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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9393-94
جلسِی تیست ٍ ضطن؛ یهضٌثِ 9393/8/55
ضمان مقبوض به عقد فاسد
هسألِی ظواى همثَض تِ عمذ فاسذ اص هْنتشیي هسائلی است وِ دس هىاسة هؽشح ضذُ ٍ تشخی اص
هؽالة پیشاهَى آى اص هسائل هَسد اتتالء سٍص است وِ داسای اّویت هعاعف تَدُ ٍ دس عیي حال پیچیذُ ٍ
هطىل است.
ضیخ

هیفشهایذ:

لَ قثض ها اتتاعِ تالعقذ الفاسذ لن ٗولنِ ٍ ،ماى هضوًَاً علِ٘.

1

آىچِ سا وِ هتثایعیي تا عمذ فاسذ أخز هیوٌٌذ هاله ًویضًَذ؛ هثالً دس تیعی وِ تایع هیگَیذ «تعتل
متاتٖ تقلول» اگش عمذ تِ خاؼش هعلَم ًثَدى خصَصیات وتاب ـ وِ هثالً داسای چٌذ صفحِ تَدُ ٍ چمذس
اسصش داسد ـ غشسی تَدُ ٍ تاؼل تاضذّ ،یچ یه اص تایع ٍ هطتشی ،ثوي ٍ هثیعی سا وِ اص ؼشف هماتل أخز
وشدُاًذ هاله ًویضًَذ؛ چشاوِ علی الفشض تیع هحمك ًطذُ ٍ اًطاء ؼشفیي رات اثش ًیست ٍ دس ًتیجِ هثیع
ّنچٌاى دس هله تایع ٍ ثوي دس هله هطتشی تالی هاًذُ است .تٌاتشایي تصشّف تایع دس ثوي ٍ تصشّف
هطتشی دس هثوي ،تصشّف دس هله غیش تَدُ ٍ حشام است؛ یعٌی ّواى حشهت لثل اص إًطاء ،تعذ اص إًطاء ًیض
اداهِ داسد.
ایي حىن تِ حشهت تصشف دس صَستی وِ ؼشفیي ٌّگام عمذ ،علن تِ فساد هعاهلِ ًذاضتِ تاضٌذ ٍاظح
 .1وتبة الوىبست ،د ،3ص.181
1

تَدُ ٍ ظاّشاً وسی دس آى هٌالطِ ًىشدُ است .اهّا حىن تععی اص صَس هطىل است؛ هثالً دس صَستی وِ
هتثایعیي تا علنِ تِ فسادِ عمذ ،لثط ٍ الثاض وشدُ تاضٌذ ،حىن تِ حشهت تصشِف ّش یه ،هَسد اضىال
تععی 9لشاس گشفتِ وِ إى ضاء اهلل تعذاً تِ آى خَاّین پشداختٍ .لی دس ایيوِ هأخَر تِ عمذ فاسذ ،هله آخز
ًویضَد وسی ضثِْ ًىشدُ است إال ضثِْی ظعیفی وِ لاتل اعتٌاء ًیست.
ضیخ

هیفشهایذ :هأخَر تِ عمذ فاسذ ،عالٍُ تش آىوِ هله آخز ًطذُ ،مضمون ًیض هیتاضذ؛ یعٌی اگش

آخز اتالف وٌذ یا دس یذ ٍی تلف ضَد ظاهي است؛ هثالً دس ّواى هثال تیع وتاب وِ عمذ غشسی تَدُ ٍ
فاسذ است ،اگش وتاب دس دست هطتشی تا آفت سواٍی ـ هثل صلضلِ ،صاعمِ ٍ  ...ـ ّن اص تیي تشٍد ،ظاهي
است ٍ تایذ اص عْذُی خساست آى تشآیذ.
ادعای اجماع در کلمات فقهاء بز ضمان مقبوض به عقد فاسد

هشحَم ضیخ هیفشهایذ[ :5ظواى همثَض تِ عمذ فاسذ ،هعشٍف تیي أصحاب است] ٍ ضیخ ؼَسی

دس

تاب سّي ٍ ًیض تاب تیع اص وتاب هثسَغ 3ادعای اجواع تش ظاهي تَدى آخز وشدُ است .واضف الغؽاء
 .1حبش٘ٔ الوىبست (لل٘صدٕ) ،د ،1ص:95
ألَل ٌٗ ٟجغٖ اٝشىبل فٖ هدم رَاش التظسّف فِ٘ هن رْل الدافن ٍ أهّب هن هلوِ ف٘وىي اٝشىبل فِ٘ ٍ ئى وبى ثبل٘ب هل ٢هلىِ ٍ ذلكه لكٞذى
فِ٘ فٖ ػوي التول٘ه ٍ دهَ ١أى اٝذى همّ٘د ثبلولىّ٘ٔ ٍ ّٖ غ٘س حبطلٔ هدفَهٔ ثأى الم٘د ل٘س ئلّب الولىّ٘كٔ فكٖ اهتجكبز الجكب ن ٍ ّكٖ حبطكلٔ ئذ
الوفسٍع أًِ أًشأّب ٍ ثٌ ٢هل ٢وَى الوشتسٕ هبلىب ٍ لد لجل َّ أٗؼب ًون لَ وبى همّ٘دا ثبلولىّ٘ٔ الشسه٘ٔ طح دهَ ١هدم حظَل الم٘د لىٌكِ لك٘س
ورله ٍ الحبطل أىّ الوم٘د ثم٘د حبطل ٗىَى وبلوـلك ٍ اٝذى فٖ هب ًحي فِ٘ ورله فاى ل٘دُ الولى٘ٔ الَالو٘ٔ ثحست اهتجبز الوتجبٗو٘ي ٍ الوفسٍع
ثٌبؤّوب هلْ٘ب ثحست ئًشب ْوب.
 .2وتبة الوىبست ،د ،3ص:181
أهّب هدم الوله؛ ف ًِٜهمتؼ ٢فسع الفسبد.
ٍ أهّب الؼوبى ثووٌ ٢وَى تلفِ هلِ٘ ٍ َّ أحد اُٛهَز الوتفسّهٔ هل ٢المجغ ثبلومد الفبسد فَْ الووسٍف ٍ ،ادّه ٢الشك٘ فكٖ ثكبة الكسّي ٍ ،فكٖ
هَػن هي الج٘ن :اٝروبم هلِ٘ طسٗحبً ٍ ،تجوِ فٖ ذله فمِ٘ هظسُ فٖ شسح المَاهد.
ٍ فٖ السسا س :أىّ الج٘ن الفبسد ٗزسٕ هٌد الوحظّل٘ي هزس ١الغظت فٖ الؼوبى ٍ ،فٖ هَػنٍ آخس ًسجِ ئل ٢أطحبثٌب.
 .3الوجسَؽ فٖ فمِ اٝهبه٘ٔ ،د ،2ص:214
ئذا زّي زرل هٌد غ٘سُ ش٘ئب ثدٗي ئل ٢شْس هل ٢أًِ ئى لن ٗمجغ ئل ٢هحلِ وبى ث٘وب هٌِ ثبلدٗي الرٕ هلِ٘ لن ٗظح السّي ٍ  ٟالج٘ن ئروبهب ٛى
السّي هَلت ٍ الج٘ن هتولك ثصهبى هستمجل فاى ّله ّرا الشٖء فٖ ٗدُ فٖ الشْس لن ٗىي هؼوًَب هلِ٘ ٛى طح٘ح السّي غ٘س هؼوَى هل٘كِ فى٘ك
فبسدُ ٍ ثود اٛرل فَْ هؼوَى هلِ٘  ًِٛفٖ ٗدُ ثج٘ن فبسد ٍ ،الج٘ن الظح٘ح ٍ الفبسد هؼوَى هلِ٘ ئروبهب.
ّ وبى ،ص:151
فاذا حجت أى الج٘ن فبسد ًلس فاى وبى الوج٘ن لب وب أخرُ هبلىِ ٍ َّ الجب ن اٍٛل سَاء ٍردُ فٖ ٗد الوشتسٕ اٍٛل أٍ الوشتسٕ الخبًٖ ًٛكِ هلىكِ
 ٟحك لغ٘سُ فِ٘ ٍ ئى وبى تبلفب وبى لِ أى ٗـبلت ثم٘وتِ ول ٍاحد هٌْوب ٛى اٍٛل لن ٗجسء ثتسل٘وِ ئل ٢الخبًٖ  ًِٛسلوِ ثغ٘س ئذى طبحجِ ٍ الوشكتسٕ
2

