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هشحَم ض٘خ

ٔ

دس هَسد ساثغٔ هبلک ثب سلسلٔ اٗبدٕ ػبدِٗ فشهَدًذ :هبلک هٖتَاًذ ثِ ّش ٗک اص افشاد

اٗي سلسلِ سجَع کٌذ ٍ توبم اٗي افشاد ضبهي ّستٌذ هٌتْب ػلٖ سج٘ل الجذل؛ ثِ اٗي هؼٌب کِ اگش ٗکٖ اص افشاد
سلسلِ ،ػ٘ي ٗب ثذل آى سا ثِ هبلک پشداخت ،حك هبلک سبلظ هٖضَد ٍ دٗگش ًوٖتَاًذ ثِ سبٗش افشاد سلسلِ
سجَع کشدُ ٍ هغبلجٔ ثذل کٌذ .سپس ض٘خ

چْبس تطجِ٘ رکش کشدًذ کِ رهن هتؼذدُ دس ػشض ّن ضبهي

ثَدًذ.
ٗکٖ اص اػالهٖ کِ ثِ ضذت ثب کالم ض٘خ هخبلفت کشدُ ،هحمك ًبئٌٖ٘

است .اٗطبى ّن دس اصل کالم

ض٘خ هٌبلطِ هٖکٌذ ٍ ّن دس تطجْ٘بتٖ کِ رکش فشهَدًذ .دس اضکبل ثِ اصل کالم ض٘خ
اٌٗکِ ض٘خ

هٖفشهبٌٗذ:

فشهَدًذ چٌذ رهِ دس ػشض ٗکذٗگش ثِ ضٖء ٍاحذ ثشإ ضخص ٍاحذ هطغَل هٖضَد،

اهشٕ است کِ ّن ثجَتبً هُحبل است ٍ ّن اثجبتبً دل٘لٖ ًذاسد ٍ 9.اٌٗکِ ض٘خ

صشٗحبً ٗب تلَٗحبً هب ًحي فِ٘ سا
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لذس سشُ تظذد تَجِ٘ حثَت ضواى هال ٍاحذ على شخظ٘ي
أى ظاّش توخ٘لِ الومام تثاب ّ
ال ٗخفى ّ
الضواى على هزّة الجوَْس ٍ ًحَ رلك أًِّ ّ
ّ
أٍ أصٗذ عشضا.
ٍ التّحم٘ك أًِّ ال ٗوكي حثَتا كَى الوال الَاحذ فٖ عْذٓ شخظ٘ي على ًحَ االستمالل فٖ عشع ٍاحذ تأى ٗجة تكل٘فا علىى كى ّ هٌْوىا عٌ٘ىا

الضىواى
للضواى فٖ صهاى ٍاحذ فال ّتذ للمائ
تظحتِ أى ٗكىَى ّ
تزهٔ ك ّ هٌْوا ٍضعا فٖ عشع ٍاحذ فلَ حذث سثثاى ّ
ّ
الخشٍد عي عْذتِ ٍ ٗتعلّك ّ
الضاهٌ٘ي تٌحَ االشتشاك أٍ كَى ضواى أحذّوا فٖ طَل ضواى اٙخش فلَ ضوي شخظاى فٖ آى ٍاحذ عي هذَٗى توىام هىا فىٖ رهتىِ
على ك ّ هي ّ
الىذٗي فىٖ
تالظحٔ ٗكَى ّ
للذائي ٍ سضٖ ّ
الذائي تضواًْوا دفعٔ أٍ سضٖ َّ تضواى أحذّوا ٍ سضٖ ٍك٘لِ تضواى اٙخش فٖ صهاى ٍاحذ فعلى المَل ّ

