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

(دامت برکاته)

سال تحػیلی 9392-93
جلسِی دٍاصدّن؛ دٍضٌثِ 9392/7/22
اشکاالت مرحوم امام بر نظریهی دوم
حؿشت اهام دس سدّ ًظشیِی دٍم وِ حك سا هشتثِای ؾؼیف اص هله هیداًذ هیفشهایذ:
اوالً :اص آىجا وِ حك هفَْهی اػتثاسی است ـ ٍ حمیمت ضشػیِ یا هتطشػِ ًذاسد ـ ٍ هالن دس هفاّین
اػتثاسی سجَع تِ ػشف ٍ استىاصات ػمالء است ،تا هشاجؼِ تِ فْن ػشف ٍ استىاصات ػمالء دسن هیوٌین
حك ٍ هله دٍگاًگی داسًذ ٍ جَّشاً تا ّن هتفاٍتٌذ.
ثانیاً :دس تؼؽ هَاسد حك غادق است اهّا هله غادق ًیست؛ هخالً اگش وسی سثمت تگیشد تشای ًطستي
دس هىاًی اص هسجذ یا اساؾی هتسؼِ 9ـ چِ ایي اساؾی هله ضخػیِ تاضذ ٍ چِ جضء هَلَفات ـ هطَْس
لائلٌذ چٌیي فشدی ًسثت تِ آى هىاى را حك هیضَد ٍ وسی ًویتَاًذ تا اٍ هضاحوت وٌذ ،اهّا هاله آى هىاى
ًویضَد؛ ًِ تِ ًحَ هله ضذیذ ٍ ًِ تِ ًحَ هله ؾؼیف 2ـ حتّی ػلی فشؼ ایيوِ ضذت ٍ ؾؼف سا دس
 .1الؼطٍٓ الَثقى (للس٘س ال٘عزٕ) ،ج ،1ص:285
هسألٔ ٗجَظ الظالٓ فٖ األضاػٖ الوتسؼٔ اتسبػب ػظ٘وب ثح٘ث ٗتؼصض أٍ ٗتؼسط ػلى الٌبس اجتٌبثْب ٍ إى لن ٗني إشى هي هالمْب ثل ٍ إى مبى
فْ٘ن الظغبض ٍ الوجبً٘ي ثل ال ٗجؼس شلل ٍ إى ػلن مطأّ الوالك ٍ إى مبى األحَؽ التجٌت حٌ٘ئص هغ اإلهنبى.
 متبة الظالٓ (للٌبئٌٖ٘) ،ج ،5ص:7
ًؼن الظبّط ق٘بم الس٘طٓ ػلى الظالٓ فٖ األضاػٖ الوتّسؼٔ هغ ػسم القـغ ثطػب الوبلل مق٘بم الس٘طٓ ػلى الَػَء ثبلو٘بُ ٍ األًْابض الجبضٗأ ٍ
غ٘ط الَػَء هي الشطة ٍ قؼبء الحَائج ٍ التعٍّز ثل الس٘طٓ فٖ الو٘بُ أقَى ٍ أشسّ هي الس٘طٓ فٖ األضاػٖ فإىّ الظبّط ق٘بم الس٘طٓ فٖ الو٘بُ هاغ
الؼلن ثنطأّ الوبلل ثل ال ٗؼتٌى ثوٌؼِ ططٗحب ٍ ٗرـّئَى الوبلل ثبلوٌغ.
 .5متبة الج٘غ (لإلهبم الروٌٖ٘) ،ج ،1ص:044
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هله تپزیشین ـ .
بررسی استدالل حضرت اهام