ًیض دس ضشح لَاعذ 9اص ضیخ ؼَسی
ادسیس

تثعیت وشدُ ٍ ادعای اجواع تش ظواى وشدُ است .جٌاب اتي

ًیض دس سشائش 2تیع فاسذ سا جاسی هجشای غصة دس ًضد هحصّلیي (یعٌی فمْای ضیعِ وِ تحصیل

حك هیوٌٌذ) هیداًذ تِ ایي هعٌا وِ ّن تصشّف دس آى حشام است ٍ ّن دس صَست تلف ،آخز ّواًٌذ
غاصة ظاهي است ٍ دس تخص دیگشی اص سشائش 3ایي هؽلة سا تِ «اصحابنا» ًسثت هیدّذ.
عالٍُ تش ایي أعالم ،ضْیذ ثاًی

دس تاب غصة هساله ،4ادعای اتفاق تش هعوَى تَدى هأخَر تِ عمذِ

فاسذ وشدُ است .هشحَم سثضٍاسی ّن دس کفایة االحىام 5ایي هؽلة سا تأییذ وشدُ وِ هعوَى تَدى هأخَرِ
تِ عمذ فاسذ ،اص لؽعیات ولوات اصحاب است.
تٌاتشایي هعلَم هیضَد ایي هسألِ ،اص هسائل هْوی است وِ سیطِ دس ولوات اصحاب داسد.
الخبًٖ لجؼِ هؼوَى ثبٝروبم فاذا حجت ذله فاًِ ٗزت هلِ٘ أوخس هب وبًت ل٘وتِ.
 .1شسح الش٘ روفس هل ٢لَاهد الو٠هٔ اثي الوـْس ،ص:143
(فلَ لجغ) الجب ن الخوي أٍ (الوشتسٕ) الوخوي أٍ غ٘سّوب غ٘سّوب فٖ ولّ همد ثٌٖ هل ٢الؼوبى وبى المكبثغ هٌْوكب لبثؼكبً (ثبلومكد الفبسكد ٍ لكن
ٗوله) ثلفق ٍ َّ كبّس ٍ  ٟفول ٛى الومظَد غ٘سُ ٍ الومَد تتجن المظَد ٍ لن ٗستجح ورله ثوخل ذله (ٍ ػوي) ول هكي الوَػك٘ي لبثؼكِ للجٌكبء
هل ٢التؼو٘ي فِ٘ ثَرَد المبثل ٍ الومبثل شسهبً ٍ هسفبً لإلجواع الوحصل فؼلًب هي الوٌمَل الووتؼكد ثبلشكْسٓ الوستف٘ؼكٔ تحظك٘لًب ٍ ًملًكب ٍ لل جكس
الوستف٘غ الوزون هل ٢هؼوًَِ هي لَلِ (م)( ( :هل ٢ال٘د هب أخرت حت ٢تإدٕ)).
 .2السسا س الحبٍٕ لتحسٗس الفتبٍ ،١د ،2ص:285
ٍ الرٕ تمتؼِ٘ أطَل الورّت ،أىّ الشٖء الوج٘ن ،ئى وبى لِ هخل ،فولِ٘ هخلِ ٟ ،ل٘وتِ ٍ ،ئى أهَش الوخل ،فولِ٘ حوي الوخلَٗ ،م اٝهَاش ٍ ،ئى وكبى
الوج٘ن هوّب  ٟهخل لِ ،فاًِّ ٗزت هلِ٘ ل٘وتِ ،أوخس هب وبًت ئلَٗ ٢م الْ٠نٛ ،ىّ ّرا ث٘ن فبسد ٍ ،الث٘ع الفاسذ عٌذ الوحصّل٘يٗ ،جشٕ هجرش الصصرة،
فٖ الضواى.
ّ .3وبى ،ص:326
هت ٢اثتبم ث٘وب فبسدا ،فْله الوج٘ن فٖ ٗدُ ،أٍ حدث فِ٘ فسبد ،وبى ػبهٌب لم٘وتِ ،أوخس هب وبًت ئلَٗ ٢م التل ٍ الْ٠نٛ ٍ ،زش هكب ًمكض هكي
ل٘وتِ ثفسبدُ ًِّٛ ،ثبق هل ٢هله طبحجِ ،هب اًتمل هٌِ ،فَْ عٌذ أصحاتٌا توٌزلٔ الشٖء الوصصَب ،ئ ٟفٖ ازتفبم اٝحن ثاهسبوِ.
 .4هسبله اٛفْبم ئل ٢تٌم٘ح شسا ن اٝس٠م ،د ،12ص:174
[ٍ هي اٛسجبة :المجغ ثبلومد الفبسد ٍ ،المجغ ثبلسَم ،فاى المبثغ ٗؼوي ٍ .ورا است٘فبء الوٌفؤ ثبٝربزٓ الفبسدٓ سجت لؼوبى أرسٓ الوخل]
لَلِ ٍ« :هي اٛسجبة المجغ  ..ئل » ّرُ الخ٠حٔ هي رولٔ اٛسجبة الوَرجٔ للؼوبى ثغ٘س الغظت ٍ .الحىن فٖ اٍٛل هٌْب هَضع ٍفاق ،لووكَم:
«هل ٢ال٘د هب أخرت حت ٢تإدّٕ»ٛ ٍ .ى ولّ همد ٗؼوي ثظح٘حِ ٗؼوي ثفبسدُ ٍ .الوساد ثبلومد ٌّب همد الج٘ن ٍ ًحَُ هكي الومكَد ال٠شهكٔ الوَرجكٔ
ًٟتمبل الؼوبى ئل ٢المبثغ ٟ ،هـلك الومد ،فاى هٌِ هب ٗ ٟؼوي ثظح٘حِ -وبلمساع ٍ الَوبلٔ ٍ الَدٗؤ -فٗ ٠ؼوي ثفبسدُ.
 .5وفبٗٔ اٛحىبم ،د ،2ص:653
السبثؤ هشسٓٗ ٟ :وله الوشتسٕ هب ٗمجؼِ ثبلج٘ن الفبسد ًٟتفبء اٛسجبة الومتؼ٘ٔ للوله ٍ .الوقطَع تِ فٖ مالم األصحاب أًِّ هؼكوَى هل٘كِ،
لووَم :هل ٢ال٘د هب أخرت حتّ ٢تإدّٕ ٍ للمبهدٓ الوشَْزٓ أىّ هب وبى هؼوًَبً ثظح٘حِ ٗؼوي ثفبسدُ ٍ .الج٘ن لَ طكحّ اًتمكل ػكوبًِ ئلك ٢الوشكتسٕ
ثووٌ ٢وَى تلفِ هي هبلِ ،ف٘ىَى فٖ فبسدُ ورله ٍ .فٖ التول٘ل٘ي تأهّل ٍ ،ئى لن ٗخجت ئروبم فِ٘ وبى للتأهّل فِ٘ هزبل.
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قاعدهی «ما یضمه بصحیحه یضمه بفاسده»؛ مستند ضمان
هشحَم ضیخ هیفشهایذ :9ایيوِ همثَض تِ تیع فاسذ هعوَى تاضذ ،هصذالی اص لاعذُی ولی «ملّ عقذٍ
ٗضوي تصح٘حِ ٗضوي تفاسذُ ٍ ،ها ال ٗضوي تصح٘حِ ال ٗضوي تفاسذُ» است؛ یعٌی ّش عمذی وِ صحیح آى
ظواى آٍس تاضذ ،فاسذ آى ّن ظواى آٍس استّ .نچٌیي عىس ایي لاعذُ ًیض صادق است وِ ّش عمذی وِ
صحیحص ظواى آٍس ًثاضذ ،فاسذ آى ّن ظواى آٍس ًیست .پس عمذ تیع ،اجاسُ ،لشض ٍ  ...چَى صحیح
آى ظواى آٍس است ،فاسذ آى ّن ظواى آٍس است .دس ؼشف عىس لاعذُ ّن عمذ ّثِ چَى صحیحص
ظواى آٍس ًیست ،پس اگش فاسذ تَد ّن همتعی ظواى ًیست.
سپس هیفشهایذّ :شچٌذ ایي لاعذُ اصالً ٍ عىساً تا ایي عثاسات دس ولوات فمْای لثل اص عالهِ
ًذاسد ،اهّا هفاد آى سا هیتَاى اص ولوات ضیخ ؼَسی