تزهٔ شخظ٘ي على أى ٗكَى على ك ّ هٌْوا أداء توام الوال
رهتْا تاالشتشاك لعذم إهكاى تعلّك هال ٍاحذ ّ
ّ
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سا ثِ ٍاجت کفبٖٗ تطجِ٘ کشدًذ ،صح٘ح ً٘ست؛ صٗشا:
واجب کفایی ٗؼٌٖ اهشٕ کِ ثش ّؤ هکلف٘ي ٍاجت ثبضذ هٌتْب ثِ ًحَ هطشٍط؛ ٗؼٌٖ اگش ٗک ًفش [هَي
ثِ الکفایة] آى ٍاجت سا إهتثبل کٌذ اص سبٗش هکلف٘ي سبلظ هٖضَد ،هبًٌذ تذف٘ي هّ٘ت هسلن ،اهش ثِ هؼشٍف ٍ
ًْٖ اص هٌکش ٍ ٍ ...اٗي هؼٌب دس ٍاججبت تکل٘فِ٘ هوکي است اهب دس احکبم ٍضؼِ٘ اهکبى ًذاسد؛ صٗشا اگش
ثخَاّ٘ن ضوبًت ّش ٗک سا ثِ ًحَ ٍاجت کفبٖٗ هطشٍط کٌ٘ن ثِ گًَِإ کِ اگش ٗکٖ اص ػْذٓ ضوبى ثشآهذ
اص سبٗش رهِّب سبلظ ضَد ،ضوبى ّش ٗک سا ثبٗذ چٌ٘ي تم٘٘ذ کٌ٘ن« :اوت ضامهٌ لً لم یضمىٍ اآلخش»؛ هثالً اگش
دٍ ًفش دس سلسلٔ اٗبدٕ ػبدِٗ لشاس گشفتِ ثبضٌذ ـ هبًٌذ اٌٗکِ ثبٗغ هتبػٖ سا غصت کشدُ ثبضذ ٍ ثِ هطتشٕ
تحَٗل دادُ ثبضذ ـ دس اٌٗجب عجك کالم ض٘خ

اگش ثخَاّ٘ن ثگَٗ٘ن رهٔ ّش دٍ ًفش هطغَل است ثشإ هبلک

ػلٖ سج٘ل الجذل ثِ ًحَ ٍاجت کفبٖٗ ،هؼٌبٗص آى است کِ ثِ ثبٗغ ثگَٗ٘ن «تَ ضبهي ّستٖ دس صَستٖ کِ
هطتشٕ ضبهي ًجبضذ» ٍ ً٘ض ثِ هطتشٕ ثگَٗ٘ن «تَ ضبهي ّستٖ دس صَستٖ کِ ثبٗغ ضبهي ًجبضذ» ٍ ًت٘جٔ
چٌ٘ي تم٘٘ذٕ آى است کِ ّ٘چکذام فؼالً ضبهي ًجبضٌذ.

ٗتن لَ للٌا تأى أداء الوال إًّوا َّ على ًحَ الَاجة التّكل٘فٖ ف٘خاطة ك ّ هٌْوا تأى ٗجة عل٘ك األداء إى
ٍ تظح٘حِ تٌحَ الَاجة الكفائٖ إًّوا ّ

فىئى
الضواى ٍضعّ٘ا فال ٗوكي تضو٘ي ك ّ هٌْوا عشضا ٍ لَ تٌحَ تم٘٘ذ اإلطالق تأى ٗمال أًت ضاهي لَ لن ٗضوٌِ اٙخىش ّ
ٗؤدُ اٙخش ٍ ّأها لَ كاى ّ
لن ّ

ألى ًت٘جٔ كَى ضواى ك ّ هٌْوا فٖ هَسد عذم ضواى اٙخش عذم ضواى ك ّ هٌْوا فعال ٍ على ّزا فكلّوا ل٘ تأًِّ هىي ّىزا المث٘ى
هحظ لِ ّ
ّزا ال ّ
رهٔ الوضىوَى
كذسك الوث٘ع أٍ الخّوي أٍ ضواى األع٘اى الوضؤًَ أٍ ضواى ّ
الضاهي ٍ الوضوَى عٌِ تٌاء على هزّة الجوَْس هي عذم اًتمال ّ
الذٗي هي ّ

الضاهي ّإها هوٌَع طغشى إٔ ل٘س هي ّزا المث٘ أٍ كثشى إٔ ل٘س تظح٘ح.
رهٔ ّ
عٌِ إلى ّ
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ٍ ال ٗخفى ها فِ٘ هي الفساد ٍ رلك لعذم طحٔ تعذد الضواى العشضٖ حثَتا ٍ ال إحثاتا ٍ فساد ها ركشُ لذس سشُ هىي الٌاىائش تىالوٌع عىي تلىك

الٌاائش اها هي ح٘ج الظغشى ٍ اها هي ح٘ج الكثشى ،أها استحالٔ تعذد الضوٌاء عشضا حثَتا.

