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

(دامت برکاته)

سال تحصیلی 9393-94
جلسِی ًَصدّن؛ یٌطٌثِ 93/7/27
اعتبار تنجیز در عقد
یٌی دیگش اص ضشائغی ًِ هشحَم ضیخ 9تشای ػوذ رًش هیًٌذ تنجیز است .هوصَد اص تٌجیض ایي است ًِ
ػوذ هؼلّن تش چیضی تِ أدات ضشط ًثاضذ؛ یؼٌی هتؼاهذیي تِ ضشط خاصی هصذ هؼاهلِ ًذاضتِ تاضٌذ .پس اگش
هصذ هتؼاهلیي دس تحون ػوذ هؼلّن تش ضشعی تاضذ خالف اػتثاس تٌجیض تَدُ ٍ تاعل است؛ هثالً اگش تگَیذ
«ًتاتن سا تِ تَ كشٍختن اگش اهشٍص تاساى تیایذ» ایي ػوذ حتی دس صَستی ًِ اهشٍص تاساى تیایذ صحیح ًیست.
تؼلین دس ػوذ ًثیشاًها دس هیاى هشدم اتلام هیاكتذ .تِ ػٌَاى هثال ًسی هیگَیذ «ایي هلي سا تِ تَ
كشٍختن اگش كالى هلٌن تِ كشٍش سكت» یا هشدی تِ ّوسشش دس هحضش چٌیي ًٍالت هیدّذ «اگش هي
حوَم صٍجیت سا ادا ًٌشدم اص عشف هي ًٍیل ّستی ًِ خَدت سا هغلوِ ًٌی» ًِ ایي تؼلین دس ًٍالت
است .تشخی اص دػَاّایی ًِ دس دادگاُّا هغشح هیضَد ًیض هشتَط تِ ػوَدی است ًِ تِ ًحَ تؼلین تَدُ
است .تٌاتشایي تشسسی ضشعیت تٌجیض هْن تَدُ ٍ آثاس صیادی تش آى هتشتة هیتاضذ.
تشای اثثات ضشع یت تٌجیض تِ ّیچ آیِ یا سٍایتی ـ ّش چٌذ داللتص هَسد اختالف تاضذ ـ استٌاد ًطذُ
است .تٌاتشایي هستٌذ هائلیي یا تایذ «اجواع» تاضذ یا ٍجَُ اػتثاسی.

 .1وتبة الوىبست (ؽ  -الحذٗخٔ) ،د ،3ص:161
ٍ هي رولٔ الششائؾ التٖ روشّب روبػٔ :التٌز٘ض فٖ الؼمذ ثإى ال ٗىَى هؼلّمبً ػلى شٖء ثإدآ الششؽ ،ثإى ٗمظذ الوتؼبلدذاى اًؼمدبد الوؼبهلدٔ فدٖ
طَسٓ ٍرَد رله الشٖء ،ال فٖ غ٘شّب.
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هشحَم ضیخ هیكشهایذ :9اص ًساًی ًِ تصشیح تِ ضشعیت تٌجیض ًشدُاًذ هیتَاى تِ ضیخ عَسی ،2اتي
ادسیس حلّی ،3ػالهِ ٍ 4جویغ هتأخشیي تؼذ اص ػالهِ ،هاًٌذ ضْیذاى ،5هحون ثاًی
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ٍ دیگشاى 2اضاسُ ًشد.