ٍجَد

دس هثسَغ 5استفادُ وشد .هعاف تِ ایيوِ ّیچ فمیْی

دس صحّت ایي لاعذُ تأهل ًىشدُ است؛ تِ غیش اص ضْیذ ثاًی

دس هساله 3آىّن دس هسألِی عمذ سثك وِ اگش

 .1وتبة الوىبست ،د ،3ص:182
حنّ ئىّ ّرُ الوسألٔ هي رص ٘بت المبهدٓ الووسٍفٔ «ولّ همدٍ ٗؼوي ثظح٘حِ ٗؼوي ثفبسدُ ٍ ،هب ٗ ٟؼوي ثظكح٘حِ ٗ ٟؼكوي ثفبسكدُ» ٍ ّكرُ
المبهدٓ أطلًب ٍ هىسبً ٍ ئى لن أردّب ثْرُ الوجبزٓ فٖ و٠م هي تمدّم هل ٢الولّبهٔ ،ئلّب أًّْب تلْس هي ولوبت الش٘ زحوِ اللِّ فٖ الوجسكَؽ ،فاًّكِ هلّكل
الؼوبى فٖ غ٘س ٍاحدٍ هي الومَد الفبسدٓ :ثأًِّ دخل هل ٢أى ٗىَى الوبل هؼوًَبً هلِ٘.
ٍ حبطلِ :أىّ لجغ الوبل هٔمْدِهبً هل ٢ػوبًِ ثوَعٍ ٍالوّٖ أٍ رولٖ هَرت للؼوبىّ ٍ ،را الووٌٗ ٢شول الومجَع ثبلومَد الفبسدٓ التكٖ تؼكوي
ثظح٘حْب.
ٍ ذوس أٗؼبً فٖ هسألٔ هدم الؼوبى فٖ السّي الفبسد :أىّ طح٘حِ َٗ ٟرت الؼوبى فى٘ ٗؼوي ثفبسدُ؟ ٍ ّرا ٗدلّ هل ٢الوىس الوروَز.
ٍ لن أرد هي تأهّل فْ٘ب هدا الشْ٘د فٖ الوسبله ف٘وب لَ فسد همد السجك فٖ أًِّ ٗستحكّ السبثك ارسٓ الوخل أم ٟ؟
 .2هساروِ شَد ثِ :الوجسَؽ ،د ،3ص 58؛  65؛  68؛  85؛. ... ٍ 89
 .3هسبله اٛفْبم ئل ٢تٌم٘ح شسا ن اٝس٠م ،د ،6ص :118-111
لَلِ« :ئذا فسد همد السجك لن ٗزت ثبلوول أرسٓ الوخل .ئل ».
ئذا فسدت الووبهلٔ ثود الوول ف ٗ ٠لَ :ئهّب أى ٗىَى الفسبد اثتداء ثح٘ج لن ٗتصلصل الومد  ٍ ...ئهّب أى ٗىَى ؿبز ب هل ٢أطكل الظكحّٔ ثكأى كْكس
الوَع هستحمّب ،فاى الومد ٍلن طح٘حب . ...
فاى وبى فسبدُ هي الزْٔ اٍٛل ٢فمد لـن الوظٌّ ثأًِّ  ٟشٖء للسبثك ٍ ...ذّت الو٠هٔ ٍ روبهٔ الوتأخّسٗي ئلٍ ٢رَة أرسٓ الوخل ًِّٛ ،همكد
استحكّ الوسوّ ٢فٖ طح٘حِ ،فاذا ٍرد الوومَد هلِ٘ فٖ الفبسد ٍرت هَع الوخل.
ٍ هٌدٕ فِ٘ ًلسٛ ،ىّ اٟلتصام لن ٗمن ئلّب هل ٢تمدٗس الومد الظح٘ح ٍ ،اٛطل ثساءٓ الرهّٔ هي ٍرَة شٖء آخس غ٘س هب ٍلن هل٘كِ الومكد ٍ .الفكسق
ث٘ي ّرا الومد ٍ ث٘ي ٗ بؿت ثبٛرسٓ حتٗ ٢سد هلِ٘ هخل الوول الرٕ ٗ ٟوَد ثِ هلِ٘ ًفن فٖ المساع ،ثل ٛىّ تله الومَد التؼت أهس الوبهل ثوول لكِ
أرسٓ فٖ الوبدٓ ،فاذا فسد الومد الوتؼوّي للوَع الو ظَص ثمٖ أطل اٛهس ثبلوول الوَرت ٛرسٓ الوخل ،ث ٠ف ّرا الومكد ،فاًكِ ٗ ٟمتؼكٖ أهكسا
ثبلفول ،فاى لَلِ :سبثمته هل ٢أى هي سجك هٌّب فلِ وراً ٍ ،حَ ذله هي اٛلفبف الدالّٔ هل ٢الوساد ل٘س فْ٘ب أهكس ٍ  ٟهكب ٗمتؼكِ٘ ثفوكل لكِ أركسٓ،
فبٛطل ثساءٓ الرهّٔ هي ٍرَة شٖء آخس غ٘س هب تؼوٌِّ الومد ٍ .لبهدٓ أىّ ولّ هب وبى طح٘حِ هَرجب للوسوّ ٢ففبسدُ هَرت ٛرسٓ الوخكل  ٟدل٘كل
4

فاسذ تاضذ آیا ساتك ٍ تشًذُ ،هستحك چیضی هیضَد یا ًِ؟ وِ ایطاى تأهل داسًذ ،دس حالی وِ ؼثك لاعذُ ًثایذ
تأهل هیوشدًذ؛ چشاوِ اگش عمذ صحیحِ سثك ظواى آٍس تاضذ ،تایذ هیپزیشفتٌذ وِ عمذ فاسذ آى ّن ظواى آٍس
تَدُ ٍ ساتك تایذ تْشُای اص هساتمِ داضتِ تاضذ.
تٌاتشایي اص آىجا وِ ضیخ

هیفشهایذ تٌْا فمیْی وِ دس ایي لاعذُ تأهل داسد ضْیذ ثاًی

است ـ آى

ّن تِ ؼَس واهالً جضئی دس عمذ سثك ـ پس وأىّ ایي لاعذُ ًضد دیگشاى هفشٍغٌ هٌِ تَدُ ٍ جضء ٍاظحات
هیتاضذ.
جٌاب ضیخ

دس اداهِ هیفشهایذ :9آىچِ دس ایي تحث هْن است ،تیاى هعٌای لاعذُ ٍ حذٍد آى دس

جاًة اصل ٍ عىس ٍ سپس تیاى هذاسن آى هیتاضذ .لزا ایطاى اتتذا هفشدات ٍ ولوات لاعذُ سا تَظیح
دادُ ٍ هعٌای لاعذُ سا اصالً ٍ عىساً تیاى هیوٌٌذ.
اهّا غیش ٍاحذی اص هحطیي 5هىاسة ،دس ایيجا اضىالی تش والم ضیخ

روش وشدُاًذ وِ اضىال ٍاسدی

است ٍ آى ایيوِ:
خَدِ ضیخ تیاى وشدًذ ایي لاعذُ تا ایي عثاسات ،دس ولوات فمْای لثل اص عالهِ

ًیاهذُ [تا هعمذ اجواع

تاضذ] .اص ؼشف دیگش هعلَم است وِ هتي سٍایت ّن ًیست ،پس آىچِ هْن است تشسسی هذاسن لاعذُ ٍ
اثثات اعتثاس آى است؛ ًِ تیاى هعٌای لاعذُ تِ ایي الفاؾ؛ چشاوِ فیالجولِ هعٌای لاعذُ سٍضي است .تِ
عثاست دیگش هٌاسة است تا تذلیك دس هذاسن لاعذُ ،حذٍد آى سا تِ دست آٍسین؛ ًِ ایيوِ اتتذا دس خَد