فألى الزهٔ فٖ عالن االعتثاس تكَى فٖ حكن اٗي خاسجٖ ٗستمش فِ٘ الوال إال اى الزهٔ لوكاى اعتثاسٗتْا ٍس٘عٔ تسع ك شٖء ٗظح اعتثاسُ فْ٘ىا

ٍ لْزا ٗمال تأًْا ت٘ذاء ٍاسعٔ ،فكوا اًِ ال ٗعم لشاس هال ٍاحذ فٖ هكاً٘ي عشضا تاى ٗكَى لشاسُ فٖ أحذّوا تع٘ي لشاسُ فىٖ اٙخىش ٍ فىٖ عشضىِ
فكزلك ال ٗعم لشاس هال ٍاحذ فٖ رهٔ فٖ عشع استمشاسُ فٖ رهٔ أخشى تع٘ي استحالٔ لشاسُ فٖ هكاً٘ي خاسج٘٘يّ ٍ ،زا على ها َّ التحم٘ىك فىٖ

تاب األحكام الَضع٘ٔ هي لاتل٘ٔ تعلك الجع تْا استمالال ٍ اى الضواى حكن ٍضعٖ هجعَل هستم تالجع ال اًِ هٌتضع عي الحكن التكل٘فٖ.

ًعن على المَل تاالًتضاع عي التكل٘ف ٗوكي تكل٘ف شخظ٘ي أٍ أشخاص تاألداء على ًحَ الَاجة الكفائٖ فٌ٘تضع هٌِ ٍضع ٍ َّ الضىواى علىى

ًحَ التظَٗش الكفائٖ حسة هٌشأ اًتضاعِ لكي المَل تاًتضاع الضواى عي التكل٘ف فاسذ ٍ َّ لذس سشُ أٗضا لن ٗتكلن فٖ الومام على راك الفشع.

ٍ تالجولٔ فعلى ها َّ التحم٘ك فٖ تاب الضواى فال ٗتظَس تظَٗش الٌحَ الَاجة الكفائٖ فِ٘ ٍ ،اها عذم ها ٗذل علِ٘ إحثاتا فلوا سٌَضحِ هىي اى

أدلٔ الضواى فٖ طَسٓ تعذدُ ٗذل على الضواى الطَلى الزٕ َّ توكاى هي اإلهكاى حثَتا حسثوا ًَضحِ أًشأ ه ّّلل.
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مناقشهٔدرٔاشکالٔمحققٔنائینی

ٔ

اٗي اضکبل هحمك ًبئٌٖ٘ ثش کالم ض٘خ

ٍاسد ً٘ست؛ صٗشا کسبًٖ کِ لبئل ّستٌذ ضوبى ّش ٗک اص

اٗبدٕ ػبدًِٗ ،ظ٘ش ٍاجت کفبٖٗ ثِ ًحَ ٍاجت هطشٍط است؛ ضوبى ّش ٗک اص اٗبدٕ سا چٌ٘ي تم٘٘ذ
هٖکٌٌذ« :اوت ضامه لً لم یؤدی الخساسة الضامه اآلخش»؛ ٗؼٌٖ ّش کذام ضبهي ّستٌذ دس صَستٖ کِ دٗگشٕ
خسبست سا أدا نکرده ثبضذ؛ ًِ اٌٗکِ ّش کذام ضبهي ثبضٌذ دس صَستٖ کِ دٗگشٕ ضامن نباشدٍ .الؼبً جبٕ
تؼجت است اص هحمك ًبئٌٖ٘