ّ .1وبى:
ٍ هوّي طشّح ثزله :الش٘خ ٍ الحلّٖ ٍ الؼلّبهٔ ٍ رو٘غ هي تإخّش ػٌِ ،وبلشْ٘ذٗي ٍ الوحمّك الخبًٖ ٍ غ٘شّن لذّس اللِّ تؼبلى ؤسٍاحْن ٍ .ػي فخدش
الذٗي فٖ ششح اإلسشبد فٖ ثبة الَوبلٔ :ؤىّ تؼل٘ك الَوبلٔ ػلى الششؽ ال ٗظحّ ػٌذ اإلهبه٘ٔ ٍ ،وزا غ٘شُ هي الؼمَد ،الصهٔ وبًت ؤٍ ربئضٓ.
ٍ ػي توْ٘ذ المَاػذ :دػَى اإلروبع ػلِ٘ ٍ ،ظبّش الوسبله فٖ هسإلٔ اشتشاؽ التٌز٘ض فٖ الَلف :االتّفبق ػلِ٘ ٍ .الظبّش ػذم الخالف ف٘دِ وودب
اػتشف ثِ غ٘ش ٍاحذ ٍ إى لن ٗتؼشّع األوخش فٖ ّزا الومبم.
ٍ ٗذلّ ػلِ٘ :فحَى فتبٍْٗن ٍ هؼبلذ اإلروبػبت فٖ اشتشاؽ التٌز٘ض فٖ الَوبلٔ ،هغ وًَِ هي الؼمَد الزبئضٓ التٖ ٗىفٖ فْ٘ب ولّ هب دلّ ػلى اإلرى،
حتى ؤىّ الؼلّبهٔ ادّػى اإلروبع ػلى هب حىٖ ػٌِ ػلى ػذم طحّٔ ؤى ٗمَل الوَوّل« :ؤًت ٍو٘لٖ فٖ َٗم الزوؼٔ ؤى تج٘غ ػجذٕ» ٍ ،ػلى طحّٔ لَلدِ:
«ؤًت ٍو٘لٖ ٍ ،ال تجغ ػجذٕ إلّب فٖ َٗم الزوؼٔ» ،هغ وَى الومظَد ٍاحذاً ٍ .فشّق ثٌْ٘وب روبػٔ ثؼذ االػتشاف ثإىّ ّزا فٖ هؼٌى التؼل٘ك :ثدإىّ الؼمدَد
لوّب وبًت هتلمّبًٓ هي الشبسع ؤًُ٘ـت ثْزُ الؼَاثؾ ٍ ،ثـلت ف٘وب خشد ػٌْب ٍ إى ؤفبدت فبئذتْب.
فإرا وبى األهش وزله ػٌذّن فٖ الَوبلٔ فى٘ف الحبل فٖ الج٘غ؟ ٍ ثبلزولٔ ،فال شجْٔ فٖ اتّفبلْن ػلى الحىن.
 .1الخالف ،د ،3ص:353
هسإلٔ  :13إرا لبل :إى لذم الحبد ،ؤٍ ربء سؤس الشْش ،فمذ ٍولته فٖ الج٘غ ،فبى رله ال ٗظح ٍ .ثِ لبل الشبفؼٖ ٍ .لبل ؤثَ حٌ٘فٔٗ :ظح.
دل٘لٌا :ؤًِ ال دل٘ل ػلى طحٔ ّزا الؼمذ ٍ ،ػمذ الَوبلٔ ٗحتبد الى دل٘ل.
 الوجسَؽ فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ ،د ،1ص:399
إرا ػلك الَوبلٔ ثظفٔ هخل ؤى ٗمَل :إى لذم الحبد ؤٍ ربء سؤس الشْش فمذ ٍولته فٖ الج٘غ فإى رله ال ٗظح ألًِ ال دل٘ل ػلِ٘.
 .3السشائش الحبٍٕ لتحشٗش الفتبٍى ،د ،1ص:99
ٍ إرا لبل :إى ربء سؤس الشْش ،فمذ ٍولته فٖ الشٖء الفالًٖ ،فإىّ الَوبلٔ ال تٌؼمذ ٍ ،إى رله ال ٗظح ،فإهّب إى ٍولِ فٖ الحبل ،ثإى ٗج٘غ الشٖء
إرا ربء سؤس الشْش ربص رله ٍ ،طح ،ألىّ الَوبلٔ طحّت فٖ الحبل ٍ ،اًؼمذت ،حن ؤهشُ ثتإخ٘ش الج٘غ ،إلى سؤس الشْش ٍ ،الوسإلٔ األٍّلٔ ،هدب اًؼمدذت
الَوبلٔ فٖ الحبل ،ثل ٗحتبد إرا ربء سؤس الشْش إلى ػمذ الَوبلٔ ،فبفتشق األهشاى ٍ .إرا ٍولِ فٖ السلن فٖ الـؼدبم ،فإسدلف فدٖ حٌـدٔ ،ردبص ٍ إى
ؤسلف فٖ شؼ٘ش ،لن ٗزض ،ألىّ إؿالق الـؼبم فٖ الؼبدٓٗ ،شرغ إلى الحٌـٔ ،دٍى الشؼ٘ش ٍ ،االػتجبس فٖ الَوبلٔ ثبلؼبدٓ.
ٍ لبل ش٘خٌب الوف٘ذ ،فٖ همٌؼتِ ،فٖ هختظش وتبة اثت٘بع ٍ :اى َٗلِ٘ هي شبء ،هي رشٕ ،ؤٍ ٍو٘ل.
لبل هحوّذ ثي إدسٗس سحوِ اللِّ :الزَشِّٕ ،ثبلز٘ن الوفتَحٔ ٍ ،الشاء غ٘ش الوؼزؤ ،الوىسَسٓ ٍ ،ال٘بء الوشذّدٓ َّ ،الَو٘ل ٍ ،اًّوب اختلدف اللفد ٍ ،
إى وبى الوؼٌى ٍاحذاٗ ٍ ،سوى الَو٘ل رشٗب ،ألًِ ٗزشٕ هزشى هَولِٗ ،مبل ،رشّٕ ثّ٘ي الزشاٗٔ ٍ ،الزشاٗٔ ٍ ،الزوغ ؤرشاء.
 .3لَاػذ األحىبم فٖ هؼشفٔ الحالل ٍ الحشام ،د ،1ص:339
ٍ ٗزت ؤى تىَى هٌزّضٓ ،فلَ رؼلْب هششٍؿٔ ثششؽ هتَلّغ ؤٍ ٍلت هتشلّت ثـلتً .ؼن ،لَ ًزّض الَوبلدٔ ٍ شدشؽ تدإخ٘ش التظدشّف الدى ٍلدت ؤٍ
حظَل ششؽ ربص ،وإى ٗمَلٍ :وّلته اٙى ٍ ،ال تتظشّف إلّب ثؼذ شْش.
 . 5الذسٍس الششػ٘ٔ فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ ،د ،1ص:163
ٍ لَ لبل إرا هتّ ؤٍ إى هتّ فَْ ٍلف فبلظبّش ثـالًِ؛ لتؼل٘مِ ٍ .لَ لبل َّ ٍلف ثؼذ هوبتٖ احتول رله ؤٗؼبً ٍ ،ؤى ٗحول ػلى الَطّ٘ٔ ثِ.
 هسبله األفْبم إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم ،د ،5ص:139
هي ششؽ الَوبلٔ ٍلَػْب هٌزّضٓ ػٌذ ػلوبئٌب ،فلَ ػلّمْب ػلى ششؽ هتَلّغ ٍ َّ هب ٗوىي ٍلَػِ ٍ ػذهِ ،ؤٍ طدفٔ ٍ ّدٖ هدب ودبى ٍردَدُ فدٖ
الوستمجل هحمّمب وـلَع الشوس ٍ -إلْ٘ب ؤشبس ثمَلِ :ؤٍ ٍلت هتزذد -لن ٗظحّ.
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ایيًِ جٌاب ضیخ

دس هیاى هذها كوظ ضیخ عَسی ٍ اتي ادسیس سا رًش هیًٌذ هؼلَم هیضَد دیگش

هذها هاًٌذ [ضیخ صذٍم] ،ضیخ هلیذ[ ،سیذ هشتضی] ،اتی الصالح حلثی ،سالس ،هاضی اتي تشّاج ،اتي حوضُ،
اتي صّشُ ... ٍ ،تِ ایي هغلة تصشیح ًٌشدُاًذ ،3اها جویغ هتأخشیي اص ػالهِ ایي ضشط سا رًش ًشدُاًذ.
تؼضی هاًٌذ كخش الوحوویي