هلْ٘ب ولّ٘ٔ ،ثل الٌصام ٍالن فٖ ثوغ هَازدّب ،فىلّ هب  ٟئروبم ٍ  ٟدل٘ل طبلح ٗدلّ هل ٢حجَت شٖء فبٛطل ٗ بل هدّهٖ المبهدٓ.
 .1وتبة الوىبست (ؽ  -الحدٗخٔ) ،د ،3ص:182
ٍ و٘ وبى ،فبلوْنّ ث٘بى هوٌ ٢المبهدٓ أطلًب ٍ هىسبً ،حنّ ث٘بى الودزن فْ٘ب.
 .2حبش٘ٔ الوىبست (لل٘صدٕ) ،د ،1ص:93
ألَل ثل  ٟفب دٓ فِ٘ أط ٠لودم ٍزٍد ّرُ الوجبزٓ فٖ اٛخجبز ٍ هدم وًَْب هومدا لٞروبم فبلوودٓ َّ الجحج هي الودزن ٍ الوداز هلِ٘  ٟهلك٢
ّرُ الوجبزٓ ففٖ الحم٘مٔ الودزن هدزن للحىن دٍى المبهدٓ ووب  ٗ ٟف.٢
 حبش٘ٔ الوىبست (لٚخًَد) ،ص:31
ٍ ح٘ج اىّ ّرُ المبهدٓ ثألفبكْب ،ل٘ست هوّب دلّت ثْب آٍٗٔ ٟ ٍ ،زدت فٖ زٍاٗٔ ٍ ،هب ٍلوت فٖ هومد ئروبم ،لكن ٗىكي ث٘كبى هوٌبّكب هكي الوْكن
ثشٖء ،ػسٍزٓ اًِّ  ٟثدّ اى ٗساد هٌْب هب ٗسبهد هلِ٘ سب س المَاهد ٍ ،اًّوب الوْن ،ث٘بى اى لؼّ٘تْب الؼوبى فٖ إّٔ الوَازد ،سبهد هلِ٘ ككبّس المبهكدٓ ،أٍ
لن تسبهدّ ٍ ،ىرا الحبل فٖ هىسْب.
 حبش٘ٔ الوىبست (لٗٞسٍاًٖ) ،د ،1ص:93
 ٗ ٟف ٢أىّ الوْنّ ث٘بى هب ٗسبهد هلِ٘ الودزن هٌْب ٍ  ٟأّوّ٘ٔ ثل  ٟغسع فٖ ث٘بى ألفبف ل٘ست هفبد آٗٔ ٍ  ٟهتي زٍاٗٔ ٍ  ّٖ ٟهومد ئروبم.
5

لاعذُ تذلیك وٌین وِ عثاسات آى چمذس داللت داسد ،سپس تِ دًثال دلیل تاضین وِ چِ همذاس تا آى هَافك
است.
بزرسی ادلهی قاعدهی «ما یضمه بصحیحه یضمه بفاسده»
دلیل ّاول؛ روایت :علی الید ما أخذت حتی تؤدی

یىی اص هْنتشیي ادلِ تشای اثثات ایي لاعذُ وِ تشخی تِ خاؼش آى ،لاعذُ سا هسلّن فشض وشدُاًذ سٍایت
«علٖ ال٘ذ ها اخزت حتّٖ تَدّٕ» است وِ تیاى هیوٌذ اگش وسی هال دیگشی سا دس اختیاس گشفت ،تش عْذُاش
است تا صهاًی وِ آى سا تِ صاحثص تشگشداًذ.

9

ایي سٍایت تِ دٍ صَست ًمل ضذُ است؛ دس تععی ًملّا تِ صَست «حتٖ تؤدِٗ» 5آهذُ وِ ظویش تِ
«ها» تشهیگشدد ،دس تععی ًملّا ظویش ًذاسدٍ ،لی هعلَم است وِ همذّس است .اظْاس یا تمذیش ظویش تفاٍتی
دس هعٌا ًذاسد .پس هْن تشسسی سٌذ ٍ همذاس داللت آى است.
بزرسی سند روایت «علی الید ما أخذت حتی تؤدی»
ایي سٍایت دس هصادس اصلی ٍ هعتثش ضیعِ ٍاسد ًطذُ است .تلِ ،دس وتة فمْی ٍ ًیض دس تعط وتة سٍایی

غیش اصلی روش ضذُ است ٍ 3تٌْا هصذس آى ،هٌاتع سٍایی عاهِ است وِ هىشّساً ًمل وشدُاًذ ،4اص جولِ دس سٌي
 .1وتبة الوىبست ،د ،3ص:181
ٍ ٗدلّ هلِ٘ :الٌجَّٕ الوشَْز« :هل ٢ال٘د هب أخرت حت ٢تإدّٕ».
ٍ ال دشٔ فٖ دٟلتِ :ثأىّ ولؤ «هل »٢كبّسٓ فٖ الحىن التىل٘فٖ فٗ ٠دلّ هل ٢الؼوبى ،ػو٘فٔ ردّاً؛ فاىّ ّرا اللَْز ئًّوب ّكَ ئذا أُسكٌد اللكسف
ئل ٢فولٍ هي أفوبل الوىلّف٘ي ٟ ،ئل ٢هبلٍ هي اٛهَال ،ووب ٗمبل« :هلِ٘ دٗي» ،فاىّ لفلٔ «هل »٢حٌ٘ئرٍ لوزسّد اٟستمساز فٖ الوْدٓ ،هٌ٘بً وبى أٍ دٌٗكبً؛ ٍ
هي ٌّب وبى الوتّزِ طحّٔ اٟستدٟل ثِ هل ٢ػوبى الظغ٘س ،ثل الوزٌَى ئذا لن ٗىي ٗدّوب ػو٘فٔ؛ لودم التو٘٘ص ٍ الشوَز.
 .2هستدزن الَسب ل ٍ هستٌجؾ الوسب ل ،د ،14ص:8
ٍٓ زٍٓٓ ١سٓؤسَُٓ هٌِْٓٔ

أًََِّٔ لَبلَ :عٓلَى الْ٘ٓذِ هٓا أَخَزَتٕ حٓتَّى تُؤَدِّٕٓ.

ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘ ُ أَثَٔ الْفُتَُحِ فِٖ تَفْسِ٘سُِِ ،هٌِْٓٔ

هِخْلَِٔ ٍٓ فِِِ٘ حٓتَّى تُؤَدِِّٗٓ.

 .3هَالٖ اللئبلٖ الوصٗصٗٔ فٖ اٛحبدٗج الدٌٗ٘ٔ ،د ،1ص:389
ٍٓ لَبلَ

هٓلَ ٢الْ٘ٓدِ هٓب أَخَرَتٕ حٓتَّ ٢تُإَدِّٕٓ.

 هستدزن الَسب ل ٍ هستٌجؾ الوسب ل ،د ،14ص:8
ٍٓ زٍٓٓ ١سٓؤسَُٓ هٌِْٓٔ

أًََِّٔ لَبلَ هٓلَ ٢الْ٘ٓدِ هٓب أَخَرَتٕ حٓتَّ ٢تُإَدِّٕ.

 .4سٌي تسهصٕ ،د ،5ص195؛ السٌي الظغسٕ للجْ٘مٖ ،د ،2ص128؛ السٌي الىجسٕ للجْ٘مٖ ،د ،6ص91؛ الوسكتدزن هلكٖ الظكح٘ح٘ي ،د،5
ص:417
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تشهزی ،هسٌذ احوذ حٌثل ،سٌي اتي هاجِ ،سٌي اتی داٍد ،هستذسن حاون ،سٌي تیْمی ٍ . ...
عالٍُ ایيوِ ساٍی هثاضش ایي سٍایت ،سَمُرة تي جٌذب است وِ دس ًْایت خثاثت ٍ سرالت هیتاضذ.
سمرة ّواى وسی است وِ دستَس پیاهثش اوشم

سا وِ ٌّگام سش صدى تِ ًخل خَد دس هٌضل اًصاسی ،تا

ارى داخل ضَد عصیاى وشد ٍ پیطٌْاد حعشت سا وِ اگش آى ًخل سا تفشٍضذ تْطت سا تشای اٍ تعویي
هیوٌذ ًپزیشفت ٍ حعشت دس آى حذیث هعشٍف «ال ضشس ٍ ال ضشاس» تِ اٍ فشهَدًذ« :هٓا أَسٓاكٓ ٗٓا سٓؤشَُٓ إِلَّا
هٔضَاسّاً» .9سوشة ّواى فشدی است وِ هعاٍیِ تِ اٍ پیطٌْاد داد دس اصاء یىصذ ّضاس دسّن تش سٍی هٌثش تشٍد ٍ
تِ دسٍغ تگَیذ آیِی ٍٓ هِيَ الٌَّاسِ هٓيْ ٗٓشْشِٕ ًَفْسِٓٔ اتٕتِصَاءٓ هٓشْضَآِ اللَِِّ ٍٓ اللَِّٔ سٓءٍٔفٌ تِالْعِثٓادِ

5

دس هَسد اتي

هلجن هلعَى ًاصل ضذُ ـ دس حالیوِ هعلَم ًیست ٍلت ًضٍل آیِ هتَلذ ضذُ تَد یا ًِ ـ ٍ آیِی ٍٓ هِيَ

أَخْجٓسًََب أَثَٔ هٓجٕدِ اللَِِّ الْحٓبفِقُ ،حٌب أَثَٔ الْوٓجَّبسِ هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ ،حٌب هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ ثٕيِ ئِسٕحٓبقَ الظَّغَبًُِّٖ ،حٌب سٓوِ٘دٔ ثٕكيُ هٓكبهِسٍٍٓ ،هٓجٕكدٔ الََّّْٓكبةِ ثٕكيِ
هٓـَبءٍ ،لَب :َٟحٌب سٓوِ٘دٔ ثٕيُ أَثِٖ هٓسٍُثَٓٔ ،هٓيْ لَتَبدَٓٓ ،هٓيِ الْحٓسٓيِ ،هٓيْ سٓؤسََٓ ،هٓيِ الٌَّجِِّٖ

لَبلَ :هٓلَ ٢الْ٘ٓدِ هٓب أَخَرَتٕ حٓتَّ ٢تُإَدِِّٗٓٔ.