کِ خَد اٗطبى اثتذا دس تصَٗش ٍاجت کفبٖٗ فشهَدًذ «ّؤ هکلّف٘ي هَظف

ثِ اًجبم آى ّستٌذ هگش آًکِ ٗکٖ اص آًْب ٍاجت سا امتثال کٌذ» [ٗب دس هب ًحي فِ٘ هتبع ٗب ثذل آى سا أدا کٌذ]،
اهّب دس سغش ثؼذٕ ثِ جبٕ ػجبست «لً لم یؤدٌ االخش» تؼج٘ش ثِ «لً لم یضمىٍ االخش» هٖکٌٌذ کِ اٗي هؼٌب صح٘ح
ً٘ست .هؼٌبٖٗ کِ اٗطبى ثشإ ضوبى گفتٌذ ًظ٘ش آى است کِ کسٖ دس تفس٘ش ٍاجت کفبٖٗ ثگَٗذ« :ياجبٌ
علی َزا لً لم یکه ياجباً علی راک» کِ الصهٔ چٌ٘ي هؼٌبٖٗ آى است کِ ثش ّ٘چ کسٖ ٍاجت ًجبضذ.
الجتِ اٌٗکِ تفس٘ش ٍاجت کفبٖٗ چٌ٘ي ثبضذ کِ «ثش ّؤ هکلف٘ي ٍاجت است ثِ ًحَ هطشٍط؛ ثِ اٗي هؼٌب
کِ اگش ٗکٖ اًجبم داد ٍجَة اص ػْذٓ دٗگشاى سبلظ ضَد» لجالً دس ثحث ٍاجت کفبٖٗ ث٘بى کشدٗن کِ اٗي
سلن ٍجَة هطشٍط سا هب لجَل ًذاسٗن ٍ خَد هحمك ًبئٌٖ٘
هؼٌبٖٗ سا ثجَتبً هحبل هٖداًٌذ ،اهب هحمك ًبئٌٖ٘

ّن لجَل ًذاسًذ ٍ حتّٖ ثشخٖ اص اػالم چٌ٘ي

فشهَدًذ ثجَتبً هحبل ً٘ست اال اٌٗکِ اثجبتبً دچبس هطکل

است ٍ ٍاجت کفبٖٗ سا ثِ ًحَ ٍاجت هطشٍط ًپزٗشفتٌذ .آًچِ دس تمشٗشات اٗطبى ٍجَد داسد ـ خصَصبً دس
أجَد التمشٗشات 2کِ هسئلِ سا ثْتش تج٘٘ي کشدُ ـ آى است کِ ٍاجت کفبٖٗ سا ثِ ًحَ ٍاجت تخ٘٘شٕ
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الوثحج السادس فٖ الَجَب الكفائٖ
ٍ تَض٘ح الحال فِ٘ ٗحتاد إلى ت٘اى همذهٔ ٍ ّٖ اى الغشع هي الوأهَس تِ تاسٓ ٗتشتة على طشف ٍجَد الطث٘عٔ ٍ أخشى على هطلىك ٍجَدّىا

الساسٕ ٍ األٍل هٌْوا ٗستتثع حكوا ٍاحذ ًا هتعلم ًا تظشف ٍجَد الطث٘عٔ ف٘كتفٖ فٖ اهتخالِ تاإلت٘اى تفشد ٍاحذ ٍ ّزا تخالف الخىاًٖ فىاى الحكىن فىٖ
هَسدُ ٌٗح ٍ ٗتعذد تتعذد افشاد تلك الطث٘عٔ ٍ ال ٗجتضا فٖ همام االهتخال تئٗجاد فشد هٌْا هخال إرا كاى غشع الوَلى هتشتثا على إكشام طشف ٍجَد

العالن فالحكن الوجعَل فٖ هَسدُ ٗكَى ٍاحذ ًا أٗض ًا ٍ الصهِ جَاص االكتفاء تئكشام ٍاحذ هي العلواء إر ال هعٌى لثمىاء ٍجَتىِ تعىذ حظىَل الغىشع
الذاعٖ إلى جعلِ ٍ اها إرا كاى الغشع هتشتثا على إكشام ك هي ٗظذق علِ٘ اًِ عالن فالحكن الوجعَل فٖ هَسدُ ٗتعذد تتعذد افىشادُ ف٘تَلىف اهتخىال