دس تشسسی والم هشحَم اهام هیگَیین :استذالل اٍّل ایطاى وِ فشهَدًذ دس فْن ػشف ٍ استىاص ػمالء،
حك تا هله دٍگاًگی داضتِ ٍ جَّشاً تا ّن تفاٍت داسًذ ،ایي والم سا فیالجولِ هیپزیشین ،9اهّا ظاّش
استذالل دٍم ایطاى لاتل تػذیك ًیست ٍ دس حمیمت ایطاى فمف ادػا وشدًذ وِ حك ،هله ؾؼیف ًیست
ٍلی استذاللی تشای آى روش ًىشدًذ ،دس حالی وِ لائلیي تِ لَل دٍم هیگَیٌذ حك ،هله ؾؼیف است .لزا
ػلی فشؼ ایيوِ تپزیشین هلىیت ػٌَاًی اضتذاد پزیش است ،هاًؼی ًذاسد حك ،هشتثِی ؾؼیفی اص هله تاضذ
ٍ هخالً اص هلىیتی وِ لاتلیت اسماـ سا داسد تؼثیش تِ حك وٌین.
تٌاتشایي ایي والم هشحَم اهام وِ هیفشهایٌذ ػالٍُ تش اضىال اٍّل ،اضىال دیگشی ّن تش لَل دٍم ٍاسد
است ،توام ًیست ٍ ایطاى فمف یه دلیل دس سدّ لَل دٍم الاهِ وشدُاًذ.
[ .3حق ،هلک و سلطنت به یک هعناست

تا سدّ ًظشیِی اٍّل وِ حك سا تِ هؼٌای سلكٌت هیداًست ٍ ّنچٌیي سدّ ًظشیِی دٍم وِ تیاى هیوشد
حك ،هشتثِای ؾؼیفِ اص هله است ،جَاب ًظشیِی سَم ّن سٍضي هیضَد].
 .4نظریهی هحقق اصفهانی ( :حق در هر جایی ،هعنای خاصی دارد)

هحمك اغفْاًی

دس تثییي حمیمت حك هیفشهایٌذ :آىچِ تِ ًظش هي أسجح است ٍ وسی سا پیذا ًىشدم

وِ غشیحاً تا آى هَافمت وشدُ تاضذ ،ایي است وِ تگَیین :حك دس ّش هَسدی اػتثاس خاغی است وِ احش