 هسٌد احود ثي حٌجل ،د ،33ص:277
 - 21186حٓدَّحٌََب هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ رٓوٕفَسٍ ٍٓهٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ثِشْسٍ لَبلَب حٓدَّحٌََب سٓوِ٘دٌ هٓيْ لَتَبدَٓٓ هٓيِ الْحٓسٓيِ هٓيْ سٓؤسََٓ ثٕيِ رٌْٔدٔةٍ هٓيْ الٌَّجِِّٖ طٓلَّ ٢اللَّكِٔ هٓلَٕ٘كِِ ٍٓسٓكلَّنٓ
لَبلَ هٓلَ ٢الْ٘ٓدِ هٓب أَخَرَتٕ حٓتَّ ٢تُإَدِِّٗٓٔ ٍٓلَبلَ اثٕيُ ثِشْسٍ حٓتَّ ٢تُإَدِّٕٓ.
 سٌي اثٖ داٍد ،د ،3ص:296
حٓدَّحٌََب هٔسٓدَّدٔ ثٕيُ هٔسٓسّْٓدٍ حٓدَّحٌََب ٗٓحٕ٘ٓ ٢هٓيِ اثٕيِ أَثِ ٢هٓسٍُثَٓٔ هٓيْ لَتَبدَٓٓ هٓيِ الْحٓسٓيِ هٓيْ سٓؤسََٓ هٓيِ الٌَّجِِّ٢

لَبلَ «هٓلَ ٢الْ٘ٓدِ هٓب أَخَرَتٕ حٓتَّ ٢تُكإَدِّ.»ٓ١

حُنَّ ئِىَّ الْحٓسٓيَ ًَسِ ٓ٢فَمَبلَ َّٔٓ أَهٌُِ٘هٓ  َٟػَوٓبىَ هٓلَِِٕ٘.
 سٌي اثي هبرِ ،د ،2ص:812
حدحٌب ئثساّ٘ن ثي الوستوس حٌب هحود ثي هجد ا ٣حٌب ح ٍحدحٌب ٗح٘ ٢ثي حى٘ن حٌب اثي أثٖ هدٕ رو٘وب هي سو٘د هي لتكبدٓ هكي الحسكي هكي
سوسٓ أى زسَل ا٣

لبل( :هل ٢ال٘د هب أخرت هت ٢تإدِٗ).

 سٌي الدازهٖ ،د ،8ص:187
أَخْجٓسًََب هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ الْوٌِْْٓبلِ حٓدَّحٌََب ٗٓصِٗدٔ ثٕيُ شٔزٕٓٗنٍ حٓدَّحٌََب سٓوِ٘دٔ ثٕيُ أَثِ ٢هٓسٍُثَٓٔ هٓيْ لَتَبدَٓٓ هٓيِ الْحٓسٓيِ هٓيْ سٓؤسََٓ ثٕيِ رٌْٔدٔةٍ لَبلَ لَكبلَ زٓسٔكَلُ اللَّكِِ

:

«هٓلَ ٢الْ٘ٓدِ هٓب أَخَرَتٕ حٓتَّ ٢تُإَدِِّٗٓٔ».
ٍ .1سب ل الش٘ؤ ،د ،25وتبة اح٘بء الوَات ،ثبة ،12ح ،1ص:427
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ هٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُِِ هٓيِ الْحٓسٓيِ الظَّٕ٘مَلِ هٓيْ أَثِٖ هٔجٕٓ٘دَٓٓ الْحٓرَّاءِ لَبلَ :لَبلَ أَثَٔ رٓوٕفَسٍ

 :وَبىَ لِسٓؤسََٓ ثٕيِ رٌْٔدٓةٍ ًَ ْلٌَٔ فِٖ حٓب ِؾِ ثٌِٖٓ

فُلَبىٍ فَىَبىَ ئِذَا رٓبءٓ ئِلَْ ًَ ٢لَتِِِ ٌْٗٓلُسُ ئِلَ ٢شَٖٕءٍ هِيْ إَّٔلِ السَّرٔلِ ٗٓىْسَِّٔٔ السَّرٔلُ لَبلَ فَرَّٓتٓ السَّرٔلُ ئِلَ ٢زٓسَٔلِ اللَِِّ فَشَىَبُٔ فَمَبلَ ٗٓكب زٓسٔكَلَ اللَّكِِ ئِىَّ سٓكؤسََٓ
ٗٓدٕخُلُ هٓلََّٖ ثِغَٕ٘سِ ئِذًِْٖ فَلََٕ أَزٕسٓلْتٓ ئِلَِِٕ٘ فَأَهٓسْتَِٔ أَىْ ٗٓسٕتَأْذِىَ حٓتَّ ٢تَأْخُرَ إَّٔلِٖ حِرْزّٓٓب هٌِِْٔ فَأَزٕسٓلَ ئِلَِِٕ٘ زٓسَٔلُ اللَِِّ

فَدٓهٓبُٔ فَمَبلَٓٗ :ب سٓؤسَُٓ هٓب شَأْىُ فُلَبىٍ

ٗٓشْىَُنٓ ٍٓ ٗٓمَُلُ ٗٓدٕخُلُ ثِغَٕ٘سِ ئِذًِْٖ فَتَسَ ١هِيْ إَّٔلِِِ هٓب ٗٓىْسَُٔ ذَلِهٓ ٗٓب سٓؤسَُٓ اسٕتَأْذِىْ ئِذَا أًَْتٓ دٓخَلْتٓ حُنَّ لَبلَ زٓسَٔلُ اللَِِّ
الْزٌَِّٓٔ ثٌَِ ْلَتِهٓ لَبلَ لَب لَبلَ لَهٓ حَلَبحٌَٔ لَبلَ لَب لَبلَ هٓا أَسٓاكٓ ٗٓا سٓؤشَُٓ إِلَّا هٔضَاسّاً اذّْٓتٕ ٗٓب فُلَبىُ فَبلْـَوْٕٓب ٍٓ اػْسِةٕ ثِْٓب ٍٓرِْٕٓٔ.
 .2سَزُٕ هجبزوِ ثمسُ ،وسٗوِٕ .217
7

ٗٓسٔسُّنٓ أَىْ ٗٓىَُىَ لَهٓ هٓرْقٌ فِٖ

الٌَّاسِ هٓيْ ٗٔعٕجِثٔلٓ قََٕلُِٔ فِٖ الْحٓ٘ٓآِ الذًُّْ٘ٓا ٍٓ ٗٔشِْْذٔ اللَِّٓ عٓلَى هٓا فِٖ قَلْثِِِ ٍٓ َّٔٓ أَلَذُّ الْخِصٓامِ  9ـ ًعَر تاهلل ـ دستاسُی
اهیشالوؤهٌیي

ًاصل ضذُ است ،وِ اتتذا سوشُ ًپزیشفت ٍلی ٍلتی هعاٍیِ لیوت سا تا چْاسصذ ّضاس دسّن

افضایص داد ،پزیشفت 5.عالوه بر آن ،سمرة تي جٌذب یىی اص جاًطیٌاى عثیذاهلل تي صیاد دس وَفِ تَد وِ دس
صهاى لیام اهام حسیي

هشدم وَفِ سا تش لتال تا حعشت تحشیص ٍ تحشیط هیوشد.