حكن ك فشد على اإلت٘اى تخظَص هتعلمِ إرا عشفت رلك فاعلن اى الغشع هي الوأهَس تِ كوا اًِ ٗختلف تاعتثاس تشتثِ على طشف الَجَد أٍ علىى

هطلك الَجَد كزلك ٗختلف تاإلضافٔ إلى الوكلف فتاسٓ ٗتشتة الغشع على طذٍس الفع هي طشف ٍجَد الوكلف ٍ أخشى ٗتشتة على طذٍسُ هىي

هطلك ٍجَدُ ٍ على الخاًٖ فالَجَب ٗكَى عٌ٘٘ا ال ٗسمط تفع أحذّن عي الثال٘ي تخالف األٍل إر الوفشٍع فِ٘ اى هَضَع التكل٘ىف ّىَ طىشف
ٍجَد الوكلف فثاهتخال أحذ الوكلف٘ي ٗتحمك الفع هي طشف ٍجَد الطث٘عٔ ف٘سمط الغشع فال ٗثمى هجال الهتخال الثال٘ي ٍ هٌِ ظْش اًىِ لىَ حظى
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هٖپزٗشًذ ٍ هٖگٌَٗذ ػٌَاى «احذ الوکلف٘ي» هغلَة است کِ اٗي ػٌَاى ثش تکتک افشاد هي المشى الٖ المذم
هٌغجك هٖضَد ٍ توبم آثبسٕ کِ ثش آى ػٌَاى ثبس هٖضَد ،دس حم٘مت ثش هصذاق ثبس هٖضَد.
عجك اٗي هؼٌب ـ البته فعالً در صدد تأیید آن نیستیم ـ هحمك ًبئٌٖ٘

ثبٗذ دس هب ًحي فِ٘ هسئلِ سا چٌ٘ي

تصَٗش هٖکشدًذ« :ياحذة مه االیادی العادیة ضامىة فی قبال المالک» و دیگر اشکالی که مطرح کردند مرتفع
میشد.
پاسخٔمحققٔنائینی ٔبهٔتنظیراتٔشیخ

هحمك ًبئٌٖ٘

ثؼذ اص اٌٗکِ ثب اصل کالم ض٘خ

ٔ

هخبلفت کشدًذ ٍ ثب ضشس لبعغ فشهَدًذ« :یمتىع ثبًتاً

ضمان شخصیه لمالٍ ياحذٍ فی صمان ياحذ علی وحً اإلستقالل عشضاً» ،دس صذد تَجِ٘ تطجْ٘بتٖ ثش هٖآٌٗذ کِ
ض٘خ

رکش فشهَدًذ.

دس هَسد تشبیه اول کِ ض٘خ
کشدًذ ،هحمك ًبئٌٖ٘

هب ًحي فِ٘ سا ثِ «ضوبى» دس ًضد ػبهِ ـ «ضمّ ذمّة الی ذمّة» ـ تطجِ٘

هٖفشهبٌٗذ :دسست است کِ ضوبى دس ًضد ػبهِ آى است کِ دٍ ًفش دس ػشض ّن ٍ

ػلٖ ٍجِ اإلستمالل ضبهي ّستٌذ ،اهب الَٕ آى است کِ چٌ٘ي هؼٌبٖٗ فبسذ هٖثبضذ ٍ ض٘ؼِ آى سا لجَل
ًذاسد ٍ ًوٖتَاى هب ًحي فِ٘ سا ثِ ٗک اهش فبسذ تطجِ٘ کشد.

3

الفع هي الجو٘ع فٖ عشع ٍاحذ الستحك ك ٍاحذ هٌْن حَاب اهتخال رلك األهش كوا لَ كاى هٌفشد ًا تِ لظذق طشف الَجَد علِ٘ كوا اًِ عٌذ هخالفٔ
الجو٘ع ٗستحك ك ٍاحذ هٌْن العماب لتحمك هٌاطِ فِ٘ ٍ ّزا الَجِ الّزٕ ركشًا َّ التحم٘ك فٖ تظَٗش الَجَب الكفائٖ.
 .2هٌ٘ٔ الطالة فٖ حاش٘ٔ الوكاسة ،د ،1ص:922