دس ضشح االسضاد [ٍ ضْیذ ثاًی

دس توْیذ الوَاػذ ٍ 4هسالي ]5ادػای

 .1ربهغ الومبطذ فٖ ششح المَاػذ ،د ،8ص:181
لَلِٗ ٍ( :زت ؤى تىَى هٌزّضٓ ،فلَ رؼلْب هششٍؿٔ ثششؽ هتَلغ ،ؤٍ ٍلت هتشلت ثـلت).
ٗزت ؤى تىَى الَوبلٔ هٌزّضٓ ػٌذ رو٘غ ػلوبئٌب ،فلَ ػلمْب ثششؽ ٍ َّ هوّب ربص ٍلَػِ وذخَل الذاس ،ؤٍ طفٔ ٍ ّدٖ هدب ودبى ٍردَدُ هحممدب
وـلَع الشوس لن ٗظح.
ٍ رّت روغ هي الؼبهٔ إلى رَاصّب هؼلّمٔ ،ألىّ الٌجٖ طلى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ لبل فٖ غضآ هَتٔ« :ؤه٘شون رؼفش ،فإى لتل فضٗذ ثي حبسحٔ» الحذٗج.
ٍ التإه٘ش فٖ هؼٌى التَو٘ل ٍ ،ألًِّ لَ لبل :ؤًت ٍو٘لٖ فٖ ث٘غ ػجذٕ إرا لذم الحبد طحّ إروبػب ٍ ،فٖ وَى التإه٘ش تَو٘ال ًظش ٍ الفشق ث٘ي هحدل
الٌضاع ٍ الوفشٍع ظبّش ،ألىّ الوؼلّك فِ٘ َّ التظشف ال التَو٘ل ٍ ،ال ثحج فٖ رَاصُ.
 .1ششائغ اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام ،د ،1ص:151
ٍ هي ششؿْب ؤى تمغ هٌزضٓ فلَ ػلمت ثششؽ هتَلغ ؤٍ ٍلت هتزذد لن تظح ًؼن لَ ًزض الَوبلٔ ٍ ششؽ تإخ٘ش التظشف ربص.
 وفبٗٔ األحىبم ،د ،1ص:671
ٍ هزّت األطحبة ووب ًمل ؤىّ هي ششؽ طحّٔ الَوبلٔ ؤى ٗمغ هٌزّضٓ ،فلَ ػلّمت ثششؽ ٍ َّ هب ؤهىي ٍلَػِ ،ؤٍ طفٔ ٍ َّ هدب تحمّدك ٍلَػدِ
وبًت ثبؿلٔ.
ٍ ال ًضاع ػٌذّن فٖ رَاص التَل٘ت ثإى ٗمَلٍ :وّلته شْشاً ،فال ٗىَى ثؼذُ ٍو٘لًب ٍ ،ال فٖ طدحّٔ ؤى ٗمدَلٍ :وّلتده اٙى ؤٍ هـلمدبً ٍ لىدي ال
تتظشّف إلّب ثؼذ هزٖء صٗذ هخلًب ؤٍ ثؼذ إرًِ ٍ .ادّػى فٖ التزوشٓ اإلروبع ػلى طحّٔ لَلِ :ؤًت ٍو٘لٖ فٖ ث٘غ ػجذٕ إرا لذم الحبدّ ٍ .لؼلّ الششؽ ل٘دذ
للج٘غ ٍ ،ثِ ٗحظل الفشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الوؼلّك الووٌَع ٍ ،هشرؼْوب ثحست الوأل ٍاحذ ٍ ،هٌغ التؼل٘ك غ٘ش هشتجؾ ثذل٘ل ٍاػدح ،إلّدب ؤى ٗخجدت اإلرودبع
ػلِ٘.
 .3هب ً٘ض ثب ًگبُ اروبلٖ وِ ثِ وتت اٗي ثضسگَاساى وشدٗن تظشٗحٖ ثِ اٗي هـلت ً٘بفت٘ن( .اه٘شخبًٖ)
 .3توْ٘ذ المَاػذ األطَل٘ٔ ٍ الؼشث٘ٔ ،ص:531
فبئذٓ :التىبل٘ف الششػ٘ٔ ثبلٌسجٔ إلى لجَل الششؽ ٍ التؼل٘ك ػلى الششؽ ؤسثؼٔ ؤلسبم :األٍل :هب ال ٗمجل ششؿب ٍ ال تؼل٘مب ػلِ٘ ،وبإلٗودبى ثبللّدِ ٍ
سسَلِ ٍ األئؤ ػلْ٘ن السالم ٍ  . ...الثاًٖ :هب ٗمجل الششؽ ٍ التؼل٘ك ػلى الششؽ ،وبلؼتك  ٍ ...وبلَط٘ٔ  . ...الثالث :هب ٗمجل الششؽ ٍ ال ٗمجل التؼل٘دك
ػلِ٘ ،وبلج٘غ ٍ الشّي ٍ الظلح ٍ اإلربسٓ ...
ٍ ػلّل ػذم طحٔ تؼل٘ك ّزُ الؼمَد ػلى الششؽ هع االتفاق علِ٘ ،ثإى االًتمبل هششٍؽ ثبلشػب ٍ ،ال سػب إال هغ الزضم ٍ ،ال ردضم هدغ التؼل٘دك،
ألًِ ثؼشػٔ ػذم الحظَل ٍ ،لَ لذّس ػلن حظَلِ وبلوؼلّك ػلى الَطف الّزٕ ٗؼلن حظَلِ ػبدٓ وـلَع الشدوس؛ ألى االػتجدبس ثزدٌس الشدشؽ دٍى
ؤًَاػِ ٍ ؤفشادُ ،اػتجبسا ثبلوؼٌى الؼبم دٍى خظَط٘بت األفشاد ،ووب فٖ ًظبئشُ هي المَاػذ الىل٘ٔ الوؼللٔ ثإهَس حىو٘دٔ تتخلدف فدٖ ثؼدغ هَاسدّدب
الزضئ٘ٔ.
الرابع :هب ٗمجل التؼل٘ك ٍ ال ٗمجل الششؽ ،وبلٌزس ٍ ال٘و٘ي الوتؼلك ثبلظالٓ ٍ الظَم . ...
 .5هسبله األفْبم إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم ،د ،5ص:357
ٍ اشتشاؽ تٌز٘ضُ [الَلف] هـلمب هَػغ ٍفبق وبلج٘غ ٍ غ٘شُ هي الؼمَد ٍ ،ل٘س ػلِ٘ دل٘ل ثخظَطًِ .ؼنٗ ،تَرِّ ػلى لَل الش٘خ ثزَاص الَلف فٖ
3