3

تٌاتشایي اص آىجا وِ تٌْا هٌثع ایي سٍایت ،هصادس عاهِ تَدُ ٍ ساٍی هثاضش 4آى دس ًْایت خثاثت ٍ پستی
لشاس داسد وِ ًِ تٌْا هأهَى اص صذق ًیست ،تلىِ هفتشی علی اهلل ٍ علی سسَلِ است وِ دس فسك ٍ فجَس ٍ
هلعٌتص ضىی ًیست ٍ ،وساًی ّن وِ اص اٍ ًمل وشدُاًذ غیش ثمِاًذ ،پس سٍایت اص لحاؾ سٌذ دس ًْایت
ظعف هیتاضذ.
تالش بزخی بزای تصحیح روایت و مناقشه در آن

تشخی 5تالش وشدُاًذ سٍایت سا تصحیح وٌٌذ ٍ گفتِاًذ :اص آىجا وِ ّوِی فمْاء تِ ایي سٍایت استٌاد

ّ .1وبى ،إِٓٗ.214

 .2شسح ًْذ الج٠غٔ (ٟثي أثٖ الحدٗد) ،د ،4ص:73
لبل أثَ روفس ٍ لد زٍٕ أى هوبٍٗٔ ثرل لسوسٓ ثي رٌدة هب ٔ أل دزّن حتٗ ٢سٍٕ أى ّرُ اً ٔٗٙصلت فٖ هلٖ ثي أثٖ ؿبلت ٍٓ هِكيَ الٌَّكبسِ
هٓيْ ٗٔوٕزِجٔهٓ لََٕلُِٔ فِٖ الْحٓ٘بِٓ الدًُّْ٘ب ٍٓ ٗٔشِْْدٔ اللَِّٓ هٓل ٢هب فِٖ لَلْجِِِ ٍٓ َّٔٓ أَلَدُّ الْ ِظبمِ ٍٓ ئِذا تََٓلَّ ٢سٓو ٢فِٖ الْأَزٕعِ لِ٘ٔفْسِدٓ فِْ٘ب ٍٓ ْٕٗٔلِكهٓ الْحٓكسْثَ ٍٓ الٌَّسٕكلَ ٍٓ
اللَِّٔ ٔٗ ٟحِتُّ الْفَسبدٓ ٍ أى ا ٔٗٙالخبً٘ٔ ًصلت فٖ اثي هلزن ٍ ّٖ لَلِ توبل ٍٓ ٢هِيَ الٌَّبسِ هٓيْ ٗٓشْسِٕ ًَفْسِٓٔ اثٕتِغبءٓ هٓسْػبتِ اللَِِّ فلن ٗمجكل فجكرل لكِ
هب تٖ أل دزّن فلن ٗمجل فجرل لِ ح٠حوب ٔ أل فلن ٗمجل فجرل لِ أزثووب ٔ أل فمجل ٍ زٍ ١ذله.
 .3شسح ًْذ الج٠غٔ (ٟثي أثٖ الحدٗد) ،د ،4ص:78
ٍ زٍ ١أحود ثي ثش٘س هي هسوس ثي ودام لبل وبى سوسٓ ثي رٌدة أٗبم هس٘س الحس٘ي
ٗحسع الٌبس هل ٢ال سٍد ئل ٢الحس٘ي

ئل ٢الىَفٔ هل ٢شكسؿٔ هج٘كد ا ٣ثكي شٗكبد ٍ وكبى

ٍ لتبلِ.

 تبزٗ الـجسٕ ،د ،5ص:236
ٍٓ ٍٓلَّ ٢شِٗٓبدٌ حِ٘يَ شَ َضٓ هِيَ الْجٓظٕسَِٓ ئِلَ ٢الْىَُفَِٔ سٓؤسََٓ ثٕيَ رٌْٔدٓةٍ فَحٓدَّحٌَِٖ هوس ،لَبلَ :حٓدَّحٌَِٖ ئِسٕحٓبق ثي ئدزٗس ،لَبلَ :حٓدَّحٌَِٖ هحوكد ثكي سكل٘ن
لَبلَ :سألت أًس ثي س٘سٗيّ :ل وَبىَ سوسٓ لتل أحدا؟ لَبلَّ ٍ :ل ٗحظ ٢هي لتل سوسٓ ثي رٌدة! است لفِ شٗبد هٓلَ ٢الْجٓظٕسٍَٓ ،أتك ٢الْىَُفَكٔ ،فَزٓكبءٓ
ٍٓلَدٕ لتل حوبً٘ٔ آٟف هِيَ الٌَّبسِ ،فَمَبلَ لَِّٔ :ل ت بف أى تىَى لَدٕ لتلت أحدا ثسٗئب؟ لَبلَ :لَ لتلت ئِلَِْٕ٘ن هخلْن هٓب خش٘ت -أٍ ووب لَبلَ.
حٓدَّحٌَِٖ هٔوٓسُ ،لبل :حدحٌٖ هَس ٢ثي ئسوبه٘ل ،لبل :حدحٌب ًَُحٔ ثٕيُ لَٕ٘سٍ ،هٓيْ أَشْوٓجَ الْحٓدَّاًِِّٖ ،هٓيْ أَثِٖ سََّٓازٍ الْوٓدٍِِّٕٓ ،لَبلَ :لَتَلَ سٓؤسَُٓ هِكيْ لَكَٕهِٖ
فِٖ غَدٓآٍ سٓجٕوًٓٔ ٍٓأَزٕثٓوِ٘يَ زٓرٔ ٠لَدٕ رٓوٓنٓ الْمُسْآىَ.
 .4ثوؼٖ ّن ًَشتِاًد دز اٍاخس هوسش دَٗاًِ ٍ هزٌَى شدُ ثَد.
 .5وتبة الوٌبّل ،ص:297
ٗ ٟمبل ّرُ السٍاٗٔ ػو٘فٔ السٌّد ثبٟزسبل ف ٠تظلح للحزّ٘ٔ ٍ لت ظ٘ض اطبلت ٢الجساءٓ ٍ هدم الؼّوبى ًّٛب ًمَل ػو السٌّد ٌّب غ٘س لبدح اهكب
اٍ ٟفً٠زجبزُ ثوب اشسًب الِ٘ ٍ الشّْسٓ الول٘ؤ ٍ اهب حبً٘ب ف٠شتْبز السٍاٗٔ فٖ وتت اٟطحبة ٍ توسىْن هل ٢الؼوبى فٖ وخ٘كس هكي اٟثكَاة ثح٘كج
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وشدُاًذ ،وطف هیضَد لشائٌی ٍجَد داضتِ وِ تا تىیِ تِ آى لشائي اؼویٌاى تِ صذٍس سٍایت حاصل هیضَد.
ٍلی ایي استذالل صغشٍیاً ٍ وثشٍیاً هَسد اضىال است .اص وجا ادعا هیوٌیذ فمْاء خصَصاً لذها دس ؼَل
تاسیخ فمِ تِ ایي سٍایت اعتواد ٍ استٌاد وشدُاًذ؟! تلىِ ّواىؼَس وِ هشحَم اهام 9تتثع وشدُاًذ فمْاء دس همام

ٗحظل اللي ثظحّتْب ٍ طدق طدٍزّب ثل زثوب ٗوىي دهَ ١تَاتسّب ٍ لد اهتسف ثبشتْبزّب فٖ هزون الفب دٓ ٍ طسح فٖ السّٗبع ٍ غ٘سُ.
 هَا د اٗٛبم فٖ ث٘بى لَاهد اٛحىبم ،ص:315
ٍ اٍٟل ٍ ٢ئى لن ٗوىي ئحجبتْب هي ح٘ج السٌد ،لىَى السٍاٗٔ ػو٘فٔ ثبٝزسبل ،فاًْب هسٍٗٔ هي الٌجٖ

هسس ،٠ئلّب أىّ اشتْبزّب ث٘ي اٛطحبة،

ٍ تداٍلْب فٖ وتجْن ٍ ،تلمّْ٘ن لْب ثبلمجَل ٍ ،استدٟلْن ثْب فٖ هَازد هدٗدٓٗ ،زجس ػوفْبٗ ٍ ،ىفٖ هي هإًٔ الجحج هي سٌدّب.
 رَاّس الى٠م فٖ شسح شسا ن اٝس٠م ،د ،37ص:35
ٍ فِ٘ -ثود ئهىبى تحظ٘ل اٝروبم هل ٢خ٠فِ -أى هدم تَاتسُ ثل ٍ هدم طحتِ ٗ ٟمدح ثود الوول ثِ الزبثس لِ سكٌدا ٍ دٟلكٔ ،ثكل ًظكَص
الوغظَة التٖ هٌْب.
 .1وتبة الج٘ن (لٞهبم ال وٌٖ٘) ،د ،1ص:372
ٍ ٗدلّ هل ٢الؼوبى ،الٌجَّٕ الوشَْز «هل ٢ال٘د هب أخرت حتّ ٢تإدِّٗ».
ٍ لد اشتْس ث٘ي هتأخّسٕ الوتأخّسٗي رجس سٌدُ ثوول لدهبء اٛطحبة َّ ٍ .هشىل؛ ٛىّ اللبّس هي السّ٘د هلن الْد ٍ ،١شك٘ الـب فكٔ ٍ ،السكّ٘د
اثي شّسٓ

َّ ئٗسادُ زٍاٗٔ ٍ احتزبربً هل ٢الوبهّٔ ٟ ،استٌبداً ئلِ٘ للحىن.

