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س٘ذ ٗضدٕ

بر کالم شیخ

هٖفشهبٌٗذ :فشظبً ثپزٗشٗن ٗذ الحق ٍ سبثق ثب ّن تفبٍت داسد ٍ ً٘ض ثپزٗشٗن الحق ثش سٍٕ

ثذل ٗذ گزاضتِ است ،اهّب هقتعبٕ ظوبى ػ٘ي ثب ٍصف «لِ الجذل» آى است کِ الحق ،فقط دس هقبثل هبلک
ظبهي ثبضذ؛ صٗشا ػلٖ الفشض ػ٘يِ هَصَفِ ثِ «لِ الجذل» ثشإ هبلک است .اهّب الحق ّ٘چ ظوبًٖ ًسجت ثِ
سبثق کِ «ػلِ٘ الجذل» است ًذاسد؛ چشاکِ ًِ هبلٖ سا اص سبثق تلف کشدُ ًِ ،ػقذ ظوبى ثب اٍ ثستِ ٍ ًِ ٗذ ثش
سٍٕ هلک اٍ گزاضتِ است ،ثلکِ ٗذ ثش سٍٕ هلک هبلک گزاضتِ است .ثٌبثشاٗي الحق دس ثشاثش سبثق ظبهي
ً٘ست ،لزا اگش هبلک ثِ سبثق سجَع کشد ٍ غشاهت سا اص اٍ گشفت ،سبثق حق سجَع ثِ الحق سا ًذاسد.
پاسخ مستفاد از کالم محقق نائینی

هحقق ًبئٌٖ٘

به اشکال سوم سید یسدی
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و مناقشه در آن

تصشٗح ثِ جَاة اٗي اضکبل ًکشدُاًذ ثلکِ فشهَدُاًذ اص آًچِ دس اٗي هسئلِ ث٘بى کشدٗن،

جَاة اٗي اضکبل ٍ سبٗش اضکبالت سٍضي هٖضَد .آًچِ اص کلوبت هشحَم ًبئٌٖ٘ استفبدُ هٖضَد آى است
کِ چَى الحق ،ظبهي ػٌٖ٘ ثَدُ کِ دس رهٔ سبثق است ٍ رهٔ الحق ،هُخشج هب فٖ ذمة السبثق است ـ چشاکِ
ػ٘ي اص طشٗق رهٔ سبثق ثِ رهٔ الحق هٌتقل ضذُ ـ لزا اگش هبلک ثِ سبثق سجَع کٌذ ،سبثق حق سجَع ثِ
الحق سا داسد.
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السبثك إًّوب َّ لوبلك الؼي٘ي فجذليِ ٍ
ٍ ثبلثب لَ سلّوٌب رلك كبى همتضبُ ضوبًِ لوبلكِ ٍ َّ هبلك الؼ٘ي ال لوي ػلِ٘ الجذل ّ
فإى الجذل الزٕ فٖ رهٔ ّ

السبثك ٍ ّزا أٗضب ٍاضح.
رهٔ الالحك أٗضب ٗكَى للوبلك ٍ َّ هي لِ الجذل ٍ ال ٍجِ لكًَِ لوي ػلِ٘ الجذل ٍ َّ ّ
الضبهي ّ
َّ هب فٖ ّ
1

اهب ّوبىطَس کِ قجالً تَظ٘ح دادٗن ،اٗي کالم اضکبالت هتؼذدُإ داسد ٍ دس حق٘قت ادػبٖٗ است کِ
دل٘لٖ ثشإ اثجبت آى ٍجَد ًذاسد ،ثلکِ هحقق ًبئٌٖ٘ اصل هذػب سا دل٘ل اخز کشدُاًذ .هذػبٕ اٗطبى اٗي ثَد
کِ «اگش سبثق ثذل سا ثپشداصد ،حق سجَع ثِ الحق سا داسد» ٍ دس تؼل٘ل آى چٌ٘ي فشهَدًذ« :الحق ،ظبهي هب
فٖ ذمة السبثق است ٍ رهٔ الحق ،هخشج هب فٖ ذمة السبثق است» .ثٌبثشاٗي هؼلَم هٖضَد اضکبل سَم س٘ذ
ٗضدٕ

ثش کالم ض٘خ

ٍاسد است ٍ کالم هحقق ًبئٌٖ٘

اشکال چهارم سید یسدی

س٘ذ ٗضدٕ

ّن ًوٖتَاًذ جَاة ثِ اضکبل ثبضذ.