اجواع ًشدُاًذ .كخش الوحوویي هیكشهایذ« :أىّ تعل٘ك الَكالٔ على الشرط ال ٗصحّ عٌد اإلهاه٘ٔ ٍ ،كرا غ٘رُ هي
العمَد ،الزهٔ كاًت أٍ جائسٓ».9
هشحَم ضیخ هیكشهایذ :اص ػالهِ ًیض ًول ضذُ ًِ «ادّعى اإلجواع على ها حكٖ عٌِ علٖ عدم صحّٔ أى
ٗمَل الوَكّل« :أًت ٍك٘لٖ فٖ َٗم الجوعٔ أى تب٘ع عبدٕ» ٍ على صحّٔ لَلِ« :أًت ٍك٘لٖ ٍ ،ال تبع عبدٕ إلّا
فٖ َٗم الجوعٔ»2؛ یؼٌی ادػای اجواع ضذُ تش ػذم صحت ایيًِ هًَّل تگَیذ« :أًت ًٍیلی یَم الجمعة أى
تثیغ ػثذی» چشاً ِ ًٍالت هؼلن تش سٍص جوؼِ ضذُ ،دس حالی ًِ االى سٍص دٍضٌثِ است ،اها اگش تگَیذ «أًت
ًٍیلی ٍ ال تثغ ػثذی اال كی یَم الجمعة» صحیح است؛ چَى ًٍالت هؼلن ًطذُ ،تلٌِ اص ّویي االى ًٍیل
ضذُ ًِ دس سٍص جوؼِ ػثذ سا تلشٍضذ.
ضیخ

هیكشهایذ« :فإذا كاى األهر كرلك عٌدّن فٖ الَكالٔ فك٘ف الحال فٖ الب٘ع؟ ٍ بالجولٔ ،فال شبْٔ

فٖ اتّفالْن على الحكن»؛ اگش دس ًٍالت ًِ یي ػوذ جایض تَدُ ٍ اص سْلتشیي ػوَد است تؼلین هضش تاضذ
دس ػوَد دیگش تِ عشین اٍلی هضش است .تِ ّش حال دس ایي ضثِْ ًیست ًِ كوْاء اتلام تش ضشعیت تٌجیض
داسًذ ،اها ٍجِ ایي اضتشاط چیست؟
جٌاب ضیخ 3دس تیاى ٍجِ اضتشاط تٌجیض ،اتتذا اص ػالهِ

ًول هیًٌذ ًِ ایطاى دس تزًشُ« 9تؼلین» سا

الوٌمـغ االثتذاء -إرا وبى الوَلَف ػلِ٘ ؤٍّال هوّي ٗوىي اًمشاػِ [ؤٍ ٗؼلن] وٌفسِ ٍ ػجذُ ،ثوؼٌى طحّتِ ثؼذ اًمشاع هي ثـل فٖ حمِّ -رَاص الوؼلّدك
ػلى ثؼغ الَرَُ ٍ .لذ تمذّم ػؼفِ.
 .1حىبُ ػٌِ السّ٘ذ الؼبهلٖ فٖ هفتبح الىشاهٔ ،د ،11ص.11
 .1غبٗٔ اٙهبل فٖ ششح وتبة الوىبست ،د ،1ص:155
(الظبّش) اى ّزا الىالم هوب َّ هٌمَل ثبلوؼٌى ٍ اى الوخبل٘ي هوب فشػْوب الحبوٖ ؤٍ (الوظٌف) (سحوِ اهلل) ٍ لن ؤرذ هي الؼجبسٓ ؤحشا ف٘وب حؼدشًٖ
هي وتجِ ٍ اى وبى الوؼٌى هَرَدا.
 .3وتبة الوىبست (ؽ  -الحذٗخٔ) ،د ،3ص:163
ٍ ؤهّب الىالم فٖ ٍرِ االشتشاؽ ،فبلزٕ طشّح ثِ الؼلّبهٔ فٖ التزوشٓ :ؤًِّ هٌبفٍ للزضم حبل اإلًشبء ،ثل رؼل الششؽ َّ الزضم حنّ فشّع ػل٘دِ ػدذم
رَاص التؼل٘ك ،لبل :الخبهس هي الششٍؽ :الزضم ،فلَ ػلّك الؼمذ ػلى ششؽٍ لن ٗظحّ ٍ إى ششؽ الوش٘ئٔ؛ للزْل ثخجَتْب حبل الؼمذ ٍ ثمبئْب هذّتِّ ٍ ،دَ
ؤحذ لَلٖ الشبفؼٖ ٍ ،ؤظْشّوب ػٌذّن :الظحّٔ؛ ألىّ ّزُ طفٔ ٗمتؼْ٘ب إؿالق الؼمذ؛ ألًِّ لَ لن ٗشإ لن ٗشتشِ ،اًتْى والهِ ٍ .تجؼِ ػلدى رلده الشدْ٘ذ
سحوِ اللِّ فٖ لَاػذُ ،لبل :ألىّ االًتمبل ثحىن الشػب ٍ ال سػب إلّب هغ الزضم ٍ ،الزضم ٌٗبفٖ التؼل٘ك ،اًتْى ٍ .همتؼى رله :ؤىّ الوؼتجش َّ ػذم التؼل٘ك
ػلى ؤهشٍ هزَْل الحظَل ،ووب طشّح ثِ الوحمّك فٖ ثبة الـالق.
ٍ روش الوحمّك ٍ الشْ٘ذ الخبً٘بى فٖ الزبهغ ٍ الوسبله فٖ هسإلٔ «إى وبى لٖ فمذ ثؼتِ» :ؤىّ التؼل٘ك إًّوب ٌٗبفٖ اإلًشبء فدٖ الؼمدَد ٍ اإلٗمبػدبت
ح٘ج ٗىَى الوؼلّك ػلِ٘ هزَْل الحظَل.
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هٌاكی تا «جضم هَهغ إًطاء» داًستِ ٍ اصالً «جضم» سا تِ جای «تٌجیض» ،تِ ػٌَاى ضشط رًش ًشدُ ٍ سپس ػذم
جَاص تؼلین سا تش آى تلشیغ ًشدُ است .اص ایي ًالم ػالهِ ًِ ضْیذ