لبل السّ٘د فٖ «اًٟتظبز» فٖ هسألٔ ػوبى الظٌّبم ٍ :هوّب ٗوىي أى ٗوبزػَا ثِ  ًِّٛهَرَد فٖ زٍاٗبتْن ٍ وتجْن هب ٗسًٍٍِ هكي الٌجكٖ

هكي

لَلِ هل ٢ال٘د هب رٌت حتّ ٢تإدِّٗ ٍ .اللبّس هٌِ هدم اهتوبدُ هلِ٘ ،ثل أٍزدُ هوبزػٔ  ٟاستٌبداً.
ٍ أٍزدُ ش٘ الـب فٔ فٖ هسب ل «ال ٠ف» فٖ غ٘س هَزد ٍ ،فٖ «الوجسَؽ» زٍاٗٔ ٍ احتزبربً هل ٢المَم ،ووب َّ دأثِ فٖ وتبثِ٘ ٟ ،استٌبداً ،ففٖ
غظت «ال ٠ف» الوسألٔ  ،21ثود هٌَاًْب ٍ ذوس خ٠ف أثٖ حٌ٘فٔ لبل« :دل٘لٌب :أًِّ حجت أىّ ّرا الشٖء لجل التغ٘٘س وبى هلىكِ ،فوكي ادهك ٢أًّكِ شال
لبل :هل ٢ال٘د هب أخرت حتّ ٢تإدِّٗ.

هلىِ ثود التغ٘٘س ،فولِ٘ الدٟلٔ ٍ .زٍ ١لتبدٓ ،هي الحسي ،هي سوسٓ أىّ الٌجٖ

ٍ اللبّس أىّ هستٌدُ َّ اٛهس اٍّٛل؛ إٔ اٛطل ٍ ،لَ وبى اٟستٌبد ئل ٢لَل الٌجٖ

 ،فٍ ٠لن ل٠ستدٟل ثودم الدل٘ل هل ٢شٍال هلىكِ ،فكاٗساد

السٍاٗٔ لوحغ اٟحتزبد هل ٢أثٖ حٌ٘فٔ ،ثل هن احتوبل ذله ٗ ٟخجت اٟستٌبد.
ٍ ًحَُ ثوغ هسب ل أُخس فٖ غظت «ال ٠ف» ٍ ٍدٗوتِ ...
ٍ لد استشىل اٛزدث٘لٖ

فٖ سٌدُ ٍ سٌد لبهدٓ «هب ٗؼوي ثظح٘حِ ٍ ».توسّه ثأطل الجساءٓ هي الؼوبى فٖ همبثلْوب.

ًون ،ئىّ اثي ئدزٗس توسّه ثِ فٖ «السسا س» فٖ هَازدً ٍ ،سجِ رصهبً ئل ٢زسَل اللِّ

 ،هن هدم هولِ ثبل جس الَاحد حنّ شبم اٟستدٟل ثِ ث٘ي

الوتأخّسٗي هي شهي الولّبهٔ.
ٍ وأًِّ اختلفت حبٟتِ هي هظس لدهبء أطحبثٌب ئل ٢هظسًب ،ففٖ هظس السّ٘د ٍ الش٘ وبى خجساً هسٍّٗبً هٌْن ،هل ٢سكج٘ل اٟحتزكبد هلكْ٘ن ،حكنّ
طبز هَزد التوسّه فٖ الوظس الوتأخّس حنّ طبز هي الوشَْزات فٖ هظس آخس ٍ هي الوشَْزات الومجَٟت فٖ ّكرُ الوظكَز حتّكٗ ٢مكبلٌٗ ٟ :جغكٖ
التىلّن فٖ سٌدُ.
فبلجٌبء هل ٢اٟهتوبد هلِ٘ هشىل ٍ ،تسن الوول ثِ هن رصم اثي ئدزٗس ثظدٍزُ هي زسَل اللِّ

 ،هن ؿسٗمتِ فٖ الوول ثبٛخجبز ٍ ،ئى أهىكي

أى ٗىَى ذله ثبرتْبد هٌِ ٍ ،ل٘بم لسا ي هٌدُ زثّوب  ٟتف٘دًب هلوبً ٍ  ٟهولًب ٍ ،اخت٠ف هجبزات الحدٗج؛ ثح٘ج زثّوب ٗىش هي تىسّزُ ٍ تلكبفسٍُ ،
اهتوبد هحمّمٖ أطحبثٌب هي ثود اثي ئدزٗس ئل ٢هظسًب ،هن تَزّهْن ٍ التفبتْن ئل ٢ػوفِ ٍ  ٟثدّ هي الزجس فٖ هخلِٗ ٟ َّ ٍ ،وىي ئلّب ثبهتوكبد لكدهبء
اٛطحبة هلِ٘ ٍ ،لولِّ شْبدٓ هٌْن هل ٢اتىبل اٛطحبة هلِ٘ هشىل آخس.
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جذل تا عاهِ یا تِ عٌَاى تأییذ فیالجولِ تِ ایي سٍایت اضاسُ وشدُاًذ 9.تلِ دس والم تعط هتأخشیي ،ایي سٍایت
هَسد استٌاد ٍالع ضذُ ٍلی اعتواد آىّا تِ سٍایت ،اسصضی اص حیث تصحیح سٍایت ًذاسد .اص لحاؾ وثشٍی ّن
ًویتَاى گفت وِ صشف اعتواد عذُای ـ ٍلَ هطَْس ـ سثة یمیي تِ صذٍس سٍایت اص لساى سسَل گشاهی
اسالم

هی ضَد ،تلىِ اعتواد هطَْس هاداهی وِ هَجة یمیي یا اؼویٌاى ًطَد ًویتَاًذ غیش حجّت سا

حجّت وٌذ ،السیوا دس هَسد ایي سٍایت وِ ساٍی هثاضش آى دس تاالتشیي دسجات فسك ٍ وزب لشاس داسد.
تالش امام