الضاهي ٍ الوضوَى عٌِ تٌاء على هزّة
 ٍ ...على ّزا فكلّوا ل٘ تأًِّ هي ّزا المث٘ كذسك الوث٘ع أٍ الخّوي أٍ ضواى األع٘اى الوضؤًَ أٍ ضواى ّ

الضاهي ّإها هوٌَع طغشى إٔ ل٘س هي ّزا المث٘ أٍ كثشى إٔ ل٘س تظح٘ح
رهٔ ّ
الجوَْس هي عذم اًتمال ّ
رهٔ الوضوَى عٌِ إلى ّ
الذٗي هي ّ

ّأها دسك الوث٘ع أٍ الخّوي فَْ عثاسٓ عي ضواى شخض عي الثائع للوشتشٕ عْذٓ الخّوي إرا خىشد الوث٘ىع هسىتحما للغ٘ىش أٍ ضىواى شىخض عىي

الوشتشٕ للثائع عْذٓ الوث٘ع إرا خشد الخّوي هستحمّا للغ٘ش ٍ هعٌى ضواًِ أًِّ لَ تلف الوضوَى أٍ اهتٌع أخزُ هي الوضوَى عٌىِ ٗكىَى عَضىِ علىى

الضاهي ّإال الوضوَى عٌِ
تالشد ٍ ّ
رهٔ ّ
الضاهي ٍ فٖ هَسد الثماء ٍ عذم االهتٌاع ل٘س الوكلّف ّ
الضاهي ففٖ هَسد التّلف أٍ االهتٌاع ال تشتغ ّإال ّ

جذا ت غاٗٔ هىا ٗوكىي أى ٗمىال أًّىِ
ًعن لَ ل٘
تأى ّ
ّ
رهت٘ي عشضا لوال ٍاحذ ٍ ّزا هوٌَع ّ
كال هٌْوا فٖ هَسد الثماء ضاهٌاى ف٘ظ٘ش هي لث٘ اشتغال ّ

الضاهي أٗضا فوشجعىِ ّإهىا إلىى
الضواى الفعلٖ ٍ تالجولٔ لَ ل٘
تأى الوال ح٘ي الثماء فٖ عْذٓ ّ
ّ
تالشد إلى الوالك ال ّ
ٗجة على ّ
الضاهي إلضام الوضوَى عٌِ ّ
الضاهي أٗضا ٍ ّزا ل٘س ّإال ضواًا طَل٘ا كوا س٘جٖء تَض٘حِ.
أى ها للوالك فٖ عْذٓ الوضوَى عٌِ فَْ فٖ عْذٓ ّ
لضٍم إلضاهِ الوضوَى عٌِ ٍ ّإها إلى ّ

الضاهي.
الذٗي
رهٔ ّ
توجشد ّ
ّ ٍ ...أها ّ
الذَٗى فاأللَى فسادُ لوا ركش فٖ هحلِّ هي أًِّ ٌٗتم ّ
الضواى على هزّة الجوَْس فٖ ّ
الضواى إلى ّ
ّ
الضواى طَال على أصٗذ هي شىخض
ٍ حاط الكالم أًِّ ٗوتٌع حثَتا ضواى شخظ٘ي لوال ٍاحذ فٖ صهاى ٍاحذ على ًحَ االستمالل عشضا ٍ ّأها ّ

ٍاحذ فٖ صهاى ٍاحذ ف٘وكي حثَتا ٍ دلّت علِ٘ األدلّٔ إحثاتا.
 الوكاسة ٍ الث٘ع (للو٘شصا الٌائٌٖ٘) ،د ،9ص:984
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اهب تشبیه دوم کِ ضوبى ػْذٓ ػَض٘ي ثشإ ّش ٗک اص ثبٗغ ٗب هطتشٕ ثَد ـ [کِ گفت٘ن هطَْس ػوذتبً ثِ
اٗي هؼٌب گشفتِاًذ کِ] ضخص ثبلثٖ ػْذٓ ثوي سا اص جبًت ثبٗغ ثشإ هطتشٕ ضوبًت کٌذ تب دس صَستٖ کِ
هج٘غ هستحك للغ٘ش ثَد ،ثوي سا ثِ هطتشٕ ثشگشداًذ ٍ ٗب اٌٗکِ ػْذٓ هج٘غ سا اص جبًت هطتشٕ ثشإ ثبٗغ
ضوبًت کٌذ تب اگش ثوي هستحك للغ٘ش ثَد ،هج٘غ سا ثِ ثبٗغ ثشگشداًذ ـ هحمك ًبئٌٖ٘