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 ػاؼ٘ابً ٍ ،ال شاسٗساً ،لاَ
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 ٗاسذل
الوبء فٖ ًْطُ ال ٗنَى هبلنبً للوب ء ثال شجْٔ ثَجِ هي الَجَُ ٍ ،لني ٗوني أى ٗقبل :إىّ لِ حقّ الح٘بظٓ ٍ ،فٖ هَضز التحج٘اط ٗبجاح حاقّ ػلاى
األضع ٍ ،ال تظ٘ط هلنبً لِ ثال ضٗت.
ٍ هي أهببل هب شمط ٗظْط :أىّ اػتجبضُ غ٘ط اػتجبض الولل ٍ ،ال ٗنَى هسبٍقبً لِ ٍ ،ال أذضّ هٌِ.
 .1تَػ٘ح ث٘شتط زض تابٍت ث٘ي حقّ ٍ هلل ذَاّس آهس.
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هخػَغی داسد ،تِ ػثاست دیگش هفَْم حك دس ّش جایی هتفاٍت تا هَسد دیگش است ـ تال تطثیِ هاًٌذ ًظش
اضؼشیَى دستاسُی ٍجَد 9ـ هخالً حك التولیة یؼٌی اػتثاس ٍالیت تشای هتَلّی وِ تشاساس آى دس ٍلف تػشّف
وٌذ ،حك النظارة یؼٌی اػتثاس وَى الطخع ًاظشاً ،حك الرهانة یؼٌی اػتثاس وَى الؼیي وثیقةً وِ ضخع
هیتَاًذ تشاساس آى ،ػٌذ االهتٌاع استیفاء دیي وٌذ ٍ  ...وِ دس ایي هَاسد ایي اػتثاسات تا یىذیگش هتفاٍت ٍ
هتثایي ّستٌذ ٍ اؾافِی حك تِ ایي اػتثاسات ،اؾافِی تیاًیِ است [الثتِ دس هخل حك تحجیش یؼٌی حك
هسثّة اص تحجیش ٍ ،اػتثاس خاظّ دس هَسد آى یؼٌی ایيوِ تحجیش وٌٌذُ أٍلی تِ تولّه أسؼ ًسثت تِ غیش
خَدش است ٍ ًیض حك اختػاظ دس خوش هتّخز تشای تخلیلّ ،واى اػتثاس اختػاظ خوش تِ ضخػی وِ
لثالً هاله تَدُ است].
سپس هحمك اغفْاًی هیفشهایذ :تلِ ،ضاسع دس تؼؿی هَاسد حك هاًٌذ حك ضفؼِ ،حك خیاس ٍ  ...اػتثاس
سلكٌت ّن وشدُ است؛ یؼٌی اػتثاس حك دس ایي هَاسد ػیي اػتثاس سلكٌت است .تٌاتشایي حك دس ّش هَسدی،
اػتثاسی هتثایي تا هَسد دیگش است ًِ ایيوِ هجؼَل ٍاحذی تاضذ وِ هطتشن تیي هَاسد است.
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 .1اشبػطُ قبئل ّستٌس ٍجَز زض ّط هَضزٕ ثِ هؼٌبٕ آى هبّ٘تٖ اسح مِ هَجَز شسُ اسح؛ هبالً ٍجَز زض اًسبى ٗؼٌٖ ّوبى اًسبىٍ ،جَز
زض فطس ٗؼٌٖ ّوبى فطس ٍ . ...
 هَسَػٔ هظـلحبت فرط السٗي الطاظى ،ص:734
شّت أثَ الحسي األشؼطٕ ٍ أثَ الحس٘ي الجظطٕ إلى أىّ ٍجَز مل شٖء ًاس هبّّ٘تِ ٍ ،شّت مب٘ط هي الوتنلّو٘ي ٍ جوَْض الحنوبء إلى أىّ
ٍجَز الشٖء ٍطف هغبٗط لوبّّ٘تِ.
 مشف الوطاز فٖ شطح تجطٗس االػتقبز ،ص:50
ٍ اػلن أى الٌبس اذتلاَا فٖ أى الَجَز ّل َّ ًاس الوبّ٘ٔ أٍ ظائس ػلْ٘ب فقبل أثَ الحساي األشاؼطٕ ٍ أثاَ الحسا٘ي الجظاطٕ ٍ جوبػأ
تجؼَّوب أى ٍجَز مل هبّ٘ٔ ًاس تلل الوبّ٘ٔ.
 .5حبش٘ٔ متبة الونبست (لألطاْبًٖ) ،ج ،1ص:54
الصٕ ٗتطجح فٖ ًظطٕ ٍ -لن أقف ػلى هَافق ططٗحب -أىّ الحق فٖ مل هَضز اػتجبض ذبص لِ أثط هرظَص ،فاٖ هبل حق الَالٗٔ ٍ حاق
الَطبٗٔ ٍ حق التَل٘ٔ ٍ حق الٌظبضٓ ل٘س االػتجبض الوجؼَل إلّب اػتجبض ٍالٗٔ األة ٍ الجس ٍ الحبمن ٍ ،اػتجبض مَى الشرض ًبئجب فٖ التظطف ػاي
الوَطى ٍ ،اػتجبض مَى الشرض هتَل٘ب ٍ ًبظطا ،فإػبفٔ الحق إلى ّصُ االػتجبضات ث٘بً٘ٔ.
ثل حق الطّبًٔ أٗؼب مصلل ،فإًِّ ل٘س إلّب اػتجبض مَى الؼ٘ي ٍث٘قٔ أٍ هحجَسٔ ػلى السٗي ٍ ،أثطُ جَاظ است٘ابء السٗي هٌِ ٍ ،أهّاب هبال حاق
التحج٘ط فَْ حق هسجت ػي التحج٘ط ٍ ،االػتجبض الوَجَز فٖ هَضزُ هجطز مًَِ أٍلى ثبألضع هي غ٘طُ فٖ تولنْب ثإح٘بئْاب ،فاال ٗجاَظ لغ٘اطُ
هعاحوتِ ٍ ،هبل حق االذتظبص فٖ الروط الوترص للترل٘ل ًاس اػتجبض اذتظبطِ ثِ لسجق هلنِ لِ ف٘ولنِ ثترل٘لِ ال هجطز جاَاظ ترل٘لاِ ،أٍ
جَاظ تولنِ ثترل٘لِ.
ًؼن فٖ هبل حق الشاؼٔ ٍ حق الر٘بض ٍ الحق الوسجت ػي الجٌبٗٔ ال ثأس ثأى ٗنَى ثوؼٌى اػتجبض السلـٌٔ ػلى ػن حظٔ الشاطٗل ثجاصل
هبل البوي للوشتطٕ ٍ ،اػتجبض السلـٌٔ ػلى الاسد ٍ ،اػتجبض السلـٌٔ ػلى االستطقبق هبال ٍ ،ثق٘ٔ النالم فٖ الطسبلٔ الوؼوَلٔ فٖ تحق٘ق الحق.
3