بزای تصحیح روایت و نقد آن

 .1الجتِ ًوٖتَاى گفت ّوِٕ فمْبء دز همبم ردل ٗب تأٗ٘د فٖ الزولِ ثِ اٗي زٍاٗت اشبزُ وسدُاًد ،ثلىِ اش و٠م ثسخٖ هخل اثي رٌ٘د ،اثي ادزٗس
ك ووب اٗيوِ هسحَم اهبم ً٘ص ثِ استٌبد اثي ادزٗس اشبزُ وسدُاًد ك ٍ  ...استفبدُ هٖشَد وِ ثِ آى استٌبد وسدُاًد:
 هختلف الش٘عٔ فٖ أحنام الششٗعٔ ،ج ،6ص:71
هسألٔ :الوشَْز اىّ الوبزٗٔ ئذا لن تىي ذّجب ٍ  ٟفؼٔ  ٟتؼوي ئلّب ثبلتفسٗؾ أٍ التودٕ ،سَاء وبى حَ٘اًب أٍ غ٘سُ.
ٍ لبل اثي الزٌ٘د ٍ :ل٘س ٗؼوي الووبز تل هب تل هٌْب ئذا وبًت السلؤ هتبهب ئلّب أى ٗتودّ ٍ ،١هب وبى هٌْب هٌ٘ب أٍ ٍزلب أٍ حَ٘اًب ػكوي الووكبز
تل ذله ،ئلّب أى ٗشتسؽ الوبل سمَؽ الؼوبى هٌِ.
لٌب :اٛطل هدم الؼوبى... ٍ ،
احتذ ثمَلِ -هلِ٘ الس٠م« :-هل ٢ال٘د هب أخرت حت ٢تإدِٗ» ٍ .ثوب زٍاُ ٍّت ،هي روفس ،هي أثِ٘ -هلْ٘وب الس٠م -اىّ هلّ٘ب -هل٘كِ السك٠م-
لبل :هي استوبز هجدا هولَوب لمَم فو٘ت فَْ ػبهي ٍ ،هي استوبز حسا طغ٘سا فو٘ت فَْ ػبهي.
 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ ،ج ،4ص:131
ٍ ئذا حجت ذله فبلَدٗؤ رب صٓ هي الـسف٘ي ،هي رْٔ الوَدم هت ٢شبء أى ٗستسدّب فول ٍ ،هي رْٔ الوَدم هت ٢شبء أى ٗسدّب فوكل ،ثدٟلكٔ هكب
تمدهت هي اٛخجبز ٍ ا ٍ ،ٕٙزٍ ١سوسٓ أى الٌجٖ طل ٢ا ٣هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن لبل :هل ٢ال٘د هب أخرت حت ٢تإد.١
 الوؤتلف هي الوختلف ت٘ي أئؤ السلف ،ج ،1ص:541
هسألٔ  :16ئذا غظت زرل هي غ٘سُ هٌ٘ب هي اٛه٘بى ،حنَّ رولِ الوغظَة هٌِ زٌّب فٖ ٗد الغبطت ثدٗي لِ هلِ٘ لجكل أى ٗمجؼكْب هٌكِ ،فكبلسّي
طح٘ح ثبٝروبمٗ ٟ ٍ ،صٍل ػوبى الغظت ،لمَلِ هلِ٘ السّ٠م :هل ٢ال٘د هب أخرت حت ٢تإدٕ ٍ ،ثِ لبل ( -ش -( ٍ ،)-ن ٍ ،)-أثَ حَز ٍ .لكبل (-
ح ٍ ،)-الوصًٖ :ل٘س هلِ٘ ػوبى الغظت.
 فقِ القشآى (للشاًٍذٕ) ،ج ،1ص:74
فاذا حجت تحسٗن الغظت فبٛهَال هل ٢ػسث٘ي حَ٘اى ٍ غ٘س حَ٘اى ٍ وّ٠وب ئذا وبى لب وب ٗزت زدُ ٍ .لبل الٌجٖ ص هل ٢ال٘د هب أخرت حتك٢
تإدٕ ٍ . ...
 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍ  ،ج ،1ص:415
ٍ ئذا اختل ًفسبى ،فمبل أحدّوب :لٖ هٌدن دزاّن دٗي ٍ ،لبل اٙخس ّٖ ٍدٗؤ هٌدٕ ،وبى المَل لَل طبحت الوبل ،هن ٗوٌِ٘ ثأًّْب دٗيًّٛ ،كِ
لد ألسّ لِ أًّْب لِ هوِ ٍ ،ثوب ادّهبُ هلِ٘ ،حنّ ادّه ٢هب ٗجـل اٝلساز هي حظَلْب فٖ ٗدُ ٍ ،السسَل هلِ٘ السّ٠م لبل« :هل ٢ال٘د هب أخرت حتك ٢تإدٗكِ»
ئ ٟهب خسد ثبلدل٘ل ،هي الَدا ن ٍ اٛهبًبت ،فمَلٍِ :دٗؤ ٗوىٌِ أى ٗجـلْب ،ثأى ٗمَل :تلفت أٍ ػبهت ،ف٘ىَى المَل لَلِّ ٍ ،را ٗ ٟزَش( .اه٘سخبًٖ)
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خَاستِاًذ اص ؼشیك دیگشی اعتثاس سٍایت سا اثثات وٌٌذ ٍ 9آى ایيوِ :هتي ایي سٍایت

آىچٌاى لَّت ٍ فصاحتی داسد وِ ًویتَاًذ اص لساى وسی هثل سوشُ صادس ضذُ تاضذ ،لزا اص هجوَع اعتواد
هطَْس تش ایي سٍایت ٍ لَّت هتي ٍ فصاحت اعالی آى ـ تِ ظویوِی سیشُی عمالء وِ ایي همذاس سا وافی
دس حجیت خثش هیداًٌذ ـ هیتَاى گفت سٍایت حجّت است.
ٍلی ها هیگَیین :گشچِ ایي سٍایت داسای هتٌی لَی تَدُ ٍ اص فصاحت تاالیی تشخَسداس است ،اها ایي
احتوال ٍجَد داسد وِ سوشُ یا ًاللیي اص اٍ ،عثاساتی سا ون یا صیاد وشدُ تاضٌذ ،یا لشائي هماهیِ سا ًمل ًىشدُ
تاضٌذ یا عثاستی سا تثذیل وشدُ تاضٌذ تِ گًَِای وِ ّش یه دخیل دس حذٍد هعٌای سٍایت تاضذ .تٌاتشایي
ّشچٌذ لسوت هَجَد سٍایت فصاحت داسد ،اهّا احتوال حزف تخطی اص سٍایت یا ٍ ...جَد داسد وِ هاًع اص
اعتواد تِ سٍایت ٍ دس ًتیجِ عذم حجّیّت سٍایت هیضَد .پس ایي سٍایت فمػ هیتَاًذ تِ عٌَاى یه هؤیذ
ظعیف تش لاعذُ تاضذ.
ٍ الحوذهلل سب العالویي
همشس :عثذاهلل اهیشخاًی

 .1وتبة الج٘ن (لٞهبم ال وٌٖ٘) ،د ،1ص :376
ٍ لولّ هي هزوَم ذله ٍ ،هي اشتْبزُ ث٘ي الوبهّٔ لدٗوبً ،هل ٢هب ٗلْس هي هلن الْد( ١زحوِ اللِّ) ٍ هي ئتمبى هتٌِ ٍ فظكبحتِ ثوكب ٗكَزث لكَّٓ
اٟحتوبل ثأًِّ هي ولوبت زسَل اللِّ

 ٟ ،سوسٓ ثي رٌدة ٍ أشجبِّ ،زثّوب ٗحظل الَحَق ثظدٍزُ ٍ ،لولّ ثٌبء الوم٠ء هل ٢هخلِ هن تله الشَاّد ٟ

ٗمظس هي الوول ث جس الخمٔ.
 اهبم خوٌ٘ ،٢س٘د زٍح اللِّ هَسَ ،١وتبة الج٘ن (تمسٗسات لدٗسٕ) ،ص:235

«على ال٘ذ ها أخزت حتّى تؤدِّٗ» ذوس الش٘ فٖ «الوجسَؽ» ّرُ السٍاٗٔ هسٌدٓ ٍ ،السإٍ اٛخ٘س سٓؤسٓ ثي رٌْٔدٓة هي الٌجّٖ

أٍ «على ال٘ذ هرا

جٌت حتّى تؤدِّٗ» ًملْب السّ٘د فٖ «اًٟتظبز» هسسلًب ،أٍ «على ال٘ذ ها قثضت حتّى تؤدّٕ» ًملْب السّ٘د [اثي شّسٓ] فٖ «الغٌُ٘ٔ» هسسلًب.
أهّب سٌدُ فىوب تس ١سٌدُ ػو٘ ثسٓؤسٓ ٍ غ٘سُ هسسل ٍ ،لن ٗولن استٌبد المدهبء ئلِ٘ فٖ الحىن ثبلؼوبى ،فاىّ الش٘ ٍ السّ٘دٗي ذوسٍُ احتزبركبً
هل ٢الوبهّٔ ٟ ،استٌبداً ئلِ٘ ،فٗ ٠وىي دهَ ١اًزجبزُ ثبستٌبد المدهبء ئلِ٘ ،لني اتي إدسٗس هع عذم عولِ تخثش الَاحذ ٗستٌذ إلى رلل فٖ هَسد هكي
«السسا س» رصهبً؛ ٍ ئى أسٌد الحدٗج فٖ هَزد آخس هٌِ ئل ٢الوبهّٔ ٍ ،الوتأخّسٍى ؿسّاً ٗستٌدٍى ئلِ٘ فٖ الحىن ثبلؼوبى ٍ ،هتي الحذٗث أٗضاً أقَ هي
أى ٗصذس هي هثل سٓؤشٓ.
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