ًیض دس هَاػذ 2اص آى تثؼیت ًشدُ

استلادُ هیضَد ًِ تؼلین تش اهش هطٌَى الحصَل هضشّ است؛ ًِ هغلن تؼلین ،چٌاىًِ هحون

3

ًیض دس

تاب عالم تِ آى تصشیح ًشدُ است .ظاّش تؼض ًلوات ًیض آى است ًِ تؼلین تش چیضی ًِ صحت ػوذ كی
الَاهغ هؼلن تش آى ًیست هضش است .لزا جٌاب ضیخ هٌاسة دیذًذ هثل اص تیاى ٍجَُ اضتشاط تٌجیض ،تؼلین سا
توسین تٌذی ًشدُ ٍ اًَاع آى سا رًش ًٌٌذ.
انواع تعلیق در تقسیم بندی شیخ

ضیخ

هیكشهایذ :4دس تؼلین ،هؼلّنٌ ػلیِ یا هؼلَم التحون است ـ هثالً هیداًذ اهشٍص سٍص جوؼِ است ٍ

لىيّ الشْ٘ذ فٖ لَاػذُ روش فٖ الىالم الوتمذّم :ؤىّ الزضم ٌٗبفٖ التؼل٘ك؛ ألًِّ ثؼشػٔ ػذم الحظَل ٍ لَ لذّس الؼلن ثحظَلِ ،وبلتؼل٘ك ػلى الَطدف؛
ألىّ االػتجبس ثزٌس الششؽ دٍى ؤًَاػِ ،فبػتجش الوؼٌى الؼبم دٍى خظَط٘بت األفشاد .حنّ لبل :فإى للت :فؼلدى ّدزا ٗجـدل لَلدِ فدٖ طدَسٓ إًىدبس
التَو٘ل« :إى وبى لٖ فمذ ثؼتِ هٌه ثىزا» .للتّ :زا تؼل٘ك ػلى ٍالغ ،ال [ػلى] هتَلّغ الحظَل ،فَْ ػلّدٔ للَلدَع ؤٍ هظدبحت لدِ ،ال هؼلّدك ػل٘دِ
الَلَع ٍ ،وزا لَ لبل فٖ طَسٓ إًىبس ٍوبلٔ التضٍٗذ ٍ إًىبس التضٍٗذ ح٘ج تذّػِ٘ الوشؤٓ« :إى وبًت صٍرتٖ فْٖ ؿبلك» ،اًتْى والهِ سحوِ اللِّ.
ٍ ػلّل الؼلّبهٔ فٖ المَاػذ طحّٔ «إى وبى لٖ فمذ ثؼتِ» ثإًِّ ؤهشٌ ٍالغ ٗؼلوبى ٍرَدُ ،فال ٗؼشّ رؼلِ ششؿبً ٍ ،وزا ولّ ششؽٍ ػلن ٍردَدُ؛ فإًّدِ ال
َٗرت شىّبً فٖ الج٘غ ٍ ال ٍلَفِ ،اًتْى.
 .1تزوشٓ الفمْبء (ؽ  -الحذٗخٔ) ،د ،11ص:9
الخبهس [هي الششٍؽ] :الزضم ،فلَ ػلّك الؼمذ ػلى ششؽ ،لن ٗظحّ ٍ إى وبى الششؽ الوش٘ئٔ ،للزْل ثخجَتْب حبلٔ الؼمذ ٍ ثمبئْب هذّتِّ ٍ .دَ ؤحدذ
لَلٖ الشبفؼّ٘ٔ ٍ .ؤظْش الَرْ٘ي لْن :الظحّٔ ،ألىّ ّزُ طفٔ ٗمتؼْ٘ب إؿالق الؼمذ ،ألًِّ لَ لن ٗشإ لن ٗشتش.
 .1المَاػذ ٍ الفَائذ ،د ،1ص:65
الخبلج :هب ٗمجل الششؽ دٍى التؼل٘ك ػلى الششؽ ،وبلج٘غ ٍ ،الظلح ٍ اإلربسٓ ٍ ،الشّي ،ألى االًتمبل ثحىن الشػب ٍ ،ال سػب هغ التؼل٘دك ،إر الشػدب
ٗؼتوذ الزضم ٍ ،الزضم ٌٗبفٖ التؼل٘ك ،ألًِ ٗؼشػِ ػذم الحظَل ٍ لَ لذس ػلن حظَلِ وبلوؼلك ػلى الَطف ،ألى االػتجبس لزٌس الششؽ دٍى ؤًَاػِ ٍ
ؤفشادُ ،فبػتجش الوؼٌى الؼبم دٍى خظَط٘بت األفشاد.
 .3ششائغ اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام ،د ،3ص:11
إرا لبل ؤًت ؿبلك فٖ ّزُ السبػٔ إى وبى الـالق ٗمغ ثه لبل الش٘خ سحوِ اهلل ال ٗظح لتؼل٘مِ ػلى الششؽ ٍ َّ حك إى وبى الوـلك ال ٗؼلن ؤهب
لَ وبى ٗؼلوْب ػلى الَطف الزٕ ٗمغ هؼِ الـالق ٌٗجغٖ المَل ثبلظحٔ ألى رله ل٘س ثششؽ ثل ؤشجِ ثبلَطف ٍ إى وبى ثلف الششؽ.
 .3وتبة الوىبست (ؽ  -الحذٗخٔ) ،د ،3ص:166
ٍ تفظ٘ل الىالم :ؤىّ الوؼلّك ػلِ٘ ،إهّب ؤى ٗىَى هؼلَم التحمّك ٍ ،إهّب ؤى ٗىَى هحتول التحمّك ٍ .ػلى الَرْ٘ي ،فإهّب ؤى ٗىَى تحمّمدِ الوؼلدَم ؤٍ
الوحتول فٖ الحبل ؤٍ الوستمجل ٍ ػلى التمبدٗش ،فإهّب ؤى ٗىَى الششؽ هوّب ٗىَى هظحّحبً للؼمذ وىَى الشٖء هوّب ٗظحّ تولّىدِ شدشػبً ،ؤٍ هوّدب ٗظدحّ
إخشارِ ػي الوله ،وغ٘ش ؤُمّ الَلذ ٍ ،غ٘ش الوَلَف ٍ ًحَُ ٍ ،وَى الوشتشٕ هوّي ٗظحّ تولّىِ ششػبً ،وإى ال ٗىَى ػجذاً ٍ ،هوّي ٗزَص الؼمذ هؼدِ ثدإى
ٗىَى ثبلغبً ٍ ،-إهّب ؤى ال ٗىَى وزله.
حنّ التؼل٘ك ،إهّب هظشّح ثِ ٍ ،إهّب الصم هي الىالم ،ومَلِ« :هلّىته ّزا ثْزا َٗم الزوؼٔ» ٍ ،لَلِ فٖ المشع ٍ الْجٔ« :خز ّزا ثؼَػِ» ،ؤٍ «خدزُ
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هیگَیذ «تؼتُي ًتاتی إى ًاى الیَم یَم الجمعة» ـ یا هطٌَى التحون ـ هثالً ًویداًذ اهشٍص جوؼِ است یا
ضٌثِ ٍ هیگَیذ «تؼتُي ًتاتی إى ًاى الیَم یَم الجمعة» ـ دس ّش یي اص ایي دٍ صَست ًیض هؼلنٌ ػلیِ یا كی
الحال است یا كی الوستوثل .دس ّش یي اص ایي چْاس صَست ،هؼلنٌ ػلیِ یا اص ضشٍعی است ًِ صحت ػوذ
تش آى هتَهق است ـ هثالً تگَیذ «اگش ایي ػثذ هال هي است تِ تَ كشٍختن» یا «اگش تالؾ تاضی ػثذ سا تِ تَ
كشٍختن» چشاًِ دس هتي ٍاهغ ًیض صحت ػوذ هتَهق تش آى است ًِ ػثذ هلي تایغ تَدُ ٍ هطتشی تالؾ تاضذ
ّشچٌذ تِ ًحَ تؼلین ٍ ضشط ّن اظْاس ًٌشدُ تاضذ ـ یا صحت ػوذ تش آى هتَهق ًیست ،هاًٌذ «تؼتُ ًتاتی
إرا هذم الحاج» أٍ «إرا جاء سأس الطْش».
دس ّوِی ایي صَس ّطتگاًِ ًیض ضشط یا تِ ًحَ صشاحت رًش ضذُ ـ هاًٌذ «تؼتُ ًتاتی إرا جاء یَم
الجمعة» ـ یا ؿیش صشیح رًش ضذُ ٍ الصهِی ًالم است ،هاًٌذ «تؼتي ًتاتی یَم الجمعة» [ًِ گشچِ ادات
ضشط رًش ًطذُ ٍلی الصهِی ًالم است] .پس دس حویوت جٌاب ضیخ

