حبلی کِ خَد ش٘خ عَسی دس دٍ خب :الفْشست تضؼ٘ف کشدُ ٍ دس االستجصبس فشهَدُاًذ« :هو ضعيف جدا

عند نقاد األخبار و قد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة» .ثٌبثشاٗي ًْبٗت حشفی کِ دس هَسد سْل ثي صٗبد هیتوَاً٘ن ثگوَٗ٘ن اٗوي

است کِ ّن تضؼ٘ف شذُ ٍ ّن تَث٘ك ٍ اٗي دٍ ثب ّن تؼبسض هیکٌٌذ .ثٌبثشاٗي ًویتَاً٘ن ٍثبلتش سا احشاص کٌ٘ن]].
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هستَلذُ هیکٌذ سپس صارب اصلی جاریِ هیآیذ ،فرهَدًذ :جاریِ را صاربص رس هیگیرد ٍ هطتری ّن
قیوت ٍلذ را بِ اٍ هیرردازد ،سپس هطتری بِ بایع رجاَ کاردُ ٍ مواي جاریاِ ٍ قیوات ٍلاذ را از اٍ
هیگیرد.

هشحَم ض٘خ هٖفشهاٌٗذ :ظاّش ٗا فحَإ صح٘حٔ جو٘ل آى است کِ هطتشٕ هٖتَاًـذ دس غشاهـات لسـن
سَم تِ تاٗغ سجَع کٌذ؛ ٗؼٌٖ اگش است٘الد سا تِ ػٌَاى ًفؼٖ تشإ هطتشٕ ًذاً٘ن ،دس اٗـي صـَست صـح٘حِ
ظهور دس جَاص سجَع هطتشٕ تِ تاٗغ دس غشاهات لسن سَم داسد ،اهّا اگش است٘الد سا تِ ػٌَاى ًفؼٖ تذاً٘ن کِ
هطتشٕ آى سا است٘فاء کشدُ است ،سٍاٗت بالفحوی داللت تش هطلة داسد؛ صٗشا ٍلتٖ کـِ سجـَع تـِ تـاٗغ دس
غشاهاتٖ کِ دس هماتل آى ًفؼٖ تشإ هطتشٕ حاصل ضذُ جاٗض تاضذ ،تِ طشٗك اٍلـٖ دس جـاٖٗ کـِ ًفؼـٖ دس
هماتل غشاهات تِ هطتشٕ ًشس٘ذُ جاٗض است.
هشحَم س٘ذ ٗضدٕ

ّطت سٍاٗت تشإ اثثات لاػذٓ غشٍس رکش فشهَدًذ کِ داللت تؼط اٗـي سٍاٗـات

توام تَد اص جولِ سٍاٗت اسواػ٘ل تي جاتش کِ ت٘اى هٖکشد «كَمَا غَزَّ الزَّجُلَ يَ خَذَػٍَُ» اهّا سٌذش ًاتوام تَد .دس
هجوَع اص اٗي سٍاٗات ٍ سٍاٗاتٖ کِ دس هَسد ضاّذ صٍس است ـ کِ ت٘ـاى هـٖکٌـذ اگـش کسـٖ ضـْادت تـِ
لعِ٘إ تذّذ ٍ طثك ضْ ادت اٍ حکن ضَد اهّـا تؼـذ ًا هؼلـَم ضـَد ضـْادت اٍ دسٍؽ تـَدُ ،ضـاّذ ظـاهي
خساستٖ است کِ تِ سثة ضْادت دسٍؽ حادث ضذُ است ـ استفادُ هٖضَد کِ لاػـذٓ غـشٍس فـٖالجولـِ
همثَل تَدُ ٍ هَسد اهعاء ٍالغ ضذُ است.
نظر مختار در مذرک قاعذة غرور

هٌتْا تِ ًظش ها لاػذٓ غشٍسٗ ،ک لاػذٓ ػمالئِ٘ است؛ چشاکِ دس ًضد ػمالء ،اگش کسـٖ دٗگـشٕ سا فشٗـة
تذّذ ٍ هَجة ظشس ٗا خساستٖ تش اٍ ضَد ،ظاهي تَدُ ٍ هغشٍس هٖتَاًذ تِ غاسّ سجَع کٌذ ،لزا سٍاٗاتٖ کِ
دس اٗي صهٌِ٘ ٍاسد ضذُ ،اهعاء ّواى لاػذٓ ػمالئِ٘ است ٍ اگش اح٘اًاً لاػـذٓ ػمالئ٘ـِ همـذاسٕ أٍسـغ اص آى
چ٘ضٕ تاضذ کِ دس سٍاٗات آهذُ است ،هاًؼٖ ًذاسد ٍ اهعاء لسوتٖ اص اٗي لاػذٓ ػمالئِ٘ ،اص سٍاٗات هزکَس
استفادُ هٖضَد ٍ لسوت دٗگش ّن تا ػذم سدع ضاسع ،کطف اهعاء هٖضَد.
ٍالحوذ هلل سب الؼالو٘ي
جَاد احوذٕ
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