هٖفشهبٌٗذ:

هب لجَل ًذاسٗن دس ضوبى ػْذٓ ػَض٘يّ ،ن ضبهي ٍ ّن هضوَىٌػٌِ دس ػشض ٍاحذ ٍ ػلٖ ٍجِ
اإلستمالل ضبهي ثبضٌذ ،ثلکِ دس چٌ٘ي جبٖٗ اگش عین تلف ضذُ ٗب تؼزّس سدّ داضتِ ثبضذ ،فمظ رهٔ ضبهي
هطغَل است ٍ هضوَىٌلِ فمظ حك سجَع ثِ ضبهي سا داسد ٍ اگش عین باقی ثبضذ ٍ اهتٌبع سدّ ًذاضتِ ثبضذ،
فمظ رهٔ هضوَىٌػٌِ هطغَل است ٍ هضوَىٌلِ فمظ حك سجَع ثِ اٍ سا داسد ٍ دٗگش چ٘ضٕ ثش ػْذٓ ضبهي
ً٘ست .ثٌبثشاٗي دس ّ٘چ صَست ،جوغ ث٘ي دٍ رهِ ًوٖضَد.
ٍ اگش کسٖ اصشاس داضتِ ثبضذ کِ دس صَست بقای عینًَ ،ػٖ ّنصهبًٖ ٍجَد داسد ٍ رهٔ ضبهي ٍ
هضوَىٌػٌِ ّنصهبى هطغَل است ،دس جَاة هٖگَٗ٘ن :ضوبى دٍ ًفش دس ػشض ٍاحذ ،هوٌَع است جذاً ٍ
ًْبٗت چ٘ضٕ کِ هٖتَاى دس تَجِ٘ آى گفت اٌٗکِ :اگش عین باقی ثبضذ ،فمظ رهٔ هضوَىٌػٌِ هطغَل است ٍ
رهٔ ضبهي هطغَل ً٘ست ،اال اٌٗکِ ثش ضبهي ٍاجت است کِ هضوَىٌػٌِ سا الضام ثِ سدّ ػ٘ي کٌذ .ثِ تؼج٘ش
دٗگش دس صَستٖ کِ هضوَىٌػٌِ ثِ ٍظ٘فِاش ػول ًکٌذ ،ضبهي تکلیف داسد کِ اٍ سا هلضم ثِ سدّ ػ٘ي کٌذ ٍ
«تکل٘ف ثِ الضام هضوَىٌػٌِ» غ٘ش آى است کِ رهٔ ضبهي هطغَل ثبضذ .ثٌبثشاٗي هبلک ًوٖتَاًذ هستم٘وبً اص
ضبهي دسخَاست سدّ ػ٘ي ٗب ثذل سا داضتِ ثبضذ ،ثلکِ فمظ هٖتَاًذ اص اٍ ثخَاّذ هضوَىٌػٌِ سا الضام ثِ سدّ
ػ٘ي کٌذ.
ٍ ًْبٗتبً هٖگَٗ٘ن :اگش کسٖ اصشاس داضتِ ثبضذ کِ دس صَست بقای عین ،رهٔ ضبهي ٍ هضوَىٌػٌِ ثب ّن
ٍ اها فساد ها استشْذ تِ لذُ تأٗ٘ذا لوا ادعاُ هوا ٗكَى الضواى فِ٘ عشض٘ا ،اها الضواى على طشٗمٔ الجوَْس فَْ ٍ اى كاى ٌٗطثىك علىى الضىواى

العشضٖ .لكٌِ فاسذ ال ًمَل تِ ٍ االستشْاد تأهش فاسذ عٌذًا هضشٍب عٌِ ال ًمَل تِ أطال.