بر کالم شیخ

هٖفشهبٌٗذ :الصهٔ کالم ض٘خ

کِ فشهَدًذ «ٍجِ جَاص سجَع سبثق ثِ الحق آى است کِ

الحق ،ظبهي ػ٘ي ثب ٍصف لِ الجذل ضذُ است ،ثشخالف سبثق کِ ظبهي ػ٘ي ثذٍى ٍصف هزکَس است» آى
است کِ دس هسئلٔ «ظوبى اثٌ٘ي لَاحذ» ـ کِ هشحَم ض٘خ

آى سا ثِ ػٌَاى ضبّذ ثش اصل هذػبٗطبى رکش

کشدًذ ـ ظبهي اٍّل ثؼذ اص أدإ دٗي ،حق سجَع ثِ ظبهي دٍم سا داضتِ ثبضذ؛ هثالً اگش صٗذ ثذّکبس ثِ ػوشٍ
ثبضذ ٍ دٍ ًفش ػلٖ ٍجِ اإلستقالل دٗي صٗذ سا ثِ ػْذُ ثگ٘شًذ ،سٍضي است کِ دائي هٖتَاًذ ثِ ّش ٗک اص
ظبهٌ٘ي سجَع کٌذ ٍ آى ظبهٌٖ کِ دٗي سا أداء کشدُ ً٘ض اگش ثِ اهش ٗب سظبٗت هعوَىٌػٌِ ظبهي ضذُ ثبضذ،
هٖتَاًذ ثِ هعوَىٌ ػٌِ سجَع کٌذ ـ ٍلٖ اگش تجشػبً ظبهي ضذُ ثبضذ حق سجَع ثِ هعوَىٌػٌِ سا ًذاسد ـ اهّب
ث٘ي خَد اٗي دٍ ظبهي ّ٘چ ساثطِإ ً٘ست ٍ ّ٘چکذام دس صَست پشداخت دٗي ،حق سجَع ثِ ظبهي دٗگش
سا ًذاسًذ ،دس حبلٖ کِ الصهٔ هؼ٘بس هشحَم ض٘خ

آى است کِ ظبهي اٍّل دس صَست أدإ دٗي ،حق سجَع

ثِ ظبهي دٍم سا داضتِ ثبضذ؛ صٗشا ظبهي دٍم چ٘ضٕ سا ظوبًت کشدُ کِ ٍصف «لِ الجذل» سا داضتِ است؛
چشاکِ ظبهي اٍل قجالً آى چ٘ض سا ظوبًت کشدُ ثَد ٍ ٍصف «لِ الجذل» ثشإ آى حبصل ضذُ ثَد ،ثشخالف
ظبهي اٍل کِ چ٘ضٕ سا ظوبًت کشدُ کِ ٍصف «لِ الجذل» سا ًذاضتِ است .ثٌبثشاٗي طجق هؼ٘بس هشحَم ض٘خ،
ظبهي اٍّل دس صَست أداء دٗي ،ثبٗذ حق سجَع ثِ ظبهي دٍم سا داضتِ ثبضذ ،دس حبلٖ کِ اٗي حشف قبثل
التضام ً٘ست.
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ّ .2وبى:

الضبهي الثبًٖ إرا دفغ الؼَض إلى
للضبهي األٍل
الشجَع ػلى ّ
صحتِ ّ
ٍ ساثؼب ّ
أى الصم هب ركشُ أى ٗكَى فٖ هسألٔ ضوبى االثٌ٘ي لَاحذ ثٌبء ػلى ّ
ّ ّ
األٍل هغ أًِّ ل٘س لِ رلك ثل إًّوب ٗشجغ إلى الوضوَى ػٌِ لَ ضوي ثإرًِ ٍ لَ كبى هتجشػيب
فإى الثبًٖ لذ ضوي هب لِ ثذل فٖ رهٔ ّ
الوضوَى لِ ّ
الضبهي ّ
ّ
الضبهي ٍ الوضيوَى ػٌيِ كويب اسيتظْشُ
فال ٗشجغ ػلى أحذ ٍ أٗضب فٖ ضوبى الؼْذٓ ٍ ضوبى األػ٘بى الوضؤًَ إرا للٌب ثجَاص
كل هي ّ
الشجَع إلى ّ
ّ
الضبهي إًّوب ضوي ش٘ئب
أى ّ
الضبهي إرا فشض سجَع الوبلك ػلِ٘ ٍ ال ٗوكي االلتضام ثِ ٍجِ اللضٍم ّ
الوصٌف هٌْن ٗلضم جَاص سجَع الوضوَى ػٌِ إلى ّ
الضيبهي إرا
رهٔ إلى أخشى ٗلضم جَاص سجَع الوضوَى ػٌيِ إليى ّ
رهٔ الوضوَى ػٌِ ٍ أٗضب ثٌبء ػلى هزّت الؼبهٔ هي كَى ّ
الضوبى ّ
ضن ّ
لِ ثذل فٖ ّ
2

پاسخ به اشکال چهارم سید یسدی

هحقق ًبئٌٖ٘

دس ظوي کلوبت خَد ثِ اٗي اضکبل چٌ٘ي پبسخ دادًذ کِ اٗي ًحَٓ ظوبى سا قجَل

ًذاسًذ کِ دٍ ًفش ،دس ػشض ّن ٍ ػلٖ ٍجِ االستقالل ظبهي اص ٍاحذ ثبضٌذ ،ثلکِ فقط ًفش اٍّل ظبهي است
ٍ ًْبٗت اٌٗکِ ًفش دٍم هکلّف ثِ الضام ظبهي اٍل ثِ سدّ ػ٘ي است ٍ .اگش کسٖ اصشاس داضتِ ثبضذ کِ ًفش
دٍم ّن ظبهي است ،اٗطبى فشهَدًذ ظوبًص ثِ ًحَ طَلٖ است؛ ٗؼٌٖ ًفش دٍم ظوبًت هٖکٌذ آًچِ سا کِ
ًفش اٍل ظوبًت کشدُ است .ثٌبثشاٗي هحقق ًبئٌٖ٘

پبسخ هجٌبٖٗ دادًذ کِ هب ظوبى ػشظٖ سا قجَل ًذاسٗن،

اهب اگش کسٖ ظوبى ػشظٖ سا ثپزٗشد ،اٗي اضکبل ٍاسد است ـ الجتِ ثب صشف ًظش اص جَاثٖ کِ خَاّ٘ن داد ـ
ٍ هحقق ًبئٌٖ٘

اضکبل سا دفغ ًفشهَدًذ.

اهّب ثِ ًظش هٖسسذ اٗي اضکبل س٘ذ ٗضدٕ
ض٘خ

ٍاسد ًجبضذ ٍ هٖتَاى اص کالم هشحَم ض٘خ دفبع کشد؛ صٗشا

دس هَسد مُبدَل و بدل فشهَدًذ کِ الحق ثِ ًحَ ػلٖ الجذل ظبهي است؛ ٗؼٌٖ دس جبٖٗ کِ ػٌٖ٘