ضاًضدُ هسن رًش هیًٌٌذٍ ،لی

توسن اخیش هْن ًثَدُ ٍ اثشی ًذاسد ،كوظ تزًشی است ًِ ایي ضشط یا صشیحاً رًش ضذُ یا الصم ًالم است.
تٌاتشایي توسین ضیخ

ّطت هسن هیتاضذ.

انواع تعلیق در تقسیم بندی سید خویی

سیذ خَیی

هیكشهایذ :9تْتش است تؼلین تِ دٍاصدُ هسن توسین ضَد؛ چشاًِ هؼلنٌ ػلیِ یا هطٌَى

الحصَل است یا هؼلَم الحصَل ٍ ّش ًذام یا هشتَط تِ حال است یا هشتَط تِ هستوثل .دس ّش یي اص ایي

ثال ػَع َٗم الزوؼٔ» ،فإىّ التول٘ه هؼلّك ػلى تحمّك الزوؼٔ فٖ الحبل ؤٍ فٖ االستمجبل ٍ ،لْزا احتول الؼلّبهٔ فٖ الٌْبٗٔ ٍ ٍلذُ فٖ اإلٗؼبح ثـالى
ث٘غ الَاسث لوبل هَسّحِ ثظيّ ح٘بتِ؛ هؼلّلًب ثإىّ الؼمذ ٍ إى وبى هٌزّضاً فٖ الظَسٓ إلّب ؤًِّ هؼلّك ٍ ،التمذٗش :إى هبت هَسّحٖ فمذ ثؼته.
 .1هظجبح الفمبّٔ (الوىبست) ،د ،3ص:61
ٍ حبطل والهِ :ؤى الوؼلك ػلِ٘ إهب ؤى ٗىَى هؼلَم الحظَل ،ؤٍ هحتول الحظَل ٍ .ػلى وال التمذٗشٗي ،فبهب ؤى ٗىَى ظشف الحظَل َّ الحبل،
ؤٍ االستمجبل ٍ .ػلى التمبدٗش األسثؼٔ .فبهب ؤى ٗىَى الششؽ -الزٕ ٗزوش فٖ الؼمذ تظشٗحب ؤٍ تلَٗحب -هوب ال تتَلف ػلِ٘ طحٔ الؼمذ ،ودبلتؼل٘ك ػلدى
الظفٔ التٖ ال دخل لْب فٖ تحمك ػٌَاى الؼمذ ٍ ،س٘إتٖ ٍ .إهب ؤى ٗىَى الششؽ هوب تتَلف ػلِ٘ طحٔ الؼمذ :وإى ٗىَى الوج٘غ هوب ٗظح تولىِ ششػب:
ثإى ال ٗىَى خوشا ٍ ،ال خٌضٗشا ؤٍ ٗىَى هوب ٗظح إخشارِ ػي الوله :ثإى ال ٗىَى ٍفمب ٍ ،ال ؤم ٍلذ ؤٍ ٗىَى الوشتشٕ هوي ٗظح تولىدِ :ثدإى ال
ٗىَى ػجذا .ؤٍ ٗىَى الجبئغ ،ؤٍ الوشتشٕ هوي ٗزَص هؼِ الؼمذ :ثإى ال ٗىَى طج٘ب ٍ ال هزًٌَب ٍ ،ال سفْ٘ب َّ ٍ -،الزٕ ٗظشف ؤهَالِ فدٖ الوظدبسف
الالغ٘ٔ ٍ -إرى فإلسبم التؼل٘ك حوبً٘ٔ .اًتْى هلخض والم الوظٌف هغ التَػ٘ح اإلروبلٖ.
ٍ الصح٘ح :أى ٗمسن التعل٘ك إلى اثٌى عشر لسموا :ثإى ٗمبل :إى الوؼلك ػلِ٘ إهب ؤى ٗىَى هؼلَم التحمك ،ؤٍ ٗىَى هحتول التحمدك ٍ .ػلدى ودال
التمذٗشٗي ،فبهب ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ ؤهشا حبل٘ب ،ؤٍ ؤهشا استمجبل٘ب ٍ .ػلى التمبدٗش األسثؼٔ ،فبهب ؤى ٗىَى الششؽ -الزٕ ػلك ػلِ٘ الؼمدذ -دخد٘ال فدٖ
هفَْم الؼمذ ،ؤٍ ٗىَى دخ٘ال فٖ طحتِ ،ؤٍ ال ٗىَى دخ٘ال فٖ شٖء هٌْوبٗ ٍ ،ؼجش ػٌِ ثبلتؼل٘ك ثبلظفٔ.
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چْاس صَست ّن ضشعی ًِ ػوذ تش آى هؼلّن ضذُ یا دخیل دس هلَْم ػوذ است ـ یؼٌی تذٍى آى ػوذ اصالً
هؼٌا ًذاسد؛ هثالً تگَیذ «إى ًاًت ّزُ إهشاتی كْی عالن»؛ چشاًِ عالم دس صَستی هؼٌا داسد ًِ آى صى دس
حثالِی ًٌاح ٍی تاضذ ـ یا دخیل دس صحت ػوذ است ـ هثالً تگَیذ «تؼتُي ًتاتی إى ًٌت تالـاً» چشاًِ
تلَؽ دخیل دس هلَْم تیغ ًیستٍ ،لی ضشػاً دخیل دس صحت ػوذ است ـ یا ایيًِ ًِ دخیل دس هلَْم ػوذ
است ٍ ًِ دخیل دس صحت ػوذ؛ هثالً تگَیذ «تؼتُي ًتاتی إرا ًضل الوغش» .پس هجوَع دٍاصدُ هسن هیضَد.
ایطاى هیكشهایذ :ضشٍعی ًِ دخیل دس هلَْم ػوذ یا دخیل دس صحت ػوذ است هاًؼی ًذاسد هؼلنٌ ػلیِ
دس ػوذ هشاس گیشد؛ صیشا هَجة چِ ایي ضشٍط سا اظْاس ًٌذ ٍ چِ اظْاس ًٌٌذ كی الَاهغ ٍجَد داضتِ ٍ ػوذ
تش آى هؼلن است ٍ اظْاس آى هضش ًیست .ضشٍعی ّن ًِ دخیل دس هلَْم ػوذ یا صحت ػوذ ًیست ٍلی
هؼلَم الحصَل كی الحال تاضذ ـ هثالً تا ایيًِ هیداًذ اهشٍص سٍص جوؼِ است تگَیذ «إى ًاى ّزا الیَم یَم