ٍ اها ضواى دسك الوث٘ع أٍ الخوي عٌذ ظَْس الوستحك فَْ ل٘س هي تاب الضواى العشضٖ تأى ٗكَى الخوي هضوًَا على الثائع فٖ عىشع ضىواًِ

على األجٌثٖ ٍ الوث٘ع هضوًَا على الوشتشٕ فٖ عشع ضواًِ على األجٌثٖ ت هعٌى ضواى األجٌثٖ للخوي أٍ الوخوي َّ اًِ لىَ تلىف الوضىوَى أٍ
اهتٌع الوضوَى عٌِ ٗكَى عَضِ على الضاهيً ٍ ،ت٘جٔ ّزا اًِ هع تلف الوضوَى أٍ اهتٌاع الوضوَى عٌِ ال ٗشتغ إال رهٔ الضىاهي ٍ هىع ٍجىَدُ ٍ

عذم اهتٌاع الوضوَى عٌِ ال ٗشتغ إال رهٔ الوضوَى عٌِ ،فلن ٗجتوع ضواى الوضوَى عٌِ هع ضواى الضاهي لكٖ ٗكًَا عشض٘٘ي.

ًعن غاٗٔ ها ٌّاك ٍجَب إلضام الضاهي للوضوَى عٌِ تالشد الى الوالك فٖ طَسٓ ٍجَد الع٘ي ،لكي اٗي ّىزا هىي الضىواى توعٌىى اسىتمشاس رهىٔ

الضاهي تالوال ٍ كَى هال الوالك فٖ طٌذٍق رهتِ كوا ال ٗخفى.
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هطغَل است ،هٖگَٗ٘ن :هشجغ اٗي کالم ٗب آى است کِ ضامن مکلّف است هضوَىٌػٌِ سا الضام ثِ سدّ ػ٘ي
کٌذ کوب رکشًب ٍ ٗب اٌٗکِ ثشگطت ثِ اٗي داسد کِ آًچِ ثشإ هبلک دس رهٔ هضوَىٌػٌِ ثبثت استّ ،وبى چ٘ض
دس ػْذٓ ضبهي هٖثبضذ ٍ ،اٗي دٗگش ضوبى ػشضٖ ً٘ست ثلکِ ضوبى عَلٖ است کِ تَض٘ح ث٘طتش آى
خَاّذ آهذ .ثِ تؼج٘ش دٗگش اضتغبل رهٔ ػشضٖ آى است کِ ًسجت فشد اٍّل ٍ دٍم ثِ ضٖء ٍاحذ ،کبهالً
ٗکسبى ثبضذ ثِ گًَِإ کِ هبلک ثتَاًذ ثِ ّش کذام سجَع کٌذ .اهّب اضتغبل رهٔ عَلٖ آى است کِ ًفش اٍّل،
ضبهي ػ٘ي ٗب ثذل آى است ثشإ هبلک ٍ ًفش دٍم ضبهي آى چ٘ضٕ است کِ دس رهٔ ًفش اٍل هَسد ضوبى
لشاس گشفتِ است.
عجك اٗي هؼٌب دس هسئلٔ تؼبلت اٗبدٕ ػبدِٗ ثبٗذ ثگَٗ٘ن کِ ًفش اٍل ضبهي ػ٘ي ٗب ثذل آى است ثشإ
هبلک ،اهّب ًفش دٍم ضبهي است ػٌٖ٘ سا کِ ثب ٍصف لِ الجذل دس رهِّ اٍّل لشاس گشفتِ است .ثٌبثشاٗي ّشچٌذ
اهکبى داسد کِ دٍ رهِ دس صهبى ٍاحذ هطغَل ثبضٌذ ،اهّب اٗي دٍ رهِ دس ػشض ّن هطغَل ً٘ستٌذ ثلکِ دس
عَل ّن ّستٌذ ٍ ستجتبً ثب ٗکذٗگش تفبٍت داسًذً ،ظ٘ش ػلّت ٍ هؼلَل کِ ّش چٌذ دس صهبى ٍاحذ ّش دٍ
هَجَد ّستٌذ ،اهّب دس ػ٘ي حبل دس عَل ّن ّستٌذ.
ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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