هناقشه در کالم هحقق اصفهانی

دس سدّ والم هحمك اغفْاًی هیگَیین :اگش همػَدتاى ایي است وِ حك هطتشن لفظی هحؽ است تِ
ایي هؼٌا وِ هفَْم هطتشوی دس تیي هَاسد حك ٍجَد ًذاسد ـ هاًٌذ ٍجَد دس ًظش اضؼشی ـ ایي والم لاتل
پزیشش ًیست؛ صیشا ّواىقَس وِ تیاى وشدین هالن دس هفاّین اػتثاسی ،فْن ػشف ٍ استىاصات ػمالء است
ٍ فْن ػشف ٍ استىاص ػمالء ایي است وِ دس توام هَاسد اقالق حك ،هؼٌای هطتشوی ٍجَد داسد ،الثتِ ایي
هَاسد تا ّن هویضاتی ّن داسًذٍ ،لی ایي هویضات تاػج تثایي تیي هَاسد حك ًویضَد ،ووا ایيوِ هفاّیوی
هاًٌذ اًساى ،فشس ٍ غٌن وِ دس جٌس حیَاًیت هطتشن ّستٌذّ ،ش وذام فػل ٍ هویضاتی داسًذ وِ غیش اص
دیگشی است ٍ آىّا سا اص یىذیگش هتوایض هیوٌذ .تِ ػثاست دیگش حك ،هفَْهی است تِ هٌضلِی جٌس ـ
الثتِ ًویگَیین خَد جٌس تا اضىال ضَد ایيّا اػتثاسی ّستٌذ ـ وِ هطتشن دس تیي توام هَاسد استؼوال
حك است ٍ ّش حمی فػل جذاگاًِای اص حك دیگش داسد وِ ایي حمَق سا اص یىذیگش هتوایض هیوٌذ .تٌاتشایي
ظاّش والم هحمك اغفْاًی