الجمعة كوذ تؼتُي داسى» ـ ایي ّن جای تحث ًیست ًِ هاًؼی ًذاسد هؼلنُ ػلیِ تاضذ.
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 .1هظجبح الفمبّٔ (الوىبست) ،د ،3ص:61
ؤهب التؼل٘ك ػلى هب ٗتَلف ػلِ٘ هفَْم الؼمذ فال شجْٔ فٖ طحتِ :ثإى ٗمَل الجبئغ :إى وبى ّزا هبلٖ فمذ ثؼتِ ثىزاٗ ٍ ،مَل الوشتشٕ :لجلت ،فإًِ ال
ٗتحمك هفَْم الج٘غ إال ثىَى الوج٘غ هلىب للجبئغ ،فْزا الٌحَ هي التؼل٘ك ؤهش ػشٍسٕ ٍ ،غ٘ش هؼش ثظحٔ الؼمذ ،سَاء ؤ وبى هزوَسا فِ٘ طدشٗحب ،ؤم الٍ .
ػلِ٘ فال شجْٔ فٖ طحٔ التؼل٘ك فٖ ؤسثؼٔ هي تله األلسبم الوزوَسٓ -1 :ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ ؤهشا حبل٘ب ٍ هؼلَم الحظَل ،ومَل الضٍد لضٍرتِ :إى
وبًت ّزُ صٍرتٖ فْٖ ؿبلك ٍ ،هي الَاػح ؤى ػٌَاى الضٍر٘ٔ دخ٘ل فٖ طذٍس الـالق هي الضٍد -2 .ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ ؤهشا اسدتمجبل٘ب ٍ هؼلدَم
الحظَل فٖ ظشفِ ،ووب إرا لبل الجبئغ للوشتشٕ :ثؼته داسٕ إى لجلت هغ ػلوِ ثإى الوشتشٕ ٗمجلِ -3 .ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ ؤهشا حبل٘دب هدغ الزْدل
ثتحممِ ،ووب إرا لبل سرل الهشؤٓ :اى وبًت ّزُ صٍرتٖ فْٖ ؿبلك هغ رْلِ ثإًْب صٍرتِ -4 .ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ ؤهشا استمجبل٘ب ٍ هزَْل التحمك فٖ
ظشفِ ،ووب إرا لبل ؤحذ الوتجبٗؼ٘ي لظبحجِ :ثؼته ّزا الوتبع ثىزا اى لجلت هغ احتوبلِ ؤى ال ٗمجلِ طبحجِ.
ٍ ال سٗت فٖ طحٔ التؼل٘ك فٖ رو٘غ ّزُ الظَس األسثغ ،ثذْٗٔ ؤى روش الششؽ فٖ الظ٘غٔ ثظَسٓ التؼل٘ك ٍ ػذهِ س٘بى ،ألى التؼل٘ك فٖ الىدالم ال
ٗضٗذ ػلى الَالغ ثشٖء ،ػشٍسٓ ؤى ٍالغ الؼمذ ٍ هفَْهِ هؼلك ػلى األهَس الوزوَسٓ ثح٘ج لَالّب لن ٗتحمك -فٖ الخدبسد -هفْدَم الؼمدذ ؤٍ اإلٗمدبع
ؤطال ٍ سؤسب.
ؤهب التؼل٘ك ػلى هب ٗىَى دخ٘ال فٖ طحٔ الؼمذ دٍى هفَْهِ فَْ ؤٗؼب ػلى ؤسثؼٔ ؤلسبم -1 .ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ هؼلَم الحظدَل فدٖ الحدبل،
ومَل الجبئغ :إى وبى ّزا الشٖء هوب ٗوله فمذ ثؼتِ ثىزا دسّوب ،هغ ػلن الجبئغ ثىَى رله الشٖء هوب ٗوله -2 .ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ هؼلَم التحمدك
فٖ الوستمجل ،وبلتسل٘ن ٍ التسلن فٖ ث٘غ الظشف ٍ السلن ،ومَل الجبئغ للوشتشٕ ثؼته ّزُ الشزسٓ هي الزّت ثىزا دسّوب إى ؤخدزتْب ٍ سدلوت إلدىّ
الخوي -3 .ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ حبل٘ب ٍ هزَْل التحمك ،وبلجلَؽ ٍ الؼمل ٍ ػذم الفلس -4 .ؤى ٗىَى الوؼلك ػلِ٘ اسدتمجبل٘ب ٍ هزْدَل التحمدك ٍ ،ال
سٗت فٖ ؤى ّزُ األلسبم األسثؼٔ هي ؤلسبم التؼل٘ك ال تَرت ثـالى الؼمذ ؤٗؼب ،ألى طحٔ الؼمذ ٍالؼب هتَلفدٔ ػلدى الزْدبت الوضثدَسٓ ٍ .ارى فدزوش
الوؼلك ػلِ٘ -فٖ تله األلسبم ٍ -حزفِ س٘بى.
ٍ ػلى الزولٔ :إًِ ال شجْٔ فٖ طحٔ الؼمذ الزٕ وبى هؼلمب ػلى هب تتَلف ػلِ٘ طحتِ .ثل ّزا َّ الوتؼبسف ث٘ي الٌبس وخ٘شا ٍ .ال س٘وب ف٘ودب إرا
وبى الوؼلك ػلِ٘ هشىَن الحظَل ،ألى رله الؼمذ هشوَل للؼوَهبت ٍ ،لن ٗذل دل٘ل ػلى ثـالى التؼل٘كٌّ -ب -لىٖ ٗىَى رلده الدذل٘ل هخظظدب
لتله الؼوَهبت ٍ ّزا َّ الحزش األسبسى ٍ ،الشوي الَح٘ك فٖ طحٔ التؼل٘ك فٖ الوَاسد الوضثَسٓ ال هب روشُ الش٘خ فٖ الوجسَؽ هدي ؤى الوٌشدل لدن
7