هَجَد ثبضذ ٍ ثب ٍصف «لِ الجذل» ثِ ظوبى الحق ث٘بٗذ ،ض٘خ فشهَدًذ الحق ظبهي هجذل ٍ ثذل است ػلٖ
سج٘ل الجذل ،اهّب دس هسئلٔ «ظوبى اثٌ٘ي لَاحذ» اصالً ثذل ٍ هجذل ًذاسٗن؛ صٗشا آًچِ ثِ رهٔ ظبهي اٍل آهذُ،
دٗي است ٍ دٗي کِ ثذل ًذاسد ـ ثلکِ ثذل دس هَسد اػ٘بى خبسجِ٘ است ـ ٍ لزا ًوٖتَاى گفت ظبهي دٍّم
ظوبًت کشدُ است چ٘ضٕ سا کِ لِ الجذل.
اشکال پنجم سید یسدی

هشحَم ض٘خ فشهَدًذّ :ش سبثقٖ کِ غشاهت هتَجِ اٍ ضذُ ثبضذ هٖتَاًذ ثِ الحق سجَع کٌذ ـ چَى
الحق ظبهي ػ٘ي ثب ٍصف لِ الجذل ثَد ـ ٍلٖ الحق حق سجَع ثِ سبثق سا ًذاسد .س٘ذ ٗضدٕ

هٖفشهبٌٗذ:

اٗي کالم قبثل ًقط است ٍ دس ثؼط هَاسد ،سبثق حق سجَع ثِ الحق سا ًذاسد؛ هثالً اگش سبثق ػ٘ي سا
غصت کشدُ ثبضذ ٍ ثِ الحق فشٍختِ ثبضذ ،سپس آى ػ٘ي ثِ ّش طشٗقٖ ثِ ٗذ سبثق ثشگشدد ٍ دس دست اٍ
تلف ضَد ،طجق هؼ٘بس هشحَم ض٘خ

سبثق ثب اٌٗکِ ػ٘ي دس دستص تلف ضذُ ،ثبٗذ حق سجَع ثِ الحق سا

داضتِ ثبضذ؛ چشاکِ الحق ،ظبهي ػ٘ي ثب ٍصف لِ الجذل ضذُ ثَد ،ثشخالف سبثق کِ ظبهي ػ٘ي ثذٍى
ٍصف هزکَس ثَد؛ دس حبلٖ کِ ًوٖتَاى هلتضم ضذ کِ دس فشض هزکَس ،سبثق حق سجَع ثِ الحق سا داضتِ

رهتِ هي ثبة الغشاهٔ ثأى ٗكَى هتلفيب أٍ
سجغ الوبلك ػلِ٘ ألًِّ ٗصذق ػلى ّ
الضبهي أًِّ ضوي ش٘ئب لِ ثذل لكي فٖ هب إرا كبى الوبل الوضوَى ثبثتب فٖ ّ

الضبهي ٍ ال ٗوكي االلتضام ثِ.
غبصجب أٍ ًحَّوب فضوي ػٌِ ّ
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ثبضذ.

إن قلتٍ :قتٖ ػ٘ي ثِ ٗذ سبثق ثشهٖگشدد ،دس اٗي صَست خَد سبثق تجذٗل ثِ الحق هٖضَد [ٍ ػ٘ي ثب
ٍصف «لِ الجذل» ثِ رهِاش هٖآٗذ] ٍ الحق سبثق هٖضَد ،دس ًت٘جِ طجق هؼ٘بس ض٘خ