وِ ایي همذاس اضتشان هفَْهی سا اًىاس هیوٌذ ،خالف فْن ػشف ٍ استىاص

 ضسبلٔ فٖ تحق٘ق الحق ٍ الحنن ،ص:00
ٍ ٗوني أى ٗقبل ٍ -:إى لن أجس هي ٍافق ػلِ٘ ططٗحب -أىّ الحق هظساقب فٖ مل هَضز اػتجبض هرظَص لِ آثبض ذبطٔ ،فحق الَالٗٔ لا٘س
إلّب اػتجبض ٍالٗٔ الحبمن ٍ األة ٍ الجس ٍ ،هي أحنبم ًاس ّصا االػتجبض جَاظ تظطّفِ فٖ هبل الوَلّى ػلِ٘ تنل٘اب ٍ ٍػؼب ٍ ،ال حبجٔ إلى اػتجابض
آذط ،فإػبفٔ الحق إلى الَالٗٔ ث٘بً٘ٔ ٍ ،مصلل حق التَل٘ٔ ٍ حق الٌظبضٓ ،ثل مصلل حق الطّبًٔ ،فإًِ ل٘س إلّب اػتجبض مَى الؼ٘ي ٍث٘قٔ شاطػبٍ ،
أثطُ جَاظ االست٘ابء ثج٘ ؼِ ػٌس االهتٌبع ػي الَفبء ٍ ،حق التحج٘ط إٔ الوسجت ػٌِ ل٘س إلّب اػتجبض مًَِ أٍلى ثبألضع هي زٍى لعٍم اػتجبض آذاط،
ٍ حق االذتظبص فٖ الروط ل٘س إلّب ًاس اػتجبض مًَِ أٍلى ثبألضع هي زٍى لعٍم اػتجبض آذط ٍ ،حق االذتظبص فٖ الروط لا٘س إلّاب ًااس
اػتجبض اذتظبطِ ثِ فٖ قجبل اٙذط ،هي زٍى اػتجبض هلل أٍ سلـٌٔ لِ ٍ ،أثط األٍلَٗٔ ٍ االذتظبص ػسم جَاظ هعاحؤ الغ٘ط لِ.
ًؼن ال ثأس ثوب سبػس ػلِ٘ السل٘ل هي اػتجبض السلـٌٔ فِ٘ محق القظبص ،ح٘ث قبل ػع هي قبئل فَمَدِ جَعَلْىا لًَِلِيٍِِّ سُلْطاوا ٍ مصا لَ لن ٗني
ٌّبك هؼٌى اػتجبضٕ هٌبست ل لوقبم موب فٖ حق الشاؼٔ ،فإًِّ ل٘س إلّب السلـٌٔ ػلى ػن حظٔ الشطٗل إلى حظتِ ثتولّنِ ػلِ٘ قْطا ،فإىّ الشااغ
َّ الؼن ٍ ،الشاؼٔ -مبللقؤ -مَى الشٖ ء هشاَػب ،إٔ هؼوَهب إلى هلنِ ٍ ،ال هؼٌى الػتجبض ًاس الشاؼٔ ٍ ،إلّب مبى هؼٌبُ اػتجبض هلن٘أ حظأ
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 قآَ اػتجابض
مًَِ هطجحب إٔ فبسرب أٍ هوؼ٘ب ،هغ أًِّ ال فسد ٍ ال إهؼبء ثوجطز جؼل الحقً ،ؼن ل٘س حق الر٘بض هلل الاساد ٍ اإلهؼابء هؼاب ٍ إلّاب ًااص
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 ثجَت لِ حتى ٗتقَم ثِ الولل ٍ السلـٌٔ ،ثل الولل أٍ السلـٌٔ ٗتؼلق ثتطج٘ح أحس األهطٗي ػلى اٙذط ،فابلوقَّم الػتجابض الولال أٍ
السلـٌٔ أهط ٍاحس ٍ َّ تطج٘حِ ألحس األهطٗي.
ٍ ٗوني أى ٗقبل :ثأىّ الوؼٌى االػتجبضٕ الوؼقَل ٌّب ثح٘ث ٌٗبست الر٘بض جؼلِ هاَػب ،فبػتجبض مًَِ هاَّػب ٗتطتات ػل٘اِ جاَاظ الاساد ٍ
اإلهؼبء تنل٘اب ٍ ٍػؼب هي زٍى لعٍم اػتجبض آذط.
4

ػمالء است.
 .5نظریهی سید خویی ( :حق به هعنای حکن)

هشحَم سیذ خَیی

دس هػثاح الفماِّ 9هیفشهایذ :حمیمت حك ٍ حىن ٍاحذ است ٍ حك چیضی جض

حىن ًیست ٍ فمف ایي دٍ اص حیج آحاس هتفاٍت ّستٌذ ٍ اغكالحاً حىنّایی وِ لاتلیت اسماـ سا داسد اص
آى تؼثیش تِ حك هیوٌین .ایطاى هیفشهایٌذ:

«ال يىبغي السيب في أن الحىم ي الحك متحدان حميمة ،ألن لًامُا باالعتباز الصسف»