پس دس ًظش سیذ خَیی

ًُِ هسن اص اهسام دٍاصدُگاًِی تؼلین جای تحث ًذاسد ًِ هیتَاًذ دس ػوَد

رًش ضَدً ،وا ایيًِ دس ًظش ضیخ

ًیض تؼضی اص اهسام جای تحث ًذاسد.
هٌاسة است اتتذا ادلِی لضٍم تٌجیض ٍ هثغلیت

هثل اص سسیذگی تِ ایي ًالم ضیخ ٍ سیذ خَیی

تؼلین دس ػوَد سا تشسسی ًٌین تا تثیٌین دس صَست توام تَدى آى ،ضاهل ًذام یي اص اهسام هزًَس دس توسین
تٌذی ضیخ یا سیذ خَیی

هیضَد.

ٍ الحوذهلل سب الؼالویي
هوشس :ػثذاهلل اهیشخاًی

ٗشتشؽ اال هب ٗمتؼِ٘ إؿالق الؼمذ ،فإرا التؼبُ اإلؿالق لن ٗؼش إظْبسُ ثظَسٓ الششؽ ،ووب لَ ششؽ ول هي الوتجبٗؼ٘ي ػلى طدبحجِ تسدل٘ن الدخوي ؤٍ
الوخوي ،ؤٍ هب ؤشجِ رله ،ألى هب ؤفبدُ ٍ اى وبى ال ثإس ثِ فٖ ًفسِ ٍ ،لىٌِ ال ٗذفغ هحزٍس التؼل٘ك -لَ ودبى ف٘دِ هحدزٍس ٍ -هدي ٌّدب ؤٍسد ػل٘دِ
الوظٌف ٍ ،لبل ًظب( :اى الوؼلك ػلى رله الششؽ فٖ الَالغ َّ تشتت األحش الششػٖ ػلى الؼمذ ،دٍى إًشبء هذلَل الىالم -الزٕ َّ ٍظ٘فٔ الوتىلن-
فبلوؼلك فٖ والم الوتىلن غ٘ش هؼلك فٖ الَالغ ػلى شٖء ٍ ،الوؼلك ػلى شٖء ل٘س هؼلمب فٖ والم الوتىلن ػلى شٖء ،ثل ٍ ال هٌزضا ،ثدل ّدَ شدٖء
خبسد ػي هذلَل الىالم).
ؤهب التؼل٘ك ػلى الظفٔ -التٖ ال دخل لْب فٖ تحمك ػٌَاى الؼمذ ٍ ،ال فٖ طحتِ -فَْ ؤٗؼب ػلى ؤسثؼٔ ؤلسبم -1 :ؤى ٗىَى الوؼلك ػل٘دِ هؼلدَم
الحظَل فؼال ،وإى ٗمَل الجبئغ للوشتشى :اى وبى ّزا الَ٘م َٗم الزوؼٔ فمذ ثؼته داسى ،هغ ػلوِ ثإى ّزا الَ٘م َٗم الزوؼّٔ ٍ ،زا ال شجْٔ فٖ طحتِ،
ٍ ال ًظي ؤى ٗتفَُ ؤحذ ثفسبد الج٘غ فٖ ّزُ الظَسٓ هي ًبح٘ٔ التؼل٘ك .فبى الوؼش ثبلؼمذ اًوب َّ ٍالغ التؼل٘ك ،ال التؼل٘ك الظَسٕ ٍ .هب ًحدي ف٘دِ هدي
المج٘ل الخبًٖ ،دٍى األٍل 1 .د . ...
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