الحق جذٗذ حق

سجَع ثِ سبثقِ جذٗذ سا ًذاسد.
قلت :ظوبًٖ کِ ثشإ سبثق حبدث ضذُ ،ثِ سجت اثجبت ٗذ ثش ػ٘ي دس ّوبى هشحلٔ سبثق است؛ ٗؼٌٖ
اثتذا کِ سبثق ثش سٍٕ ػ٘ي دست هٖگزاسد ،ظوبى ػ٘ي ثشإ اٍ حبصل هٖضَد ٍ دس اٗي هشحلِ ػ٘ي،
ٍصف لِ الجذل سا ًذاسد ٍ ثؼذ اص اٌٗکِ ػ٘ي دٍثبسُ ثِ سبثق ثشهٖگشدد ،ظوبى جذٗذٕ ثشإ سبثق حبصل
ًوٖضَد؛ هثالً اگش کسٖ ػٌٖ٘ سا غصت کٌذ ،ظبهي آى ػ٘ي هٖضَد دس حبلٖ کِ ٍصف «لِ الجذل» سا ًذاسد،
حبل اگش آى هبل سا ثِ دٗگشٕ ثذّذ ٗب غبصت دٗگشٕ ػ٘ي سا ثِ صٍس اص اٍ ثگ٘شد اهّب ثؼذاً پط٘وبى ضَد ٍ ػ٘ي
سا ثِ غبصت اٍّل ثشگشداًذ ،دس اٗي صَست ظوبى دٗگشٕ ثشإ غبصت اٍّل ثِ خبطش ٗذ دٍم حبصل
ًوٖضَد ،ثلکِ ّوبى ظوبًٖ کِ اثتذا حبدث ضذُ ّوچٌبى ثبقٖ است ٍ ثِ ّش حبل قشاس ظوبى دس صَست
تلف ثش ػْذٓ غبصت اٍّل است ،اهّب طجق هؼ٘بسٕ کِ ض٘خ

ث٘بى فشهَدًذ ،سبثق اگش غشاهت سا ثپشداصد ،ثبٗذ

حق سجَع ثِ الحق سا داضتِ ثبضذ ،دس حبلٖ کِ اٗي کالم قبثل پزٗشش ً٘ست.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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للسبثك حٌ٘ئز إرا سجغ الوبليك
ٍ خبهسب إرا فشضٌب ّ
السبثك فتلفت فٖ ٗذُ فبلظبّش أًِّ ال ٗجَص ّ
أى الؼ٘ي ثؼذ هب صبست فٖ ٗذ الالحك سجؼت إلى ّ

لذس سشُ أى ٗكَى لِ الشجَع ػلِ٘ ألًّيِ
ػلِ٘ أى ٗشجغ إلى الالحك ثل األهش ثبلؼكس ّ
السبثك ثبلفشض ٍ الصم ث٘بى الوصٌف ّ
ألى هي تلف فٖ ٗذُ َّ ّ
ّ
ّ

السيبثك اليزٕ
السبثك الحمب ف٘صيذق ػليى ّ
السبثك ٍ دػَى أًِّ ثؼذ الؼَد إلِ٘ ٗكَى الالحك سبثمب ٍ ّ
ٗصذق أًِّ إٔ الالحك ضوي ش٘ئب لِ ثذل ثخالف ّ

ثأى الضوبى إًّوب حذث ثإثجبت ٗذُ األٍلى ٍ فٖ رلك الح٘ي لن ٗكي لِ ثذل ٍ ثؼذ الؼَد إلِ٘ ال ٗحيذث
صبس الحمب أًِّ أٗضب ضوي ش٘ئب لِ ثذل هذفَػٔ ّ

سدُ رلك الغ٘ش إلِ٘ ال ٗحذث ضوبى آخش ألجل ّزُ ال٘ذ الثبً٘ٔ ثيل الضيوبى
ثن ّ
ضوبى آخش هثال إرا غصت ػٌ٘ب ٍ ضوي فأػطبُ غ٘شُ أٍ أخز هٌِ لْشا ّ
لذس سشُ أى ٗكَى المشاس ػليى
األٍل إرا تلف الوبل فٖ ٗذُ ثؼذ الؼَد إلِ٘ ٍ الصم ث٘بى الوصٌف ّ
الحبدث ّأٍال ثبق ٍ لشاس الضوبى حٌ٘ئز ػلى الغبصت ّ
ّ
الغبصت الثبًٖ هغ أًِّ لن ٗتلف فٖ ٗذُ فتذثّش.
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