2

ّ .1وبىؿَض مِ زض هقسهِٕ ثحث ث٘غ ث٘بى مطزٗن ،س٘س ذَئٖ سِ تقطٗط زاضًس مِ ظبّطاً فقؾ هظجبح الاقبِّ زض ظهبى ح٘بت اٗشبى ثِ ؿاَض
مبهل ٍ ثب ًظبضت اٗشبى چبح شسُ اسح ٍ ثبقٖ تقطٗطات ،ثرشٖ اظ آى ثؼس اظ ظهبى ح٘بت اٗشبى ثِ چبح ضس٘سُ اسح.
 .5هظجبح الاقبّٔ ،ج ،5ص:02
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.
 .5التنل٘اٖ غ٘ط اإللعاهٖ .مبلوستحجبت ٍ الونطٍّبت ٍ الوجبحبت.
 .3الَػؼٖ اللعٍهٖ الصٕ ٗقجل االًاسبخ .مبلج٘غ ٍ اإلجبضٓ ٍ الظلح ٍ ًحَّب ،فإًْب ٍ إى مبًح الظهٔ فٖ ًاسْب ٍ .لنٌْب تٌاسد ثبإلقبلٔ ٍ ًحَّب.
 .0الَػؼٖ اللعٍهٖ الصٕ ال ٗقجل االًاسبخ ،مبلعٍاج ،فإًِ ال ٌٗاسد إال فٖ هَاضز ذبطٔ.
 .2الَػؼٖ التطذ٘ظٖ الصٕ ٗقجل االسقبؽ ،محق الشاؼٔ ٍ حق الر٘بض ،فلظبحت الحق أى ٗطفغ ٗسُ ػي حقِ ٍ ٗسقـِ.
 .6الَػؼٖ التطذ٘ظٖ الصٕ ال ٗقجل االسقبؽ ،مبلجَاظ فٖ الْجٔ ،فإًِ حنن هجؼَل للشبضع ٍ .ال ٗطتاغ ثبإلسقبؽ.
ٍ ّصُ األهَض االػتجبضٗٔ ٍ إى اذتلاح هي ح٘ث اٙثبض اذتالفب ٍاػحب ٍ ،لنٌْب تشتطك فٖ أى قَاهْب ثبالػتجابض الوحاغ ٍ إشى فاال ٍجاِ
لتقس٘ن الوجؼَل الشطػٖ أٍ الؼقالئٖ إلى الحق ٍ الحنن لنٖ ًحتبج إلى ث٘بى الابضق ثٌْ٘وب .ثل ملْب حنن شطػٖ ،أٍ ػقالئٖ قس اػتجاط لوظابلح
ذبطٔ .ثٌبء ػلى هسلل الؼسل٘ٔ هي تجؼ٘ٔ األحنبم للوالمبت الَاقؼ٘ٔ.
ًؼن ترتلف ّصُ األحنبم فٖ األثط -موب أشطًب إلِ٘ قطٗجب -اذتالفب ظبّطا .فجؼؼْب ٗقجل االسقبؽ ٍ .ثؼؼْب ال ٗقجلِ ٍ السط فٖ ّصا االذاتالف
َّ أى ظهبم تلل األهَض ث٘س الشبضع حسٍثب ٍ ثقبء فقس ٗحنن ثجقبئِ ،موب حنن ثحسٍثِ ٍ ،قس ٗحنان ثبضتابػاِ ٍ لاَ مابى شلال ثبذت٘ابض أحاس
الوتؼبهل٘ي أٍ ملْ٘وبً .ؼن الوتجغ فٖ شلل -فٖ هقبم اإلثجبت َّ -األزلٔ الشطػ٘ٔ.
ٍ ػلى الجولٔ :إى الجَاظ ٍ اللعٍم الَػؼ٘٘ي .مبلجَاظ ٍ اللعٍم التنل٘ا٘٘ي ،فبى جو٘ؼْب هي األحنبم الشطػ٘ٔ ٍ ال تابٍت فٖ هبّ٘تْب ٍ شٍاتْب
ٍ إى اذتلاح آثبضّب .فبػـف ًظطك ّل تطى فبضقب ث٘ي جَاظ قتل الوشطك -الصٕ ٗسوى حنوب شطػ٘ب ٍ -ث٘ي سلـٌٔ ٍلٖ السم ػلى قتل القبتل
الصٕ ٗسوى حقب شطػ٘ب ،لقجَلِ االسقبؽ .ثن أضجغ الجظط مطت٘ي ّل تطى فبضقب ث٘ي حق الحؼابًٔ ٍ األثآَ ٍ ،الَالٗأ ٍ أشاجبّْب هواب ال ٗقجال
االسقبؽ ٍ ،ث٘ي حق الشاؼٔ ٍ حق الر٘بض القبثل٘ي لإلسقبؽ ،فبفْن ٍ اغتٌن . ...
ًؼن ال هبًغ هي ترظ٘ض إ ؿالق الحق اطـالحب ثـبئأ هي األحنبم ّٖ ٍ :التٖ تقجل اإلسقبؽ ،إش ال هشبحٔ فٖ االطـالح ٍ .أظاي ٍ -إى
مبى 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 البجَت ٍ .لصا ٗظح إؿالقِ ػلى مل أهط هتقطض فٖ ٍػبئِ الوٌبسات لاِ،
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شکی نیست در اینکه حقیقت حکم و حق واحد است؛ زیرا قوام هر دو به اعتبار صرف است.

سیذ خَئی دس تَؾیح والم خَد ،هجؼَالت ضشػیِ سا تِ ضص لسن تمسین هیوٌذ وِ ػثاستٌذ اص:
 .9هجؼَل تىلیفی الضاهی هاًٌذ ٍاجثات ٍ هحشهات.
 .2هجؼَل تىلیفی غیش الضاهی هاًٌذ هستحثات ،هىشٍّات ٍ هثاحات.
 .3هجؼَل ٍؾؼی لضٍهی وِ تِ سثة الالِ ٍ ًحَ آى لاتل اًفساخ است ،هاًٌذ تیغ ،اجاسُ ،غلح ٍ . ...
 .4هجؼَل ٍؾؼی لضٍهی وِ لاتل اًفساخ ًیست هگش دس هَاسد ًادس ،هاًٌذ ًىاح.
 .5هجؼَل ٍؾؼی تشخیػی وِ لاتل اسماـ است هاًٌذ حك ضفؼِ ٍ حك خیاس.
 .6هجؼَل ٍؾؼی تشخیػی وِ لاتل اسماـ ًیست ،هخل جَاص دس ّثِ وِ اگش ّثِی غیش هؼَؾِ تاضذ ٍ
ػیي آى تالی تاضذ ،هتْة تشخیع دس سجَع داسد ،اهّا ًویتَاًذ آى سا اسماـ وٌذ.
سیذ خَیی تؼذ اص تمسینتٌذی هجؼَالت ضشػیِ ،دس تثییي استذالل خَد هیفشهایذ:

ي َرٌ األمًز االعتبازية ي إن اختلفت مه حيث اثاثاز اختافثا يا،ثحا ،ي لىىُثا
تشتسن في أن لًامُا باالعتباز المحض ي إذن فا يجٍ لتمسثيم المععثًا الشثسعي أي
العمائي إلى الحك ي الحىم لىي وحتاج إلى بيان الفازق بيىُما .بل ولُا حىثم رثسعي،
أي عمائي لد اعتبس لمصالح خاصثة .بىثاع علثى مسثله العدليثة مثه تبعيثة األحىثا
للماوات الًالعية.
ّش چٌذ ایي اهَس اػتثاسیِ اص حیج آحاس اختالف ٍالؼی داسًذ ،اهّا اضتشان ایي هجؼَالت دس ایي است وِ
لَام ّوِی آىّا تِ اػتثاس هحؽ است ،تٌاتشایي چَى ّوِی ایي هجؼَالت اػتثاسی ّستٌذ ،پس هؼٌا ًذاسد
وِ هجؼَل ضشػی یا ػمالئی سا تِ حك ٍ حىن تمسین وٌین سپس دس همام تیاى فاسق تیي آىّا تاضین ،تلىِ
توام ایي هَاسد ،حىن ضشػی یا ػمالئی ّستٌذ وِ ـ تٌاتش هسله ػذلیِ وِ احىام تاتغ هالوات ٍالؼیِ است ـ
تشای هػالح خاغی اػتثاس ضذُاًذ.
سَاء أ مبى تقطضا تنٌَٗ٘ب أم مبى اػتجبضٗب َّ ٍ .ثْصا الوؼٌى قس استؼول فٖ ػسٓ هَاضز هي النتبة الؼعٗع ٍ هي ٌّب ٗظح إؿالق ملؤ (الحق) ػلى
الرجط الظبزق ،لبجَت هؼوًَِ فٖ الَاقغ.
ٍ لْصا أٗؼب ٗـلق الحق -ثقَل هـلق -ػلى اللِّ تؼبلى ،لجـالى غ٘طُ فٖ جٌجِ سجحبًِ  ٍ ...إشى فواَْم الحق ٗؼن جو٘غ الوجؼَالت الشطػ٘ٔ.
ثل جو٘غ األهَض الببثتٔ فٖ إٔ طقغ هي األطقبع ،فال ٍجِ لترظ٘ظِ ثبألحنبم فؼال ػي ترظ٘ظِ ثحظٔ ذبطٔ هٌْب.
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ضایذ لَیتشیي استذالل سیذ خَیی دس احثات اتحاد حك ٍ حىن ایي تاضذ وِ هیفشهایٌذ:
ّواىقَس وِ گفتین ّیچ فشلی تیي حك ٍ حىن ضشػی هگش اص لحال آحاس ٍجَد ًذاسد ،هخالً جَاص لتل
هطشن وِ اص احىام ضشػیِ است ٍ سلكٌت ٍلیّ دم تش لػاظ لاتل وِ اص حمَق ضشػی است ـ ٍ هستفاد اص
آیِی ضشیفِی يَ مَهْ لُتِلَ مَظْلًُماً فَمَدِ جَعَلْىَا لًَِلِيٍِِّ سُلْطَاواً  9ـ تا ّن تفاٍتی ًذاسًذ اال اص ایي جْت وِ حك
لاتلیت اسماـ سا داسدّ .نچٌیي تیي حك حؿاًت ،حك أتَت ،حك ٍالیت ٍ دیگش حمَلی وِ لاتلیت اسماـ
سا ًذاسًذ ٍ تیي حك ضفؼِ ٍ حك خیاس وِ لاتلیت اسماـ سا داسًذّ ،یچ تفاٍتی ٍجَد ًذاسد.
ػلّت اختالف آحاس حمَق ٍ احىام ضشػیِ دس ایي است وِ چَى ایي اهَس اػتثاسی ّستٌذ ،صهام آىّا
حذٍحاً ٍ تماءاً تِ یذ ضاسع است ٍ ،تارةً ضاسع ّواىقَس وِ حىن تِ حذٍث هیوٌذ ،حىن تِ تماء ّن هیوٌذ
ٍ گاّی حىن تِ استفاع آى هیوٌذّ ،شچٌذ استفاع ٍ سمَـ آى تِ اختیاس احذ هتؼاهلیي ٍ یا ّش دٍی آىّا
تاضذ.
جَاد احوذی

 .1سَضُٕ إسطاء ،إِٓٗ:33
يَ الَ تَمْتُلًُا الىَّفْسَ الَّتِي حَسَّ َ اللٍَُّ إِالَّ بِالْحَكِّ يَ مَهْ لُتِلَ مَظْلًُماً فَمَدِ جَعَلْىَا لًَِلِيٍِِّ سُلْطَاواً فَاَ يُسِسِفِ فِي الْمَتْلِ إِوٍَُّ وَانَ مَىْصًُزاً
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